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GİRİŞ 

Teknolojik yaşamda yaşanan gelişmeler ve modern toplum hayatının 

yaygınlaşmasıyla enerji sözleşmelerinde abonelik sözleşmesini hayatın geniş bir alanında 

karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki abonelik sözleşmeleri; gazete, dergi gibi süreli yayın 

aboneliğinden internet ve dijital platform aboneliğine, elektrik, su, doğalgaz 

aboneliğinden, mobil telefon haberleşme aboneliğine ve toplu ulaşım hizmetlerindeki 

aboneliklere kadar hayatımızda çok geniş bir uygulama alanına sahip olduğu için günlük 

yaşamda her alanında da karşımıza çıkmaktadır. Girişimciler abonelerle iletişim kurmak 

zorunda olduklarından aboneleriyle günlük hayatta bu sebeple bir ya da birden den fazla 

abonelik sözleşmesinin yapmaktadırlar. Aboneler tüketici olabileceği gibi; tüketici 

sıfatına haiz olmayan kişiler de olabilmektedir. Örneğin Sermaye Şirketi internet 

aboneliği yaptığı durum örnek verilebilir. Burada Sermaye Şirketi tüketici değildir. Bu 

sebeple abonelik sözleşmelerinin kanunlarla düzenlenmesi böylece tüketicinin korunması 

amaçlanmıştır. 

Abonelik sözleşmelerinde kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının üç temel 

sebebi vardır. Bunlar: 

1. Bazı abonelik sözleşmelerinde abone sıfatına sahip kişi ücreti peşin olarak 

ödemekte; buna karşılık mal veya hizmet sağlayan taraf edimini zaman içinde yavaş 

yavaş veya düzenli aralıklarla ifa etmektedir. Burada kanun koyucu ücretini peşin ödeyen 

abonenin girişimcinin bu peşin ödemeden olası rehavete kapılıp hizmeti aksatmasının 

önüne geçmektedir. 

2. Abonesi tüketici olan abonelik sözleşmelerinde girişimciye ( “kamu 

kurumu ve kuruluşları”) göre zayıf taraf olan abonenin güçlü taraf karşısında 

korunmasını kanun koyucu amaçlamıştır1. Son kullanıcı olduğu halde tüketici sıfatını 

taşımayan ticarethane gibi abonelik sözleşmesinin tarafı da bulunmaktadır2. 

3. Abonelik sözleşmesi uygulamada girişimcinin tek taraflı irade beyanıyla 

hazırlanan genel işlem şartları ihtiva etmesinden dolayı yine aboneyi kanun koyucu 

korumak istemiştir. 

Makalemizde tüketici işlemleri üzerinde durulacağından TKHK başta olmak 

üzere ASY, telekomünikasyon alanında Elektronik Haberleşme Kanunu (“EHK”) ve 

Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinden faydalanılacaktır. 

 
1 BAL, Yakup, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Abonelik Sözleşmesi, Seçkin, 
Ankara 2020,s.20. 
2 AYRANCI, Hasan, Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010,s.211. 
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Çalışmamızda abonelik sözleşmesinin tanımı, unsurları, tarafları, abonelik 

sözleşmesinin kurulması, hukuki niteliği, türleri, abonelik sözleşmesinin hüküm ve 

sonuçları ele alınacaktır. 

I. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  

Piyasa katılımcısı olan işletmeler ile son kullanıcı olan müşteri arasında abonelik 

sözleşmeleri kurulmaktadır. Günday’a göre abonelik sözleşmesi serbest olmayan tüketici 

ile perakende satış veya dağıtım şirketi arasında yapılmaktadır3. Her ne kadar girişimciler 

özellikle kamu kurum ve kuruluşları da olsa onlarla yapılan sözleşmeyi idari işlem 

niteliğine dönüştürmeyecektir. Kanun koyucu Türk Borçlar Kanununa göre daha özel 

kanun olan 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”) m.52 bu 

konuyu ayrıntılı düzenlemiştir. Ancak TKHK bu kanunun m.2 göre sadece tüketici 

işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Bu maddeye tüketici 

işlemlerinde  :” Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya 

düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. Yazılı veya mesafeli olarak 

kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile 

tüketiciye verilmesi zorunludur. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin 

belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik 

sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin 

talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.  Tüketici, 

belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini 

herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme 

hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı 

veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici 

sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile 

satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik 

sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır 

koşullar içeren bir yöntem belirleyemez. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son 

verme isteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. 

Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin 

bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir 

bedel talep edilemez. Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden 

 
3 GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi 10 Baskı,2015 Ankara, s.305. 
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itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını 

kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür. ( Satıcı veya sağlayıcı, abonelik 

sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek 

üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz 

olarak açık tutmakla yükümlüdür.  Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve 

sağlayıcının hak ve yükümlülükleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle 

belirlenir.” Ayrıca tüketici işlemlerinde TKHK m.52/7 gereği Abonelik Sözleşmeleri 

Yönetmeliği  (“ASY”) uygulama alanı bulur. Abonelik sözleşmesi, 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) m. 52/1’de tanımlanmıştır. Bu tanıma 

göre abonelik sözleşmesi; tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli 

aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Eski 4077 sayılı 

TKHK abonelik sözleşmesinin tanımına yer verilmemiştir. Ancak abonelik sözleşmesi 

hukukumuza ilk kez 23.02.1995 tarihinde kabul edilen 4077 sayılı TKHK’dan “Süreli 

Yayınlar” başlığını taşıyan 11.maddesi ile girmiş 4822 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkındaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”la Abonelik sözleşmesini taşıyan 11/A 

maddesi ile getirilmiştir4. Burada sadece abonelik sözleşmesinin nasıl sona ereceği 

hususuna değinilmiştir. Bu düzenleme göre her türlü abonelik sözleşmeleri için 

uygulanmıştır. TKHK m. 52 ve 84’e dayanılarak çıkarılan Abonelik Sözleşmeleri 

Yönetmeliği (ASY)5 de aynı tanıma yer vermektedir (ASY m. 4/1a). Sadece TKHK ile 

ASY’de abonelik tanımı yapılmamıştır.  Sektörel bazlı örneğin 5809 sayılı EHK’da da 

abonelik sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Elektronik Haberleşme Kanununda (EHK) 

abonelik sözleşmesi tanımı daha kapsamlı yapılmıştır. Bu Kanunda abonelik sözleşmesi; 

işletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecinin bir bedel karşılığında dönemsel ya 

da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini üstlendiği ya da her 

ikisini birden kapsayan sözleşme olarak tanımlanmaktadır6 (EHK m. 3/I-b). Yine 

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği (EHSTHY) 

m.4/1-b7 : “Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecinin 

 
4 4822 sayılı TKH Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 /A :" Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf 
olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son 
verebilirler. Satıcı tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten 
itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Süreli yayın aboneliğine son verme isteği 
ise; yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda onbeş gün, haftalık yayınlarda 
bir ay, aylık yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki 
ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur. Satıcı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti 
yapmaksızın on beş gün içinde iade etmekle yükümlüdür”. 
5 ASY m.4/1-a:”  Abonelik sözleşmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli 
aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmedir”.  ( 24 Ocak 2015, Sayı: 29246 ). 
6 EHK 10 Kasım 2008 Tarihli Resmi Gazete, Sayı, 27050 (Mükerrer ). 
7 EHSTHY RG 28.10.2017,S.30224. 
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bir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya 

mal teminini üstlendiği ya da her ikisini birden kapsayan sözleşme” dir. Tüketici Kanunu 

ve ASY dışındaki mevzuatlarda abonelik sözleşmesi tanımı daha genel yapılmıştır. Bu 

sebeple sektörel bazlı sorunlarda da abonelik sözleşmesinin tarafı tüketici ise TKHK m.2 

gereği TKHK uygulama alanı bulacaktır. 

TKHK’daki tanımda “bir bedel karşılığında” ifadesinin yer almaması öğretide 

haklı olarak eleştiri konusu olmaktadır8. TKHK’da yapılan tanımda abonelik 

sözleşmesinin zorunlu unsurlarından olan ücret unsuru bulunmamaktadır. Bu sebeple 

ERTAŞ ve bazı yazarlarca doktrinde eleştirilmiştir. ERTAŞ’a göre kanun koyucu tüm 

tüketici işlemlerini karşılıklı olmasını işin doğası icabı saymıştır bu sebeple de TKHK’da 

abonelik sözleşmesinin tanımında ücret unsurunun yer almaması, sağlanan mal ve 

hizmetin bedel karşılığında olmasının sözleşmenin doğal unsuru sayılmasından ileri 

gelmektedir9.En kapsamlı tüketicinin taraf olduğu abonelik sözleşmesini KOCA  

:”Tüketicinin taraf olduğu abonelik sözleşmeleri, satıcı/sağlayıcı ile tüketici arasında 

kurulan ve satıcının /sağlayıcının belirli veya belirli olmayan bir süre için mal veya 

hizmeti tekrarlanan edalar biçiminde karşı tarafa temin etme; buna mukabil tüketicinin 

belli bir ücreti peşin veya dönemler halinde ödeme taahhüdü altına girdiği, tam iki tarafa 

borç yükleyen ivazlı bir sözleşme” olarak tanımlamıştır10. 

Abonelik sözleşmelerinin birçok türü bulunmaktadır. Zira konusu uygun olmak 

şartıyla, her türlü sözleşmenin abonelik şartı eklenerek, abonelik sözleşmesi şekline 

getirilmesi mümkündür. Örneğin dergi satış sözleşmesine abonelik şartı eklenerek, 

sözleşme abonelik sözleşmesine dönüştürülebilir. Dolayısıyla abonelik sözleşmelerinin 

konusundan hareketle abonelik sözleşmelerinin türlerine ulaşmak da mümkün 

olmaktadır. Abonelik sözleşmesinin konusu mal satışı ve/veya hizmet sağlanması 

olabilir. Konusu mal satışı olan abonelik sözleşmeleri, düzenli ve periyodik olarak bir mal 

satışını konu alan sözleşmelerdir. 

Dergi aboneliği, gazete aboneliği bu tür aboneliklerdendir. Konusu hizmet 

sağlanması olan abonelik sözleşmeleri, sürekli veya düzenli olarak bir hizmetin 

 
8 ÇABRİ, Sezer, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Adalet Yayınevi, s.858-859  (ASLAN, 
Mehmet, Tüketicilerle Yapılan abonelik Sözleşmelerinin Sözleşme Özgürlüğü İlkesi Bakımından 
İncelenmesi s.161 naklen). 
9 ERTAŞ, Şeref, ”Yeni Tüketiciyi Koruma Kanununda Abonman Sözleşmeleri” ,THD Tüketici Hukuku 
Özel sayısı, C.9,  Kasım 2014, s.104. 
10 KOCA, Güneş, Tüketicinin Korunması Açısından Abonelik Sözleşmeleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
2004,s.29. 
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sağlanmasını esas alan sözleşmelerdir. Telefon aboneliği, otopark aboneliği, spor salonu 

aboneliği bu tür aboneliklere örnek verilebilir. Konusu hem mal satışı hem de hizmet 

sağlanması olan abonelik sözleşmeleri de bulunmaktadır. Bu sözleşmelere; su aboneliği, 

doğal gaz aboneliği ve elektrik aboneliği örnek verilebilir11. Buna göre abonelik 

sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının bir mal ve/veya hizmeti düzenli veya sürekli bir 

şekilde aboneye sunmayı taahhüt ettiği, abonenin ise bu mal ve/veya hizmetin bedelini 

peşin veya dönemsel olarak ödemeyi üstlendiği, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme 

olarak tanımlanabilir. Abonelik sözleşmesinin özellikle üyelikten ayırt edilmesi 

gerekmektedir. Üyelik belirli bir grubun sunduğu avantajlardan yararlanmak amacıyla 

kişilere kazandırılan bir statüdür. Bu grup ya da topluluk; dernek, sendika, kulüp vs. 

olabilir. Abonelik ise tüketicinin, abonelik bedeli karşılığında, belirli bir mal veya hizmeti 

sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. Şayet tüketici belirli 

bir hizmet veya malı satın alıyor ve bu faaliyet süreklilik arz ediyorsa, bu sözleşme 

abonelik sözleşmesi olarak kabul edilmeli ve TKHK kapsamında değerlendirilmelidir. 

Üyelikte ise, bir mal veya hizmetin satın alınması amacı değil, belirli bir grup ya da 

topluluğa mensup olup, bunun avantajlarından yararlanma amacı söz konusudur. 

Dolayısıyla sözleşmelere üyelik olarak konu edilse dahi, örneğin bir spor salonu üyeliği 

ya da havuz üyeliği esasında birer abonelik sözleşmesidir12. 

Aynı şekilde abonelik sözleşmesi ile abonman sözleşmesi kavramları farklı 

hukuki kurumları ifade etmektedir. Türk Dil Kurumu abonman tanımını :” Bir satıcı veya 

kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma “olarak tanımlamıştır. Türk Dil 

Kurumunda Fransızca kökenli olan abone sözcüğünün tanımı ise : “Süreli yayınları, 

parasını önceden ödeyerek alma işi veya bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle 

sözleşme yapan kimse” olarak tanımlanır. 

II. ABONE SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 

A. GENEL OLARAK 

Abonelik sözleşmesinin tanımından yola çıkarak unsurları; satıcı veya sağlayıcı 

tarafından “belirli bir mal veya hizmetin sürekli veya düzenli aralıklarla sunulması”, satıcı 

veya sağlayıcının sunmuş olduğu mal veya hizmetin karşılığı olarak abone tarafından 

 
11 ASLAN, Mehmet, Tüketicilerle Yapılan Abonelik Sözleşmelerinin Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 
Bakımından İncelenmesi, AndHD, Cilt 6 - Sayı 1 - Ocak 2020,s.18.  
12 KÖSE, Yasin, “Abonelik Sözleşmeleri “, Adalet Dergisi,2011,S.41,s.150. 



 
 

6 
 

ödenmesi gereken “abonelik ücreti” ve sunulan mal veya hizmet ile bunun karşılığında 

ödenecek olan abonelik ücreti üzerinde “ tarafların anlaşması” sıralanabilir. 

B. BELİRLİ BİR MAL VEYA HİZMETİN SÜREKLİ VEYA DÜZENLİ 

ARALIKLARLA SUNULMASI 

Belirli mal veya hizmetin sürekli veya düzenli aralıklarla sunulması, satıcı veya 

sağlayıcının asli edim yükümünü oluşturmaktadır13.Sözleşmenin kurulmasıyla satıcı veya 

sağlayıcı, abonelik ücreti karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak sözleşme konusu mal 

veya hizmet sunma yükümlülüğü altına girmektedir. 

