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Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 
getirdiği yenilikler
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 10/11/2008 tarih ve 27050 sayılı (Müker-

rer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte sektöre ilişkin ikin-

cil mevzuatın revize edilmesi ihtiyacı doğmuş olup bu kapsamda 22/12/2004 tarihli ve 

25678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan telekomünikasyon sektöründe Tüketici Hakları 

Yönetmeliği de değiştirilecek ikincil mevzuat kapsamında gündeme gelmiştir. Sektörde 

hizmet alan ve hizmet sağlayan açısından önemli düzenlemeler getiren Elektronik 

Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği Taslağı hazırlanmış ve Bilgi Te-

knolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  tarafından kamuoyu görüşüne açılmıştır. Sektörde 

faaliyet gösteren işletmeciler, hizmet alan tüketiciler ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan 

gelen görüşler neticesinde sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olan Elektronik 

Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği 28.07.2010 tarih ve 27655 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilge Uz

Güneş Koca

Dr. Muhterem Çöl (*)

E lektronik haberleşme sektöründe 
tüketici hak ve menfaatlerinin 
korunmasına ilişkin olarak özel 

hükümler getirmesi ve doğrudan ikincil düzen-
lemelere bırakmaksızın emredici hükümler 
ihtiva etmesi 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu’nun (EHK) dikkat çeken hususları ol-
makla birlikte sektörün hızla ilerleyen yapısı 
da göz ardı edilmemiş ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK) gerektiğinde düzen-
leme, denetleme ve yaptırım uygulamaya ilişkin 
yetkileri içerisinde tüketicilerin korunması açık 
bir şekilde ifade edilmiştir. 
BTK’nın yetkileri çerçevesinde elektronik 
haberleşme sektöründe tüketici haklarının 
korunmasını teminen; 28.07.2010 tarih ve 
27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sek-
töründe Tüketici Hakları Yönetmeliği ile tüketi-
ci hakları, şeffaflık ve bilgilendirme, abonelik 
sözleşmeleri, haksız şartlara ilişkin hususlar 
EHK’nın getirdiği yeni hükümler kapsamında 
geliştirilmiş ve tüketici haklarının belirlenmesi 
kapsamında işletmecilere getirilen yüküm-
lülükler detaylandırılmaya çalışılmıştır. 

Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin ge-
tirdikleri
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici 
Hakları Yönetmeliği’nin hazırlanması esnasında 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 
hükümlerinin yanı sıra AB Komisyonu’nun 
2002/22/EC sayılı “Son Kullanıcı Hakları ve 
Evrensel Hizmet Direktifi”1 ve 2002/21/EC 
sayılı “Çerçeve Direktif” ile uyum sağlanmaya 
çalışılarak ülkemiz mevzuatına uyarlanmış ve 
bu kapsamda “abonelik sözleşmeleri”, “tüketi-

ci şikâyetleri çözüm mekanizması”, “şeffaflık 
ve bilgilendirme” gibi hususlar üzerinde özel-
likle durulmuştur.
Yönetmeliğin kapsamı ve amacı
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketi-
ci Hakları Yönetmeliğinin 1-3 maddeleri 
yönetmeliğin amacı, hukuki dayanağını ve 
kapsamını belirlemekte olup, 4 üncü maddesi 
ile EHK’da yer alan ve tüketicinin korunması 
alanında sıklıkla kullanılan kavramların yanı 
sıra tüketicinin korunmasına ilişkin konularda 
özel olarak kullanılan kampanya, özel içerikli 
hizmetler gibi kavramların tanımlarına yer 
verilmiştir. Yönetmeliğin “Tüketici Hakları” 
başlıklı 5 nci maddesi ile ülkemiz mevzuatına 
göre yetkilendirilmiş işletmecilerden hizmet 
almak isteyen tüketicilerin hangi haklara sahip 
oldukları Avrupa Birliği Direktiflerinde yer alan 
düzenlemeler de göz önünde bulundurularak 
hüküm altına alınmış devam eden maddelerde 
de bu hükümlerden bazıları detaylandırılmıştır. 
Bu kapsamda, EHK ile paralel olarak, klasik 
tüketici haklarından olan “benzer konum-
daki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda 
erişebilme ve ayrım gözetmeyen adil ücretler-
le hizmetlerden yararlanma hakkı”, “tüketi-
cilerin elektronik haberleşme hizmeti sunan 
işletmecilerle abonelik sözleşmesi yapabilme 
hakkı”, “abonelerin ayrıntılı fatura talep ede-
bilme hakkı”, gibi hakların yanı sıra “görme eng-
ellilerin abonelik sözleşmeleri ve faturalarının 
kendilerinin faydalanabilecekleri şekilde talep 
etme hakkı”, ”abonelerin istenmeyen mesaj ve 
iletileri almayı reddetme hakkı”, “abonelerin 
faturalarına üst sınır getirebilme hakkı” gibi 
daha koruyucu haklar da getirilerek tüketici 
haklarının kapsamı genişletilmiştir.
 

