
SABİT TELEFON HİZMETLERİ: 

Abonelik: 

Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken 
aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: 

 Sözleşme hükümlerini okumalı, imzalamalı ve bir nüshasını almalısınız. 

  Tarifenizi seçmeli, önyüzde bulunan abone bilgileri ile hattınızla ilgili 
tercihlerinize (rehberde yer almak vb.) ilişkin kutucukları 
doldurmalısınız.  

Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırma hakkınız vardır. Aboneliğinizi sonlandırırken 
aşağıdaki hususları bilmeniz yararınıza olacaktır: 

 Aboneliği sonlandırma isteğinizi işletmecinize her zaman iletebilirsiniz. 

 Hattınızın geçici olarak hizmet alımına kapatılması durumunda sabit 
ücret ödemesi devam etmektedir. Bu nedenle hattınızdan hizmet almak 
istemiyorsanız, başvurunuzu “hattımı iptal ettirmek, kapatmak veya 
abonelik sözleşmesini feshetmek istiyorum” şeklinde yapmanız 
gerekmektedir. 

 Abonelik sözleşmesini feshetmek istediğinizi işletmecinize ya da adına 
abonelik sözleşmesi yapmaya yetkili temsilcisine yazılı olarak veya 
müşteri hizmetlerini aramak suretiyle ya da internet aracılığıyla 
bildirmeniz yeterlidir. 

 Bu işlemden sonra yirmi dört saat içinde işletmeciniz hizmet sunumunu 
durduracak ancak hattınız iptal edilmeyecektir. Müşteri hizmetlerini 
arayarak ya da internet aracılığıyla bildirimde bulunursanız hizmet 
sunumunun durdurulmasını takip eden on gün içerisinde işletmecinizin 
iletişim adresine veya adına abonelik sözleşmesi işlemlerini yürütmeye 
yetkili herhangi bir temsilcisine yazılı bildirimde bulunmanız 
gerekmektedir. 

Hizmet Aldığınız Tarife Paketi: 

Sabit telefon hizmetlerinden yararlanırken uygun tarifeyi tercih edebilmek için, işletmecinizin 
size sunmuş olduğu tarife paketlerini iyice inceleyerek sabit ücret, ücretlendirme periyodu 
indirimli zamanlar, diğer işletmecilere doğru yapılan arama ücretlerine dikkat ederek ve kendi 
kullanım alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurarak seçim yapmaya dikkat etmelisiniz. 

Tarife paketinizi istediğiniz zaman değiştirme hakkınız bulunmaktadır: Bunun yanında hizmet 
aldığınız tarifeye ilişkin diğer haklarınıza ise aşağıda yer verilmektedir. 

 Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere 
erişebilme hakkı, 

 Yararlandığınız tarifelerdeki değişiklikler yürürlüğe girmeden makul bir süre önce 
bilgilendirilme hakkı, 



 Kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle katılmış olduğunuz 
kampanya ve tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden başvurduğunuz yöntem ya da 
basit bir yöntem ile vazgeçme hakkı. 

Faturalandırma: 

İşletmeciler, tüm aboneleri için mali mevzuata uyumlu fatura düzenlemek ve düzenlenen 
faturayı son ödeme tarihinden önce abonelere posta ile ulaşacak şekilde göndermekle 
yükümlüdür. 

 Faturalarınızın posta ile gönderilmesini istememeniz halinde işletmeciniz asgari fatura 
tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini elektronik ortamda ödeme 
tarihine en az beş gün kala tarafınıza göndermekle yükümlüdür,  

 Tüketici olarak işletmecinizden ayrıntılı fatura talep edebilirsiniz, 

 Faturalarınızda bir hata olup olmadığı hususunda fatura detaylarını kontrol ediniz, 

 Faturanızın beklediğinizden fazla geldiğini ve işletmecinizin bir faturalama hatası 
yaptığını düşünüyorsanız, öncelikle işletmecinize başvurmalısınız.  

Fatura itirazınız kabul edilmediyse ya da kabul edilmekle birlikte, yaşadığınız sorunun başka 
tüketicileri de etkilemiş olabileceğini düşünüyorsanız gerekli bilgi ve belgeleri eklemek 
suretiyle (işletmeciden aldığınız cevap dahil olmak üzere) www.btk.gov.tr/tüketici internet 
adresinden tüketici şikayet formunu doldurarak Kurumumuza başvurabilirsiniz.  

Sabit Ücret: 

Sabit telefon hizmeti sunumu kapsamında tahsil edilen “sabit ücret” yürürlükte bulunan 
mevzuat hükümlerine göre tahsil edilmektedir.  

