
Digiturk dünyasına keyifli bir yolculuk…



Merhaba, Digiturk’e 
Hoş Geldiniz!
Digiturk’ün eğlenceli 
ve zengin dünyasında 
size yardımcı 
olabileceğini 
düşündüğümüz 
bazı konuları 
paylaşmak istiyoruz.

Digiturk’ünüzü internete bağlayın!
Digiturk uydu alıcınızın internet bağlantısını gerçekleştirdiğiniz andan itibaren 
Dilediğin Zaman uygulaması ile 1000’in üzerinde filmi, yerli-yabancı birçok 
dizinin kaçırdığınız veya önceden yayınlanan bölümlerini, belgesel ve 
çocuk içeriklerini hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilirsiniz.

Digiturk Dilediğin Yerde uygulamalarına giriş yapın!
Digiturk Dilediğin Yerde uygulamaları ile paketiniz dahilindeki 
1000’lerce içeriğe, 100’e yakın canlı TV kanalına bilgisayarınızdan 
www.digiturkdilediğinyerde.com.tr adresini ziyaret ederek, 
akıllı telefonunuza veya tabletinize Dilediğin Yerde uygulamasını 
indirerek ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Daha iyi bir Digiturk deneyimi için 3 önemli adım
Digiturk uydu alıcınızın internet bağlantısını gerçekleştirin

Bağlantınızı gerçekleştirmek için hemen 
 http://www.digiturkdilediginyerde.com.tr/nedir sayfasını ziyaret edin.
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Üyeliğinize Online İşlemler ile yön verin
Üyeliğiniz ile ilgili tüm yapmak istediklerinizi 

onlineislemler.digiturk.com.tr adresinde
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Dilediğin Yerde uygulamalarına giriş yapın
Ücretsiz giriş yapmak için hemen uygulamayı Apple Store, 

Google Play ya da Windows Store’dan indirin
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Digiturk’ünüzü internete bağlayın!

Digiturk’ümü neden internete bağlamalıyım?

 Özgürlük: Kendi yayın akışınızı kendiniz 
 oluşturarak, istediğiniz zaman istediğiniz 
 içeriği izlemekte özgür olursunuz.

 Konfor: Kendi belirlemiş olduğunuz içerikleri 
 izleme ayrıcalığını yaşarsınız.

 Kontrol: Dilediğiniz zaman uygulamasından
 izlediğiniz bir içeriğe ara verip istediğiniz 
 zaman kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

 Çeşitlilik: Türlere göre ayrılmış filmlerden, 
 dizilerden ve daha birçok içerikten 
 tercihinize göre seçim yapıp 
 dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Digiturk’ünüzü internete 
bağlamak çok kolay!
Dilerseniz Ethernet kablonuzun bir ucunu internet 
bağlantısı olan modeminize diğer ucunu uydu 
alıcınıza bağlayarak, dilerseniz de yetkili teknik 
servisimizin size sunacağı kablosuz bağlantı çözümleri 
ile Digiturk’ünüzü internete bağlayabilirsiniz. Bağlantı 
işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinizi 
ve daha fazlasını öğrenmek için 
http://www.digiturk.com.tr/dilediginzaman/ 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bağlantınızı gerçekleştirmek için hemen digiturk.com.tr/dilediğinzaman sayfasını ziyaret edin.



İzlemeye başlamak çok kolay!
Evde, işte ya da okulda kısacası dilediğin yerde Digiturk içeriklerini 
ve TV kanallarını izlemek için tek yapmanız gereken Dilediğin Yerde 
uygulamasına Digiturk üye numaranız ya da Digiturk’e kayıtlı 
cep telefonu numaranızla giriş yapmak.

Yolda, evde ya da okulda kısacası 
Digiturk dilediğin yerde seninle!
Akıllı telefon ya da tabletinize Dilediğin Yerde 
uygulamasını indirerek ya da diz üstü 
bilgisayarınızdan digiturkdilediğinyerde.com 
sitesine giriş yaparak üyeliğinizde bulunan 
içerikleri ücretsiz izleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için hemen digiturk.com.tr/dilediğinyerde sayfasını ziyaret edin. Detaylı bilgi için hemen digiturk.com.tr/dilediğinyerde sayfasını ziyaret edin.

Dilediğin Yerde uygulamaları ile

 Canınızın istediği yerde izleme  
 özgürlüğüne kavuşursunuz

 TV’den izlemeye başladığınız bir içeriğe  
 bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletinizden 
 devam edebilme konforunu yaşarsınız

 100’e yakın TV kanalını dilediğiniz yerde  
 izleyebilirsiniz.
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Üyeliğinizdeki her şey ve daha fazlası 
Digiturk Online İşlemler’de!
Digiturk Online işlemleri kullanarak 
üyeliğiniz ile ilgili işlemleri en kısa ve 
çabuk şekilde yapabilirsiniz.

Hemen onlineislemler.digiturk.com.tr sayfasına giriş yapın.

Mevcut kumandanız resimdeki kumandadan farklı olabilir, ancak tuşların fonksiyonları aynıdır.

