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Abonelik sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının tüketiciye (aboneye) belirli veya belirsiz bir süre boyunca, dönemsel veya
sürekli edimler halinde bir mal temini veya hizmet sağlamayı, buna karşılık tüketicinin (abonenin) de satıcı veya sağlayıcının
kendisine sunmuş olduğu mal veya hizmet karşılığında ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
Sözleşme, bitim tarihinden önce feshedilmezse sözleşmenin uzayacağı veya sözleşmenin belirsiz süreli hale geleceğine dair
hükümler geçersizdir ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar
tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi halinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan
bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Abonelik
sözleşmelerin sona ermesi belirli süreli veya belirsiz süreli olmasına göre değişiklik göstermektedir.

Belirli süreli abonelik sözleşmesinin feshi;
Belirli süreli aboneliklerde tüketiciye tanınan fesih hakkı, sözleşme süresinin 1 yıldan uzun ya da 1 yıl veya daha az süreli
olmasına göre değişmektedir.
• Süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında
değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı
halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
• Süresi 1 yıl veya daha uzun süreli abonelik sözleşmesini tüketici dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin feshedebilir.

Taahhüt süresinden önce sözleşmenin feshedilmesi halinde;
• Tüketiciden en fazla, taahhütlü abonelik sebebiyle sözleşme konusu mal veya hizmetin taahhütsüz aboneliklerindeki
fiyatından yapılan indirimlerin sözleşmenin sona erdirildiği döneme kadarki toplamı kadar ücret talep edebilir.

• Taahhüt süresi kapsamında henüz ödenmemiş toplam bedelin, bu meblağdan düşük olması halinde (birinci sınır)
tüketici lehine olan düşük bedel talep edilebilecektir.
Belirli süre abone kalma taahhüdü karşılığında bedel indirimi, malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devri ve hizmetin
ifasını içeren taahhütlü abonelik sözleşmelerinde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici
aleyhine değişiklik yapılamayacaktır.

Belirsiz süreli abonelik sözleşmelerinin feshi;
Tüketici, belirsiz süreli abonelik sözleşmesini hiçbir şart göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin dilediği zaman feshetme
hakkına sahiptir.

Abonelik Sözleşmelerinin Feshinin Sonuçları:
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 itibaren 15 gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti
yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.
Tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı
tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk
Bürosu, doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra
yürürlüğe girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu
nedenle, bu makaledeki hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan
bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.
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