Numara Taşıma: 

Sabit telefon hizmeti kapsamında numaranızı hizmet aldığınız işletmeciden diğer bir 
işletmeciye taşıyabilirsiniz. Konuyla ilgili her hangi bir sorun yaşamanız durumunda 
Kurumumuza başvurabilirsiniz. 

Rehberlik Hizmetleri: 

Tüm abonelerin rehber hizmetinden yararlanma ve rehbere kaydolma hakkı bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, kişisel verilerinizin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep etme 
hakkınız da mevcuttur. 

Ülkemizde rehberlik hizmeti sunan farklı işletmeciler bulunmaktadır. Söz konusu 
işletmecilerin sundukları hizmetler arasında karşılaştırma yapmanız daha ucuza hizmet 
almanızı sağlayabilecektir. 

Acil aramalar: 

Kullanmakta olduğunuz sabit hat üzerinden ücretsiz olarak acil arama yapabilirsiniz. Acil 
arama ile ilgili her hangi bir sorun yaşamanız durumunda konuyu hizmet aldığınız işletmeciye 



bildirmeniz, sonuç alamamanız durumunda ise konuyu Kurumumuza intikal ettirmeniz 
gerekmektedir. 

 

MOBİL TELEFON HİZMETLERİ: 

Abonelik: 

Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken 
aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: 

 Sözleşme hükümlerini okumalı, imzalamalı ve bir nüshasını almalısınız. 

  Tarifenizi seçmeli, önyüzde bulunan abone bilgileri ile hattınızla ilgili 
tercihlerinize (rehberde yer almak vb.) ilişkin kutucukları 
doldurmalısınız.  

Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırma hakkınız vardır. Aboneliğinizi sonlandırırken 
aşağıdaki hususları bilmeniz yararınıza olacaktır: 

 Aboneliği sonlandırma isteğinizi işletmecinize her zaman iletebilirsiniz. 

 Abonelik sözleşmesini feshetmek istediğinizi işletmecinize ya da adına 
abonelik sözleşmesi yapmaya yetkili temsilcisine yazılı olarak veya 
müşteri hizmetlerini aramak suretiyle ya da internet aracılığıyla 
bildirmeniz yeterlidir. 

 Bu işlemden sonra yirmi dört saat içinde işletmeciniz hizmet sunumunu 
durduracak ancak hattınız iptal edilmeyecektir. Müşteri hizmetlerini 
arayarak ya da internet aracılığıyla bildirimde bulunursanız hizmet 
sunumunun durdurulmasını takip eden on gün içerisinde işletmecinizin 
iletişim adresine veya adına abonelik sözleşmesi işlemlerini yürütmeye 
yetkili herhangi bir temsilcisine yazılı bildirimde bulunmanız 
gerekmektedir. 

Hizmet Aldığınız Tarife Paketi: 

Tarifeler hakkında güncel bilgileri işletmecinizin bayilerinden ve internet sitesinden ayrıntılı 
bir şekilde öğrenebilirsiniz. Seçmeyi düşündüğünüz tarifenin ücretlendirme periyodu, ücretsiz 
konuşma süresi, kısa mesaj adedi, veri miktarı gibi detayları hakkında tereddütsüz bir şekilde 
bilgilenmeden tarifeyi seçmemelisiniz. Tarife seçiminde bulunmamanız durumunda 
işletmecinizin standart tarifesi üzerinden hattınızın kullanıma açılacağı hususunu gözden 
kaçırmamalısınız.  

Tarife paketinizi istediğiniz zaman değiştirme hakkınız bulunmaktadır: Bunun yanında hizmet 
aldığınız tarifeye ilişkin diğer haklarınıza ise aşağıda yer verilmektedir. 

 Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere 
erişebilme hakkı, 

 Yararlandığınız tarifelerdeki değişiklikler yürürlüğe girmeden makul bir süre önce 
bilgilendirilme hakkı, 



 Kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle katılmış olduğunuz 
kampanya ve tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden başvurduğunuz yöntem ya da 
basit bir yöntem ile vazgeçme hakkı. 

 

Faturalandırma: 

İşletmeciler, tüm aboneleri için mali mevzuata uyumlu fatura düzenlemek ve düzenlenen 
faturayı son ödeme tarihinden önce abonelere posta ile ulaşacak şekilde göndermekle 
yükümlüdür. 

 Faturalarınızın posta ile gönderilmesini istememeniz halinde işletmeciniz asgari fatura 
tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini elektronik ortamda ödeme 
tarihine en az beş gün kala tarafınıza göndermekle yükümlüdür,  

 Tüketici olarak işletmecinizden ayrıntılı fatura talep edebilirsiniz, 

 Faturalarınızda bir hata olup olmadığı hususunda fatura detaylarını kontrol ediniz, 

 Faturanızın beklediğinizden fazla geldiğini ve işletmecinizin bir faturalama hatası 
yaptığını düşünüyorsanız, öncelikle işletmecinize başvurmalısınız.  

