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Günümüzde internet erişimi, elektrik, 
su, doğalgaz gibi vazgeçilmez hizmetler 
arasında bulunuyor. Nasıl elektriklerin 
kesilmesi kabul edilmez ise, internetin 

kesilmesi de kabul edilmiyor. İnternet kesildiği 
zaman iletişim duruyor. Şirketler çalışamaz hale 
geliyor. Bu yüzden internet servis sağlayıcılarının 
kesintisiz hizmet vermeleri büyük önem taşıyor. 
Maalesef ülkemizin en büyük internet servis 
sağlayıcısı TTNET, müşteri hizmetleri ve kesintisiz 
hizmet verme konusunda batıdaki operatörlerin 
çok gerisinde. TTNET’in dillere destan kötü hizmet 
kalitesini geçen ay bizzat kendim deneyimledim.

Telefonla çalışmayan Telekom!
Geçtiğimiz ay evimizi taşıdık. Oturduğumuz evdeki 
fiber internet aboneliğini, beş yüz metre uzaktaki 
yeni adresimize taşımak için TTNET müşteri 
hizmetlerini aradım. TTNET bir telekomünikasyon 
firması olduğuna göre, nakil işlemlerinin de 
telefonla yapılabileceğini düşünüyordum. 
Yanılmışım... Telefondaki yetkili, nakil için Türk 
Telekom Müdürlüğüne gidip, fiber internet 
modemimi teslim etmem gerektiğini söyledi. Neden 
modemi teslim etmem gerekiyordu? Aboneliği 
yaparken gelip modemi kuran TTNET, nakil olunca 
gelip modemi teslim alamıyor muydu? Tabii ki 
bu sorularım yanıtsız kaldı. Yetkiliye, Ataşehir’de 
oturduğumu ve en yakın nereye gidebileceğimi 
sordum. Bana Ataşehir’deki Türk Telekom hizmet 
noktasının adresini verdi. Verilen adrese gittiğimde 
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ise, modemi alamayacaklarını, modemi 
ancak müdürlüklerin aldığını, Ataşehir’de 
müdürlüğünün bulunmadığını ve benim 
Acıbadem Türk Telekom Müdürlüğü’ne 
gitmem gerektiğini söylediler. 80’li yıllardaki 
devlet bürokrasisi TTNET’de hala işliyordu... 
Oradan ayrıldım ve Acıbadem’in yolunu 
tuttum. Bir nakil işlemi için bu kadar zaman 
kaybetmek canımı sıkmıştı ama daha bunun 
sadece bir başlangıç olduğunu bilmiyordum! 

Böyle “sistem” görülmedi

Acıbadem Türk Telekom Müdürlüğündeki 
yetkili nakil başvurumu aldı. Modemi teslim 
aldı. Sonra dedi ki: “Yeni adresinizde fiber 
internet var ama sistem bana nakilde 
sadece 24mbit hiperinternet  seçmeme 
izin veriyor. Önce hiperinternete geçersiniz 
daha sonra nakil olduktan sonra fiber 
internete geçebilirsiniz.” Fiber internet 
varsa neden direkt geçemediğimi, bunun çok 
anlamsız olduğunu söyledim. Yetkili bir şey 
yapamayacağını ve sistemin izin vermediğini 
söyledi. Yapacak bir şey yoktu. Kabul ettim. 
Daha sonra tam işlemler bitti derken, yetkili: 
“Sistem, modem iadenizi girmedi. Modem 
iade makbuzunuzu saklayın. Modem fiyatı 
faturanıza yansıyabilir” dedi. Nasıl yani dedim? 
Ne yapmam gerekecek? Bana modem fiyatı 
faturaya yansırsa, makbuzla beraber tekrar 
Türk Telekom Müdürlüğüne gelmemi ve itiraz 
dilekçesinde bulunmamı söyledi. Kısacası 
kendi sistemlerinin hatasını ben çekecektim. 
Hayatımda böyle saçma sapan bir “sistem” 
görmemiştim. Ama yapacak bir şey de 
yoktu. Hattım ne kadar zamanda açılır diye 
sordum. Bir kaç gün içinde açılır cevabı aldım. 
Teşekkür edip oradan ayrıldım.