Mal ve hizmet kavramları TKHK ile ASY de tanımlanmıştır. TKHK m.3-h:”  Mal: 

Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik 

ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri 

maddi malları” ifade eder. Aynı şekilde hizmet tanımı TKHK 3-d:” Hizmet: Bir ücret 

veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki 

her türlü tüketici işleminin konusunu” şeklinde yapılmıştır. 

Doktrinde abonelik sözleşmeleri konusu açısından14, 

Ø Konusu mal olana abonelik sözleşmeleri: gazete, dergi, su, elektrik 

abonelikleri 

Ø Konusu hizmet olan abonelik sözleşmeleri: Telefon, internet, kablo tv 

bağlantısı 

Ø Konusu hem mal hem de hizmet olan abonelik sözleşmeleri: Mobil 

telefon aboneliği, dijital platform aboneliği 

Abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcının mal veya hizmet sunma 

yükümlülüğünün belirli bir süre boyunca devam etmesi esastır ancak bu sürenin ne kadar 

olacağını taraflar sözleşmeyle kararlaştırabilir ya da süre taraflarca kararlaştırılmadan 

belirsiz de bırakılabilir. Örneğin bir aylık bir süre için günlük gazete aboneliği süresi 

belirlenebilir iken, belirsiz süreli kira sözleşmesi ya da konut ya da işyeri kiralayan bir 

kiracının kiralanan için yapacağı su aboneliğinin ne kadar süreyle devam edeceği 

öngörülemediği için süresi belirlenemez. Kiracı konutta kaldığı süre boyunca devam 

 
13 AYRANCI, s.216. 
14 ÖKTEM ÇEVİK, Seda, ”6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Abonelik 
Sözleşmesi” Yeni Tüketici Konferansı, XII Levha Yayınları, İstanbul 2015,s.348. 
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edecektir. 

Mal ve hizmetin sunulma süresi belirlenebileceği gibi sunulan mal ve hizmetin 

miktarının da sözleşmenin başında belirlenmesi mümkündür. Ancak elektrik, su, 

doğalgaz gibi aboneliklerde kullanım miktarı kullanıcının ilerde ortaya çıkacak ihtiyacına 

göre değişeceği için sözleşmenin başında miktarının kararlaştırılması zordur. 

C. ABONELİK ÜCRETİ 

Mal satılması veya hizmet sunulması karşılığında söz konusu malı edinen veya 

hizmetten yararlanan tarafın, sözleşmenin karşı tarafına bu malın mülkiyetinin 

geçirilmesi ya da hizmetin sağlanması nedeniyle ödediği ücrete “abonelik ücreti” denir. 

Abonenin ödediği miktar bazı hallerde sözleşmenin başında belli iken bazı sözleşmelerde 

yararlanmanın miktarı başlangıçta bilinemediğinden belli olmamaktadır. Bu tür 

sözleşmelerde bedel kesin ve belirlenebilir olduğundan abone kullandığı enerjinin birim 

fiyatı üzerinden hesaplanan bedeli ödemektedir15. 

Elektrik enerjisinde abone sözleşmeleri; serbest olan tüketiciler ile serbest 

olmayan tüketicilerdir. Serbest olmayan tüketiciler ( EPTY m.4/1-40) elektrik enerjisi 

alımlarını sadece bölgesinde bulunduğu görevli tedarik şirketinden yapabilir ve tarifeleri 

EPDK ulusal elektrik fiyatlarına tabiyken16, serbest olan tüketiciler (ETPTY m.4/1-41) 

tedarikçi seçme hakkına sahiptir ve serbest fiyat uygulanır. Serbest tüketici ile tedarikçisi 

arasında ikili anlaşma yapılmaktadır ve bu sözleşmelere EPDK müdahalede bulunmaz17. 

Örneğin Ankara bölgesindeki elektrik tüketicilerine Enerjisa Başkent Elektrik ve 

Başkent EDAŞ şirketleri elektrik hizmeti alırken farklı alanlarda hizmet vermektedir. 

Genellikle Ankara bölgesinde abonelik ve fatura ödeme işlemlerinde elektrik satış şirketi 

olan Enerjisa Başkent Elektrik hizmet verirken, arıza ve kesinti gibi daha teknik 

konularda elektrik dağıtım şirketi Başkent EDAŞ hizmet vermektedir. Ankara 

bölgesinde elektrik satışı yapan tedarikçi şirket Enerjisa Başkent Elektrik, elektrik 

hizmetinin müşteriye fatura edilmesiyle ilgili gerekli hizmetleri sunar. Elektrik enerjisi 

ve/veya kapasite satımı, abonelik işlemleri (başvuru, yeni abonelik / abonelik iptali), 

sözleşme imzalanması, faturala işlemleri (hatalı faturalandırma, fatura itirazı, fatura 

 
15 GÜVEN, s.5 ( AYRANCI, s.217 naklen ). 
16 EPTY m.5 /1:” Piyasada iletim ve dağıtım faaliyetleri ile serbest olmayan tüketicilere elektrik enerjisi 
ve/veya kapasite satışı yapılması ve/veya perakende satış hizmeti verilmesi, bu Yönetmelikte belirlenen 
usul ve esaslar dâhilinde tarifelendirme yoluyla düzenlemeye tabidir.” 
17 AYRANCI, s.218. 
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ödeme ve elektrik borç sorgulama gibi tahsilat işlemleri) ve tüketici hizmetleri merkezleri 

aracılığıyla verilen diğer tüm hizmetler elektrik tedarikçisinin sorumluluğundadır. 

Enerjisa Başkent Elektrik tarafından Ankara için uygulanan elektrik tarifeleri EPDK 

tarafından belirlenmektedir. Serbest Tüketici olmayan tüm müşteriler Ankara 

bölgesinde Ulusal Tarife fiyatlarına göre elektrik alırlar18. 

Abonelik ücreti sözleşmenin kanuni tanımında bir unsur olarak sayılmamıştır. 

TKHK ve ASY’de sağlayıcı ve satıcı tanımı yapılmıştır. Her iki tamında da satıcı veya 

sağlayıcının ticari veya mesleki amaçla hareket etmesi gerektiği ifade edilmiştir Bir 

kişinin TKHK kapsamında satıcı veya sağlayıcı sıfatına sahip olabilmesi için bu kişinin 

kazanç elde etmeye yönelik faaliyette bulunması gerekmektedir. Kazanç elde etmek de 

ivaz karşılığında yapılması zorunludur19. Mal tanımı yapılırken “alışverişe konu olan “ 

ve hizmet tanımı yapılırken “ücret veya menfaat karşılığında yapılma” unsurları 

vurgulanmıştır. Bir malın parasal değerinin olması ve bir ivaz karşılığında sunulmasını 

zorunlu kılmaktadır. Abonelik sözleşmesindeki ivaz ücrettir. Mal ya da hizmetin 

karşılığını dolayısıyla da sözleşmenin taraflarından abonenin aslî edim yükümünü 

oluşturan abonelik ücretinin miktarı, sözleşmenin başında bazı hallerde kesin olarak belli 

olmakta (dergi aboneliğinde olduğu üzere), bazı hallerde ise yararlanmanın hangi 

düzeyde (miktarda) gerçekleşeceğinin önceden bilinememesi nedeniyle, (elektrik, su ya 

da telefon aboneliğinde olduğu gibi) belli olmamaktadır. 

Burada hemen belirtelim ki, ikinci durumda abonelik ücreti kesin olarak belli 

olmamakla birlikte, belirlenebilir niteliktedir. TBK m.270/3 durum ve koşullara göre 

belirlenmesi mümkün olana bedel, kararlaştırılmış bedel hükmünde sayılacağından 

ücretin belirlenebilir olması abonelik ücretinin taraflar arasında kararlaştırılmış sayılması 

için yeterlidir20 . Zira bu tür aboneliklerde, söz konusu hizmetten yararlanma miktarı, 

önceden belirlenmiş olan abonelik ücret kat sayıları ile çarpılmakta ve bunun neticesinde 

belli dönemlerde (genellikle birer aylık dönemlerde) abonelik ücreti tespit edilmektedir.  

D. TARAFLARIN ANLAŞMASI 

Tüm sözleşmelerde olduğu gibi, abonelik sözleşmelerinde de, tarafların 

sözleşmenin kurulması için, objektif ve sübjektif bakımdan esaslı noktaları üzerinde 

 
18 htpps://gazelektrik.com: Erişim 21.11.2020 
19 AKİPEK, Şebnem,” Tanımlar” ,Milli Şerh 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 
Aristo Yayınevi, İstanbul 2016,(S.40-60),(BAL, s.39 naklen) 
20 TBK m.207/3 :” Durum ve koşullara göre belirlenmesi mümkün olan bedel, kararlaştırılmış bedel 
hükmündedir.” 
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anlaşmış olmaları gerekmektedir (BK. m.1/II) 21 . Sözleşmenin objektif esaslı noktaları; 

belli bir malın satılması ya da hizmetin sunulması ve “abonelik ücreti” dediğimiz 

bedeldir. Abonelik sözleşmeleri genellikle, önceden mal ya da hizmet sunan tarafça soyut 

ve genel bir biçimde hazırlanmış 88 ve doktrinde “genel işlem şartları” adı verilen 

sözleşme şartlarının karşı tarafça (abone tarafından) kabul edilmesi şeklinde 

kurulduğundan, akdin sübjektif bakımdan esaslı noktaları sözleşmenin kurulması 

esnasında çoğu zaman pek gündeme gelememektedir. Ancak Abonelik sözleşmesi 

Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle abonelik sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu 

kayıtlar mevcut olup22, bu kayıtları içermemesi yaptırımlara bağlanmıştır23.  

III. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 

Abonelik sözleşmesinin tanımından hareketle abonelik sözleşmesinin tarafları, 

sözleşme konusu mal ve hizmeti sunan “satıcı veya sağlayıcı” ile sunulan bu mal veya 

hizmetin alıcısı ve yararlanıcısı olan ve tüketici sıfatına da sahip “abone” olarak 

sayabiliriz. 

A. MAL VEYA HİZMET SUNAN TARAF 

Mal veya hizmet sunan taraf; özel bir gerçek veya tüzel kişi olabileceği gibi, özel 

yönetim usullerine tabi hizmetleri yürütmekle görevli kılınan bir kamu kuruluşu ya da 

devletten imtiyaz alan bir işletme de olabilmektedir24.  

Elektrik ve doğalgaz piyasasında” parkende satış faaliyeti” gösteren sadece tüzel 

kişilerdir. Bu tüzel kişiler ya EPDK’dan satış lisansı almış satış şirketleri ya da parkende 

satış lisansı almış şirketler olabilir. 

B.  GENEL OLARAK ABONE TARAFI 

Sözleşmenin karşı tarafını ise, sözleşme konusu mal ya da hizmeti talep eden 

gerçek veya tüzel kişi oluşturur. Bu kişiye ise “abone” denilmektedir. Abonelik 

sözleşmesinin karşı tarafı olan abone her zaman tüketici olmayabilmektedir. Bir başka 

ifadeyle, bir sözleşmenin abonelik sözleşmesi sayılabilmesi için mal veya hizmet talep 

 
21 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,Necip,HATEMİ,Hüseyin,SEROZAN,Rona,ARPACI,Abdülkdir,Borçlar 
Hukuku Genel Bölüm ,1.Cilt,6.B.,Filiz Kitapevi, İstanbul 2014,s.47. 
22 ASY m. 6/1-d. 
23 ASY m 7/son cümle :  “Aksi takdirde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir 
ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.” 
24 AYRANCI, s.218.                                                                                                                                     
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edenin bu talebini meslekî ve/veya ticarî olmayan ihtiyaçlarının karşılanması için 

yapması zorunlu değildir. Bu zorunluluk sadece mal ve/veya hizmet talep edenin 

TKHK’nın korumasından yararlanması için gerekli olmaktadır. Tüketici olan aboneler 

TKHK’da yer alan koruyucu hükümler yanında Borçlar Kanunu’nun bu Kanunla 

çakışmayan hükümlerinden de yararlanma imkânına sahip olabileceklerdir. Tüketici 

olmayan aboneler ise sadece Borçlar Kanununda yer alan koruyucu hükümlerden 

yararlanabilecektir25. Abonelik sözleşmelerinde genellikle abone tanımının yapılmadığı 

görülmektedir. Bununla birlikte, “abone”nin özel olarak tanımlandığı, mobil telefon 

iletişim hizmeti sağlama imtiyazına sahip işletmecilerle yapılan abonelik sözleşmelerinde 

tüketici olan ya da olmayan abone arasında ayırım yapılmaksızın hizmetlerden 

yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler olarak ifade edildiği görülmektedir. 

C. SÖZLEŞMENİN MÜŞTERİ TARAFI 

a) Genel Olarak 

Enerji sağlama sözleşmesinde sağlayıcı tarafın karşısında “müşteri “ vardır. 

Sağlayıcı tarafta; üretici, ithalatçı, toptan satış şirketi, iletişim şirketi, dağıtım şirketi ve 

perakende satış şirketi sayılabilir. 

Ancak müşteri tarafında serbest tüketici olan veya serbest olmayan tüketici 

(abone)olan gerçek ve tüzel kişiler vardır. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliğine göre bu alanda elektrik enerjisine ihtiyacı olan kişiyi korumak ve 

tedarikçinin herhangi bir keyfi davranışına sebep olmamak için hizmet verilmesinin esas 

olduğu belirtilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 26.12.2019 tarihli toplantısında; 4628 

sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 

Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükümleri uyarınca  2020 yılı için serbest tüketici limiti 

1.400 kWh olarak belirlenmiştir. Yani 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla yıllık toplamda 

1052 TL elektrik faturası ödüyorsanız tedarikçi değiştirebileceğiniz anlamına 

gelmektedir26. 

 
25 KOCA, s.32. 
26 RG. 28.12.2019, Sayı.30992, Enerji piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı ve Bu Karar 1.1.2020 
den itibaren yürürlükte olacaktır. 
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b) Gerçek ve Tüzel Kişiler 

Enerji sağlama sözleşmesinde gerçek veya tüzel kişinin müşteri sıfatına sahip 

kabul edilebilmesi için hak ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Hak ehliyetine sahip 

gerçek ya da tüzel kişi (tam ehliyetliler )kendi fiilleriyle ya da yasal temsilcinin rızasıyla 

ya da hak ve borç altına girmektedir. Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcinin onay/izin ile 

bu sözleşmenin tarafı olabilir. Tam ehliyetsizlerde ise yasal temsilci yapar sözleşmeyi 

yapar. Bu işleme tüzel kişiler ise yetkili organları aracılığıyla yaparlar27. 

c) Adi Ortaklıklar 

Adi ortaklık sözleşmeleri TBK 620-649 arasında düzenlenmiştir.  TBK m.620: 

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir 

amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir”.   Adi ortaklığın tüzel 

kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti de yoktur. Adi şirket sözleşmeleri herhangi bir 

şekil şartına bağlı değildir. Adi ortakların ortak amacı vardır. Adi ortaklık 

sözleşmelerinde unsurlar sağlanmışsa adi ortaklık taraf olduğu sözleşmelerde ortakları 

sorumludur. Enerji piyasalarının özelleştirilmesi alım ortaklıkları ve müşteri birliklerini 

artırmıştır. Alım ortaklıkları da adi ortaklık şeklinde bir araya gelmektedir. Özellikle 

piyasalarının özelleştirilmesi alım ortaklığı ve müşteri bir birliklerinin   ( Tüketicinin 

Talep Birleşmeleri hali örnek verilebilir) sayısını artırmıştır. 

d) Fiili Sözleşme Tarafı 

Genel enerji sağlama sözleşmelerinde müşterinin belirlenmesi konusunda 

zorluklar vardır28.Bu sözleşmelerde müşteri tarafı yapılan öneriyi kabul eden kişidir. 

