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HAKİM : Çağla ÖZKAN  219253
KATİP : Yeşim TOPCU  231272

DAVACI : EMRE GÜLÜŞÜR - 34616009492  
VEKİLİ : Av. RAMAZAN AKDOĞAN  

[16987-89085-77904] UETS

DAVALI : TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş   
VEKİLİ : Av. İREM SOLMAZ GÜNAY  

[16108-01447-14951] UETS

İHBAR OLUNAN : TTNET A.Ş 
VEKİLİ : Av. MUHSİN ÖZYAR - 

[16078-70654-24954] UETS

DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ : 08/01/2020
KARAR TARİHİ : 04/02/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH  : 04/02/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı 
davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı asil dava dilekçesinde özetle; şahsına ait Türk Telekom TTNET 7027439474 

numaralı 24 ay taahhütlü 25 mbps yalın internet abonesi iken haklı sebeple fesih yaptırdığını, 
abonelik başlangıç tarihinin Türk Telekom online sistemini tarafına kapattığı için tespit 
edemediğini,20.06.2019 tarihinde "Abduhalik Renda Mah. Mehmetçik Cad. Durlanık apt. 
No: 6/14 Merkez ÇANKIRI" adresinde kullanmakta olduğu bahse konu 25 mbps yalın 
internet aboneliğini "Anıttepe mah. Tuncer sok. No: 6/4 Çankaya Ankara" adresine nakil 
ettirmek için müşteri hizmetlerini aradığını, yaptığı görüşmede naklin yapılacağı, ancak yeni 
yerde VDSL alt yapısının olmadığı ADSL altyapısında ise 16 mbps aboneliğe geçiş halinde 
ekstra ücret ödemesi gerektiği aynı fiyata 8 mbps aboneliğe geçebileceğinin beyan edildiğini, 
kendisinin bu durumun hukuki olmadığını aynı şartlarda veya aynı şartlara yakın şekilde 
aboneliğinin naklinin gerçekleşmesinin gerektiğini beyan ettiğini, ancak talebinin aksi 
yönünde 8 mbps ADSL abonelik nakil işlemi yapıldığını, yeni adrese geçtikten sonra 
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21.06.2019 - 24.06.2019 tarihleri arasında internet hız kontrollerinde (hız testlerinin ekte 
olduğu) hızın hiçbir şekilde 8 mbps'ye dahi yaklaşmadığını tespit ettiğini, internette sürekli 
kopma sorunları olduğu gibi TV abonelikleri ve sosyal medya ağları dahi çalışmamaya 
başladığını, 24.06.2019 günü müşteri hizmetleri ile yaptığı yeni görüşmede, aboneliği iptal 
ettirmesi halinde 800.-TL civarı ceza ödemesi gerektiği, verilen hizmetin bulunduğu sokakta 
ancak bu kadar olduğu ekstra ücret vermesi halinde ilk abonelikten düşük ancak mevcut 
verdikleri hızın iki katı olan pakete geçiş yapabilecekleri bilgisinin verildiğini, yine bu 
görüşmede modemi taksitle satın aldığını ve kalan taksitleri de ayrıca ödemesi gerektiği, 
modemi iade almayacaklarının bildirildiğini, Türk Telekom ile arasında yazılı bir sözleşme 
bulunmadığını, telefon kanalıyla müşteri hizmetleri ile yaptığı görüşme sonucu aboneliğinin 
yapıldığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 52/1-2. Maddesi gereği sözleşme 
sureti dahi verilmediğini ve aynı Kanun'un 47. Maddesi gereği imzası ve onayının dahi 
alınmadığını, tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Tüketicinin korunması 
Hakkında Kanun'un 4 (temel ilkeler), 5 (haksız şart), 13 (ayıplı hizmet), 14 (sorumluluk) 
maddelerine aykırı şekilde bulunduğu bölgede 16 mbps hizmet verilebilecekken verilen 
hizmetn 8 mbps ye düşürülüp hem kısıntıya gidildiği, hem de bu hizmet bile eksik ifa 
edilerek mağduriyetine neden olunduğu gerekçesiyle sözleşmesini iptal ettirdiğini ve iptal 
sırasında ilk anlaşmada belirtilen hizmetin veya yakın hizmetin sunulmaması nedeniyle cezai 
şart oluşturmaksızın iptal işleminin gerçekleştirilmesini belirtir dilekçesini de ilgili kuruma 
25.06.2019 tarihinde belgegeçer ile gönderdiğini, bahsettiği haklarını Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun'un 15. Maddesi gereği "sözleşmeden dönme" hükümleri gereği verdiğini de 
hem dilekçesinde hem de telefon görüşmesinde özellikleri belirttiğini, yine dilekçede ilk 
bağlantı sırasında verilen modemi de iade etmek istediğini belirttiğini, ancak tüm bu 
hususlara rağmen önceki fatura dönemindeki 36.-TL nakil ücreti ve cezai şart olarak 
760,14.-TL borç tahakkuk ettirildiğini, kendisinin bu borçları da düzenli şekilde ödediğini, 
yapılan tüm bu işlemlerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4, 5, 13 ve 14. 
Maddelerine aykırı olarak gerçekleştirildiğini, yaptığı iptal işleminin keyfi veya hukuksuz 
olmadığını, tamamiyle Türk Telekom şirketinin sözleşme şartlarını hiçe sayarak 
sözleşmedekinden çok daha düşük bir aboneliği sunmasından kaynaklandığını, yaptığı iptal 
işleminin bu nedenle TKHK'un 15. Maddesinde belirtilen haklı fesih hükümlerini 
karşıladığını, konuya ilişkin Çankaya 1 nolu İlçe Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yaptığı 
başvurunun 23.12.2019 gün ve 023620190007178 sayılı kararı ile yetkisizlik nedeniyle 
reddine karar verildiğini belirterek, ödemek zorunda kaldığı 36.-TL nakil ücreti ve 
760,14.-TL ceza ücretinin iptali ile ödediği tarihten iade tarihine kadar geçecek süredeki 
yasal faiziyle birlikte iadesini, sözleşme sırasında Türk Telekom tarafından verilen modemin 
iade alınmasını masrafların davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının heyete sunduğu şikayet 
dilekçesinde özetle; 7027439474 numaralı internet hattı ile ilgili yaşadığı problemleri dile 
getirdiğini, ancak bu şikayetin muhatabının Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olmadığını, 
internet hizmetlerinin TTNET A.Ş. Tarafından verildiğini, şikayetçinin dilekçesine eklediği 
internet faturasında dahi TTNET A.Ş. Yazdığını, Hakem heyetinin almış olduğu kararda; "... 
Tüketicinin talebinde haksız olduğuna ve talebin yetkisizlikten reddine..." ifadesine yer 
vererek şikayetçinin talebini reddettiğini, şikayetçinin hakem heyetine başvururken yetkili 
heyete başvurmadığı gibi yasal dayanağı olmayan şikayetini hizmeti aldığı kuruma değil, 
hatalı olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye yönelttiğini, her ne kadar tüketici, TTNet 
internet hizmeti ile ilgili şikayetini taraflarına yönlendirmişse de, öncelikle ve önemle 
belirtilmesi gerektiği gibi, şikayetin ve talebin muhatabının müvekkili şirket olmadığını 
çünkü ADSL hizmetlerinin TTNet A.Ş. tarafından verildiğini, Türk Telekom grubu 
şirketlerinin, mobil, sabit ses, genişbant ve TV alanında faaliyet gösteren avea, Türk telekom, 
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TTNET markalarını "Türk Telekom" tek markası altında birleştirme kararı alarak Türk 
Telekom markası altında entegre olduklarını, tek marka kullanılmasının, hukuki ya da fiili bir 
birleşme olmadığını, şirketlerin tüzel kişiliklerini koruduğunu, yalnızca tüketici iletişiminde 
ve ticari faaliyetlerde tek marka kullanıldığını belirterek, davanın Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. açısından reddine, davanın TTNET A.Ş.'ye ihbarına karar verilmesini, yargılama 
giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Taraflar arasındaki dava, Çankaya Kaymakamlığı 1.Tüketici Hakem Heyeti 

