
BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLESME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 4.6.2020 

Karar No : 2020 - K/BTHK -19.46 

Karar Konusu : Ocretlendirilecek Hizmetlerde Abone Onaymm Aranmasma ili�kin DOzenleme 

Hakkmda 

Karar : 6/2012 say1h Elektronik Haberle�me Yasas, altmda haz1rlanarak 01 Kas,m 2018 

tarihli ve R.G 163 Say1h Resmi Gazete'de yay1mlanarak yOrOrlOge giren Abone ve TOketici Haklan 

TOzOgO'nOn �effafhgm Saglanmas, ve Bilgilendirmeler yan ba�hkh 12'nci madenin 4'0nc0 f1kras1 

"Haberle�me saglay1c,!ar, elektronik haberle�me hizmetlerinden yararlanan Wm kullanic,, Wketici ve 

abonelere a�ag,da s1ralanan haklan sunmakla yukumliidurler" olup konu maddenin (G) bendi 

"Abonelerin katma degerli elektronik haberle�me hizmetleri de dahil olmak uzere k,sa mesaj, fagn 

merkezi, internet ve benzeri yontemlerle kat1/d1klan kampanya, tarife kapsammdaki Wm hizmetlerden 

ba�vurdugu yontem ya da basit bir yontem ile vazgefme hakkmm sunulmas1" kurahni ve, 

Kura/ Bulunmayan Haller yan ba�hkh 22'nci maddesi "Yasa kapsammda ti.iketicilerin korunmas, ile ilgili 

bu Tuzukte duzenlenmeyen ve/veya kura/ bulunmayan haller irin Kurul Karan ile duzenleme yap1/tr." 

kuralm1 ic;ermektedir. 

i�bu TOzOk'te yer alan kurallarda haberle�me saglay,cllar tarafmdan abonelere sunulan tarife, 

kampanya, servis veya her tOrlO farkh isim altmda aboneye Ocret yans1yan hizmetlere ili�kin 

uygulamalarda, once hizmetin haberle�me saglay1c1 taraf1ndan ba�lat1ld1g1 ve abone konu hizmetten 

yararlanmak istemiyorsa veya c;1kmak isterse nas1I c;1kabilecegi bilgisi verilmektedir. 

Hal boyle iken, aboneye onay1 olmad1gmdan dolay, bilgisi d1�mda veya farketmeksizin konu hizmetlere 

ili�kin Ocret yans1makta ve belki de kullanmak istemedigi ancak yukanda belirtilen nedenlerden otOrO 

hizmetlerin kullanimmm de'!am ettigi ve Ocretlendirildigi tespit edilmi�tir. 

Abone ve TOketici Haklan TOzOgO'nOn ilkeler yan ba�hkh 5(2) Maddesinde bulunan "Tuketici hak ve 

menfaatlerinin korunmas, ve gozetilmesi" ilkesinden hareketle ve aynca TOzOgOn 22'nci maddesi ile 

Kurula verilen yetki uyannca Kurul; 

Elektronik haberle�me saglay1c1lar tarafmdan abonelere sunulan ve tarife, kampanya, servis gibi her 

ne ad altmda olursa olsun aboneye ucret yans1t1lacak hizmetlerin haberle$me saglay1c1 tarafmdan 

ba�lat1lmas1 ve/veya ucretlendirilmesinden once konu hizmetten yararlanmak istedigine ili�kin 

abone onay1/nzasmm ahnmas, ve hizmetin bu onaydan sonra ba$lat1lmas1 ve/veya 

ucretlendirilmesine, 

Oybirligi ile karar vermi�tir. 