Müşteri bu işlemi çeşitli yollarla sağlayıcı şirkete teyit edebilmektedir. Buna örneğin bir 

evde kira sözleşmesiyle oturan kişilerden biri enerji sağlama sözleşmesi yapsa evdeki 

diğer kişiler de “yararlanan olarak “sözleşmenin bir tarafını oluşturmaktadır. Bu 

yararlanan kişiler de müşterek sorumlu olurlar29. TMK 189 /1 göre:” Birliği temsil 

yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar.” 

Bu hükme göre bir eşin yapacağı elektrik, doğalgaz gibi enerji sözleşmesinin ifasından 

her iki eş de evlilik birliği devam ettiği sürece sorumludurlar. 

 
27 AYRANCI, , s.220. 
28 Y 19 HD. E.200/4391 K.2007/9399 ( AYRANCI, Enerji Sözleşmeleri, s.221naklen ). 
29 Y 19 HD. E.207/4391 K.2007/9399 (AYRANCI, Enerji Sözleşmeleri, s.221naklen). 



 
 

12 
 

 

Şebekeden yaralanma konusu haksız surette ihlal edilmesi halinde “Müdahalenin 

Men’i “ talep edilebilir. Bu davalarda Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir ve 

zamanaşımı mülkiyet söz konusu olduğu için yoktur. Bu davanın dayanağı TMK 683 

maddesidir. Bu davayı mülk sahibi açabilmesi için yararlanma nedeniyle bir zararın 

doğması gerekir. Bu yararlanma için dava açabilmek için karşılıksız olması 

gerekmektedir. Hem aşırı ivaz ödeyen kiracı hem de karşılıksız yararlanılması durumunda 

mülk sahibi bu davayı açabilmektedir. 

IV. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE ASGARİ ZORUNLU 

İÇERİĞİ 

A. GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BU KAPSAMDA 

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 

6502 sayılı TKHK ‘nın 52.maddesi  (Abonelik sözleşmeleri ) ve ASY m.5-6 

hükümlerine bakıldığında hem kanun hem de yönetmeliğin abonelik sözleşmesinin 

kurulabilmesi için sadece şekil şartlarına ilişkin hükümler vardır. Bu nedenle TBK m.1:” 

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla 

kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.” Bunun için satıcı/sağlayıcının 

önerisini abonenin kabul etmesine bağlı tutulmuştur. 

Abonelik sözleşmelerinde iradeler karşılıklı ve birbirine uygun değilse sözleşme 

yok hükmündedir çünkü irade beyanı kurucu unsurdur. Bu karşılıklı ve birbirine uygun 

irade beyanlarına şekil şartlarının da varlığı da aranmaktadır. Bilindiği gibi abonelik 

sözleşmeleri satıcı/sağlayıcı tarafından matbu şeklinde hazırlanan genel işlem şartlarını 

(GİŞ ) ihtiva etmelerinden dolayı sözleşmenin güçsüz tarafı “abone/tüketici “’yi korumak 

için TKHK ve ASY göre tüketici konumundaki aboneyi koruyucu  özel hükümler 

konulmuştur. Dolayısıyla abonelik sözleşmesi tüketici /abone aleyhine şartlar ihtiva 

etmemeleri gerekmektedir. 

Satış sözleşmesi kurulabilmesi için abone olmak isteyen kişinin, düzenlemeye tabi 

tarifeler yoluyla elektrik alımı ya da doğalgaz alımı amacıyla perkande satış lisansı sahibi 

tüzel kişiye başvuruda bulunması ve perakende lisans sahibi tüzel kişi de internet 

aracılığıyla da duyurulan bilgi ve belgeleri sunması gerekir. 

Türk borçlar hukukunda hâkim olan ilke sözleşme özgürlüğüdür. Sözleşmeyi 
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yapma, sözleşmenin karşı tarafını seçme, sözleşmenin içeriğini düzenleme, sözleşmenin 

içeriğini değiştirme, sözleşmeyi ortadan kaldırma ve sözleşmenin tabi olacakları şekli 

belirleme bazı sözleşme özgürlüğü hâlleridir30.  

Abonelik sözleşmeleri kapsamında sözleşme özgürlüğü hakkında ise TBK m.26 

:” Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce 

belirleyebilirler.” düzenlenmiştir. Özellikle ülkemizde abonelik sözleşmelerin Yargıtay 

kararlarına konu olması da oldu çok eskilere dayanmaktadır. Yargıtay, 5.4.1944 tarihli 

İçtihadı Birleştirme Kararında (İBK )31, abonelik sözleşmelerini “iltihaki sözleşme” 

olarak nitelendirip bu sözleşmelerin özel hukuk sözleşmeleri olduğunu, bu sözleşmelerle 

ilgili çıkan uyuşmazlıkların özel hukuk kuralları çerçevesinde çözümleneceğini 

belirtmektedir. Ayrıca Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 6.12.1974 tarihli kararında32, abonelik 

sözleşmelerinin tekel niteliğine haiz hizmet sunan idarenin sözleşme yapma 

zorunluluğunun bulunduğu sözleşmeler olduğunu hüküm altına almıştır. Bu karara göre , 

“İdarenin objektif koşullarla ilan ettiği (tekel durumundaki hizmetlerin yapılması için) 

genel ve devamlı bir nitelik arz eden icabın fert tarafından kabulü halinde idare “iltihaki 

sözleşmeyi” başka kanuni bir sakınca yoksa yapmakla ve hizmeti ferde ulaştırmakla 

görevlidir.”. Yargıtay bu kararında idarenin sözleşme yapma zorunluluğunu mutlak 

olarak görmemekte belirli durumlarda sözleşme yapmaktan kaçınılabileceğinden 

bahsetmektedir. Öncelikle Yargıtay “... kanuni bir sakınca yoksa...” ifadesiyle, kanuni 

bir engelin hal varsa idarenin sözleşme yapmaktan kaçınabileceğini belirtmektedir. 

Kararın devamında, başvuran kişinin gerekli koşulları taşımaması veya teknik olanakların 

elvermemesi hallerinde de idarenin sözleşme yapmaktan kaçınabileceği hüküm altına 

alınmıştır (Örneğin o bölgeye belediyenin henüz doğalgaz çalışası yoksa doğalgaz 

aboneliği gerçekleşemez).Yargıtay HGK kararında 33 bu üç istisnalar sayılmıştır. Bunlar: 

kanuni bir engelin varlığı, teknik imkânların elvermemesi ve başvuran kişinin gerekli 

koşulları taşımaması sayılmıştır. Sayılan engellerin varlığı halinde sözleşme kurma 

özgürlüğünden bahsedilemeyecektir. 

TKHK m. 52’ye göre 24.01.2015 tarihinde Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğini 

(ASY) çıkartılmıştır. ASY m. 5. maddesine göre, “Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal 

 
30 AYRANCI, Hasan,” Sözleşme Kurma Zorunluluğu” AÜHFD, 2003 Ankara ”, 52(3), s.229. 
31 YİBK, T. 5.4.1944, E. 1944/4, K. 1944/12 http://www.kazanci.com,Erişim tarihi: 
23.11.2020).(ASLAN, naklen dipnot 26). 
32 Y. 4. HD., T. 6.12.1974, E. 1973/6285, K. 1974/16590, http://www.kazanci.com,Erişim tarihi: 
23.11.2020).(ASLAN, dipnot 27 naklen ). 
33 Y HGK, T. 13.5.1977, E. 1976/4-1976, K. 1977/480, http://www.kazanci.com,Erişim tarihi: 
23.11.2020).(ASLAN, dipnot 29 naklen ). 
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veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadır.”. Bu 

maddeye göre abonelik sözleşmesinin imzalanması bakımından mal veya hizmetin 

sunulmuş olması yeterli görülmüştür. Bir başka ifadeyle mal veya hizmetin sunulduğu 

durumlarda, satıcı veya sağlayıcı sözleşme yapmak zorundadır. Burada mal veya 

hizmetin sunulmasından, TKHK m. 6’da öngörüldüğü üzere, mal veya hizmetin teşhir 

edilmesi anlaşılmalıdır. Aksi takdirde sözleşme yapma zorunluluğunun mutlak olarak 

kabul edilmesi gibi bir sonuç çıkacaktır ki böyle bir sonuç, satıcı veya sağlayıcının teknik 

ve ekonomik imkânlarının elvermemesi durumlarında menfaatler dengesine aykırı 

düşecektir. Satıcı veya sağlayıcının YHGK kararında bahsedilen üç istisna durumların 

olmaması durumlarında tüketiciyle (aboneyle ) sözleşme kurabilmektedir34. 

Rekabet hukukundan doğan sözleşme kurma zorunluluğundan tüketiciler 

yararlanamaz. Sebebi 4054 sayılı Rekabetin Koruması Hakkındaki Kanunda 4-7 

maddeler ticari piyasanın işletilmesine ilişkindir. Bu hükümlerden sadece üreticiler ve 

tacirler yararlanmaktadır35. 

B. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 

Abonelik sözleşmesinde kural şekil serbestisidir. TBK m.12/1:” Sözleşmelerin 

geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.” Kanun  koyucu 

kural olarak şekil serbestisi öngörür. Ancak TBK m.12/2 : “Kanunda sözleşmeler için 

öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan 

sözleşmeler hüküm doğurmaz” bu hükümle kurala istisna getirilmiştir. Ayrıca TBK 

m.17/2 :” Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde 

yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme tarafları 

bağlamaz.” taraflarda şekil şartı öngörebilir ve tıpkı kanun koyucunun şekil şartı gibi 

tarafları bağlar. Abonelik sözleşmelerinde şekil şartı getirilmesinin temel nedeni 

tüketiciyi korumaktır. 

6502 sayılı TKHK m.52:” Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin 

bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi 

zorunludur.” ve ASY m.5 .” Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak 

tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadır. Yazılı veya mesafeli olarak 

kurulan abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri 

 
34 ASLAN, s.17. 
35 AYRANCI,(Sözleşme Kurma ),s.240. 



 
 

15 
 

saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.” Kanun koyucu iki tür şekil şartı 

öngörmüştür biri yazılı olan diğeri de mesafeli abonelik sözleşmeleri içindir. 

Kanun koyucunun öngördüğü bu şekil şartı geçerlilik şartı mı yoksa ispat şartı mı 

olduğudur. Kanun tarafından bir şekil şartı öngörülmüşse bu şart geçerlilik şartıdır. Ancak 

taraflar herhangi bir uyuşmazlık halinde sözleşmenin ispatını yazılı şekilde yapılacağını 

öngörmüşse o zaman ispat şartı olacaktır36.TBK m.12/2 de öngörülen şekil şartı geçerlilik 

şartı olduğu belirtilse de, TKHK ‘daki şekil şartı ispat şartı mı geçerlilik şartı mı olduğuna 

ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Doktrinde öngörülen tüketici sözleşmelerine ilişkin 

şekil şartının ispat şartı olduğudur. Burada amaç tüketicinin korunmasıdır. 

1. Yazılı Şekil 

TKHK m.52/2 abonelik sözleşmelerinde öngörülen şekil şartının ilki yazılı 

olmasıdır. Burada kanun koyucunun amacı irade beyanında bulunacak kişilerin 

kimliklerinin tespit edilmesi ve doğrulanması ve daha sonra beyan sahiplerinin beyanın 

içeriğini onayladıklarını belirtmeleridir. Kanun koyucu yazılı şekilde kurulmasını 

öngördüğü bazı sözleşmelerde sadece yazılı olması yeterliyken bazıları için ise ek şartlar 

aramıştır. Buradan hareketle doktrinde yazılı şekli: adi/basit yazılı şekil ve 

nitelikli/özellikli yazılı şekil olarak incelenmektedir. Adi yazılı şekil için borç altına giren 

kişilerin beyanlarının bulunması ve imzalamaları yeterliyken nitelikli hali için ek 

şartlarda aramaktadır kanun koyucu. Doktrinde abonelik sözleşmelerinin asi yazılı 

şekilde mi yoksa nitelikli mi olduğu hususu tartışmalıdır. OĞUZMAN/ÖZ  ‘e bizim de 

kanaatimize göre TKHK m.4/1 ve TKHK m.52/2 gereği nitelikli yazılı şekilde yapılması 

gerektiğidir. Çünkü TKHK m.4/1 de punto sayısı ve belli özellikleri olması 

aranmaktadır37.Bir örneğini satıcı/sağlayıcının aboneye vermesi de ispat açısından 

önemlidir. 

Abonelik sözleşmeleri iki tarafa borç yükleyen sözleşme olduğundan 

satıcı/sağlayıcı ve abonenin irade beyanları ve imzalarının bulunması gerekmektedir. 

Elektronik ortamda kurulan abonelik sözleşmeleri elle imza ile kurulabilir mi? Bu 

konuda KURŞAT elle atılan imzanın beyan sahibinin elinden çıkması yeterli olduğu 

kanısındadır38. Bizim de kanaatimiz bu yöndedir. 

 
36 REİSOĞLU, s.79;AÇIKGÖZ, s.111 (BAL, s.82 naklen ). 
37 BAL, s.85. 
38 KURŞAT, Zekeriya,” Yazılı Şekil Şartının Unsuru Olan İmzanın Elektronik Ekrana Atılmasının 
Etkisi”, İÜHFM, S.1.C.65,2017 Ankara, s.413-430. 
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2. Mesafeli Sözleşmelerde Şekil 

TKHK m.48 şekle ilişkin bilgi yoktur. Mesafeli Satış Yönetmeliği (MSY) m.5 

göre satıcı/sağlayıcı ön bilgilendirme yapası gerekir. TKHK m.52/2 ve MSY m.5/1 göre 

yazılı yapılan abonelik sözleşmelerinde olduğu gibi mesafeli yapılan abonelik 

sözleşmesinin bir nüshası aboneye ve kalıcı veri saklayıcısına verilmesi gerekir. 

