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yapılır?
Yeni yılın ilk günlerinde, operatörlerin internet paylaşımı
(hotspot) hizmetinden ücret alması gündeme gelmişti.
Tüketiciler, haklı olarak uygulamaya tepki göstermiş, sosyal
medyada ciddi bir kampanya başlatılmıştı.

Peki, nedir bu hotspot?
Hotspot, akıllı telefon kullanıcılarının kendi kullandıkları
mobil veriyi, diğer bir cihazla paylaşmasına imkan veren bir
sistemdir.
Hemen her akıllı telefonda bulunan bu özellik, şifre ile
erişim sağlanmasına olanak sağlamaktadır.

Hotspot özelliği, akıllı telefonlar,
tabletlerde kullanılabiliyor.
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Vodafone ve Türk Telekom’un hotspot’tan ücret almayacağını
açıklamasından sonra gözler Turkcell’e çevrilmişti.
Sonunda, Turkcell konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.
Fakat, yapılan bu açıklama, tepkileri dindirmeye yetmemişti.

Turkcell ne demişti?
“turkcell olarak öncelikli amacımız müşterilerimizin değişen
kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni
taleplerine uygun çözümler üretebilmek.
son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde, “kişisel erişim
noktası / hotspot” özelliğini kullanırken, yetkisiz internet
paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını
engelleyen bir seçenek talep etmeleri üzerine, 15 ocak’tan
itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.

bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye
girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve
güvenli hale getiren ‘hızlı giriş’ teknolojisi üzerinden
“kişisel erişim noktası / hotspot” yapma özelliği sayesinde,
müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini
paylaşmaya devam edebilecekler.
bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak
sayfaya ‘hızlı giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları
yeterli olacak. bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz
paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir
cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.

hotspot’la farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı
sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol
edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura
bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. bu
müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla ‘hızlı giriş’
üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet
paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım
modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 tl’ye
mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 gb’lık

paylaşımlı internet paketi devreye girecek. bu 2 gb’lık ek
paketin kullanım durumu hesabım uygulaması üzerinden takip
edilebilecek.

ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 gb’lık
paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden
tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler. 15
ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere hayatımıza girecek
bu
yenilikler
sayesinde
müşterilerimizin
kişisel
internetlerini paylaşırken ortaya çıkabilecek olası güvenlik
risklerine karşı korunması ve mobil internet paylaşımlarını
daha detaylı şekilde takip edebilmelerinin sağlanması
amaçlanıyor.
hotspot konusu da dahil olmak üzere müşterilerimizden
gelebilecek her konudaki yeni öneri ve talepleri her zaman
dikkate alarak, onların hayatını kolaylaştırmak
çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz.
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kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
Uzun lafın kısası, Turkcell, ya ayda 9 TL ödersin, ya da ayda
bir kez hızlı
giriş sistemine giriş yaparak, hizmeti eskiden olduğu gibi
ücretsiz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsin diyor.

Turkcell’in yapmış olduğu bu açıklama sonrasında,
kullanıcılar, hızlı giriş sisteminin nasıl çalıştığını merak
etmeye başladılar.

Sistemin nasıl çalıştığını, adım adım aktarmaya çalışacağım.

Öncelikle, cihazımızın ayarlarında, kişisel erişim
noktasını açıyoruz.
Daha sonra, internetimizi paylaşacağımız diğer
cihazımızdan kişisel erişim noktasını açmış olduğumuz
cihazımıza bağlanıyoruz.
Yaklaşık iki dakika sonra, internetimizi paylaşmış
olduğumuz, yani modem olarak kullandığımız mobil
cihazımıza Turkcell’den bir SMS geliyor.
Bu mesajdaki linki tıklayarak, hızlı giriş sayfasına
ulaşıyoruz.
Gerekli sözleşmeyi kabul ederek devam diyerek
ilerliyoruz.
Son olarak, cihazımızın ekranına gelen referans koduna
onay vererek işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz.

Cihazımızın ekranında, girişin başarılı olduğuna dair bir
uyarı gördüysek, tüm işlemler doğru bir biçimde yapılmış
demektir.

Tebrikler! Artık internetinizi ücretsiz olarak paylaşmaya
devam edebilirsiniz.
Son olarak, bu işlemin her 30 günde bir tekrarlanması
gerektiğini belirtmiş olayım.

