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Karar Konusu : Broadmax ileti�im Ltd.'in, Dogu Akdeniz Oniversitesi'nin ogrenci yurtlannda internet 

satI�I yapt1g1 �ikayeti uzerine yurutulen on ara�tirma Hk. 

Karar : 6/2012 say1h Elektonik Haberle�me Yasas1'nm 28'inci maddesi uyannca hazirlanan 

ve yururlukte bulunan "Bilgi Teknolojileri ve Haberle�me Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve Haberle�me 

Kurumu Yonetim Kurulu <;ah�ma ve Denetim Usul ve Esaslan Tuzugu"'nun lS'inci maddesi olan 

"Ba�kan, ihbar ve �ikayet uzerine veya re'sen, gerek gormesi halinde on ara�tirma yap1lmas1 i�in 

denet�i gorevlendirebilir." hukmu kapsammda Broadmax ileti�im Ltd.'in 08/03/2019 tarihli yazI ile 

Kuruma yapmI� oldugu �ikayete binaen Kurum, elektronik haberle�me saglay1c1 yetkilendirmesi 

bulunmayan Dogu Akdeniz Oniversitesi'nin kampusundeki ogrenci yurtlanna internet hizmeti saglay1p 

saglamad1g1, internet hizmeti saghyorsa hangi ko�ullarda nas1I saglad1g1 ile ilgili on ara�tirma 

ba�lat1lm1�t1r. 

Yetkilendirme, Numaralandirma ve Spektrum Tuzugu'nun 7'nci maddesinin (l)'inci f1kras1 

"Bir ger�ek veya tuzel ki�inin, kendi kullanimmdaki ta�mmazlann dahilinde veya ta�mmazlann 
smin ile (biti�ik veya ayni tesis i�erisindeki ta�mmazlar da dahil olmak Ozere) ger�ekle�tirilen, (Ulusal 
Frekans Plani'nda ve ilgili mevzuatta bireysel kullanim hakk, tahsisine ihtiya� duyulmadan 
kullanilabilecegi belirtilen frekans bandlan da dahil olmak Ozere) herhangi bir kaynak tahsisine ihtiya� 
duyulmayan, ozellikle �ahsi veya kurumsal ihtiya�lan i�in kullanilan ve u�uncu �ah1slara herhangi bir 
elektronik haberle�me hizmeti verilmesinde kullanilmayan, saglanmasmda herhangi bir ticari ama� 
gudulmeyen ve kamu kullanimma a�1k olarak sunulmayan elektronik haberle�me hizmeti ve/veya 
�ebekesi veya altyap1s1 yetkilendirmeye tabi degildir." �eklinde olup; yap1lan ara�tirma, inceleme 
sonucunda hazirlanan ve Ek'te sunulan on ara�t,rma raporu dikkate ahnd1gmda; �ikayet konusu 

:" 
. . 

dahilindeki ogrenci yurtlannm DAU kampus alaninda oldugu, internet saglanmasma ili�kin olarak 
herhangi bir bireysel kullanim hakk1 tahsisine ihtiya� duyulmad1g1, internet satI�mm yap1lmad1g1 
bulgusundan hareketle ticari ama� gudulmedigi ve alt yap, yonetiminin DAU'de olmasmdan oturu de 
yetkisiz ki�ilerin internete eri�iminin olmad1g1, kamuya a�1k elektronik haberle�me hizmeti sunulmad1g1 
bulgusundan hareketle �ikayete konu durumun yetkilendirme gerekmeyen haller kapsammda oldugu 
sonucuna vanlarak soru�turma a�llmamasma; 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 

EK: On ara�tirma raporu 
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