TTNET Davayý Kaybetti. Telefon Hattý Ýptal, Ýnternet Devam!!!

TÃ¼keticiyi Koruma Derneði (TÃœKODER) Eskiþehir Þubesi, TÃ¼rk Telekom aleyhine â€œsabit telefon aboneliðinin iptal edilm
internet aboneliðinin devam etmesiâ€• talebiyle aÃ§týðý davanýn temyiz edildiði Yargýtayâ€™da onanmasýnýn ardýndan tÃ¼ke
haktan yararlanmalarý amacýyla Ã¼lke genelindeki þubelerine ihtarname Ã¶rnekleri gÃ¶nderdi.

TÃœKODER Eskiþehir Þube Baþkaný SÃ¼lahi Ã–zalp, AA muhabirine yaptýðý aÃ§ýklamada, TÃ¼rk Telekom aleyhine â€œTÃ¼
4077 Sayýlý Kanunun 5. maddesine aykýrý olarak yapýlan internet aboneliði iþleminin devamý, sabit telefon aboneliðinin iptaliâ€
talebiyle baþvurduklarý Eskiþehir TÃ¼ketici Mahkemesiâ€™nin telefon aboneliðinin iptaline, internet aboneliðinin ise devamýna
hÃ¼kmettiðini anýmsattý.

TÃ¼rk Telekomâ€™un bunu temyiz etmesi Ã¼zerine Yargýtay 13. Hukuk Dairesinin temyiz itirazýný reddedip yerel mahkemenin
kararýný onadýðýný hatýrlatan Ã–zalp, þÃ¶yle konuþtu:

â€œYargýtay kararý elimize ulaþtý. Bu kararýn Ã¶rneklerini TÃ¼rkiye genelindeki tÃ¼m þubelerimize gÃ¶nderdik ve sabit telefo
abonesi olmadan internet kullanmak isteyen tÃ¼keticilerin TÃ¼rk Telekomâ€™a vermek Ã¼zere kullanacaklarý ihtarnamelerin
Ã¶rneklerini gÃ¶nderdik. TÃ¼keticilerimiz Ã¼lke genelindeki 62 þubemizden bu Ã¶rnek ihtarnameleri alýp TÃ¼rk Telekomâ€™a
verebilirler. TÃ¼rk Telekomâ€™un yargý kararýna uyacaðýný dÃ¼þÃ¼nÃ¼yoruz.â€•
â€œMÃœRACAATLAR TÃœKETÝCÝ MAHKEMESÝNE YAPILIYORâ€•

TÃœKODER Eskiþehir Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Avukat Suat Kadan da TÃ¼rk
Telekomâ€™un bu ihtarnamelere sÃ¼resi iÃ§inde yanýt vermemesi veya bu uygulamayý sona erdirmemesi durumunda,
tÃ¼keticilerin, bulunduklarý il veya ilÃ§elerdeki TÃ¼ketici Mahkemelerine, TÃ¼ketici Mahkemesinin olmamasý durumunda
da Asliye Hukuk Mahkemelerine baþvurabileceklerini sÃ¶yledi.
Bu mahkemelere yapýlan mÃ¼racaatlarýn kanun gereði harÃ§tan muaf tutulduðunu, tÃ¼keticilerin sadece posta gideri olarak
yaklaþýk 10 lira Ã¶dediðini anlatan Kadan, þunlarý ifade etti:
â€œTÃ¼rk Telekomâ€™a internet aboneliði iÃ§in mÃ¼racaat edenlere bu kuruluþ tarafýndan sabit telefon hattý alýnmasý yÃ¶n
zorunluluðun gÃ¶sterilmesi durumunda ise tÃ¼keticilerin almak zorunda býrakýldýklarý sabit telefon hattýndan hiÃ§bir gÃ¶rÃ¼þ
yapmadan sÃ¶z konusu ihtarnameyi doldurup TÃ¼rk Telekomâ€™a vermeleri Ã§ok Ã¶nemli. Bu tÃ¼keticiler ihtarlarýna karþýlý
bulamamalarý durumunda yine TÃ¼ketici Mahkemeleri yoluyla hakkýný alacak. Sabit telefonu almadan ya da iptal ettirerek
internetten yararlanmak isteyenlerin bu hukuki yolu izlemeleri gerekiyor.â€•
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