3. Şekle Aykırılığın Yaptırımı 

Abonelik sözleşmesi kanun koyucunun öngördüğü şekle ve mesafeli yönteme 

aykırı yapılmışsa Yargıtay ve TBK m.12/2 gereği geçerliliği şekle bağlanmışsa şekil 

eksikliği kesin hükümsüzlüktür. Buradaki hükümsüzlük sözleşmenin baştan itibaren 

geçersiz olmasıdır. 

Kural kesin hükümsüzlük olmasına rağmen doktrinde esnek kesin hükümsüzlüğün 

olduğu kabul edilir. Burada sözleşmenin kesin hükümsüz olmasıyla baştan itibaren 

geçersizlik kabul edilecektir. 

TKHK şekle aykırılığı satıcı/sağlayıcı tarafından abonenin aleyhine olacak şekilde 

ileri sürülememesi yasaklanmıştır. Şekle aykırılık tüketici açısından bakıldığında kesin 

hükümsüzlüğün bütün sonuçlarını doğurur. Abonenin şekle aykırılığı ileri sürmesinin 

sınırı da TMK 2/2 ‘deki hakkın kötüye kullanılması yasağı oluşturmaktadır. Yargıtay da 

şekle aykırılığın tüketici açısından hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırılık şekilde 

ileri sürülecek şekilde iddia edilmesini dinlememektedir39. 

C. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ 

TKHK m.52/7 göre :” Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve 

sağlayıcının hak ve yükümlülükleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle 

belirlenir.” denilmiştir. ASY m.6 da zorunlu içerik sayılmıştır40.Eski TKHK m.11/A 

 
39 ALTAŞ, Hüseyin, Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Yetkin yayınevi, Ankara 
1998,s.93. 
40 ASY m.6:” Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur: 
a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile 
diğer iletişim bilgileri, 
b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi, 
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih, 
ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına başlama tarihi, 
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, 
e) Sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması durumunda; tüketici 
tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği tarihteki birim tüketim bedeli ile 
tüketim dönemi, 
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asgari unsurlar sayılmamıştır. Bu sayılan tüm zorunlu unsurlar tüm abonelik 

sözleşmelerinde bulunması imkânsızdır. Örneğin günlük gazete aboneliğinde ASYm.6/g 

maddesi burada uymamaktadır. Bu sebeple ASY m.6/2 :” Elektrik, su, doğal gaz ve 

elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), 

(f), (g), (ı), (k) ve (m) bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilmeyebilir”. Ayrıca ASY 

m.6/3:”  Elektrik, su ve doğal gaz sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde birinci 

fıkranın (d) bendinde yer alan bilgi aranmaz.” 

Zorunlu içeriklerde eksiklik bulunması durumunda TKHK m.4/1-son cümle:” 

“Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, 

eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından 

derhâl giderilir” eksiklikleri sözleşmeyi düzenleyen gidermezse TKHK m.77/1 göre 

sözleşmeyi düzenleyene idari para cezası uygulanacaktır. ASY m.7 ise:” Abonelik 

sözleşmesinde, 6 ncı maddede yer alan hususlardan bir veya birkaçının 

bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda, satıcı veya 

sağlayıcı malın teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik, 

sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin 

 
f) Fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar 
süre içerisinde durdurulabileceğine; fatura bedelinin sonradan ödenmesi durumunda ise hizmet 
sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde başlatılacağına ilişkin bilgi, 
g) Mal veya hizmetin temini için abonenin kullanımına sunulan sayaç, modem ve benzeri cihazların 
değişiminin yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılabileceğine ilişkin bilgi, 
ğ) Sözleşme konusu mal veya hizmet sunumunun mücbir sebeplerle kesintiye uğrayabileceği belirtilmişse 
bu sebeplerin neler olduğuna ilişkin bilgi, 
h) Satıcı veya sağlayıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen nitelikte mal veya 
hizmet sunulamaması halinde tüketicinin, Kanunun 11 inci veya 15 inci maddelerinde yer alan haklarına 
ilişkin bilgi, 
ı) Sayaç ve benzeri ölçüm cihazlarının kullanıldığı durumlarda, bu cihazlarda meydana gelen arızalar 
nedeniyle belli bir süreyle tüketim miktarının hiç veya doğru şekilde tespit edilememesi halinde, söz 
konusu süre için tüketim miktarının ne şekilde tespit edileceğine ilişkin bilgi, 
i) Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin bedeli dışında tüketiciden ilgili mevzuat gereği tahsil edilmesi 
zorunlu bedeller söz konusu ise, bu bedellerin neler olduğu ile bunların sözleşmenin düzenlendiği 
tarihteki tutarı ve değişmesi durumunda yeni tutarların tüketiciye ne şekilde bildirileceğine ilişkin bilgi, 
j) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına ilişkin bilgi, 
k) Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu ise bu ücretin 
tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar süre içerisinde ve ne şekilde iade 
edileceğine ilişkin bilgi, 
l) Sözleşmenin feshi ve sonuçlarına ilişkin bilgi, 
m) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, modem, telefon, uydu alıcısı ve benzeri cihazların 
iadesi öngörülüyorsa nasıl iade edileceğine veya geri alınacağına ilişkin bilgi, 
n) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem 
heyetine yapabileceklerine ilişkin bilgi. 
(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleşmelerinde birinci 
fıkranın (e), (f), (g), (ı), (k) ve (m) bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilmeyebilir. 
(3) Elektrik, su ve doğal gaz sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın (d) bendinde yer 
alan bilgi aranmaz 
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derhal giderilir. Aksi takdirde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi 

bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.” 

Bu sebeple en ağır yaptırım ASY m.7 düzenlenmiş olan abonenin sözleşmeyi fesih 

hakkıdır. 

V. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE İFA SÜRESİNİN UZAMASI  

Bir borç ilişkisinin süresiz devam etmesi hukuk kuralları ile bağdaşmaz. Bu 

nedenle taraflar borç ilişkisini ya belirli bir süreyle sınırlar veya hiç bir süre sınırı 

koymazlar. Özel sözleşmelerde taraflar süreyi belirleyebilmektedir. Bu tür sözleşmelerde 

sözleşme yürürlüğü girdikten sonra 1 yıl olarak kabul edilir. Ayrıca sona ermesi için 

belirli süre içinde talep gelmemesi durumunda tekrar bir yıl daha yürürlükte kalacağı 

kabul edilmektedir. Tarafların sahip olduğu enerji üretme veya satma lisansının veya alma 

lisansı yetkili makamlar tarafından iptal edilirse sözleşme kendiliğinden sona ermektedir 
41. 

Abonelik sözleşmelerinde de süre genellikle sözleşmenin konusuna göre farklılık 

arz etmektedir. Örneğin süreli yayın aboneliklerinde ne kadarlık bir zaman içerisinde 

hangi aralıklarla ifa edileceği sözleşmede açıkça belirlenmeli ve bu dönem içerinde 

aralıklı olarak ifalar yerine getirildikten sonra, sözleşme kendiliğinden sona ermesi 

öngörülür. Elektrik, su, doğal gaz, telefon abonelikleri gibi sürekli borç ilişkilerinde ifa 

süresi sözleşmelerde ya belirtilmemekte ya da sözleşmeye konulan süre, her iki tarafça 

feshi ihbarda bulunulmayarak yenilenmektedir.  

TBK’da adi kira (TBK m. 299 vd.), ürün kirası ( TBK m. 357 vd.), hizmet (TBK 

m. 515), adi ortaklık (TBK m. 620 vd.) ilişkilerinde tarafların ifa süresi bitmesine rağmen, 

susarak  (zımni kabul ), ilişkiyi sürdürme davranışlarına ilişkin yenilendiği hukukî sonuca 

bağlanmıştır. Aslında taraflar açısından bakıldığında amaç, mevcut sözleşmenin süresini 

uzatmaktır, yeni bir sözleşme yapmak değildir.  

Sürekli borç ilişkisi içeren abonelik sözleşmelerinde de taraflar anlaşarak süreyi 

uzatabilirler bu sonuca yeni bir sözleşme yaparak varılabileceği gibi taraflar sadece süreyi 

belirli bir zaman için veya belirsiz olarak uzatabilirler42 . 

 
41 AYRANCI, s.228. 
42 KOCA, s.76. 
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VI. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  

A. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşmedir 

Abonelik sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen ivazlı bir sözleşmedir ve 

sadece borç sözleşmelerinde vardır. Sözleşmeler borcun doğumu amacıyla, mevcut bir 

borçta değişiklik yapmak, bir borcu sona erdirmek, alacağı devretmek, borcu nakletmek 

gibi sebeplerle yapılabilir. 

TKHK m.52/1:” Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti 

sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. ”ve ASY m.4/a:” 

Abonelik sözleşmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli 

aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeyi” bu hükümlerden yola çıkarak abonelik 

sözleşmesinin sürekli borç doğuran bir sözleşme olarak görülür. Genel olarak, tüketicinin 

edimi, peşin olarak yerine getirilmekte ya da kısım ifa edilmekte, satıcı veya sağlayıcının 

edimi ise belirli aralıkla ya da hiç aralıksız ifa edilmektedir43 

Telefon, su, doğal gaz, elektrik gibi hizmetlerin sunulmasına konusunda yapılan 

sözleşmeler, borçlunun istenilen zaman içinde önceden belirtilmiş ya da belirtilmemiş 

olan zamanda kesintiye uğramadan aralıksız bir şekilde yerine getirildiği için konusu 

sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler içerisinde yer alır. 

B. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 

Borç ilişkisi doğuran sözleşmeler, borç ilişkisine giren taraf bakımından tek tarafa 

borç yükleyen sözleşmeler ve iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılmaktadır44. 

Tek tarafa borç yükleyen borç ilişkilerinden tek taraf borç yüklenirken, iki tarafa 

borç yükleyen sözleşmelerde her iki tarafa borç yüklenmektedir. Tek tarafa borç yükleyen 

sözleşmelere örneğin bağışlama sözleşmesi örnek verilebilir. Tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmeyeler ise tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler ve eksik iki tarafa 

borç yükleyen sözleşmeler örnek verilebilir. İki taraf borç yükleyen sözleşmelerde biri 

borç altına girerken diğeri belli şartlar altında borç altına girmektedir. Tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmelere satış, kira, mal değişimi, eser ve hizmet sözleşmeleri örnek olarak 

verilebilir. Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere de vekâlet, saklama ve ödünç 

 
43 BAL, s.43. 
44 VON THUR, Andreas, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C.1-2,Yargıtay Yayınları, Ankara 
1983,s.139-140. 
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sözleşmeleri örnek verilebilir. 

Abonelik sözleşmelerinde abone sunulan mal veya hizmetin karşılığı olan 

abonelik ücretini satıcı/sağlayıcıya ödeme yükümlülüğü altında iken, satıcı/sağlayıcı, 

aboneye mal veya hizmet sunma yükümlülüğü altına girmektedir45.  

C. Rızai Bir Sözleşmedir 

Rızai sözleşmeler, sadece karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile meydana 

gelen sözleşmelerdir. Rızai olmasının sebebi karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları 

olmasıdır. Sözleşmelerde taraflar arasında eşyanın verilmesi, malın teslimi ya da başka 

türlü herhangi bir duruma ihtiyacı yoktur. Sadece irade beyanları hukuka uygun olmalı, 

ayrıca taraflar karşılıklı edimleri ifa etmiş olmaları aranmamaktadır46. Bu sözleşmeler 

elektrik ve doğalgaz temin eden kişi bakımından rızai sözleşme olmasına karşın elektrik 

sağlayan taraf açısından rızai değildir. Çünkü tedarik etmek zorunda olan elektrik dağıtım 

şirketi tüketiciyle sözleşme yapmak zorundadır. Bu sebeple enerji sağlama işletmelerinde 

sözleşme serbestisi yoktur. Sözleşme kurma zorunluluğunun işlevlerinden biri ekonomik 

ve politik etkiler altındaki piyasalarda görülmekte ve kişiler aynı şartlarla aynı hizmetten 

yararlanmaktadır. 

D. TKHK Kapsamındaki Abonelik Sözleşmelerinin İsimli-İsimsiz (Atipik) Sözleşme 

Ayrımındaki Yeri 

Sözleşmeler kanununda düzenlenmiş olup olmamalarına göre isimli/isimsiz 

olarak tasnif edilmektedir. Kanunda tamamen yâda kısmen düzenlenmemiş sözleşmeler 

isimsiz sözleşmelerdir. Ayrancı /Aral isimsiz sözleşmeleri Atipik sözleşmeler olarak da 

görmektedir47. Bir sözleşmenin isimli bir sözleşme sayılabilmesi için kanunda isim olarak 

belirtilmiş olması yeterli değildir. Kanunda ismi geçen ancak esaslı unsurlarının tipini 

belirleyen asli edimlerinin herhangi biri kanun hükmüne bağlanmamış olan sözleşmeler 

isimsiz sözleşmelerdir. Örneğin: Ön sözleşme (TMK 22), irtifak Sözleşmesi (TMK 781 

), Şerh Sözleşmesi (TMK 1009), Miras Paylaşma Sözleşmeleri (TMK 676/2),  kanunda 

geçen isimsiz sözleşmelerdir48.  

 
45 TÜRKER, Sümeyye, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Abonelik 
Sözleşmeleri,Gaziantep  2020,s.30. 
46 BAL, s.46. 
47 AYRANCI, Hasan /ARAL, Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınevi,2015 
Ankara, s.53. 
48 AYRANCI/ARAL, s.53. 
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 İsimsiz sözleşmeler: kendine özgü, karma ve bileşik sözleşmelerdir. 

Hukukumuzda tüketici kanununda düzenleme olmasına rağmen, abonelik sözleşmesinin 

unsurları belirtilmediği için isimsiz karma sözleşmeler grubuna dâhildir. Abonelik 

sözleşmelerinin karma sözleşme sayılmasının nedeni bu sözleşmelerde satım sözleşmesi, 

hizmet sözleşmesi ve taşıma sözleşmesinin unsurlarını bir arada barındırmasıdır.  

Elektrik ve doğalgazda enerji sağlama sözleşmesi Kendine özgü sözleşme olarak 

görülür çünkü elektrik ve doğalgaz “mal” olarak kabul edilmektedir. Abone belirli bedel 

karşılığında bir mal temin etmektedir. Satıcı sağlayıcı bir tarafa enerji sağlama 

karşılığında diğer taraf abone bedel ödediğinden bu sözleşme ivazlı, tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde TBK m.81 vd. maddeler uygulama alanı 

bulur49. 