Aradan 3 gün geçti, TTNET’ten ses seda 
çıkmadı. Müşteri hizmetlerini aradım. 
Bana nakil işlemlerinin 7 iş günü içinde 
gerçekleştiğini söylediler. Türk Telekom 
Müdürlüğündeki yetkilinin söylediği birkaç 

gün, bir anda 7 iş gününe çıkmıştı. Bir hattı 
nakil etmek neden bu kadar uzun sürüyor 
diye sordum, yanıt alamadım. Sonuçta her iki 
lokasyonda da altyapılar hazır. İki lokasyon 
arasında sadece beş yüz metre var. Sadece 
yapılması gereken bir lokasyondaki hizmeti 
sonlandırıp diğer lokasyondaki açmak. Böyle 
basit bir şey için TTNET, 7 iş günü istiyordu. 

Bugün git yarın gel!

7 iş günü de geçti. Hala internet yok... 
Tekrar müşteri hizmetlerini aradım. Nakil 
işlemlerinin hala sürdüğünü söyleyen görevli, 
ertesi gün arayarak şikayet başvurusunda 
bulunabileceğimi söyledi. Şikayet için 7 iş 
gününden bir gün geçmesi gerekiyormuş! 
Ertesi gün aradım şikayette bulundum. Yine 
ses seda yok. Acaba Türk Telekom benim için 
yeni bir santral mi kuruyordu??  

İşini internet üzerinden yapan birisi olarak, 
internetsiz kalmak beni çok mağdur etmişti. 
Cep telefonumun internet kotası defalarca 
bitmiş ve yeni kotalar satın almak zorunda 
kalmıştım. Tabii ki bunların hiçbiri Türk 
Telekom’un umurunda değildi.. ‘Sistem’ böyle 
işliyordu... 

Çağrı merkezini defalarca aramanın ardından, 
hattım tam 11 gün sonra açıldı.  Şimdi sırada, 
hattı yeniden fiber internete geçirmek için 
başvurmak ve modem ücreti yanlışlıkla alınan 
fatura geldikten sonra itiraz etmek var...

Fiili internet tekeli

TTNET, Türkiye’nin fiili internet tekeli. Diğer 
servis sağlayıcılar da TTNET’in altyapısını 
kullanıyor. İnternet günümüzde en önemli 
hizmetlerden birisi. İnternet erişimi yaygın 
olan, interneti etkin olarak kullanan ülkeler, 
diğerlerinin önünde yer alıyor. İnternet gibi 
yüksek teknoloji bir hizmeti, kereste satar 
gibi veremezsiniz. Müşteri hizmetlerinizin 

düzgün olması 
ve kurduğunuz 
sistemlerin 
sorunsuz çalışması 
zorunluluktur. 
TTNET’in en büyük 
sorunu hem taşıyıcı 
(carrier) hem de 
servis sağlayıcısı 
olması. Yurtdışındaki 
servis sağlayıcılar, 
taşıyıcılardan 
altyapı hizmetlerini 
satın alıp, müşteri 
hizmetlerine 
odaklanıyorlar.

Müşteri 
hizmetlerinde 
başarısız olan, 
binlerce şikayet alan 
TTNET’in kendi işine 
odaklanıp sadece 
taşıyıcı olması 
gerekli. TTNET 
rakip olmazsa diğer 
servis sağlayıcılar 
büyür, pazara yeni 
servis sağlayıcılar 
girer ve rekabet 
artar. TTNET’in 
hem taşıyıcı 
hem de servis 
sağlayıcı olduğu 
bir ortamda gerçek 
bir rekabetten 
söz edemeyiz. 
Bölgesel lider 
olmayı hedefleyen 
Türkiye’nin, 
kaliteli internet 
hizmetine ihtiyacı 
var. Bunun için 
de ne gerekiyorsa 
yapmalıyız.
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