Fatura itirazınız kabul edilmediyse ya da kabul edilmekle birlikte, yaşadığınız sorunun başka 
tüketicileri de etkilemiş olabileceğini düşünüyorsanız gerekli bilgi ve belgeleri eklemek 
suretiyle (işletmeciden aldığınız cevap dahil olmak üzere) www.btk.gov.tr/tüketici internet 
adresinden tüketici şikayet formunu doldurarak Kurumumuza başvurabilirsiniz.  

Numara Taşıma: 

Mobil numaranızı hizmet aldığınız işletmeciden başka bir işletmeciye taşıyabilirsiniz. 
Numaranızı taşımak için hizmet almak istediğiniz işletmeciye talepte bulunmanız yeterlidir. 
Konuyla ilgili her hangi bir sorun yaşamanız durumunda Kurumumuza başvurabilirsiniz. 

Özel içerikli hizmetler:  

 Hattınız özel içerikli hizmetlere açıksa, işletmeciniz söz konusu hizmeti sunmaya 
başlamadan önce ücretlendirmeye ilişkin (hizmetin süresi ve ücreti) olarak ücretsiz 
bir şekilde sizi bilgilendirmek zorundadır.  

 Hizmetin sunumu ve ücretlendirme ancak kabulünüzün ardından başlayabilir.  

 İşletmecinizin buna aykırı davrandığını düşünüyorsanız Kurumumuza 
başvurabilirsiniz.  

SMS yoluyla dolandırıcılık: 

Kullanıcıları gönderilen yanıltıcı SMS’ler önemli tüketici mağduriyetlerine sebep olabilmekte 
ve dolandırıcılık amacıyla kullanılabilmektedir. Bu nedenle, size gönderilen SMS’lerin 
içeriğini dikkatlice okumanız ve SMS mesajını gönderen kaynağın güvenilirliğini göz önüne 
almanız yararınıza olacaktır. Bununla birlikte, dolandırıcılık amacıyla size gönderildiğini 



düşündüğünüz SMS içeriklerine ilişkin hizmet aldığınız işletmeciyi bilgilendirerek, gerekli 
şikâyetleri yapmanız gerekmektedir. 

Rehberlik Hizmetleri: 

Tüm abonelerin rehber hizmetinden yararlanma ve rehbere kaydolma hakkı bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, kişisel verilerinizin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep etme 
hakkınız da mevcuttur. 

Ülkemizde rehberlik hizmeti sunan farklı işletmeciler bulunmaktadır. Söz konusu 
işletmecilerin sundukları hizmetler arasında karşılaştırma yapmanız daha ucuza hizmet 
almanızı sağlayabilecektir. 

Acil aramalar: 

Kullanmakta olduğunuz sabit hat üzerinden ücretsiz olarak acil arama yapabilirsiniz. Acil 
arama ile ilgili her hangi bir sorun yaşamanız durumunda konuyu hizmet aldığınız işletmeciye 
bildirmeniz, sonuç alamamanız durumunda ise konuyu Kurumumuza intikal ettirmeniz 
gerekmektedir. 

 

İNTERNET HİZMETİ: 

Hizmeti seçerken nelere dikkat etmelisiniz: 

İnternet hizmeti alacağınız işletmeciyi seçerken ihtiyaç duyacağınız bağlantı hızı ve kota ile 
hizmetin ücretini karşılaştırmanız yararınıza olacaktır. Bu konuda detaylı bilgiye 
işletmecilerin bilgilendirme sayfalarından ulaşabilirsiniz. 

Genişbant İnternet Erişimi: 

Genişbant internet erişimi size yüksek hızda veri transferi yapma imkanı sağlamaktadır. 
Yüksek hızda veri transferi ise internet üzerinden çeşitli katma değerli hizmetleri almanızı 
sağlayabilecektir. Bu sebeple internet erişim hizmeti satın alırken, bağlantı hızı dikkat etmeniz 
gereken parametrelerden biridir. 

Abonelik: 

Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken 
aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: 

 Sözleşme hükümlerini okumalı, imzalamalı ve bir nüshasını almalısınız. 

Aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırma hakkınız vardır. Aboneliğinizi sonlandırırken 
aşağıdaki hususları bilmeniz yararınıza olacaktır; 

 Aboneliği sonlandırma isteğinizi işletmecinize her zaman iletebilirsiniz. 

