
 

 1/2 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 10.11.2017 
Karar No : 2017/İK-YED/334 
 

Gündem Konusu                                    : Türk Telekom Tarafından Sunulan Bazı Hizmetlerin Kaldırılması 

                                                                        Talebi 

 

 
KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 

ekleri incelenmiştir. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (g) bendi ile Geçici 4'üncü maddesinin birinci fıkrası, Elektronik Haberleşme Sektöründe 

Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin "Şeffaflık ve bilgilendirme" başlıklı 6’ncı maddesi, Kurumumuz ile 

Türk Telekomünikasyon AŞ arasında imzalanan Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine 

İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin (b) ve (g) bentleri, Dünya Radyokomünikasyon 

Konferansı-2012 Kararı (Final Act) ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından sunulan;  

1. TT Belbil Hizmeti, Masal Hizmeti ve Veri Merkezi FTP Barındırma Hizmetinin sunumu ve 

tarifesinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak 

kaydı ile; Türk Telekomünikasyon AŞ'nin, işbu Kurul Kararının tebliğ tarihi itibarı ile anılan 

hizmetleri sonlandırmasına izin verilmesi, 

 

2. ETRN Hizmeti ve Türk Telekom Uzaktan VPN Hizmetinin sunumu ve tarifesinden kaynaklanan 

hak ve yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile; ikamesi olmadığı 

bildirilen ETRN hizmetinden faydalanan abonelerin BuluTT Elektronik Posta hizmetine 

yönlendirileceği hususunda açık ve anlaşılır şekilde abonelerin bilgilendirilmesi şartı ile 

31.10.2012 tarihli ve 2012/DK-14/549 sayılı Kurul Kararında yer alan iş ve işlemlerin 

tamamlanması ve müteakiben konuya ilişkin yapılan işlemler hakkında Kurumumuzu 

bilgilendirmesi akabinde ETRN Hizmeti ve Türk Telekom Uzaktan VPN Hizmetinin 

sonlandırmasına izin verilmesi, 
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3. Görüntülü Telefon (Videofon) Hizmeti ve Tele Toplantı Salonu Hizmetinin sunumu ve 

tarifesinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak 

kaydı ile; Türk Telekom'dan cihaz temin ederek ilgili hizmeti kullanan veya kullanma 

ihtimali/beklentisi olan kullanıcıların söz konusu hizmetin sunumuna son verileceği konusunda 

elektronik posta, kısa mesaj veya çağrı merkezi vasıtası ile önceden bilgilendirilmesi şartı ve 

müteakiben konuya ilişkin yapılan işlemler hakkında Kurumumuzu bilgilendirmesi akabinde 

Görüntülü Telefon (Videofon) Hizmeti ve Tele Toplantı Salonu Hizmetinin sonlandırmasına 

izin verilmesi, 

hususlarına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