E. Standart Sözleşme Olması 

Abonelik sözleşmeleri standart sözleşmelerdir. Günlük hayatta tüketicilerin 

karşılaştığı abonelik sözleşmeleri satıcı veya sağlayıcılar tarafından her alıcı için ayrı ayrı 

düzenlenmez ve matbu şeklinde hazırlanır. Tüketiciler sözleşme konusu mal veya hizmeti 

edinmek için satıcı veya sağlayıcıların önceden hazırlanmış olduğu sözleşmeyi kabul 

etmek ya da sözleşme yapmaktan vazgeçmek zorundadır. Bu şekilde önceden hazırlanmış 

ve sadece satıcı /sağlayıcı tarafın belirlediği hükümleri içeren sözleşmelerdir50. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde ‘‘Tüketici 

sözleşmesinde haksız şartlar’’ başlığı altında haksız şartın tanımına yer vermiştir. TKHK 

m.5/1 hükmüne göre :”Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil 

edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına 

aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.” 

Bu hükümden hareketle tüketici ile tartışılmadan sözleşmeye dâhil edilen hususlar 

dürüstlük kuralına aykırı düşmektedir ve haksız şart olacağıdır. Sözleşme şartlarının 

abone ile müzakere edildiğinin ispatı da satıcı/sağlayıcıya aittir. Sözleşme hükümlerinin 

haksız şart olarak sayılabilmesi için abone ile görüş birliği sağlanmamış olması yanında 

ayrıca tarafların hak ve yükümlülüklerini dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde 

tüketici aleyhine etkilemesi aranmaktadır. 

 
49 AYRANCI, s.229. 
50 ENGİN, Baki İlkay (2010). “Türk Hukukunda Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması”, 
Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, On İki Levha Yayınları, İstanbul, s. 76. (TÜRKER, 
s.31 naklen ). 
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Sözleşmede yer alan haksız şart niteliğindeki içerikler TBK m. 27/1 göre : 

“Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya 

konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” sayılacaktır denilmiştir. 

Tüketicinin kanununda da tüketici aleyhine haksız şartlarla ilgili olarak m.5/2-1 Cümle: 

Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.”  

Ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik51 bu hükümsüzlüğü 

tüketici tarafından ileri sürülebileceği kabul edilmektedir52. 

Hukukumuzda kural olarak sözleşme serbestisi esastır buna göre taraflar 

yaptıkları sözleşmenin şeklini, konusunu, içeriğini karşılıklı müzakere ederek 

belirleyebilirler. Sözleşme özgürlüğü olduğunda her iki taraf sözleşme yapma konusunda 

müzakerede bulunabilir. İltihaki sözleşmeler ise Türk doktrininde ve yargı kararlarında 

standart sözleşmelerinin bir alt türü olarak Kabul edilmektedir53. 

YHGK kararında54; kanuni bir engelin varlığı, teknik imkânların elvermemesi ve 

başvuran kişinin gerekli koşulları taşımaması durumlarında sözleşme kurma 

özgürlüğünden bahsedilemeyecektir. Sözleşmenin iltihaki olması demek sayılan üç 

unsurun bulunmaması durumunda idarenin tüketiciyle sözleşmeyi yapması gerekmesidir. 

VII. ABONELİK SÖZLEŞMESİN TÜRLERİ 

Günlük hayatımızda bir mal ve/veya hizmetin temini için yaptığımız abonelik 

sözleşmeleri, sözleşme konusunun ifasına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Abonelik 

sözleşmeleri sürelerine, sözleşme konusuna, satıcı ve sağlayıcı sıfatına, abonenin sıfatı 

göre tasnif edilerek incelenebilir. 

A. SÖZLEŞMENİN SÜRESNE GÖRE ABONELİK SÖZLEŞMELERİ 

1. Belirli ve Belirsiz Süreli Abonelik Sözleşmeleri 

Abonelik sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerdendir. Sürekli 

borç ilişkisi doğuran sözleşmelerde de bir sözleşme süresi vardır. Sözleşme süresi belirli 

bir süre ile sınırlandırılmışsa belirli süreli abonelik sözleşmesi (TKHK m.52/3), sözleşme 

 
51 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik, RG 17 Haziran 2014, S.29033. 
52 ATAMER, M. Yeşim, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan,” Genel İşlem Şartlarının 
Denetiminde Yeni Açılımlar, Seçkin Yayınları, Ankara 2004,s.291. 
53 YILDIRIM DÜNDAR, Aylin,” Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması 
“ (Tez),2019 Ankara, s.28. 
54 YHGK, T. 13.5.1977, E. 1976/4-1976, K. 1977/480, http://www.kazanci.com,Erişim tarihi: 
23.11.2020).(ASLAN, dipnot 29 naklen ). 
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bir süre ile sınırlandırılmamışsa belirsiz süreli abonelik sözleşmeleri (TKHK m.52/4) 

olarak tasnif edilir. Belirsiz süreli abonelik sözleşmelerinde sözleşme taraflardan biri 

feshedene kadar hüküm doğurmaya devam edecektir. Belirsiz süreli abonelik 

sözleşmeleri genellikle ihtiyaçların süreklilik arz etmesi ve çoğu zaman bu ihtiyaçların 

tedarik edilebileceği başka bir satıcı veya sağlayıcının olmaması durumlarında ortaya 

çıkmaktadır.  Bundan dolayı elektrik, su, doğal gaz abonelikleri gibi abonelikler 

genellikle belirsiz süreli abonelik sözleşmeleri için örneklendirilebiliriz. 

Kanun hükmüne göre abone belirsiz süreli abonelik sözleşmelerini hiçbir gerekçe 

göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin fesih edebilecektir.(TKHK 52/4-1 Cümle ). 

Belirli süreli abonelik sözleşmelerinde ise, bir yıldan uzun süreli abonelik 

sözleşmelerinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden fesih imkânı sağlanmıştır 

(TKHK 52/4-2 Cümle ). Fesih hakkı kullanılmasının sonucu taraflar arasındaki 

sözleşmenin ileriye dönük olarak ortadan kalkmaktadır. 

Kanun koyucunun amacı abonelik sözleşmelerinde, bir yıllık süre sınırı koyarak 

abonenin uzun süre bir sözleşmeye bağlı kalmasını önlemektir. TKHK m.52/3 hükmüne 

göre abonelik sözleşmesi kurulduktan sonra :” …sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar 

tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi 

uzatılabilir”. 

Belirli süreli abonelik sözleşmesinin sona ermesi ASY m.13/2 düzenlenmiştir. 

Buna göre :”  Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay 

almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu 

mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemez.” Bu hükme göre tüketicinin açık isteği 

yoksa sözleşme sona erdikten sonra sunulan hizmet için ücret talep edilemeyecektir. 

2. Taahhütlü Abonelik Sözleşmeleri 

Taahhütlü abonelik sözleşmeleri özellikle dijital platform aboneliği ve elektronik 

haberleşme sektörüne ilişkin aboneliklerde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Taahhütlü 

abonelik sözleşmelerinde abone belirli bir süre abone kalmayı taahhüt ederken satıcı ve 

sağlayıcının ise buna karşılık olarak bedelde indirim yapmayı ya da bir malın mülkiyetini 

veya kullanım hakkını devretmeyi taahhüt eder. Taahhütlü abonelik sözleşmelerinde, 

belirli süreli abonelik sözleşmelerinden farklı olarak, abone belirli süre abone kalması 

karşılığında bir “fayda” sağlamalıdır55. Taahhütlü abonelik sözleşmelerinde ASY m.14/1 

 
55 BAL, s.72. 
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a-b gereği:” Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı, Sözleşme 

konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini 

veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi, taahhüt ettiği 

aboneliklerdir.” mal veya hizmetin bedelinde indirim, mülkiyet ve kullanım hakkını 

devretme gibi faydalar olmaktadır. 

 Taahhütlü abonelik sözleşmelerine ilişkin hükümlerden ASY 2/2 :”  Elektrik, su, 

doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik sözleşmelerine bu 

Yönetmeliğin yalnızca 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 

inci maddeleri uygulanır.”  göre Yönetmelik m..14-18 arası sadece elektrik, su, doğal gaz 

ve elektronik haberleşme sektörü abonelik sözleşmelerine uygulanabileceği 

belirtilmektedir denilmektedir. 

Taahhütlü abonelik sözleşmelerinde ASY m. 14/2 göre:”  

Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında 

tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz”, denilmekle taahhüt süresi boyunca sözleşme veya 

taahhütname koşullarında abonenin aleyhine olacak şekilde değişiklik yapılması 

yasaklanmıştır. 

Satıcı/sağlayıcı aboneye ASY m. 15/1 göre taahhütname vermek zorundadır 56 ve 

taahhütname de bulunması gereken zorunlu içerik57 ve uygulamada taahhüdün telefon 

gibi araçlarla verilmesi durumu için de ASY m.15/358 uygulanır. Ayrıca taahhütlü 

abonelik sözleşmesinin sona ermesi de ASY m.1759  göre burada taahhütlü aboneliğin 

süresinden önce feshedilmeyip, normal taahhüt süresinin abone tarafından 

kullanıldığında durularda, taahhüdün bitmesinden en az bir fatura dönemi 

öncesinden satıcı/sağlayıcı, bu durumu ödeme bildirimiyle birlikte yazılı olarak veya 

 
56 ASY 15/1:” Satıcı veya sağlayıcı, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri içeren taahhütnameyi yazılı olarak 
veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin 
ayrılmaz bir parçasıdır.” 
57 ASY15/2:” Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin 
nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, 
aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde 
ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.” 
58 ASY 15/3: “Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, satıcı veya 
sağlayıcı ikinci fıkrada yer alan bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlüdür. Taahhüdün 
sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi durumunda ise, satıcı veya 
sağlayıcının taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile 
taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye aynı ortamda vermesi yeterlidir. Ancak bu durumlarda; 
satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü taahhüdün verilmesinden itibaren on dört 
gün içinde yerine getirmek zorundadır.” 
59 ASY m.17 :” Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya 
sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca 
tüketiciye bildirir.” 
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kalıcı veri saklayıcısıyla aboneye bildirmek zorundadır60 . 

B. SÖZLEŞMENİN KONULARINA GÖRE ABONELİK SÖZLEŞMELERİ 

Abonelik sözleşmeleri konusu mal olan, konusu hizmet olan abonelik 

sözleşmeleri ve konusu hem mal hem de hizmet olan abonelik sözleşmeleri olarak tasnif 

edilir. Sözleşmeye hangi hüküm uygulanacağı konularına göre belirlenir. TKHK ‘da 

ayıba ilişkin hükümler sözleşme konusunun mal ya da hizmet olmasına göre ayrı ayır 

düzenlenmiştir61. 

C. SATICI VEYA SAĞLAYICININ SIFATI BAKIMINDAN ABONELİK 

SÖZLEŞMELERİ 

Satıcı/sağlayıcı özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olan abonelik sözleşmeleri, 

satıcı /sağlayıcısı özel yönetim usullerine özgü hizmetleri yürütmekle görevli bir kamu 

kuruluşu olan abonelik sözleşmeleri ve satıcı/ sağlayıcı devletten imtiyaz ile işlerini 

yürüten işletmelere özgü abonelik sözleşmeleri şeklinde tasnife uğrar. 

D. ABONENİN SIFATI BAKIMINDAN ABONELİK SÖZLEŞMELERİ 

Aboneleri tüketici olan ve abonesi tüketici olmayan abonelik sözleşmeleri olarak 

ayrılır. TKHK uygulanması gereken abonelik sözleşmelerinde için tüketicinin abone 

olması gerekmektedir. Bu sebeple abonelik sözleşmesinin tarafı olan abone, tüketici 

değilse bu sözleşmeden doğacak olan sorunlarda TKHK hükümleri uygulanmayacaktır. 

Abonenin tüketici olduğu abonelik sözleşmelerinin ilgili TKHK ile beraber başka 

kanunların kapsamına da girebildiği durumlar mevcuttur. Elektronik haberleşme 

sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde EHK ve TKHK birlikte uygulanması buna 

örnek gösterilebilir62.  TKHK m.83/2 hükmünde : “Taraflardan birini tüketicinin 

oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici 

işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını 

engellemez”  hem TKHK hem de diğer kanun hükümleri uygulanması tüketici sözleşme 

özelliğini değiştirmeyeceğini göstermektedir. 

 
 
61 BAL, s.67. 
62 TÜRKER, s.36. 
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VIII. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE ABONENİN VE SAĞLAYICININ HAK VE 

BORÇLARI 

A. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE ABONENİN HAK VE BORÇLARI 

1. Abonenin Hakları 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 52. madde hükmünde ve ASY’de 

aboneye tanınmış haklar vardır. Bu haklardan birisi abonenin “mal veya hizmetin 

sağlanmasını” talep hakkıdır. Abonelik sözleşmeleri iki tarafa borç yükleyen bir 

sözleşme olduğundan ve bunun bir sonucu olarak abone sözleşmeden doğan ücret ödeme 

borcunu ifa edecektir. Satıcı veya sağlayıcının edimi ise mal veya hizmetin sağlanmasıdır. 

Abonenin sahip olduğu bir diğer hak ise “fesih “hakkıdır. Abonenin fesih hakkı 

kanunda açıkça düzenlenmiştir 63 . 

AYS m.16 taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshini düzenlemiştir. 

Yönetmeliğin ilgili maddesinden anlaşılacağı üzere taahhütlü abonelik sözleşmelerinde 

abonenin yerleşim yerinin değişmesi ve bu yeni yerleşim yerinde hizmetin ifasının 

mümkün olamayacağı durumlarda abone hiçbir bedel ödemeden abonelik sözleşmesini 

fesih edebilir. 

2. Abonenin Ücret Ödeme Yükümlülüğü, Enerjiyi Bizzat Kullanma ve Tekrar Nakil 

Yasağı ve Güvence Bedeli Ödeme Yükümlülüğü 

a) Abonenin Ücret Ödeme Yükümlülüğü 

Abonelik sözleşmesinde abonenin asli edim yükümlülüğü, satıcı/sağlayıcı 

tarafından kendisine sunulan mal veya hizmetin karşılığı olan abonelik ücretini 

ödemektir64. 

Abonelik ücreti rekabet ortamının oluşmuş olduğu alanlarda satıcı/sağlayıcı 

tarafından serbestçe belirlenmekte abonenin sözleşme bedeli olan ücreti kabul etmesi 

 
63 TKHK m.52/4:” Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik 
sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme 
hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı 
tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih 
bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması 
yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan 
yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.” 
64 KARACAOĞLU/KURŞUN, s.198;ÇABRİ, s.878 ( BAL; s.133 naklen ). 
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halinde, taraflar arasında sözleşme kurulmaktadır. Ancak, tekel niteliğine sahip elektrik, 

su, doğal gaz, telefon aboneliklerinde mal veya hizmetlerin sunumunda mal veya hizmeti 

temin eden satıcı/sağlayıcıların tekel durumlarını ihlal etmemeleri ve hizmet alan 

tüketicilerin mağdur olmamaları için ilgili sektördeki düzenleyicilere fiyatları kontrol ve 

inceleme yetkisi verilmektedir65.Ayrıca EPDK, elektrik, doğal gaz, petrol ve 

LPG piyasalarındaki tüm faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu 

olmuştur. 

