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BitGi TExNoLoJitERi VE HA8ERLEşME xURuLu

KARARl

| 26,6.2o2o

: 2020 - K/BTHX -22.60

Karar Konusu : "vodafone Mobile operations Ltd. abonesi olan Ömer Özgüç'ün ikametg6h

adresinde Mobil internet Hizmetini kullanamaması" hakkında yürütülen soruşturma

Karar : 6/2O12 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın 28'inci Maddesi uyarınca

hazırlanan ve yürürlükte bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve

Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetim Usul ve Esas|arı Tüzüğünün 1s'inci Maddesi

kapsamında Ömer ÖzcÜç (05488681418) taraf|ndan yapılan şikiyete binaen 'Hizmet Kaıitesi'

kapsamlnda ön araştIrma başlatllm|ş, denetime tabi olan vodafone Mobile operations Ltd.

(Telsim}'ten yazılı savunmasl talep edilerek denetçi ön araştlrma raporu hazırlanmıştlr. Kuruı, mezkUr

Tüzüğün 15(6) Maddesi uyarınca ald|ğl 1o.o1.2o2o tarihli ve 2020 - K/BTHK - 01.05 saylll kararı ile

"Vodafone Mobile operations Ltd. Abonesi olan Ömer Özgüç'ün ikametgah Adresinde Mobil internet

Hizmetini kullanamaması" konulu ön araştIrmayl soruşturmaya taşlnmaslna karar vermiştir.

Bahse konu soruşturmanın amacı denetime tabi olan şirketin Abone Ve TüketiCi Haklan Tüzüğü

ile Yetkilendirme, Numaralandırma ve spektrum Tüzüğüve 6l2o\2 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasl

ve/veya Yasa taht|ndaki diğer Tüzük kurallarına bir aykırılık olup olmadlğlna ilişkin kapsamlı araştlrma

yapılarak konunun neticeye bağlanmasıdır.

BilgiTeknolo.|ilerive Haberleşme Kurumu ile BilgiTeknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim

Kurulu Çalışma Ve Denetim Usul ve Esaslarl Tüzüğü'nün 16'ıncı maddesinin (4)'üncü fıkrasında

"Denetçiler, soruşturma kararlnln allndlğl tarihten başlayacak doksan gün içinde, soruşturma raporunu

hazırlayıp Kurul üyelerine sunar. Doksan günlük süre, Kurul Kararı ile en fazla altmış gün daha

u2atIlabili/' ifadesiyer almaktadır. Bu doğrultuda, ilgili soruşturma raporunun, 90 günlük sürenin bitiŞi

olan 09 Nisan 202o,ye karar tamamlanmasl ve Yönetim Kuruluna sunulması gerekmekteydi.

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen Covid 19 pandemisi nedeniyle 14 Mart 202O

- 15 Mayls 2020 tarihleri arasında verilen idari tatilden ötürü konu soruşturmanln yürütülmesinde

birtakım zorluklar yaşand|ğlnl ve zamanında tamamlanamadlğ|nl dikkate alınarak;

3G hizmetinin ,kapsama Alanlna, ilişkin hususları düzenleme yetkisinin mobil

haberleşme sağlayıcıların 'Lisans Sözleşmeleri' ile düzenlendiği ve bu kapsamındaki
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soruşturma kapsamında hazırlanan rapoun incelenmesinin ardIndan;

. kurum tarafından yapllan teknik ölçümlerde, çevrese l fa ktö rle rden dolayı sağlıklı servis

verebilecek sinyal seviyesine ulaşılamadığı ancak;
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Karar Konusu : "Vodafone Mobile Operations Ltd. abonesi olan Omer Ozgufun ikametgah 
adresinde Mobil internet Hizmetini kullanamamas1" hakkmda yurutulen soru�turma 

hususlan duzenleme ve uygulama yetkisinin i�letmecinin ticari karanna bagh oldugu 

ve; 

• Denetime tabi olan �irketin sorunu gidermeye yonelik r;:abalannm bulundugunun ifade

edilmesine ragmen baz istasyonlannm kurulumu veya iyile�tirilmesi ile ilgili r;:evreden

halk tepkisinin varhg1;

• Abone ve Tuketici Haklan Tuzugu'nun 12{2)(<;)(b} maddesinde "Haberle�me

saglay1c1/ar mucbir sebepler haricinde taahhut edilen edimi sunamamalan halinde

aboneye hizmet verilemeyen tutor, iade etmekle yukumludur/er" kurah ile ilgili olarak

soru�turma konusu nedenin mucbir sebep olmamasma ve yukanda belirtildigi gibi

'Kapsama Alanma' ili�kin ticari yetkinin de Telsim'de olmasma ragmen denetime tabi

�irketin abonenin �ikayetini tazmin etme giri�imlerinde bulundugundan hareketle

Bilgi Teknolojileri ve Haberle�me Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve Haberle�me Kurumu Yonetim Kurulu 

<;ah�ma ve Denetim Usul ve Esaslan Tuzugu'nun 16{4} maddesi uyannca soru�turmanm kapat1lmasma 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 
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