 Abonelik sözleşmesini feshetmek istediğinizi işletmecinize ya da adına 
abonelik sözleşmesi yapmaya yetkili temsilcisine yazılı olarak veya 
müşteri hizmetlerini aramak suretiyle ya da internet aracılığıyla 
bildirmeniz yeterlidir. 



 Bu işlemden sonra yirmi dört saat içinde işletmeciniz hizmet sunumunu 
durdurucak ancak hattınız iptal edilmeyecektir. Müşteri hizmetlerini 
arayarak ya da internet aracılığıyla bildirimde bulunursanız hizmet 
sunumunun durdurulmasını takip eden on gün içerisinde işletmecinizin 
iletişim adresine veya adına abonelik sözleşmesi işlemlerini yürütmeye 
yetkili herhangi bir temsilcisine yazılı bildirimde bulunmanız 
gerekmektedir. 

Hizmet Aldığınız Tarife Paketi: 

Tarife paketinizi istediğiniz zaman değiştirme hakkınız bulunmaktadır: Bunun yanında hizmet 
aldığınız tarifeye ilişkin diğer haklarınıza ise aşağıda yer verilmektedir. 

 Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere 
erişebilme hakkı, 

 Yararlandığınız tarifelerdeki değişiklikler yürürlüğe girmeden makul bir süre önce 
bilgilendirilme hakkı, 

 Kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle katılmış olduğunuz 
kampanya ve tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden başvurduğunuz yöntem ya da 
basit bir yöntem ile vazgeçme hakkı. 

Faturalandırma: 

İşletmeciler, tüm aboneleri için mali mevzuata uyumlu fatura düzenlemek ve düzenlenen 
faturayı son ödeme tarihinden önce abonelere posta ile ulaşacak şekilde göndermekle 
yükümlüdür. 

 Faturalarınızın posta ile gönderilmesini istememeniz halinde işletmeciniz asgari fatura 
tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini elektronik ortamda ödeme 
tarihine en az beş gün kala tarafınıza göndermekle yükümlüdür,  

 Tüketici olarak işletmecinizden ayrıntılı fatura talep edebilirsiniz, 

 Faturalarınızda bir hata olup olmadığı hususunda fatura detaylarını kontrol ediniz, 

 Faturanızın beklediğinizden fazla geldiğini ve işletmecinizin bir faturalama hatası 
yaptığını düşünüyorsanız, öncelikle işletmecinize başvurmalısınız.  

Fatura itirazınız kabul edilmediyse ya da kabul edilmekle birlikte, yaşadığınız sorunun başka 
tüketicileri de etkilemiş olabileceğini düşünüyorsanız gerekli bilgi ve belgeleri eklemek 
suretiyle (işletmeciden aldığınız cevap dahil olmak üzere) www.btk.gov.tr/tüketici internet 
adresinden tüketici şikayet formunu doldurarak Kurumumuza başvurabilirsiniz.  

Güvenli internet kullanımı: 

Bilgi güvenliği, bireylerin ve kurumsal kullanıcıların bilgi ve haberleşme güvenliğinin 
sağlanması anlamında kullanılmaktadır. Ülkemizde de bilgi güvenliğiyle ilgili önemli 
çalışmalar yapılmaktadır, bununla birlikte kişisel bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için en 
önemli adım bireysel farkındalıktır. Bu çerçevede, İnternet üzerinden dolandırıcılık 



faaliyetlerinin hızla arttığını da unutmayarak, bilinçli bir internet kullanıcısı olmaya 
çalışmanız gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirleri almanız yararınıza olacaktır. 

 Bağlantı için kablosuz modem kullanıyorsanız, söz konusu modemi kolay 
tespit edilemeyecek bir şifre ile kullanmanız güvenliğiniz için gereklidir. 

 İnternette yaşanan dolandırıcılık vakalarında hızlı bir artış yaşandığından 
internet ortamında kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olmanız ve 
güvenmediğiniz sitelere kişisel bilgilerinizi vermemeniz yaranıza olacaktır. 

 Bilgisayarınızı kötü niyetli yazılımlara karşı korumak için anti-virüs programı 
vb. ürünleri kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızı korumak için seçeceğiniz ürünün 
etkinliğini araştırmanız doğru bir ürün tercihi yapma imkânınızı artıracaktır. 

İçerikle ilgili şikayetler: 

İnternet ortamında içeriğiyle ilgili sorun olduğunu düşündüğünüz siteleri 
http://www.ihbarweb.org.tr/ adresi üzerinden şikayet edebilirsiniz. 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ERİŞİM BİLGİLERİ 

Daha detaylı bilgi edinme ve şikayetlerinizin bildirilmesi amacıyla Kurumumuzla 
irtibata geçebilirsiniz. 
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