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Gelişen dünyanın bilgi otoyolu olan internet, Türkiye’ye 
geç geldi. Dünyada, 1993 yılında ticari kullanıma açılan 
internet, ülkemizde 1995-1996 yıllarında kullanılmaya 
başlandı. Türkiye, internet konusunda gerek bağlantı 

hızı, gerek de verilen servisler açısından modern dünyanın hep 
bir adım gerisinde oldu. ABD’de 1998 yılından beri verilen ADSL, 
ülkemizde 2003 yılında kısıtlı olarak kullanıma girdi. 

Adaletsiz  kullanım kotaları!
100Mbps fiber 

internet kullanıcısı, 

200GB aylık kotaya 

mahkûm. 

200GB 4.6 saatte 

bitirilebiliyor.

TTNet’in fiber paketlerinde de durum farklı değil. Limitsiz olarak adlandırılan fiber paketlerinin 
en ucuzu 71TL. Bu paket 24mbps hız sunuyor ve sadece 35GB adil kullanım kotasına sahip. 
Fiber paketlerin en yüksek paketi 100mbps pakette bile adil kullanım kotası 200GB ile sınırlı. 
100mbps internet sahip bir kullanıcı sadece 4.6 saatte 200GB indirebilir! Bu yüzden 200GB kota 
bu hızda hiçbir şey ifade etmiyor. Kullanıcılar 100mbps hızlarını film ve dosya indirmek, streaming 
servisleri kullanmak için tercih ediyor. Yoksa web’de dolaşmak için 1-2mbps bağlantı bile yeterli. 
Adil kullanım kotası dolduktan sonra kullanıcının hızı 3mbps’e indiriliyor. Böylece kullanıcı fiber 
internet sahibi olmasına rağmen ADSL hızından bile düşük bir hızda ayın geri kalan bölümünü 
tamamlamak zorunda kalıyor. TTNet ve diğer firmaların bu paketleri limitsiz ve yüksek hızlı 
olarak adlandırması tamamen bir kandırmaca. Esasında paketler limitli ve yüksek hız sadece limit 
dahilinde geçerli. Limitiniz doldu mu düşük hızlara mahkûm oluyorsunuz.

Yurtdışında kota yok

Yurtdışında ise durum, tamamen farklı. Öncelikle fiber bağlantı hızları, çift yönlü olarak veriliyor. 
Örneğin 100Mbps bir fiber internet hattı alırsanız buradaki gibi 3Mbps değil, 100Mbps upload hızı 
alıyorsunuz. Bu özellikle streaming yapan, bulut depolama kullanan kullanıcılar için büyük önem 
taşıyor. 
Upload hızlarının limitli olduğu ülkemizde bulutta dosya depolama yapmak neredeyse imkânsız.
Yurtdışında hızın yanında kotalar da çok farklı. ABD’deki fiber internet operatörlerinin neredeyse 
tamamına yakını herhangi bir adil kullanım kotası uygulamıyor ve fiyatlar bizden çok daha ucuz. 
Örneğin ABD’nin en büyük fiber internet operatörlerinden US Internet 1gbps fiber hattını ayda 
sadece 65 dolara veriyor. 100Mbps hat ise ayda 47.95 dolara alınabiliyor. Herhangi bir limit de 
bulunmuyor. İnternet servis sağlayıcılığı işine yeni giren Google, 1gbps interneti ayda sadece 
70 dolara veriyor. Ayrıca abone olan herkes 1TB cloud depolama alanına da sahip oluyor. 
Google’ın internetinde de herhangi bir adil kullanım kotası bulunmuyor. ABD’de adil kullanım 
kotası uygulayan tek büyük servis sağlayıcı Verizon. Verizon, geçtiğimiz mayıs ayında adil kota 
uygulamasına başladı. Adil kota ise bizdeki gibi 200GB falan değil, dolu dolu 10 Terabyte! Buna 
rağmen firma kullanıcıların büyük tepkisini çekti ve geri adım atması bekleniyor.

Sörf için ADSL yeter

İnternette sadece sörf yapacaksak bize ADSL, hatta dialup modem bile yeter. Geniş bant internet 
farklı bir internet türü. Geniş bant internet diyorsak, streaming datadan büyük dosyalardan 
ve bulut depolamadan söz etmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki adaletsiz “adil kullanım” kotaları 
yüzünden bunlardan söz edemiyoruz. Kullandığımız internetin belki adı “geniş bant” ama 
kullanımda “dar” bir banda sıkışmış durumdayız. Türkiye, internette gelişmiş ülkelerin seviyesini 
yakalamak istiyorsa geniş bant altyapısını bir an önce geliştirip, kotaları da kaldırmalıdır.

ADSL’in tüm ülkede kullanılmaya 
başlanması ise 2005 yılını buldu. 
ABD’de 2005 yılında evlere fiber 
internet girdi. Bizde ise 2007 
yılında çok sınırlı bir kullanım 
oldu.

Limitsiz kandırmacası

Türkiye’ye internet sadece geç 
gelmekle kalmadı. Sunulan 
internet altyapısının hızı ve 

kapasitesi de, batı ülkelerinin hep 
gerisinde oldu. Türkiye’deki bant 

genişliği ve internet kotaları da 
Avrupa ve ABD’ye göre çok geride yer 

alıyor. TTNet ve diğer internet servis 
sağlayıcıları, reklamlarında hep limitsiz 

internetten söz ederken aslında ülkemizde 
limitsiz bir internet bulunmuyor! Servis 

sağlayıcıları, “adil kullanım kotası” adı altında 
internete limitin kılıfını bulmuş durumdalar. 

İnternet paketleri limitsiz diye satılıyor ama 
kullanıcı adil kullanım kotasını aştığı zaman 
internet bağlantısı çok düşük hızlara düşürülüyor.
Adil kullanım kotaları da hiç adil değil. TTNet’in en 
ucuz internet paketi olan yalın internette sadece 
6GB kota 25GB da adil kullanım kotası bulunuyor. 
Limitsiz olarak adlandırılan diğer paketler de adil 
kullanım kotaları ile limitlendiriliyor. Örneğin, yalın 
ultranet limitsiz paketi, 73 TL ve sadece 50GB adil kullanım 
kotasına sahip. 

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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