1 - Universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services, 
(Universal Service) 24.04.2002 tarihli ve L 108/51 sayılı AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
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Şeffaflık ve bilgilendirme
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketi-
ci Hakları Yönetmeliğinin “Şeffaflık ve bilg-
ilendirme” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında, 
işletmecilerin, sundukları elektronik 
haberleşme hizmetlerine erişim ve bu hizmet-
lerin kullanımı ile ilgili olarak talep olmaksızın 
tüm tüketicilere sunulması gereken as-
gari bilgiler düzenlemektedir. Bu kapsamda, 
İşletmecinin adı, unvanı ve adresinin yanı sıra 
sunulacak hizmete ilişkin olarak; hizmetin 
tanımı ve kapsamı, hizmete erişim ve hizmetin 
kullanımı konusunda genel hüküm ve şartlar, 
hizmet için uygulanacak tarifeler ve varsa 
abonelik paketleri, tarifelerin içerdiği vergi 
türleri ile bu vergilerin tarifeler hesaplanırken 
tarifelere yansıtılma oranı, doğru tüketi-
ci algısının oluşması amacıyla tarifelerin 
yalnızca tüm vergiler dâhil değeri, işletmeciler 
tarafından varsa abonelere tazminat verme 
ve geri ödeme yapma şartları, varsa sunulan 
bakım/onarım hizmetlerinin çeşitleri, asgari 
sözleşme süresini de içerecek şekilde standart 
sözleşme şartları ile tüketici şikâyetleri çözüm 
mekanizmaları hususunda bilgilendirilme 
yapılması gerekmektedir. Madde hazırlanırken, 
tüketicilerin bilgilendirilmesinin evrensel 
tüketici haklarından olduğu ve özellikle ele-
ktronik haberleşme sektöründe tüketicilerin 
bilgilendirilmesinin hem hizmet çeşitliliği hem 
de uygulanan tarifeler/kampanyalar nedeni 
ile özel önem taşıdığı dikkate alındığında, ele-
ktronik haberleşme sektöründeki tüketicilerin 
yararlandıkları ya da yararlanmayı düşündükleri 
hizmetler hakkında daha detaylı bilgilendir-
ilmelerinin tüketici şikâyetlerini önemli ölçüde 
azaltacağı düşüncesinden hareket edilmiştir. 

Özel içerikli hizmetler
Yönetmeliğin 7 nci maddesi tüketicilerin özel-
likle yüksek faturalarla karşılaşmaları nedeni-
yle şikâyete konu olan “Özel içerikli hizmetler”e 
ilişkin olup, bu hizmetlerden yararlanmak istey-
en kullanıcıların hizmet almadan önce hizmetin 
kapsamı ve ücretine ilişkin olarak detaylı bir 

şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Diğer 
taraftan üçüncü taraf olarak belirtilen ve katma 
değerli hizmetler sunan şirketler tarafından 
işletmeciler üzerinden verilen melodi, oyun vs. 
gibi hizmetler de bu maddeye dâhil edilmiş ve 
bu hizmetlerde hizmetin alımına ilişkin tüketici 
tarafından kabulünde yaşanan problemlerin 
Kurum tarafından düzenleme gerektirmesi 
göz önünde bulundurularak maddenin ikinci 
ve üçüncü fıkralarında bu hizmetlerin kabulü 
ve bu hizmetlerin kabulünde Kurum müda-
halesinin gerekli olması halinde işletmecilere 

yükümlülük getirilebileceğine yer verilmiştir. 
Maddenin dördüncü fıkrası ile 900’lü hatların 
re’sen kapalı olması ancak abonenin talep 
etmesi halinde ve yazılı başvurusu üzerine 
açılması hükme bağlanmıştır. 