Abonelik sözleşmelerinde abonelik ücreti genellikle ya götürü ücret ya da 

kullanım zamanı ve miktarına göre belirlenebilmektedir. Örneğin telefon aboneliği götürü 

abonelik ücretine örnek verilebilirken, elektrik aboneliği kullanım zamanı ve miktarına 

bağlı aboneliktir. Abonelik süresince aboneye gönderilen ödeme bildiriminde asgari 

olarak yer alması gereken kalemler Elektrik Piyasaları Tüketici Hizmetleri 

Yönetmeliğinde  (EPTHY m.34) ;vergi, yasal kesintiler, Tüketime esas ilk ve son 

endeksler ile okuma tarihleri, Tüketilen elektrik enerjisi miktarı ve Günlük enerji tüketim 

ortalaması gibi zorunlu unsurlar bulunmaktadır. 

Satıcı veya sağlayıcı Yargıtay Kararında da olduğu gibi66  abonelik sözleşmesi 

süresince kanun ile vergi vb. yükümlülükler aboneler üzerine gelmedikçe kural olarak 

önceden belirlenmeyen hiçbir masrafı aboneden talep edemez. 

Abonenin asli yükümlülüklerinin yanında yan edim yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Bunlar örneğin enerji sağlayan işletmenin korunmasının gereği olarak 

abonenin zilyetlik alanına dâhil tesisat ve sayaçları usulüne uygun kullanması, sayaçtaki 

bozuklukları ve meydana gelen zararlardan sağlayıcıyı bilgilendirmektir67. 

b) Enerjiyi Bizzat Kullanma ve Tekrar Nakil Yasağı 

Abone kendisine iletilen enerjiyi bizzat kullanma hakkına sahiptir. Enerjiyi abone 

3.kişinin kullanımına sunması yasaktır. Abonelik sözleşmelerinde alt abonelik yoktur. 

Elektrik Piyasasında Perakende Satış sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ m.8 

göre :”  Müşteri, bu Tebliğ ve perakende satış sözleşmesi kapsamındaki haklarını veya 

yükümlülüklerini önceden perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin yazılı onayını 

 
65 03.03.2001 Tarih ve 24335 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun 5.maddesi  (KOCA, s.85 naklen ). 
66 Yargıtay 13. HD. T. 14.04.2003, E. 2002/15363, K. 2003/4430 sayılı Kararı (www.Kazancı.com  
,Erişim 20.11.2020). 
67 AYRANCI, s.237. 
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almaksızın başkalarına devir, temlik ve rehin edemez.” 

c) Güvence Bedeli Ödeme Yükümlülüğü 

Abone tarafından enerji sağlayan işletmeye “güvence parası” adı altında ödenen 

bir bedel vardır. Bu tazminatın sınırı TMK 2 ‘dir. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliği m.19/1-1 Cümle:” Tedarikçi, tüketimi düşük serbest tüketiciden elektrik 

enerjisi ve/veya kapasite satışına ait ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine 

karşılık güvence bedelini anlaşma yapılırken nakit ya da teminat mektubu olarak talep 

edebilir” denilmektedir. Bazı enerji aboneliklerinde güvence bedeli alınmamaktadır68. 

Güvence bedelinin iadesi de aynı yönetmeliğin 19/3 maddesinde : “Güvence 

bedelinin iadesinde; kullanım yerinin son endeks okuma bilgileri tedarikçiye 

bildirildikten sonra, nakit tahsil edilen güvence bedeli asgari TÜFE oranı dikkate 

alınarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketimi düşük serbest tüketicinin 

söz konusu ikili anlaşmasına ilişkin tedarikçiye olan tüm borçlarının ödenmesinden sonra 

varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, anlaşmanın sona erme tarihinden 

itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tüketicinin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. 

İade için, borcun ödenmesi dışında, herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez. 

Zamanında iade edilmeyen güvence bedeli için bu Yönetmelikte belirtilen gecikme faizi 

uygulanır.” düzenlenmiştir. 

d) Diğer Yükümlülükleri 

Abonenin yan yükümlülükleri de vardır. Bunlar satıcı/sağlayıcıya doğru bilgi 

verme, kişisel bilgileri sözleşme akdedilmesi için satıcı/sağlayıcıya verme, yine sözleşme 

devam ederken kişisel bilgilerinde değişiklik olduğunda yine satıcı /sağlayıcıya bilgi 

verme, arıza durumunda satıcı /sağlayıcıya derhal haber verme, kullanımına sunulan malı 

özenle kullanma yükümlülüğü ve gerektiğinde sağlayıcı/satıcının bu mala ulaşmasına izin 

verme yükümlülüğü vardır. Tüm bu sayılan yan yükümlülükleri ahde vefa ilkesi gereği 

abone yapmak zorundadır69.Örneğin enerji sağlayan işletmenin korunmasının gereği 

olarak abonenin zilyetlik alanına dâhil tesisat ve sayaçları usulüne uygun kullanması, 

sayaçtaki bozuklukları ve meydana gelen zararlardan sağlayıcıyı bilgilendirmektir70. 

 
68 EPPSS m.18; Örneğin: Ankara ASKİ su aboneliğinde ASKİ Tarifeler Yönetmeliği 44.maddeye göre 
kartlı sayaç aboneliklerinde 04.06.2008 tarih ve 150 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden güvence 
bedeli alınmamaktadır. 
69 BAL, s.139-140. 
70 AYRANCI, s.237. 
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B. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE SAĞLAYICININ BORÇLARI 

a) Malın Teslim veya Hizmetin İfası Yükümlülüğü(Asli Yükümlülüğü) 

Satıcı veya sağlayıcının sözleşme konusu malı teslim veya hizmeti ifa borcu, 

“Teslim ve İfa Yükümlülüğü” başlıklı ASY m.8/1 göre:” Satıcı veya sağlayıcı, abonelik 

sözleşmesine konu mal veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle 

yükümlüdür.” olarak hüküm altına alınmıştır. Satıcı veya sağlayıcının bu borcu asli 

borcudur. Mal veya hizmetin aboneye nasıl sağlanacağı ise abonelik sözleşmesinin 

mahiyetine göre farklılık göstermektedir. Elektrik, su aboneliği gibi abonelik 

sözleşmelerinde sözleşme konusu hizmet devamlı olarak sunulmalıdır71.  

b) Bildirim Yükümlülüğü 

Enerji ve elektronik haberleşme sektörlerindeki abonelik sözleşmelerinde satıcı 

ve sağlayıcının sözleşme konusu mal veya hizmeti aboneye sunabilmesi için teknik alt 

yapının bulunmasına bağlıdır. Örneğin doğalgaz aboneliği için satıcının sözleşme konusu 

borcunu gereği gibi ifa edebilmesi için öncelikle abonenin bulunduğu bölgede doğalgaz 

hattının oluşturulması gerekmektedir72. Teknik alt yapı periyodik olarak ve arıza 

durumlarında satıcı veya sağlayıcı tarafından dürüstlük kuralına uygun olarak yapılması 

gerekir. Ayrıca ASY m.9 :”  Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde 

yapılması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet 

sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk 

sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın 

yayın ve benzeri yollar ile bildirmekle yükümlüdür.”   göre satıcı sağlayıcı bakım, onarım 

ve kontrol durumunda hizmet durdurulacaksa tüketiciye bildirmesi gerekmektedir. 

c) Bilgilendirme Yükümlülüğü 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tüketicinin 

bilgilendirilmesi satıcı veya sağlayıcının en önemli yan yükümlülüklerindendir. TKHK 

52. maddenin 2. fıkrasına göre:” Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir 

nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.” 

yani tüketicinin yazılı bilgilendirilmesi gerekir. Hükmün amacı, abonenin sözleşme 

içeriğine istediği zaman ulaşabilmesi ve sözleşmeyi açık bir şekilde inceleyebilme 

 
71 TÜRKER, s.49. 
72 BAL, s.111. 
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özgürlüğü sağlanabilmesidir. TKHK m.10/1 :”Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde 

ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı 

olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor 

ise uygulanmaz.”  satıcının ayıbın varlığı halinde ispatı gerekir. 

Satıcı ve sağlayıcının taahhütlü abonelik sözleşmesinde ASY m.14 de taahhütlü 

abonelik sözleşmesinin içeriği ve ASY m.17 taahhütlü abonelik sözleşmesinin sona 

ermesi düzenlenmiştir. 

d) Faturalandırma Yükümlülüğü 

Abonelik Sözleşmesi Yönetmeliği 11. ve 12. Maddelerinde düzenlenmiştir. ASY 

m.11:”  Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, 

sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden 

borç tutarı veya tüketim miktarının, daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya 

miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya 

dönemlerde yapılabilir. 

Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi 

değiştirilerek ücretlendirmeye esas birim fiyat arttırılamaz” ve ASY m.12:” Abonelik 

sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme 

zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 

maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.” denilmektedir. 

Bu hüküm  (ASY m.12)sadece elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme 

abonelik sözleşmelerinde uygulanacaktır. Diğer abonelik sözleşmelerine temerrüt faizi 

oranı genel hükümler doğrultusunda belirlenecektir.  

e) Mal veya Hizmetin Ayıplı Olmasından Sorumluluk 

Satıcı veya sağlayıcının sözleşme konusu mal veya hizmetin ayıplarından 

sorumluluğuna ilişkin olarak tek düzenleme ASY m.18 bulunmaktadır. Burada :”  Verilen 

hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devredildiği abonelik 

sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da malın ayıbından sorumludur.” bu hallerde malın 

tedarikçisi ve sağlayıcı da sorumludur. Mal ayıplıysa buna ilişkin yaptırım TKHK 

bulunmaktadır. TKHK m.12 göre tüketicinin bu durumda seçimlik hakkı doğar. TKHK 

m.11/1 göre de konusu mal olan abonelik sözleşmesinde abonenin seçimlik hakkı vardır. 

Bunlar:” Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; a) Satılanı geri vermeye hazır 
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olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden 

indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 

üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 

değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu 

talebi yerine getirmekle yükümlüdür. (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile 

değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilecektir” 

Ayıplı olan konusu hizmet olan abonelik sözleşmelerinde TKHK m.15/1:” Hizmetin 

ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan 

eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından 

birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 

getirmekle yükümlüdür” uygulanır. 

f) Sözleşme Yapma Yükümlülüğü 

Kural olarak abonelik sözleşmesinin tarafları arasında birbiri ile abonelik 

sözleşmesi yapıp yapmama serbestisi vardır. Ancak zorunlu (İltihaki sözleşmeler) 

sözleşmelerde satıcı ve sağlayıcının sözleşme yapma yükümlülüğü vardır. 

İltihaki sözleşmeler, standart sözleşmelerin özel bir görünümüdür ve devlet 

tarafından verilen bir imtiyaza dayanılarak, çoğunlukla hukuki ve fiili tekel şeklinde olan, 

su, elektrik, doğalgaz gibi kamu hizmeti niteliğindeki hizmetlerin topluma verilmesine 

ilişkin sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler genel işlem şartlarını ihtiva eden içeriği hizmet 

sağlayan kişiler, kurumlar ya da 3.kişiler tarafından hazırlanmış sözleşmelerdir. Bu 

sözleşmelerde abone ya sözleşmeyi kabul etmek ya da sözleşme yapmamak seçeneğine 

sahiptir. Bu konuyu Yargıtay kararında73 göre hem kişilerin gerekli şartları sağlaması hem 

de idarenin teknik altyapıya sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. 

g) Önceki Abonenin Borcunun Yeni Aboneden Talep Edilememesi 

Tüketicilerin elektrik, doğal gaz, su abonelikleri nedeniyle ödemeleri gereken 

ücretleri ödemeden konutlarını terk etmeleri halinde bu konuta yeni taşınan abonelerin 

eski abonelerin borçlarını ödemek zorunda bırakılma durumu uygulamada görülmektedir.  

Yargıtay uygulamasına göre binada eski oturanın veya mal sahibinin kendisine ait 

elektrik, su, telefon, doğalgaz borçları, yani ödenmemiş faturaların yeni aboneden talep 

edilmesi mümkün değildir. Çünkü abonelik sözleşmeleri ileriye etkili borç ilişkisi 

 
73 YHGK.13.05.1977,1976/4-1976 E.1977 /480K.  (Erişim:www.kazanci.com E.T.22.11.2020). 
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doğuran bir sözleşmedir. Bu konuda örnek teşkil edebilecek bir Yargıtay kararında, 

abonelik sözleşmesi tarafı olan tüketiciye olağan kullanım ücretini aşan bir fatura 

yansıtılmış ve bu borçtan dolayı tüketiciye icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu borcun 

tüketicinin abonelik sözleşmesi yaptığı tarihten öncesine ait olduğu ve tüketicinin 

abonelik sözleşmesi yaptığı tarihten itibaren kullanım ücretinin böyle bir borca 

dönüşemeyeceği tespit edilerek icra takibinin iptaline karar verilmiştir74. 

h) Sözleşme şartlarını abone aleyhine değiştirilememe 

TKHK’dan önceki dönemde satıcı/sağlayıcının sonradan şartlara göre sözleşme 

şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutan bir hükmü sözleşmeye koyması sık 

oluşabilen bir durumdur. TKHK m.4/2:” Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi 

içinde tüketici aleyhine değiştirilemez. 

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmelik’in m7/1 göre 

:  “tüketiciyle kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür”.                     

Nitekim Yargıtay bir kararında75 EPDK belirlediği fiyat sınırını aşarak tek taraflı 

sözleşme yapan EGO(Elektrik, Gaz, Otobüs) abonelik sözleşmesindeki hükümler 

sözleşmeye aykırı bulunmuştur. Olayda doğalgaz abonman sözleşmesi Doğalgaz Satış 

Fiyatı Kararları Tebliği’ndeki üst sınırı aşacak tarifeler ve sözleşmede bu tarifelerin 

uygulanmasına imkân verecek maddeler tüketiciyi bağlamayacağından, dava halinde, 

hakîm, sözleşmenin İdari Yargıda iptal edilmesini istemeden, yasa koyucu gibi hareket 

etme yetkisine sahip olarak yapılan sözleşme hükmünü yok hükmünde kabul etmektedir. 

i) Sorumsuzluk Kaydı Koyamama Yükümlüğü 

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmelik’in76 ekinde de 

haksız şartlar sınırlı olmamak üzere sayılmış sözleşmelerde satıcı/sağlayıcının 

sorumluluğunu kaldıran kayıtların haksız şart olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu tür 

haksız şartlar yok olarak sözleşme ayakta kalabiliyorsa ayakta tutulacaktır. Haksız şartlar 

m.5 sayılmıştır. Abone ile tartışmadan sözleşmeye şartın eklenmesi örnek verilebilir. 