Başkanlığı'nın 23/12/2019 tarih ve 023620190007178 karar sayılı kararının iptali 
istemine  ilişkindir.

Çankaya Kaymakamlığı 1.Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 23/12/2019 tarih ve 
023620190007178 karar sayılı kararının incelenmesinde; davacı tüketicinin davalı şirketten 
796,14 TL'nin iadesini talep ettiği, hakem heyetince tüketicinin Kahramanmaraş veya 
Altındağ Tüketici Hakem Heyetine başvurması gerektiğinden talebin yetkisizlikten reddine 
karar verildiği görülmüştür.

Dosyaya sunulan belgelerin incelenmesinde; davacı ile Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve işletme A.Ş. Arasında 24.06.2019 Kablo Hizmetleri Abonelik Sözleşmesinin 
düzenlendiği, abonelik sözleşmesi ile 720 gün taahhüt süreli hizmet alımına başlandığı 
anlaşılmıştır. 

Dosyaya sunulan Yapı Kredi Bankasına ait 20.08.2019 işlem tarihli, 228763916988 
işlem referans numaralı dekonta göre 760,14.-TL fatura tutarının 201907 fatura dönemi ve 
2019070444296 nolu fatura için T.Telekom internet kuram adıyla Yasemen GÜLÜŞÜR 
adıyla ödendiği anlaşılmıştır. 