Kampanya ve tarife değişikliği
Yönetmeliğin 8 inci maddesi kampanyalara ilişkin 
düzenlemeler getirmekte olup, kampanyalı hiz-

met alan tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne 
geçilmesini teminen kampanya şartlarında 
işletmeci tarafından değişiklik yapılması 
halinde tüketicilerin kazanılmış haklarının saklı 
kalması kaydı getirilmiş ve değişiklik halinde 
işletmecilerin tüketicileri bilgilendirmesi 
konusunda düzenleme yapılmıştır. Kampanya 
kapsamında taahhüt edilen edimler nedeniyle 
bir tüketicinin mağdur olduğunun anlaşılması, 
kampanyadan benzer şekilde etkilenen tüm 
tüketicilerin mağduriyetini giderme konusunda 
İşletmeci açısından yükümlülük oluşturacaktır. 

Madde bu anlamda, İşletmecilerin 
yaygın tüketici hakkı ihlallerini 
araştırma ve kendiliğinden harekete 
geçmelerini teşvik etme amacını da 
gütmektedir. 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile 
işletmecilere, tarife değişikliklerini 
abonelerine değişiklik yürürlüğe 
girmeden makul bir süre önces-
inde kısa mesaj, arama ve/veya 
posta ile duyurma yükümlülüğü 
getirilmiş olup makul sürenin Ku-
rum tarafından belirlenebileceği 
hüküm altına alınmıştır. Madde 
devamla, hizmete ilişkin 
ücretlendirme hizmetin aboneye 
fiilen sunulmasıyla başladığını 
ve işletmecinin sunmadığı hiz-
metin bedelini aboneden talep 
edemeyeceğini düzenlemektedir. 
Bu hüküm ile tarife değişiklikleri 
nedeniyle tüketici menfaatlerinin 
haleldar olmasının önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Hizmetin kısıtlanması ve kullanım 
miktarı sınırlı tarifeler
Yönetmeliğin “Hizmetin kısıtlanması ya 
da durdurulması” başlıklı 12 nci maddesi 
kapsamında, abonenin mutat kullanımı dışında 
faturasının artmasına neden olacak durumlar 
gözetilerek hizmetin hangi hallerde işletmeci 
tarafından kısıtlanabileceğine ilişkin hususlar 

detaylandırılmıştır. Madde ayrıca özellikle son 
yıllarda internet kullanımının da artışıyla sıklıkla 
gündeme gelen kotalı ya da sabit ödemeli, bir 
diğer ifade ile kullanım miktarı sınırlı tarifeler 
kapsamında hizmet alan tüketicilerin sınıra 
ulaşmaları halinde beklemedikleri bir fatura 
ile karşılaşmamalarını teminen İşletmecilere 
tüketicileri bilgilendirme yükümlülüğü de ge-
tirmektedir. Abonenin kendi kullanımına ilişkin 
değerlendirme yapması açısından işletmeci 
tarafından bilgilendirme yapılırken verilen bilg-
inin teknik imkânlar dâhilinde en güncel şekilde 
olmasının üzerinde önemle durulmuştur. 