 
74 Yargıtay 3.HD. E. 2016/ 17485, K. 2017/11036, (www.kazancı.com Erişim 
tarihi:22.11.2020).(TÜRKER,s.54 naklen ). 
75 13. HD’nin bir T. 18.03.1996, E. 1996/1734, K. 1996/2495 sayılı Kararı.(www.Kazancı.com Erişim: 
22.11.2020)(KOCA,s.81). 
76 Haksız Şartlar Yönetmeliği m.7/1:” Tüketiciyle kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin 
olarak hükümsüzdür. Ancak sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu 
durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle 
sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.” 
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IX. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 

A. GENEL OLARAK SONA ERMESİ 

Diğer sözleşme türlerinde olduğu gibi abonelik sözleşmeleri de ya sözleşmenin 

süresinin sona ermesiyle(kendiliğinden ), ya taraflardan birinin edimini ifa etmemesi ile 

ya da taraflardan birinin sözleşmeyi feshetmek istemesiyle sona ermektedir. Bu 

sözleşmeler ileriye yönelik birtakım sonuçlar meydana getirir. Bu nedenle kural olarak 

sözleşmeden dönme söz konusu olamaz. Sözleşme ancak ileriye etki doğurmak üzere 

fesih edilebilir. 

Temerrüt halinde kural olarak dönme olsa da sürekli borç ilişkisi nedeniyle 

temerrüt halinde fesih beyanı ileri sürülmektedir. Temerrüt halinde TBKK 117-126 

maddeleri uygulanır77. 

Taraflar arasında kesin veya belirli vade halinde TBK m.117 /2 ihtara gerek 

kalmadan uygulanır. Ancak kesin ya da belirli vade değilse TBK m. 117 bildirim ile 

muhatap temerrüde düşürülür.  Taraflar temerrüt halinde talep edebilecekleri; 

Ø Aynen ifa ve gecikme tazminatı 

Ø Aynen ifadan vazgeçip müspet zarar 

Ø Aynen ifadan vazgeçip menfi zararı (sözleşme yapılmadığı için uğranılan 

zarar ) 

Ayıp nedeniyle sözleşmenin sona erdirilmesinde TBK m.223 alıcı sözleşmede 

süre verilmeksizin sözleşmeyi feshi edebilir78. 

B. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 

(SÜRENİN SONUNDA) 

Konumuz olan enerji satımına ilişkin perakende satış sözleşmeleri süresiz olarak 

yapılmaktadır. Uygulamada da bu sözleşmeler belirsiz süreli (süresiz) veya bir yıldan 

daha uzun süreli abonelik sözleşmeleri yapılmaktadır. 

Bu şekilde yapılan abonelik sözleşmelerinin tüketici tarafından tek taraflı fesih 

edilebileceği 6502 sayılı TKHK hüküm altına alınmıştır. TKHK m.52/4:” Tüketici, 

belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini 

 
77 KOCA, s.89. 
78 AYRANCI, s.239. 
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herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme 

hakkına sahiptir.” 

6502 sayılı TKHK ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğince abonelik 

sözleşmesinin hangi koşullarda ve ne şekilde fesih edilebileceği açıkça düzenlenmiştir. 

Aynı zamanda ASY m.22/1: “ Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun 

olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 

cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.”  Belirsiz süreli 

sözleşmede fesih kayıt altına alınmıştır. Abonelik sözleşmeleri ile ilgili uygulamada 

yaşanan en büyük sorun sözleşmenin koşulları arasında süre sonunda sözleşmenin 

kendiliğinden otomatik uzamış sayılacağına yönelik hükümlerin bulunmasıdır.  

Elektrik piyasası parkende satış sözleşmesine göre kendiliğinden sona erme  

1. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin lisansının iptal edilmesi veya 

sona ermesi, taraflardan birinin iflasına karar verilmesi, tasfiye memurunun atanması, 

hukuken tasfiye gerektirecek durumun ortaya çıkması, acze düşülmesi halinde hallerinde 

mali yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla perakende satış sözleşmeleri kendiliğinden 

sona erebilmektedir79.  

2. Başka bir kendiliğinden sona erme tüketicinin, Şirket ile ikili anlaşma 

kurması dâhil serbest tüketici olmaktan kaynaklanan tedarikçi seçme hakkını kullanması 

halinde80 

3. Şirket, lisansının iptal edilmesi ya da lisansının sona ermesi hallerinde81 

C. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA ERMESİ 

Enerji alanıyla ilgili olan elektrik piyasasında sözleşmeler genellikle belirsiz süreli 

olarak kurulduğundan “sürenin sonu” gibi ifadelerle sözleşmeler sona ermeyecektir. 

Sözleşmenin sona ermesi tarafların anlaşması ile ya da tek tarafın irade beyanıyla olarak 

 
79 EPPSS m.18/4:” Tüketicinin iflasına karar verilmesi veya tasfiye memuru atanması hallerinde işbu 
sözleşme, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla sırasıyla iflas veya tasfiye memuru atandığı tarihte sona 
erer.” 
80 EPPSS 18/5:” Tüketicinin, Şirket ile ikili anlaşma kurması dâhil serbest tüketici olmaktan kaynaklanan 
tedarikçi seçme hakkını kullanması halinde, ilgili mevzuata göre yeni tedarikçiye geçişin gerçekleştiği 
tarihte işbu sözleşme, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla, kendiliğinden sona erer. Tedarikçi değiştirme 
işlemi nedeniyle tüketicinin elektriği kesilemez.” 
81 EPPSS m.18/3:” Şirket, lisansının iptal edilmesi ya da lisansının sona ermesi hallerinde işbu 
sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini ve uhdesindeki teminat ve güvence bedellerini 
Kurulca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yeni görevli tedarik şirketine veya son kaynak tedarik 
şirketine devreder.” 
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da sona erdirilebilmektedir. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde sözleşmenin sona 

ermesi kural olarak dönme ile sona erdirilirken, ancak edimlerin iadesinin söz konusu 

olmadığı borç ilişkilerinde dönmenin yerini fesih almaktadır. Ani edimle sözleşmelerde 

kural dönme ve sürekli edimle sözleşmelerde fesih ile sona erer. Fesih beyanıyla sonuçlar 

ileriye doğru sonuç doğurur. Dönme ile geriye dönük sonuç doğurur. Fesih beyanı 

kullanılmasına göre olağan ve olağanüstü fesih olarak iki farklı şekilde incelenir. Olağan 

fesih hiçbir şarta bağlanmazken olağanüstü fesih ise haklı sebeplerin varlığı halinde 

kullanılır82.Özel sözleşmelerde feshe ilişkin düzenleme olabilir.  Müşterilerin elektrik, 

doğalgaz ve sıcak suyu sözü edilen tesisler dışında kullanması, enerji kaynağını kullanım 

amacı dışında kullanması, rıza beyanı olmadan tekrar nakli gibi sebepler bu 

sözleşmelerde fesih sebebi olarak sayılabilir. Bu sözleşmelerde mücbir sebep doğrudan 

sözleşmeyi sona erdirmez. Mücbir sebebin sözleşmeyi sona erdirmesi için asgari bir süre 

devam etmesi gerekir. Ancak taraflara ait bilgilerin 3.kişilere verilmesi gibi durumlarda 

fesih için asgari sürenin geçmesi aranmaz. 

1. Abonenin Fesih Hakkı 

6502 sayılı TKHK TKHK’un 52. maddesinin 4. fıkrası içeriğinde ise abonenin 

sözleşmeyi fesih sebeplerini “olağan fesih “ve “olağanüstü fesih” olarak ayırabiliriz.  

Ø Olağan fesih hakkı genel olarak daha çok belirsiz süreli sürekli borç 

ilişkilerinde görülmektedir.   Buna göre: TKHK m.52/4-1 Cümle: ”Tüketici, belirsiz 

süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi 

bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına 

sahiptir.” TKHK 52. madde de tanınan bir yıldan daha uzun süreli belirli süreli abonelik 

sözleşmelerine ilişkin fesih imkânı da olağan fesih kapsamında olacaktır 

Ø Olağanüstü Fesih ise TKHK m.52/4-2 Cümle:” Süresi bir yıldan az olan 

belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme 

koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir.” yani 

burada değişiklik yapılması için haklı sebeplerin varlığı aranmaktadır. Perakende satış 

sözleşmelerinde taraflara bir takım olağanüstü fesih imkanları tanındığı 

 
82 AYRANCI, s.240. 
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görülmektedir83. Haklı fesih nedenleri EPPSS ‘de sayılmıştır84. Bunlar:  

1. Tüketicinin tedarik şirketine kendisiyle ilgili yanlış bilgi vermesi85 

2. Sözleşme yapılan kullanım yeri için farklı bir kişi tarafından yeni bir 

sözleşme başvurusu yapılması halinde86 

3. Taraflardan birisi Sözleşme hükümlerini ihlal ederse87 

Fesih bildirimi TKHK m.52/4 -3 cümleye göre :” Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde 

veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.” Ve 

fesih bildirim süresi ASY m.24 gereği 7 gündür: “Diğer mevzuatta tüketici lehine olan 

süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin 

kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle 

yükümlüdür” denilmektedir. 

Fesih bildiriminden itibaren abone abonelik sözleşmesinden yararlandırılırsa ücret 

alınamaz. ASY m.25/2 :” Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği 

durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, 

tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez”. 

2. Sağlayıcının Fesih Hakkı 

Enerji piyasasındaki abonelik sözleşmelerinde her iki taraf da sözleşmeyi olağan 

olarak fesih edebilir. Fesih bildirimi sonuç doğurması için ASY m. 25/1:” Satıcı veya 

 
83 EPPSS m.18/1:” Sözleşme sonlandırma başvurusu internet üzerinden elektronik imza ile ya da yazılı 
olarak şahsen yapılabilir. Söz konusu başvuruda, sözleşmenin sona erdirilmek istendiği tarihe yer 
verilebilir. Bu durumda tüketicinin istediği tarihte sözleşmenin sona ermesi için şirkete yaptığı başvuru 
tarihi ile sözleşmenin sona ermesini istediği tarih arasında en az 5 günlük süre olmalıdır. Bu başvurular 
Şirket tarafından, belirtilen tarihin en az 2 gün öncesinden elektriğin kesilmesi için dağıtım şirketine 
kayıt altına alınmak suretiyle bildirilir. Bunun dışındaki başvurular Şirket tarafından kayıt altına alınmak 
suretiyle elektriğin kesilmesi için en geç başvuruyu izleyen gün sonunda, dağıtım şirketine bildirilir. 
Sözleşme, elektriğin kesildiği tarihte sona erer.” 
84 YILDIRIM DİNDAR, s.82. 
85 EPPSS m.18/6:”Sözleşmenin kurulması amacıyla beyan edilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak, 
üçüncü bir şahıs tarafından Şirket’e şikâyette bulunulması halinde, Şirket tüketiciye, sözleşmenin 
yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı belgeyi/belgeleri 10 iş günü içerisinde sunmasını ve aksi halde 
sözleşmenin iptal edilerek elektriğinin kesileceğini bildirir.” 
86 EPPSS m.18/10 :” Sözleşme yapılan kullanım yeri için farklı bir kişi tarafından yeni bir sözleşme 
başvurusu yapılması halinde Şirket, yeni başvuru sahibinin söz konusu kullanım yerinin kullanım hakkına 
sahip olduğunu belgelemesi halinde, sözleşmeyi, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla, fesheder. 
Sözleşmesi feshedilen tüketiciye fesih işlemi hakkında en geç işlemin yapıldığı tarihi takip eden gün 
yazılı ve kalıcı veri saklayıcısıyla bilgi verir.” 
87 EPPSS m.18/8:” Taraflardan birisi Sözleşme hükümlerini ihlal ederse, diğer taraf işbu sözleşme 
hükümlerine aykırı davranışın ortadan kaldırmasını yazılı olarak ihtar eder. Söz konusu ihlal ile ihlalin ve 
sonuçlarının giderilmesine dair sözleşmede ya da ilgili mevzuatta ayrıca belirlenen bir usul bulunmaması 
halinde, ihlalin 15 gün içinde ihlal eden tarafça ortadan kaldırılmasını ihtar eden taraf bu süre sonunda 
sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte tüm borçlar muaccel hale gelir.” 
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sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri 

saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.” 

Fesih bildirimini süresi de ASY m. 25/4 göre:” Satıcı veya sağlayıcı, fesih 

bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele 

ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün 

içinde tüketiciye göndermek zorundadır.” düzenlenmiştir. 

X. ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARIN 

ÇÖZÜMÜ 

Enerji Piyasasında ortaya çıkan sorunların çözümü şikâyet yoluyla sağlanacaktır. 

Abonelik sözleşmelerinde düşük meblağlı anlaşmazlıkların mahkemeler dışında 

çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sayfasında şikâyet başvurusu ile; 

“Şikâyet başvurunuzun elektronik ortamda işletmecinize iletilmesi ve kayıt altına 

alınması, Başvurunuza ilişkin aşamaları takip edebilmeniz, Tarafınıza elektronik 

ortamda işletmeciniz tarafından dönüş yapılması sağlanacaktır. Elektrik, doğalgaz, 

petrol ve LPG sektörü ile ilgili şikâyetlerinizin hızlı ve etkin bir şekilde ele alınması için 

şikâyet başvuru formu sektörel bazda ayrı doldurulmalıdır. (Birden fazla sektöre ait 

şikâyet aynı şikâyet formu içerisinde yer almamalı) Şikâyet Formu Şikâyetinizin daha 

hızlı çözülmesi için başvurunuzu öncelikle ilgisine göre dağıtım şirketinin ya da görevli 

tedarik şirketinin tüketici hizmetleri merkezine yapmalısınız. Tüketici hizmetleri 

merkezinin telefon, faks, internet ve e-posta adreslerini elektrik faturanızda bulabilirsiniz. 

Tüketici hizmetleri merkezi 15 işgünü içinde başvurunuzu sonuçlandırmalı ve talebinize 

göre telefon, internet yoluyla ya da yazılı olarak size cevap vermelidir. Bu sürede cevap 

verilmezse ya da verilen cevabın elektrik piyasası mevzuatına aykırı olduğunu 

düşünüyorsanız tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza internet veya posta yoluyla 

yazılı şekilde başvurabilirsiniz. Kurumumuz, gerekli gördüğü hallerde inceleme yapar 

veya yaptırır88.” Bunlar: 

1. Tüketici Hizmetleri Merkezi 

Elektrik Piyasasında tüketicinin şikayetlerini çözüme ulaştırmak için dağıtım ve 

tedarik şirket bünyesinde tüketici hizmetleri merkezi kurulmuştur. Tüketici şikâyetlerini 

ilk olarak öncelikle ilgisine göre dağıtım şirketinin ya da görevli tedarik şirketinin tüketici 

 
88 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Resmi Sayfasından Alınmıştır. 
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hizmetleri merkezine yapılması gerekmektedir. Tüketicinin hızlı sonuç alması için doğru 

şirkete ulaşması gerekir. Örneğin abonelik işlemleri ya da fatura işlemi ile ilgili sıkıntısı 

varsa tedarik (satış ) şirketine, altyapı ya da teknik konu ile ilgili sıkıntısı varsa dağıtım 

şirketine başvurması gerekir. Öncelikle tüketici doru muhatabı bulması gerekir. 