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 16. Maddesi şu şekildedir: "MADDE 16 - 
(1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması 
halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği 
tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil 
edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt 
kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının 
toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın 
esas alınması zorunludur. (2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi 
ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen 
imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir 
bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir." denilmiştir.

Tarafların delilleri toplanmış, konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmış, tüm dosya 
kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; kabul edilen maddi olgulara ve kanıtlara dayanan, 
bilimsel ve objektif olan, denetime elverişli bulunan bilirkişi raporu mahkememizce de kabul 
edilerek hükme esas alınmış, somut olayda Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 16. 
Maddesi nazara alındığında, 20/06/2019 tarihinde Yalın Fibernet (24 Mbps'ye kadar) 35 GB 
(VDSL mdm grk) paketi aboneliği devam ederken, davacının ikamet adresinin değişmesi 
sebebiyle yaptığı başvuru üzerine davacının YAL İN NET (8Mbps‘ye kadar) 50GB geçiş 
yaparak nakil başvurusunun alındığı 21/06/2019 tarihinde nakil işleminin tamamlandığı, 
davacıya yansıtılan bedel toplamının = 490,78 (internet hattı indirimi) + 136 (modem taksit 
ücreti) + 153 (bağlantı taksit ücreti) = 779,78.-TL olduğu, davalı firma tarafından Hakem 
Heyeti'ne sunulan cevap dilekçesinde belirtilmiş ise de; yukarıda yer verilen Abonelik 
Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 16. Maddesinin ikinci fıkrasında; Taahhütlü aboneliklerde 
tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim 
yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada 
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belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir" 
hükmü yer almakla, taahhüt konusu hizmetin tüketici-davacıya yeni yerleşim yerinde aynı 
nitelikte sunulamadığı, bu durumda tüketicinin belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli 
ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebileceğinden, davacının fesih talebi nedeniyle 
davacıya yansıtılan toplam 760,14-TL fatura bedelinin haksız olduğu, bu nedenle davacının 
760,14-TL'nin iadesine yönelik talebinin yerinde olduğu, davacının fazlaya ilişkin talebinin 
reddi gerektiği, davacının yerleşim yerinin Çankaya/Ankara olduğu görülmekle davacının 
Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurmasının usul ve yasaya uygun 
olduğu, dolayısıyla dava konusu Hakem Heyetinin yetkisizlik kararının yerinde olmadığı 
anlaşılmakla davanın kısmen kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KISMEN KABULÜNE,
Dava konusu Çankaya Kaymakamlığı 1. Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 

23/12/2019 tarih ve 023620190007178 karar sayılı kararının İPTALİ ile,
760,14 TL'nin hakem heyetine başvuru tarihi olan 28/08/2019 tarihinden itibaren 

işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ÖDENMESİNE,
TP-Link TD-W9970 model modemin davacı tarafından davalıya TESLİMİNE, 
Davacının fazlaya ilişkin talebinin REDDİNE,
2-Davacı tüketici harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
3-Alınması gereken 54,40-TL başvurma harcı ile 51,93-TL nispi harç olmak üzere 

toplam 106,33-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4-Davacı tarafından yapılan 400,00-TL bilirkişi ücreti, müzekkere ve davetiye gideri 

117,40-TL olmak üzere toplam  517,40-TL yargılama giderinin davanın kabul  ve red oranı 
üzerinden hesaplanan 494,00-TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, bakiyesinin 
davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'nin 13/2.maddesi gereğince 
kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 760,14-TL vekalet ücretinin (Hükmedilen vekalet 
ücreti kabul edilen miktarı geçemeyeceğinden) davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

6-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'nin 13/2.maddesi gereğince 
reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 36,00-TL vekalet ücretinin (Hükmedilen vekalet 
ücreti reddedilen  miktarı geçemeyeceğinden) davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

7-Davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayan gider avansından karar tebliği için gerekli 
miktar kullanıldıktan sonra fazla yatırılan kısmın HMK' nın 333.maddesi uyarınca davacıya 
iadesine,

8-Davalı tarafça yatırılan ve kullanılmayan gider avansının HMK'nın 333.maddesi 
uyarınca davalıya iadesine,

Dair, 6502 Sayılı Kanun'un 70/5. maddesi gereğince kesin olarak verilen karar davacı 
asilin ve ihbar olunan vekilinin yüzüne karşı, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yokluğunda 
açıkça okunup usulen anlatıldı. 04/02/2021

Katip 231272
 e-imzalıdır.

  Hakim 219253
 e-imzalıdır.
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