Digiturk Online İşlemler’de yapabilecekleriniz

 Üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir

 Paket satın alabilir

 Faturalarınızı görüntüleyebilir ve ödeyebilir

 Kredi Kartı ile ödeme talimatı verebilir

 Teknik Servis bilginize ulaşabilir ve 
 teknik servis çağırabilirsiniz

Digiturk kumandasını 
nasıl kullanırım?

Standby: Kumanda üzerindeki 
“AÇMA/KAPAMA (Stand by)” tuşuna 
basıldığında cihaz bekleme (stand by) 
durumuna geçer.

Favori Listesi: Kumandanızın “FAVORİ” 
tuşuna basarak, istediğiniz kanalları 
favori listesine ekleyin. 

Info: Kumandanızın “i” tuşundan, 
izlediğiniz programın başlangıç-bitiş saati, 
konusu ve oyuncularıyla ilgili bilgilere 
ulaşın.

Rehber: Kumandanızın “REHBER” tuşu ile 
tüm kanalların yayın akışına kanal 
değiştirmeden ulaşın. Programın 
başlangıç ve bitiş zamanını, ismini, 
kanal numarasını ve kanal ismini 
“REHBER” tuşu ile görüntüleyin.

Menü: E-Rehber, Kurulum, Ayarlar 
menülerine ulaşmak için “MENÜ” 
tuşuna basın.

+/- />>/<<: Menülerde 
yukarı/aşağı/sağa/sola ilerlemek için 
bu tuşları kullanın.

Çıkış: Menülerde “OK” tuşu ile seçtiğiniz 
işlemi onaylayın veya “ÇIKIŞ” tuşu ile 
bulunduğunuz menüden çıkın.

Dil: Bu uygulamayı destekleyen 
programları ister Türkçe, ister orijinal 
dilinde izleyin.

Altyazı: Bu uygulamayı destekleyen 
programları Türkçe ya da İngilizce 
altyazı seçeneği ile izleyin.

Oynat: Kumandanızın geri sarma, 
durdurma ve ileriye alma tuşlarını 
kullanarak Digiturk Plus özellikli kutularda 
canlı yayını durdurun, geri alın veya 
favori sahnelerinizi tekrar izleyin.
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Üyelik bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?
Üyelik bilgilerinizi size üyeliğinizin ikinci gününde yapacağımız aramamıza katılarak ya da 
onlineislemler.digiturk.com.tr adresinden ve 0212 473 73 73 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla 
güncelleyebilirsiniz.

İlk faturam ne zaman kesilecek ve son ödeme tarihi ne olacak?
Digiturk faturaları her ayın 3’ünde kesilmektedir ve son ödeme tarihi aylara göre farklılık göstererek 
aynı ayın 16’sı veya 17’si olmaktadır.

İlk faturam neden beklediğimden daha yüksek?
Digiturk ön ödemeli sistemle çalışmaktadır. Bu sebeple ilk faturanız üye olduğunuz günden bir sonraki 
ayın 3’üne kadar olan kısmı ve bir sonraki ayın 3’ünden diğer ayın 3’üne kadar kısmı kapsamaktadır. 
Yani Digiturk üyeliğinizi 13 Temmuz’da başlattıysanız ilk faturanız 13 Temmuz - 3 Ağustos ve 
3 Ağustos - 3 Eylül dönemini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

Faturalarımı nasıl ödeyebilirim?
Faturalarınızı en kolay onlineislemler.digiturk.com.tr adresini kullanarak ödeyebilirsiniz. 
Dilerseniz çağrı merkezimiz, bayilerimiz, anlaşmalı bankalar, PTT ve ödeme noktaları
aracılığıyla da faturalarınızı ödeyebilirsiniz.

Faturalarımı e-mail ya da SMS yoluyla almak istiyorum ne yapmalıyım?
onlineislemler.digiturk.com.tr adresine giriş yaparak Fatura İşlemleri sekmesinden onay 
verebilirsiniz.

Yayınlarımla ilgili bir sorun yaşıyorum ne yapmalıyım?
Öncelikli olarak lütfen kutunuzu fişten çekip tekrar takınız ve kumandanızdaki menü tuşu 
üzerinden Digiturk Kolay Kurulumu gerçekleştiriniz. Eğer sorununuz halen devam ediyorsa 
0212 473 73 73 numaralı Digiturk Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Digiturk’u nasıl iptal edebilirim?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yönetmeliği gereği, iptal taleplerinizi yazılı olarak 
vermeniz gerekmektedir. Talebinizi 0212 473 99 99’a faks göndererek, teknik servislerimize 
başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Yazılı talebiniz ulaştığında, takip eden 24 saat içerisinde 
SMS ile iptal talebinizin alındığı bilgisi sizinle paylaşılır ve yayınlarınız kapanır, 7 gün sonra 
üyeliğiniz iptal olur. İptal talebinizi verdikten sonra 24 saat içinde bu SMS’i almadığınız 
takdirde talebiniz bize ulaşmamıştır ve talebinizi yinelemeniz gerekmektedir. 
Bu durumun tekrar etmesi halinde Digiturk Müşteri Hizmetleri’ni +90 (212) 473 73 73 numaralı 
telefondan arayarak yardım alabilirsiniz. 

Sıkça Sorulan Sorular