Tüketici şikâyetleri çözüm 
mekanizması
Yönetmeliğin, “Tüketici şikâyetleri çözüm 
mekanizması” başlıklı 13 üncü maddesi ile hiz-
metler ve bu hizmetlerden yararlanan tüketici 
sayısının artışına bağlı olarak artan tüketici 
şikâyetlerinin etkin ve hızlı bir yöntem ile çözüm-
lenmesi amacıyla tüketici şikâyetleri çözüm 
mekanizmasının oluşturulması öngörülmüştür. 
Tüketicilerin şikâyetçi oldukları konunun 
çözümü için öncelikle İşletmecilere başvurması 
şartı getirilmiş olup, işletmeciler tarafından 
tüketicinin şikâyetine çözüm bulunmaması ya 
da yeterli cevabın verilmemesi halinde Kuru-
ma başvurabilmesinin değerlendirilmiş olması 
nedeniyle işletmeciler tarafından kayıtların as-
gari bir yıl süre ile saklanması gerekliliği or-
taya konulmuştur. Böylece tüketici itirazlarının 
daha etkin şekilde incelenebilmesi ve ben-
zer durumda olan abonelerin tespiti mümkün 
olacaktır. Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile 
5809 sayılı Kanun hükümleri ve Avrupa Birliği 
direktifleri paralelinde tüketici ve işletmeci 
arasında imzalanan abonelik sözleşmelerine 
ilişkin esaslar belirlenmiştir. 
Madde hükmünde abonelik sözleşmelerinin 
kolay erişilebilmesi amacıyla işletmeci in-
ternet sitelerinde yayınlanması yükümlülüğü 
getirilmiş olup tüketicilerin abonelik 
sözleşmelerine ilişkin bilgi sahibi olması 
kolaylaştırılmıştır. 
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Abonenin onayı ve haksız şartlar
Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ilk fıkrasında 
abonelik sözleşmelerinin tesisi esnasında 
abonenin hangi hizmetleri alacağı konusunda 
bilgilendirilmesi ve abonenin gerçek iradesini 
yansıtması anlamında temel hizmetler dışında 
kalan hizmetler için onayının alınması hükme 
bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında, 
istenmeyen mesajların, sözleşmenin yapıldığı 
aşamada ancak abonenin onayı ile gönder-
ilebilmesi düzenlenmiş, ayrıca aboneye bu 
kabulden dilediği zaman basit bir yöntem 
ile vazgeçme hakkı sağlanmıştır. İşletmeci 
tarafından hizmetin sunumu esnasında 
yapılması gereken teknik değişiklerin ücret-
siz olarak sağlanması hükme bağlanmıştır. 
Madde kişisel verilerin korunması amacıyla 
dördüncü fıkrada rehberde yer alıp almama 
hususunda abone onayının alınmasını zo-
runlu kılmaktadır. Yönetmeliğin 16 ncı mad-
desi ile abonelik sözleşmelerinin Kurum 
tarafından onaylanmasına ilişkin hususlar 

detaylandırılmıştır. Yönetmeliğin 17 nci mad-
desi kapsamında, abonelik sözleşmelerinde 
yer alan haksız şartlara ilişkin düzen-
leme getirilmiş olup, madde temel olarak, 
işletmeci tarafından tek taraflı olarak abone-
lik sözleşmesine veya kampanyalara getirilen 
dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde 
abone aleyhine dengesizliğe neden olan hüküm-
lerin geçersizliğini ifade etmektedir. Abonelik 
sözleşmesinde veya taahhütnamelerde yer alan 
kayıtların açık ve anlaşılır olmadığı hallerde 
ise abone lehine yorumun esas olacağı hükme 
bağlanmış olup sözleşmede güçsüz taraf 
olan tüketicinin korunması amaçlanmaktadır. 
Madde abonelik sözleşmelerinin yanı sıra taah-
hütnamelerde yer alan hükümlerin de haksız 
şartlar içermesi halinde geçersiz olacağını 
düzenlemektedir. Böylece 5809 sayılı Ka-
nunun ruhuna uygun olarak haksız şartlara 
ilişkin koruma alanı belirlenmiş ve açıklığa 
kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

Sözleşmenin feshi ve işletmeci 
değişikliği
Yönetmeliğin 18 inci maddesi ile abonelik 
sözleşmelerinin feshine ilişkin esaslar 
düzenlenmekte olup, işletmecilerin 
abonelik sözleşmesi yapmaya yetkili her 
temsilcisinin, aynı zamanda abonelik 
sözleşmesinin feshine ilişkin başvuruları 
da kabul etme ve fesih işlemlerini 

