
Türkiye’de tüketicilerin ya-
şadığı, pek fazla gündeme 
gelmeyen önemli bir sorun 

vardı. Bu sorunun adı “abonelik 
iptali” sorunuydu. Yani abone ol-
duğunuz ve sonrasında almaktan 
vazgeçtiğiniz bir hizmet aboneli-
ğini iptal etmede yaşanan zorluk-
lar. Bu aslında çok basit bir işlem. 
Ama para ve müşteri kaybetmek 
istemeyen firmalar, özellikle tek-
noloji firmaları, bu işi o 
kadar zorlaştırmışlardı 
ki, insanlar abonelikleri-
ni iptal edemiyor ve boş 
boş para ödüyorlardı.

ABONELIK IPTALI YOKUŞA 
SÜRÜLÜYORDU

Bu konu basit gibi 
gözükse de milyonlarca 
insanı ilgilendiren bir ko-
nuydu. Şikayetlerin sayısı 
her geçen gün artıyordu, 
buna rağmen firmalar 
hiçbir şekilde çözüme 
yönelik bir gayret serf 
etmiyor, ne koparırsam 
kardır deyip ellerinden geldiği ka-
dar bu aboneliklerin iptalini yokuşa 
sürüyordu. Bu konuda herkes çok 
şey yaşadı. Ben de dahil.

Bu abonelik iptali meselesinde 
yaşanan işkencelerden ben de 
pek çok kez payıma düşeni aldım. 
Mesela en son 2 yıldır bir D-Smart 
aboneliğimi iptal etmek için adeta 
savaştım. İşim gereği Digitürk hariç 
aklınıza gelen tüm dijital televiz-
yon platformlarını kullanıyorum ve 
inceliyorum. Digjtürk’ü yani Be-In’i 
kullanmamamın nedenlerinden biri 
bana çok pahalı gelmesi, bu fiyata 
verilen kanal ve içerik çeşitliğini 
yeterli bulmamam. Futbol veriyo-
ruz diyebilirler ama Avrupa’da da 
futbol konusunda yayıncı kuruluş 
pozisyonunda olan platformlar var. 
Onları da görüyorum. Adamlar tür-
lü türlü tematik kanallarla donatı-
yorlar paketlerini. Bizimkilerse işin 
ucuzuna kaçıyor. Neyse dönelim 
konumuza.

BIR ABONELIK IPTAL SAVAŞ HIKAYESI
Dsmart’ı yaklaşık yedi – sekiz 

yıldır kullanıyorum. Bir ara internet 
paket kampanyasından faydalan-
mak istedim. Bu hizmeti satın alır-
ken, nasıl olduğunu da bilmeden 
ikinci bir D-smartTV pake-
tim de olmuş. Otomatik 
ödeme talimatı ile 
ödediğim için 
başlangıçta 
bunun far-
kına varma-
dım. Farkına 
vardığımda yaklaşık bir 
yıl boyunca çift abonelik 
ödemesi yaptığımı gördüm. 
Hemen bu ikinci yani kullanma-
dığım aboneliği iptal etmek için 
çağrı merkezini aradım. Mücade-
lenin başladığı an o andı. Derdimi 
anlattıktan ve çağrı merkezindeki 
insanların aboneliğimi iptal etme-
mem konusunda bana verdikleri 
telkinlerden sonra nihayet abonelik 
iptal işlemleri için gerekli birime 
bağlandım. Bu birim abonelik 
iptalimden beni vazgeçirmek adına 
yaptığı uzun konuşmalardan sonra 
nihayet aboneliğimi iptal etmem 
konusunda bana yardım etme 

kararı verdi. 
Aboneliğimi çağrı merkezinden 

kolayca iptal edeceğimi sanacak 
kadar saf biri olarak, mücadelemin 

en hararetli bölümüne 
geçtim. Çağrı merkezin-
deki abonelik bilmem 
ne birimindeki arkadaş 
bana aboneliğimi iptal 
etmem için ne yapmam 
gerektiğini söyledi. D-
Smart aboneliğimi iptal 
etmem için, kimliğinin 
önlü arkalı fotokopisini 
çekmem, bir dilekçe 
yazmam ve bunu 3 gün 
içinde fax yolu veya 
posta yoluyla bilmem 
ne posta kutulu bir 
adrese yollamamı istedi. 
Eğer 3 gün içinde yol-

lamazsam da abonelik iptal talebi-
min iptal edileceği bildirildi. 
Bunu duymam, şaşırmam 
ve afallamam aynı anda 
oldu. “Yahu ne faxı, bu 
devirde fax mı kal-
dı?” dedim.  Çağrı 
merkezindeki 
insanda ekmek 
parasını 
alan biri, 
ona ne de-
sem hiçbir 
şeyi değiştirme-
yecekti. Konan 
kurallar resmen işi yokuşa sürmek-
ti. Üç gün içinde fax yollayacaktım. 
Çevremde fax kullanan bir tane bile 
tanıdığım yoktu. Postaneye gidip 
bilmem ne posta kutusuna mektup 
yollayacak vaktim de yoktu. Üstelik 
bunları üç günde yapmam lazımdı 
ve bu hayat koşuşturması içinde 
imkansızdı.

