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Adil kullanım adaletsizliği!
TTNet “sınırsız internet” 
reklamlarıyla tüketiciyi kandırıyor

Türkiye geniş bant internet ile geç tanıştı ama kısa 
zamanda kullanım oranlarında batılı ülkelerle yarışır 
hale geldi. Ne var ki, TTnet’in defakto tekel konumu 

nedeniyle Türkiye’deki geniş bant internet esasında fazla 
geniş değil! Hatta epeyce daraltılmış durumda. Bunun 
en büyük nedeni adil kullanım adı verilen adaletsizlik 
uygulaması. TTNet reklamlarında “sınırsız internet“ ten 
bahsediyor olsa da bu tamamen bir kandırmaca. Sınırsız 
internet kullanıcıları belli bir kotayı aştıkları zaman adil 
kullanım sınırlaması ile karşılaşıyorlar.

25GB veri 50mbps ile 1 saatte indirilebilir. 
Sınırsız olduğunu düşünerek evinize fiber 
internet aldığınızı varsayın, 1 saatte tüm 
kotanızı doldurup ayın geri kalanını 3mbps ile 
geçirirsiniz. 

Türkiye’nin internet tekeli TTNet 
kullanıcılarından gelen bütün tepkilere 
kulaklarına tıkayarak adil kullanım 
uygulamasının  adaletli olduğunu savunuyor. 
Firmanın web sitesinde adil kullanım şu 
cümlelerle tanımlanıyor:  

“Adil kullanım uygulaması, şebeke 
kaynaklarının tüm kullanıcıların aynı 
kalitede hizmet alabilmesine imkan 
sağlamak için devreye alınan bir 
uygulamadır. Şebeke kaynaklarının en 
verimli şekilde kullanılmasına ve bu sayede 
abonelerin internet deneyimlerini en iyi 
şekilde yaşamalarına imkan tanımak için 
tasarlanmıştır. Adil kullanım uygulaması, tüm 
abonelerin interneti kullanmaları durumunda 
şebeke üzerindeki yoğunluğun dengelenmesi 
amacıyla uygulanmaktadır.”

TTNet’in iddiasına göre adil kullanım 
uygulaması tüm kullanıcıların aynı kalitede 
hizmet alabilmesi için gerekli. Bu açıklama 
TTNet’in altyapısının kullanıcı sayısına 
göre yetersiz olduğunun tipik bir itirafı. 
Demek ki adil kullanım olmazsa kullanıcılar 
aynı kalitede hizmet alamayacaklar ve 
bağlantı hızları azalacak! Kullanıcıların 
aynı kalitede hizmet almalarının ve hızlı 

internete erişmelerinin tek yolu yeterli altyapı 
sunmaktır. ABD ve Avrupa ülkelerine göre 
abonelerden aşırı ücretler alan TTNet bu 
altyapı yatırımını yapmakla zorunludur. Eğer 
altyapıları yeterli değilse kullanıcılara 50 mbps 
gibi yüksek hızlar vermek en hafif deyimle 
kandırmacadır.

Başka hiçbir hizmette yok
Adil kullanım uygulamasını bir şehirler arası 
otobüs firmasının 50 koltukluk otobüse 100 
bilet satmasına benzetiyorum. Tüm yolcular 
biletlerinin parasını verirler, otobüse binerler. 
Bir bakarlar ki sadece 50 koltukluk yer var. 
50 kişi ayakta kalır. Şoför yolculara 5 saat 
ayakta gitmelerini daha sonra oturanlarla yer 
değiştireceklerini söyler. Bunun açıklaması 
olarak da adil kullanım şartlarımız böyle 
öngörüyor der. Şimdi bu sahneyi gözünüzün 
önüne getirin. Kim böyle bir otobüste yolculuk 
yapmak ister? Herkes itiraz eder hatta 
parasını geri talep eder ve başka bir otobüsle 
yoluna devam eder. 
Şimdi konu otobüs olunca oluyor da neden 
TTNet olunca olmuyor? Adil kullanım gibi 
bir saçmalık başka hangi hizmet grubunda 
var? Adil kullanımın gerçek anlamı paranızın 
karşılığını tam olarak almaktır. TTNet bir an 
önce bu haksız uygulamaya son vermelidir. 
Son vermezse Ulaştırma Bakanlığı bu 
konuya el atıp bu kandırmaca ve adaletsizliği 
bitirmelidir.

 Not: Superonline’da da durum farklı değil.
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Bir günlük fiber!
TTNet adil kullanım limitleri 
farklı servislere göre 
değişiyor. ADSL’de NET4, 
NET6, NET12, ULTRANET5 
paketlerinde 25 GB’ı, 
NETLİMİTSİZ ve ULTRANET 
LİMİTSİZ paketlerinde 50 
GB’ı aştığınız zaman hızınız 
3mbps’e indiriliyor. Hipernet 
paketlerinde ise paketin 
cinsine göre 50 GB veya 100 
GB kullanımı aşınca hızınız 
3mbps ile sabitleniyor. 
Fibernet’te de pakete göre 25, 
50 ve 125 GB limitleri var. 

TTNet bu uygulama ile 
kullanıcıyı kandırmış oluyor. 
Reklamlarda sınırsız olarak 
adlandırılan bu paketler 
aslında sınırlı. Bir fiber 
internet kullanıcısı için 
25GB hiç bir şey değildir. 
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