başlatma yükümlüğünü 
düzenleyerek tüketici-

lerin abonelik işlemini 
gerçekleştirebildikleri 

her noktadan fesih işlemini de 
gerçekleştirmelerini mümkün kılmaktadır. 
Maddede yer alan “yetkili temsilciye abone 
tarafından yapılan başvurular işletmeciye 
yapılmış sayılır” ifadesi ile maddede be-
lirtilen süreye ilişkin koşulların yetkili temsil-
ciye başvurudan itibaren başlayacağı hüküm 
altına alınmıştır.  Yönetmeliğin 19 uncu mad-
desi ile işletmeci değişikliği düzenlenmekte 
olup, özellikle telefon aboneliklerinde numa-
ra taşınabilirliği ile sağlanmış olan imkânın 
İnternet servis sağlayıcısını değiştirmek istey-
en abonelere benzer bir yöntemle sağlanması 
öngörülmüştür. İnternet servis sağlayıcısı 
değişikliklerinde abonelere hizmet aldıkları 
işletmecileri teknik imkânlar dahilinde hiz-
metin en az sürede kesintiye uğrayarak 
değiştirme imkânı tanınmıştır. Böylece numa-
ra taşınabilirliğinde olduğu gibi hizmet sunan 
işletmeciler arasında değişiklik yapmak istey-
en tüketiciler belirlenmiş usullere uygun olar-
ak hak ve yükümlülüklerinin farkında olarak 
değişikliği gerçekleştirebileceklerdir. 

Faturalar
Yönetmeliğin Dördüncü Bölümü “Faturalara 
İlişkin Esaslar” başlığını taşımakta olup 
Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile işletmecilerin 
abonelerine gönderecekleri faturalara 
ilişkin olarak son ödeme tarihinden önce 
abonelere ulaşacak şekilde gönderme ve 
güvenliğin sağlanması kaydıyla abonelerin 
asgari üç aylık kullanım detayı veya ayrıntılı 
faturalarına İnternet üzerinden ücretsiz olar-
ak erişebilmelerini sağlama yükümlülüğü 
getirilmiş olup, temel olarak faturaların 
ulaştırılması konusunda abone lehine hüküm-
ler tesis edilmiştir. Yönetmeliğin 21 inci mad-
desi hükmü ile “Faturalarda bulunması zorun-
lu hususlar” hükme bağlanmış olup, maddenin 
birinci fıkrasında, işletmeciler tarafından gön-
derilecek tüm faturalarda olması gereken as-
gari unsurlar; ikinci fıkrasında ise gerektiğinde 
işletmeciler tarafından ücrete tabi kılabilecek 
ayrıntılı faturalarda yer alması gereken asgari 
unsurlar belirlenmektedir. Ayrıntılı faturalarda 

yer alacak hususlar Avrupa Birliği düzenleme-
leri ve uluslararası düzenleyici Kurumların 
önerileri baz alınarak genişletilmiştir. Madde 
hükmü ile getirilen yükümlülük sadece mo-
bil ve sabit telefon işletmecileri açısından 
değil İnternet hizmet sağlayıcıları açısından 
da tesis edilmiştir. Yönetmeliğin 22 nci mad-
desi ile EHK’nın 33 üncü maddesi ile paralel 
olarak, işletmeciler arasında faturalama 
yükümlülüğüne ilişkin hususlar düzenlenme-
ktedir. Kurum, bu madde hükmüne dayanarak 
tarafların anlaşamaması halinde uzlaştırma 
sürecini işleterek hüküm ve şartları belirleye-
bilir veya getirilen yükümlülüğü ilişkin muafiyet 
tanıyabilir. 

İdari yaptırımlar
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi “İdari para 
cezaları ve diğer yaptırımlar” başlığını taşımakta 
olup, Yönetmelik ile getirilen yükümlülüklere 
uyulmaması halinde işletmecilere yaptırım 
uygulanacağı belirtilmekte ve bu yaptırım 
uygulanırken de 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Telekomüni-
kasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uy-
gulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyy-
ide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe atıfta 
bulunulmaktadır.  

Sonuç
Günümüz dünyasında evrensel bir hak olan 
tüketici haklarına ilişkin çeşitli düzenleme-
ler yapıla gelmektedir. Bu kapsamda, gerek 
Ülkemiz mevzuatı gerekse Avrupa Birliği 
mevzuatına uyumlu olmasına dikkat ediler-
ek ve kamuoyu görüşleri kapsamında revize 
edilen Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Tüketici Hakları Yönetmeliği ile tüketicilerin 
hak ve menfaatlerinin daha etkin koruma altına 
alınması ve konuya ilişkin sorunların hızlı ve 
dinamik gelişen yapısına paralel olarak tüketi-
cilerin muhtemel ihtiyaçlarına cevap verebilir 
nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. 

(*) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Uzmanları


