PAKET KULLANIM BİLGİLENDİRMELERİ
Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmet Nedir?

Operatörler tarafından “paket”, “tarife” ve benzeri isimler
ile sunulan ve abonelere belirli bir miktarda kullanım hakkı
(Örneğin 1GB aylık paket, haftalık 500 DK konuşma paketi veya
aylık 1.000 SMS paketi gibi) tanıyan hizmetlerdir.

%80-%100 Bilgilendirme Mesajları Nedir?

Abonelerin paket tüketimini kontrol edebilmeleri ve istenmeyen
yüksek faturalara karşı korunmaları amacıyla sunulan bir hizmettir.
Abonenin kullanım oranı, paketin %80’ine ve %100’üne ulaştığında, operatörler tarafından abonelere kullanım oranı hakkında
bildirim yapılmaktadır.
Yurtdışında yapılan kullanımlarda ise; veri (data) paketleri için bilgilendirme yapılmaktadır.

Kimler Faydalanabilir?

İnternet servis sağlayıcıları, mobil telefon operatörleri ve
Türk Telekomünikasyon AŞ, abonelerine bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.

Bilgilendirme Mesajları Hangi Yollarla Gönderilmektedir?

•
•

Mobil hizmet sunan operatörler SMS (kısa mesaj) ile,
İnternet servis sağlayıcıları;
o
GSM numarası bulunan abonelere kısa mesajla,
o
GSM numarası bulunmayıp, e-posta adresi bilinen
abonelere e-postayla,
o
GSM numarası veya e-posta adresi bulunmayan abonelere ise “Akıllı Çubuk” uygulaması veya Kurumca uygun görülecek diğer
yöntemlerle,
•
Türk Telekomünikasyon AŞ kısa mesaj veya aboneye etkin şekilde ulaşabilecek benzeri yöntemlerle
bildirim yapmaktadırlar.

Hizmetten Faydalanmak İçin Bir
Ücret Ödemem Gerekiyor mu?

!

Hayır. Bilgilendirmeler, yükümlü işletmeciler tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Nasıl Faydalanabilirim?

!

Yükümlü işletmecilerce, herhangi bir abone talebine gerek olmaksızın bilgilendirme yapılmaktadır.

Bilgilendirmeler Hangi Durumda Yapılmaktadır?

Paketin (kullanım hakkı sınırlı hizmetlerin) %80’i ve %100’ü
tüketildiğinde bilgilendirme yapılmaktadır.

Yurtdışında Mobil İnternet Paketi Kullanımları
İçin Bilgilendirme Yapılıyor mu?

Yurtdışında kullanılan paketler açısından; internet paketleri
(mobil veri dolaşımı) için bilgilendirme yapılmaktadır.

İstediğim Zaman Güncel Kullanım Miktarlarımı Sorgulayabilir miyim?

Mobil hattınızda kullandığınız paketler için kısa mesajla ücretsiz
olarak sorgulama yapabilirsiniz.
İnternet servis sağlayıcıları abonelikleriniz için kota bilgisini internet üzerinden ücretsiz olarak sorgulayabilirsiniz.
Türk Telekomünikasyon AŞ abonelikleriniz için ücretsiz bir şekilde kullanım miktarını sorgulayabilirsiniz.

Yapılan Bilgilendirmeler Neleri İçermektedir?

%80 ve %100 oranlarında paket kullanımı yapıldığında veya abonece sorgulama yapıldığında, iletilen bilgiler arasında;
•
Güncellik bilgisinin,
•
Kullanım hakkı türlerinin her biri için ayrıntılı bilgilerin
(Örn. şebeke içi/şebeke dışı kalan kullanımlar),
•
Paket aşımı ücretlerinin
bulunması gerekmektedir.

Güncellik Bilgisi Nedir?

!

Bazı kullanımların gerçek zamanlı olarak bilgi mesajlarına yansıtılamaması söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle “yapılan bildirimin ne zamana ait olduğu” bilgisi aboneye iletilmektedir. Bu bilgi, “güncellik bilgisi” olarak adlandırılmaktadır.
Ayrıntılı Bilgiye Nerden Erişebilirim?

Kullanım miktarı sınırlı hizmetler kapsamında yapılan
bilgilendirmeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
tarafından alınan Kurul Kararları gereğince sağlanmakta olup, ayrıntılı bilgilere tuketici.btk.gov.tr adresinden
ulaşılabilmektedir.
Ayrıca hizmet aldığınız işletmeciye başvurarak, uygulamalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
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