TEKNOLOJI FIRMALARININ ILKEL 
ABONELIK IPTAL YÖNTEMLERI

Çok samimi söyleyeyim çok 
sinirlendim. Bir kez daha çağrı mer-
kezini aradım, teyit ettim, “e-mail 
ile iptal başvurusu yapsam olmaz 

mı?” filan dedim. “Hayır” dedi-
ler. İsterseniz “Güvercin 

ile yollayayım” dedim. 
Bir teknoloji şirke-

tinin bu 
kadar ilkel 
teknolojik 
yollarla 

hizmet 
vermesinin “müşteriyi 

abonelik iptalinden 
caydırmaktan “başka bir 

niyeti olamazdı.  Bir sene ödedim 
o kullanmadığım hizmeti. Bir ara 
inat edip, her iki aboneliğimi de 
iptal edip D-Smart’tan tamamen 
ayrılmayı düşündüm.  Ama hiz-
metten memnundum, yapı olarak 
da sabırlı bir insan olduğum için, 
onların bana yaptığı tüm eziyete 
rağmen ben bir aboneliğimi kul-
lanmaya ama iki abonelik ödemeye 
devam ettim. Aslında bu ikinci 
kullanmadığım aboneliğimi iptal 
edip “D-Smart Go”, yani onların 
dijital paketlerine abone olacaktım. 

Ama ne 
heves 
bırak-
tılar ne 

de merak. 

VE BTK  
MÜDAHALE ETTI

D-Smartla beraber 
küskün aşıklar gibi bir ilişki  yaşar-
ken, bir sene boyunca fax kullanan 
tanıdık aradım. Dönem dönem, 
eşe dosta “sizde fax var mı?” diye 
sordum. Her sorduğumda da eşten 
dosttan bir de laf yedim. “Yahu fax 
mı kaldı?” dercesine yanıtlar aldım.  
Derken bir gün gazetede bir haber 
okudum. Ekim ayının başıydı. 
Gazete, Bilgi Teknoloji ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK), televizyon – 
internet- telefon gibi teknoloji 
hizmetlerinin 
abonelikleri-
nin iptalinde 
istenen fax, 
imzalı dilekçe 
kimlik ibrazı 
gibi az önce 
benimde 
anlattığım, 
yokuşa süren 
işlemlerin 
sona erece-
ğini yazıyordu. Bunu okuyunca 
heveslendim ama ne yalan söyleye-
yim bizim memlekette her şey geç 
yürüdüğü için kendi kendime “ölme 
eşeğim ölme, kim bilir ne zaman 
uygulama başlar” dedim. O kupürü 
sakladım ve bekledim. Tam konuyu 
unutmuşken, D-Smart ile yasak aş-
kımı yaşamaya devam ederken bir 
haber daha okudum. Haber tekno-
lojik hizmetlerden alınan hizmet-
lerin abonelik sözleşmelerinin ip-
talinin 26 Ekim tarihinden itibaren 
e-devlet üzerinden yapılabileceğini 
yazıyordu. Çok samimi söyleyeyim, 
umutsuzdum. Geçtiğimiz hafta 
umutsuz bir biçimde az önce anlat-
tığım kullanmadığım ikinci abone-

liğimin iptali için e-devlete girdim. 
Baktım işlemler çok kolay. E-devlet 
üzerinden “abonelik” yazınca zaten 
tüm markalar çıkıyor. “Fesih” bölü-
münde aldığınız hizmeti ve marka-
yı seçip birkaç soruya cevap verip 
“abonelik feshi” talebinde bulun-
dum. Hemen cep telefonuma ilgili 
markadan mesaj geldi ve “abonelik 
iptali” ile ilgili talebimin onlara 
ulaştığı bildirildi. Bir seneden fazla 
süren savaşın bu kadar kolay bite-
ceğine inanamadım. Gerçeği daha 
savaş bitti mi onu da bilmiyorum, 
ama en azından başvurumu yaptım 
ve beklemeye başladım. Bakalım 
sonuç ne olacak?

DEVLETÇI POLITIKALARIN  
ARTMASI LAZIM

Bu abonelik iptaline BTK ve 
devletin el 
atması çok iyi 
oldu Devletçi 
bir insanım. 
Beynim kapi-
talist çalışır 
ama ruhum 
devletçi. 
Evet, dünya-
nın sistemi 
kapitalist 

liberal sistem. Ama biz Türkiye 
olarak bunu yapamıyoruz. Cıvığını 
çıkartıyoruz. Ondan her zaman 
her yerde söyledim ve söylemeye 
de devam edeceğim. Devletin bi-
raz daha her şeye müdahil olması 
lazım.  Kimse kusura bakmasın 
ama “suistimal bizim genlerimizde 
var”.  Bunun için devletçi politi-
kaların artması ve sosyal devlete 
arada bir dönüş yapmamız lazım.  
Yoksa hayat denen bu “iş” yürü-
mez.