Tüketicinin doğru muhataba ulaşmasında tüketici hizmetleri merkezi aracılık yapması 

gerekmektedir. Bu sayede tüketicinin sorunları hızlı çözüme ulaşacaktır. 

2. EPDK 

Daha sonra tüketicinin şikâyeti tüketici hizmetleri merkezinde kayıt altına 

alınacaktır. Bu kapsamda kayıt işlemi yapıldıktan sonra tüketiciye 15 gün içinde cevap 

verilmesi gerekir. Tüketiciye 15 gün içinde cevap verilmez ya da işlem mevzuata aykırı 

ise tüketici EPDK ‘ya başvurabilecektir. 

3. Tüketici Örgütleri 

 Aynı zamanda tüketici işlemini şirket ile çözemezse tüketici örgütlerine89 de 

başvurabilecektir. Ayrıca tüketici örgütleri tüketici işlemi için tüketici mahkemelerine 

dava açma hakkına sahiptir90. 

4. Ombudsman 

Tüketicinin uyuşmazlık halinde başvurabileceği bir diğer kurum TBMM’ye bağlı 

olarak faaliyet gösteren “Kamu Denetçiliği Kurumudur (Ombudsman)91.Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu (KDKK ) m.1 göre :” Bu Kanunun amacı; kamu 

hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, 

idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı 

adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, 

araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır”. 

Burada kamu hizmetlerinin işleyişini yürüten kamu denetçiliği kurumu idare olarak 

görülmektedir. Tüketici hem EPDK’ya düzenleyici işlemleri açısından hem de ilgili 

dağıtım ve tedarik şirketlerine ile yaşadığı uyuşmazlıklar yönünde Kamu Denetçiliği 

 
89 TKHK m.3/m:” Tüketici örgütleri: tüketici örgütleri tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, 
vakıf veya bunların üst kuruluşlarını ifade eder.” 
90 TKHK m.73/6:” Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve davanın 
davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilen vekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanır. Davanın, 
davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.” 
91 Anayasal  bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu 29/6/2012 tarih ve 28338 sayılı RG. 
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. 
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Kurumuna başvurabilecektir92.KDKK m.5 gore kurumun görevleri:” Kurum, idarenin 

işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete 

uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla 

görevlidir.” dir. 

Ombudsman Kurumunun kararlarının bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Kuruma, 

illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir(KDKK m.17/5). 

Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz (KDKK m.17/6). Kuruma başvuru için idari  

başvuru yolları tüketilmiş ancak idari yargı yoluna başvurulmamış olunması gerekir. 

Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 

sonuçlandırır (KDKK m.20/1) ve kurumun yaptığı öneriyi şirketlere bildirir ve (KDKK 

m.20/2-3) şirket öneriyi uygulanır nitelikte görmezse bunu kuruma 30 gün içinde 

gerekçeli bildirir (KDKK m.20/3).Kurum başvuruyu reddetmesi hâlinde, durmuş olan 

dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden 

işlemeye başlar (KDKK m.21/1). Başvurunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul 

edilmesi hâlinde; ilgili merci Kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem 

tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden 

işlemeye başlar (KDKK m.21/2). Kurumun, inceleme ve araştırmasını, başvuru 

tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandıramaması hâlinde de durmuş olan dava açma 

süresi kaldığı yerden işlemeye başlar (KDKK m.21/3). 

5. Arabuluculuğa Başvurma 

Arabuluculuk müessesesi Ombudsman gibi alternatif çözüm yoludur. Bu Kanun, 

yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe 

tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının 

çözümlenmesinde uygulanır (HUAK m.1/2). Taraflar dava açılmadan önce veya davanın 

görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de 

tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. Aksi 

kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde 

olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır (HUAK m.13/1-2). Arabuluculuk 

faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin 

nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilir (HUAK m.17/2). Taraflar arabuluculuk 

faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine 

 
92 YILDIRIM DİNDAR, s.160. 
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ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa 

başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun 

görev yaptığı yer “sulh hukuk mahkemesinden” talep edilebilir. Davanın görülmesi 

sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine 

ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren 

anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır (HUAK m.18/2). Tarafların anlaşması halinde, 

anlaşılan hususlar hakkında taraflara dava açma hakkı verilmez. Hukukumuzda zorunlu 

arabuluculuk Kurumu iş ve ticari uyuşmazlık hallerinde uygulandığından Enerji 

Piyasasında alternative çözüm yolu olarak kullanılabilecektir 

6. Tüketici Hakem Heyetleri 

Tüketicinin uyuşmazlığın çözümü için Tüketici Hakem Heyeti ile tüketici 

mahkemelerinden hangisine başvurabileceğiyle ilgili en önemli husus parasal sınırdır. 

Parasal sınır her yıl tebliğ ile değiştirilmektedir. 2020 yılı İlçe hakem heyeti sınır 6.920 

TL, büyükşehir statüsündeki hakem heyeti sınır 10.390 TL (THHY m.6) ve bu değerlerin 

üzeri için tüketici mahkemelerine başvurulur93. Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği 

(THHY) m.4/1-c; Tüketici hakem heyeti: “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik 

uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan hakem 

heyetidir”94.Karar süreci de THHY m.23/1: “Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, 

başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan 

başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate 

alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.” Kararın yerine getirilmesi ise 

THHY m.26/1:”Tüketici hakem heyeti kararı, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.” 

ve Kararlar tüketici açısından bağlayıcıdır. Karara itiraz THHY m.28/1 :” Taraflar, 

tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde 

tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, 

tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, 

tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir” denilmektedir. 

7. Tüketici Mahkemesi  

Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırı ilçe ve büyükşehirlerde aşılması durumunda 

 
93 31. 12. 2019 RG   6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem 
Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 
(RG: Erişim: 22.11.2020). 
94 THHY RG:27.11.2014,S.29188. 
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tüketici “Tüketici Mahkemelerine “ başvurabileceklerdir. Tüketicinin açtığı abonelik 

sözleşmesine ilişkin davalar harca tabi değildir. Tüketici uyuşmazlıklarında tüketicinin 

yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici 

mahkemelerinin bulunmadığı yerde Asliye Hukuk Mahkemeleri tüketici mahkemeler 

sıfatıyla görevli olacaktır. Tüketici mahkemeleri kararlarına karşı parasal sınıra ulaşmışsa 

istinaf ve temyiz mümkündür.  

Yargıtay’ın elektrik aboneliği kararı95 Abonelik sözleşmeleri, endüstrileşme ve 

teknolojinin gelişmesi neticesinde ortaya çıkan ve çok sayıda kişiyle yapılan sözleşmeler 

olduğu için standart sözleşmeler halinde hazırlanması söz konusudur. Standart sözleşme 

kavramı geniş bir kavram olup; bu kavram kapsamında daha çok, bir kamu işletmesi 

tarafından tekel niteliğinde sunulan mal ya da hizmetlerin (elektrik, su, doğal gaz, şehir 

içi sabit telefon) temin edilmesinde kullanılan abonelik sözleşmelerinde 

satıcı/sağlayıcının tüketicilerle sözleşme yapma zorunluluğu ifade edilmektedir. 

 

 

 

 
  

 
95 Yargıtay 3. HD. Kararı: 2017/12972).: Bu açıklamalar ışığında, somut olay incelendiğinde; davacının, 
işlettiği tavuk hanesinin elektrik aboneliği boyunca haksız olarak tahsil edilen kayıp kaçak bedeli, sayaç 
okuma bedeli, iletim ve dağıtım bedelinin tahsilini talep ettiği anlaşılmakta, ancak dava konusu yerin, 
abone grubunun mesken niteliğinde olup olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. 
Öyle ise mahkemece öncelikle, dava konusu yerin aboneliğine ilişkin dosya getirtilerek abone grubunun 
niteliğinin kesin olarak belirlenmesinden sonra, görevli olduğu kanaatine varılır ise yetki hususunun 
değerlendirilmesi gerekir iken eksik inceleme ile dava dilekçesinin reddine karar verilmesi doğru 
görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. 
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SONUÇ 

Elektrik piyasası aboneler ile tedarik şirketleri arasında imzalanan perakende satış 

sözleşmeleri EPDK tarafından tip sözleşme olarak belirlenmekte ve ülke çapında aynı 

sözleşme kullanılmaktadır.   İltihaki sözleşme niteliği gösteren elektrik piyasası 

perakende satış sözleşmeleri aynı zamanda tam iki tarafa  borç  yükleyen  rızai 

sözleşmeler olup sürekli edimli bir borç ilişkisi doğurmaktadır.  

Elektrik piyasası abonelik sözleşmesinde sözleşmenin taraflarını görevli tedarik 

şirketi ve abone oluşturmaktadır. Ancak çalışmamızda abone kavramı ile kast edilen 

TKHK kapsamında abone tüketicilerdir.   

Türk hukukundaki abonelik sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’un 52. maddesi ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamlı düzenlemeler 

içermektedir. 6502 sayılı kanun ile abonelik sözleşmeleri kavramı genişletilmiştir. Buna 

göre, ‘‘Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli 

aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir’’. Abonelik sözleşmeleri iki tarafa da borç 

yükleyen sözleşme özelliğine sahiptir. Tüketicinin sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüğü ücret ödeme borcunu yerine getirmesiyken, satıcının yükümlülüğü ise 

hizmet sunumunu sürekli veya düzenli aralıklarla gerçekleştirmek hem de teknik altyapıyı 

tüketicinin kullanımına hazırlamaktır. Ayrıca TKHK hükümlerinin uygulanacağı bir 

abonelik sözleşmesinden bahsedebilmemiz için abonenin “tüketici olması” ve abonelik 

sözleşmesinin “tüketici işlemi” olarak gerekmektedir. TKHK’nın amacı abonenin 

çıkarlarını gözetmek ve onun menfaatlerini korumaktır. Bu sebeple başka kanunda da 

hüküm varsa tüketicinin lehine olan TKHK uygulama bulacaktır. 

Diğer sözleşme türlerinde olduğu gibi abonelik sözleşmeleri de satıcının ve 

abonenin karşılıklı ve uygun irade beyanları ile kurulacaktır. Standart abonelik 

sözleşmesinde abone sözleşmeyi ya kabul edebilir ya da reddedebilirken diğer abonelik 

sözleşmelerinde abonenin de sözleşme kurulurken menfaati göz önüne alınır. 

Tüketicinin Korunması Kanunuyla sözleşmenin tarafları için hak ve 

yükümlülükler getirilmiştir. Sözleşmenin bir örneğinin aboneye teslim edilmesi, belirli 

süreli aboneliklerde sözleşmenin süresinin uzatılmasının sadece tüketicinin istemi ve 

onayıyla mümkün olabilmesi, satıcı veya sağlayıcının sözleşmenin feshi ile ilgili taleplere 

ilişkin işlemler için kesintisiz bir sistemi açık tutması yükümlülüğü hükme bağlanmıştır. 

Abonelik sözleşmeleri standart sözleşmeler olduğu ve satıcı veya sağlayıcı tarafından tek 
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taraflı olarak düzenlenerek aboneye ulaştırıldığı için satıcı veya sağlayıcının, tüketicinin 

bilgilendirilme hakkı kapsamında aboneye sözleşmeden doğacak olan yükümlülükleri 

açıklanması gereklidir. Yönetmelikte ise abonelik sözleşmesinde bulunması gerekli ola 

zorunlu unsurlar belirtilmiştir. Zorunlu unsurların sözleşmede eksik olması halinde, bu 

eksikliklerin giderilmesi sorumluluğu satıcı veya sağlayıcıya aittir. Satıcı veya sağlayıcı 

eksiklikleri gidermezse abonenin sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır. 

6502 sayılı TKHK abonelik sözleşmelerinin fesih hükümleri ile ilgili abone lehine 

düzenlemeler getirmiş ve fesih hallerini kapsamlı olarak ele almıştır. Bir yıldan uzun 

süreli belirli süreli abonelik sözleşmelerinde bir yıldan sonra sözleşmenin cezai şart, 

tazminat veya benzeri bir bedel ödemeksizin feshedilebileceği düzenlenmiştir. 

Abonelerin abonelik sözleşmeleriyle bağlı kalma süresi bir yıl ile sınırlandırılmıştır. 

Süresi bir yıldan kısa olan belirli süreli abonelik sözleşmelerde ise satıcı veya sağlayıcı 

sözleşme şartlarında tek taraflı olarak bir değişiklik yaparsa abone sözleşmeyi 

feshedebilir. Bu düzenlemelerle birlikte abonelerin sözleşme ilişkisini sona 

erdirebilmeleri kolaylaştırılmıştır. Abonenin fesih talebi satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı 

anda hüküm ifade edecektir. Satıcı veya sağlayıcı abonenin fesih bildiriminin gereği olan 

yükümlülüklerini kanunda belirlenen sürelerin bitmesinden itibaren abone hizmetten 

faydalanmış olsa bile satıcı aboneden hiçbir ücret talep edemeyecektir. 

Tüketici öncelikle dağıtım ve tedarik şirketlerinin  “Tüketici Hizmetleri 

Merkezlerine” başvurmalıdır, tüketicinin şikâyeti daha sonra çözüm bulunmazsa Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumuna başvurabilir. Tüketici, tüketici örgütlerine, tüketici 

hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurmadan önce Ombudsman ya da 

arabulucuya gibi alternatif yollara başvurabilir. Bu yollar tüketicinin daha hızlı sonuç 

almasını sağlar ancak Ombudsman kararı bağlayıcılığı olmayan bir karardır. Tüketici 

dilerse de parasal sınıra göre hakem heyetine veya tüketici mahkemesine 

başvurabilecektir. Tüketiciler işlemleri için istinaf ve temyiz yolu parasal sınıra göre 

istinaf ya da temyiz edilebilecektir. 

CİMER Kurumuna yapılan başvurular da EPDK iletilmektedir. EPDK kurumu  

kendisi yapılanarak yapılan şikayetleri hızlı bir çözüm yoluyla sonuçlandırabilirse 

tüketici durumundaki abonelerde başka hukuki yollara başvurmadan Kurum içinde hızlı 

ve efektif sonuçlara ulaşır ve Kurum işlevselliği artmış olacaktır. 
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