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TTNet 
rezaleti!

İnternet altyapısında fiili tekel konumunda olan 
TTNet’te bağlantı sorunları bitmiyor...

Geçtiğimiz ayın başında Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. 
Yaklaşık altı senedir Hollanda’da yaşıyordum. Geçen altı 
sene içinde Türkiye’de bir çok gelişme olmuş ama bazı 

şeyler yerinde saymaya devam ediyor. TTNet’in hizmet kalitesi 
bunlardan birisi.  TTNet’te yaşanan sorunlar altı sene önce 
nasılsa bugün de aynı. Hatta daha da kötüleşmiş diyebilirim. 
Türkiye’ye gelir gelmez yaşadığımız ADSL sorunu bunu 
kanıtlamış oldu. 

Yılan hikayesi
Kaldığımız evde ADSL bağlantısı bir kopup bir geliyordu. Bu 
durumun yaklaşık bir aydır sürdüğünü ve TTNet’in konuyu 
çözemediğini öğrendik. TTNet müşteri hizmetleriyle defalarca 
yapılan görüşmelerin sonunda eve bir TTNet ekibi geldi. Gelen 
ekip arızanın tesisattan kaynaklandığını söyledi ve kendilerinin 
yapabileceği bir şey olmadığını belirtti. 

Eylem CÜLCÜLOĞLU
eylem@bilisimdergisi.org
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Bize yapılan öneri ise evin telefon tesisatının 
tamamının yenilenmesi oldu. İşin ilginç tarafı ekip 
gittikten sonra internet 2 gün boyunca sorunsuz 
çalıştı. Sonra ise tamamen gitti. TTNet müşteri 
hizmetlerini tekrar arayınca bize genel bir arıza 
olduğu bilgisi verildi. İki gün önce arızanın 
tesisattan olduğunu söyleyen TTNet bu sefer genel 
arızadan bahsediyordu! Eğer eve gelen ekibin 
lafına inanıp tesisatı değiştirmiş olsaydık boşu 
boşuna büyük bir masrafa girmiş olacaktık. Bu 
durum da TTNet’in hiç umurunda olmayacaktı. 
TTNet müşteri hizmetlerini günde bir kaç kez 
aramaya devam ettik. Her seferinde bize genel 
arızanın devam ettiği bilgisi verildi. Bu nasıl bir 
arızadır ki yaklaşık bir aydır sürüyordu ve arızanın 
ne zaman giderileceği konusunda hiç bir bilgi 
verilmiyordu. Bu satırları yazarken internet arızası 
hala devam ediyor ve bağlantı sürekli gidip geliyor. 
TTNet basit bir bağlantı sorununu bir ayı aşkın 
süredir çözemedi. Sorunun ne zaman çözüleceği 
ise tamamen bir muamma.

Eskiden çevirmeli ağlar kullanırdık. İnternete 
sadece gerektiği zaman bağlanırdık. ADSL ve geniş 
bant internetin hayatımıza girmesiyle “sürekli 
bağlantı” kavramıyla tanıştık. İnternet aynı elektrik 
gibi düğmesine bastığınızda çalışması beklenen 
bir olgu haline geldi. Türkiye’de ise bu olgu hala 
yerleşmiş değil. İnternette kesintiler, bağlantı 
sorunları normal olarak karşılanıyor. Günlerce 
süren bağlantı sorunları yaşanabiliyor. Bazı 
yerlerde ADSL hiç çalışmıyor. 

Kullanıcılar isyanda
TTNet’in verdiği hizmet kalitesinin ne kadar 
kötü olduğunu Google’da yaptığınız bir kaç basit 
aramada görebiliyorsunuz. Arama motorunda 
“ADSL Sorun” yazdığınızda 741 bin sonuç 
çıkıyor. “ADSL hız sorunu” yazdığınızda tam 3.4 
milyon sonuçla karşılaşıyorsunuz. “Rezil TTNet” 
kelimeleri ise 1 milyon sonuç getiriyor. TTNet 
kullanıcıları forumlarda, bloglarda yaşadıkları 
sorunları haykırıyorlar. TTNet ülkede diğer 
operatörler olmasına rağmen fiili altyapı tekeli 
olduğu için bu sorunları önemsemiyor. Çünkü 
kullanıcıların alternatifi yok. ADSL bağlantınızı 

kimden alırsanız alın sonunda TTNet altyapısını 
kullanıyorsunuz. Altyapıda alternatifsiz olmak 
TTNet’i fiili bir tekel haline getirmiş durumda. 

İnternet günümüzde elektrik, su, doğalgaz 
kadar önemli. İnternet kesildiği zaman insanlar 
işlerini yapamıyor. Gelirini internet üzerinden 
kazanan, işi için interneti kullanmak zorunda 
olan yüzbinlerce insan var. Televizyon yayını 
kesilse belki hayat etkilenmiyor ama internet 
kesildiği zaman hayat duruyor. Bu yüzden 
internet bağlantılarının kesintisiz, yedeklemeli 
ve tamamen sorunsuz olması hayati önem 
taşıyor. 

TTNet ise enerjisini ve yatırımlarını kesintisiz 
internet için harcayacağına, internet nasıl 
sansürlenir, iletişim nasıl denetlenir 
konularına kafa yoruyor. İnternet sansürü 
konusunda Çin’le yarışan Türkiye, internet 
erişim kalitesinde Afrika ülkelerinin liginde 
bulunuyor.

ABD’de dokuz Tier-1 sağlayıcı var

Bundan 20 sene önce bir ülkenin medeniyetinin 
seviyesi yolları ile ölçülürdü. Günümüzde ise 
bu ölçütün yerini internet hızları ve bağlantı 
kaliteleri aldı. Türkiye medeni dünyada yer 
almak istiyorsa internet altyapısına çeki düzen 
vermek zorunda. Bunun yolu ise altyapıdaki fiili 
tekelin kaldırılmasından geçiyor. Türkiye’deki 
internet kalitesi ancak altyapıda rekabet 
olursa gelişebilir. ABD’deki geniş bant 
internet kullanıcılarının yüzde 37’si iki servis 
sağlayıcısı seçeneğine sahip. Kullanıcıların 
yüzde 33’ü ise üç ve üzeri servis sağlayıcıdan 
birini kullanabiliyor. ABD’de 9 farklı Tier-1 ağ 
taşıyıcısı bulunuyor. Bu taşıyıcılar birbirleriyle 
kıyasıya rekabet ediyorlar. Türkiye’de de 
buna benzer bir rekabet ortamının kurulması 
gerekiyor. TTNet altyapı tekeli olduğu sürece, 
Google’da “ADSL sorunu” sonuçlarının sayısı 
azalmayacaktır.
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