MARKAYA ZARAR VEREN  
HAREKETLER BUNLAR

Bu vesile ile D-Smart’a da 
seslenmek istiyorum. İki abo-

neliğim varken kullanmadığım 
aboneliği iptal etmem konusunda 
beni bu kadar yormanız gerek-
sizdi. Kimse benim kadar sabırlı 
olmazdı. Ben biraz enayi, aptal ve 
demode bir insanım. Öyle doğduk 
öyle öleceğiz. Başkası olsa e-dev-
letten her iki aboneliğini de iptal 
eder ya da allem eder kallem eder 
sizinle olan hizmet alışverişini 
faxla maxla iptal ederdi. Ama ben 
yapmadım. D-smart bu vakada bir 
örnek. Sözüm tüm firmalara. Bu, 
aboneliklerin iptali işini yokuşa 
sürmek ne kadar etik? Bu, müşteri 
memnuniyetini arttırır mı azaltır 
mı? Bu, giden bir müşterinin tek-
rar size dönmesi üzerinde nasıl bir 
motivasyon yaratır? Bu, firmanızın 
marka değerine ve tanıtımına 
nasıl bir etki eder? Olaya biraz 
da pazarlama bilimi açısından 
baksaydınız hiçbiriniz bunları yap-
masaydınız. Ne oldu? BTK olay el 
attı ve artık abonelik iptali olması 
gerektiği gibi yapılmaya başlandı. 
Şimdi, geçmişte müşterilerinden 
böyle haksız yere para toplayan 
teknoloji markaları ofsayta düştü. 
Bir işletme para aldığı kadar kolay 
para veriyorsa o kadar güvenilir 
olur. O kadar uzun ömürlü olur ve 
kredibiltesi yüksek olur. Ama bu 

zihniyet Tür-
kiye’de 

yok. 
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+ Zap Dünyası

Teknoloji hizmetlerinin abone Teknoloji hizmetlerinin abone 
iptalinde altın dönem: iptalinde altın dönem: E- DEVLETE- DEVLET

BİR DE e-devlet ile ilgili birkaç sözüm var. E-
devletin gelişimi ülkemizde ağır ilerliyor. e-dev-
lette bizim her bilgimizin yer alması lazım. Bizim 
her işlemimizi e-devlet üzerinden yapabilme-
miz lazım. Bu aynı zamanda merkezi bir kontrol 
sistemi de yaratır. Vatandaşa da işlemlerine ko-
laylık sağlar. Mesela CİMER diye bir sistem var. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin kurdu-
ğu bir sistem. Şikâyet ve eleştirilerinizi iletiyor-
sunuz. Bizzat iki yakınım sayesinde gördüm.  
Hiçbir şey yapmıyor. Elimde canlı örnek var. Bir 
arkadaşım çok önemli bir konu ile ilgili CİMER’e 
başvurdu. Konu ülkemiz adına da önemliydi. Cİ-

MER öyle bir salladı ki arkadaşımı. O da ben de 
“bu sistem iş yapmıyor” dedik. Sonuçta o konu-
da arkadaşımın yazdığı, ülke ekonomisi adına 
da küçük de olsa bir katkı sağlayacak bir istis-
marın çözülmesinde hiçbir şey olmadı. Özetle, 
bu e-devlet sistemlerinin geliştirilmesi lazım. Cİ-
MER’in de aynen öyle. 

AB ülkelerinde öyle bir e-devlet sistemi var 
ki, işlemlerin nerdeyse büyük bir bölümü ora-
dan yapılıyor. Mesela iki sene önce bizden daha 
yoksul olan bir Avrupa ülkesinde ilginç bir şeye 
şahit oldum. Bir muhasebeci bir kira kontratı 
yaptı. Bilgileri e-devlete girdi ve kira sözleşme-
si oradan çıktı. E-devlet onaylı kira sözleşmesi-
ni print edip taraflara verdi. Bu sistem hem vergi 

dairesine haber veriyor ve ödenecek kira mik-
tarı üzerinden tarafların vergi yükümlülüğünü 
tanımladı. Hem resmi hizmet oldu hem de dev-
letten vergi kaçırma imkanını sıfırlandı. Bu ülke-
de çok vergi kaçakçısı var. Bu ülkenin verginin 
vergi gelirlerinin öyle üç, beş yılda bir çıkartı-
lan af yasaları ile iskontolu toplanmasının önü-
ne ancak e-devlet üzerinden takip edilen bir 
sağlam vergi denetleme hizmeti ile geçilebilir. 
Bunun için iletişim başkanlığının e-devlet ve Cİ-
MER sistemi üzerinde daha fazla çalışması lazım. 
Bu, Türkiye’nin hem cirosunu arttırır hem de va-
tandaşın da işlerini kolaylaştırır. Bu konu ciddi 
bir konu. Bunun için aynı zamanda bir sosyoloji 
akademisyeni olan Fahrettin Altun’un bu iki sis-
temin toplumla devlet arasında nasıl daha iyi bir 
köprü kurarak fayda-fayda sistemini geliştirebi-
leceği konusu üzerine bir özel komisyon kurarak 
bu hizmetlerin kapsamını arttırması lazım.

e-devlet Sisteminin 
Geliştirilmesi Lazım


