Elveda AKN, Hoş Geldin Gerçek
Limitsiz İnternet!
Herkese merhaba,
Öncelikle, yeni yılın cümlemize hayırlar getirmesini, cümlemiz
için sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl olmasını
Rabbimden dileyerek yazıma başlıyorum.
Uzun yıllardır, internetin önündeki en büyük engel olan AKN
(Adil Kullanım Noktası) 1 Ocak 2019 itibariyle sonunda
kaldırıldı.
İnternetin önündeki en büyük engel dedim çünkü, internet
kullanımımızı ciddi yönde sekteye uğratıyordu gerçekten de.
Sözde “Limitsiz” diye satın almış olduğumuz paketler, belli
bir kullanımdan sonra sınırlandırılıyordu.
Ben buna, “Limitlendirilmiş limitsiz internet” diyordum.
2008 yılında internet kullanmaya başladığımda, 4 GB kotalı, 1
Mbps hızında bir paket kullanıyordum.
O dönemlerde, şimdiki kadar büyük içerikler tüketmiyorduk.
4 GB kota, bir ay boyunca yetiyordu.
Şimdilerde, 4 GB ile neredeyse hiçbir şey yapamıyoruz desem
yalan olmaz.
Günümüzün çoğunu,
Spotify
YouTube
Facebook
Digiturk Play

Ve
Netflix’de geçiriyoruz.
Dolayısıyla; izlediğimiz filmler, maçlar, videolar,
dinlediğimiz müzikler, kotalarımızın çabucak tükenmesine neden
oluyordu.
Ayrıca, akıllı telefon ve tabletlerle de haşır neşir olmaya
başlamıştık.
Bu cihazlarımızın işletim sistemleri ve uygulamaları da
düzenli olarak güncelleme alıyor.
Üstelik, gün geçtikçe, kullanmış olduğumuz uygulamalar
gelişiyor ve boyutları ciddi şekilde artış gösteriyor.
Hal böyleyken, devreye giren “Adil Kullanım Kotası” içerikleri
daha dikkatli bir biçimde tüketmemiz gerektiğini bizlere
hatırlatıyordu.
Ayın ilk 15 günü son sürat kullandığımız internet, son 15
günde sinir bozucu bir biçimde yavaşlıyordu.

Peki, bu AKN ne zaman ve nasıl
başladı?
Adil Kullanım noktası, 1 Nisan 2012 yılında İlk kez ttnet
tarafından başlatıldı.
Paket hızı ne olursa olsun, 50 GB kullanım sonrasında, hız 1
mbps’ye düşüyordu.
Üstelik, kullandığımız paketin hızının hiçbir önemi yoktu.
Bu da, adil
çıkarıyordu.
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Örneğin: 16 mbps kullanan bir müşteri ile 8 mbps kullanan bir
müşterinin hızları, 50 GB’dan sonra 1 mbps’ye düşüyordu.

Dolayısıyla, daha çok ücret ödeyen son
haksızlığa karşı çıkıyordu doğal olarak.
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bu

Bu durum, Digiturk Play kullanan ve haftada en az 3-4 maç
izleyen beni de olumsuz etkilemeye başlamıştı.
Ben de, bu işten sıkılmaya başlamış, yavaş yavaş sosyal medya
üzerinden bunu dile getirmeye başlamıştım.
https://twitter.com/selcukucarcom/status/350934440299606016

https://twitter.com/selcukucarcom/status/514007614347558913

https://twitter.com/selcukucarcom/status/813440180879323136
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izleyebilmek için, telefonumdaki interneti kullanmak zorunda
kalıyordum.
Kullanıcıların göstermiş olduğu tepkilerden sonra,
konusunda bir takım iyileştirmeler gerçekleştirildi.

hız

Ancak, yine de hızlar beklentilerimizin çok altındaydı.

Peki, ne oldu da bu AKN ortaya
çıktı?
Servis sağlayıcı firmalar, şebeke kaynaklarından daha verimli
faydalanabilmemiz
söylemişlerdi.
Türk Telekom

için

böyle

bir

sistem

getirdiklerini

Burada
Konuyu Şu şekilde açıklamış:
Adil Kullanım Noktası (AKN); paketinizde yer alan aylık
download (indirme) %100’e ulaşılması halinde, ayın geri kalan
günlerinde internet erişim hızının düşürülmesini ifade
etmektedir. Bu uygulama şebeke kaynaklarından tüm
kullanıcıların
aynı
kalitede
hizmet
alabilmesini
amaçlamaktadır.
Bulunulan ay içinde AKN’nin aşılmaması durumunda erişim
hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
İnternet servis sağlayıcı firmalar, AKN’ye takılmaktan bunalan
kullanıcılar için, ek AKN paketleri çıkarmaya başladılar.
Hem internet faturanı öde, hem de hızın düştüğünde ek kota
paketleri satın al…

Ve BTK devreye girdi!
Kullanıcılar, çeşitli imza kampanyaları düzenleyerek, BTK’ya
seslerini duyurmayı başarmışlardı.
BTK,
Burada
AKN uygulamasının 1 Ocak 2019’da tamamen kaldırılacağını,
Öncesinde ise, 1 Mayıs 2017 itibariyle esnetileceğini
belirtmişti.
Örneğin: 35 Mbps hız alan bir kullanıcı, kota aşımı sonrasında
3 yerine 16 Mbps’ye düşecek, 02:00-08:00 saatlerindeki
indirmeler kotaya yansımayacak ve kullanıcı, bu saatler
aralığında paketindeki hızın tamamından faydalanacaktı.
Bu haber, AKN’den bezmiş olan kullanıcıları bir nebze de olsa
memnun etti.

Artık, 2019’un gelmesini ve
kaldırılmasını bekliyorduk.
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AKN kalktığında fiyatlar nasıl olacaktı
peki?
2019 yılına girmemize sayılı günler kala, firmalar AKN’siz
fiyatlarını açıklamaya başlamıştı.
Fiyatları ilk açıklayan Türk Telekom oldu.
Oldukça yüksek fiyatlar açıklandı ve son kullanıcılar buna
oldukça büyük bir tepki gösterdi.

Türk Telekom, geri adım atarak fiyatları makul seviyelere
çeker gibi göründü ama yine de beklentilerimizin bir hayli
üzerinde fiyat artışları yaşandı.
Burada, tüm firmaların internet fiyatlarını paylaşıp da yazıyı
uzatmak istemiyorum.
Ancak, taahhütlü kullanıcıların, taahhütleri sona erene kadar
bu fiyatlardan etkilenmeyeceğini belirtmeliyim.
Ben de, Ocak ayı gelmeden Mart ayında sona erecek taahhütümü
uzattım ve fiyat artışının önüne geçmiş oldum.
Daha önce, 35 Mbps, 75 GB kotalı pakete 65.00 ödüyorken, yeni
taahhütten sonra, 35 Mbps limitsiz pakete yine aynı fiyatı
ödüyorum.
Bence, oldukça kârlı bir alışveriş oldu.
Nihayet 2019 yılındayız ve artık AKN tamamen kaldırıldı.
Yaklaşık 7 yıldır kullanıcıyı bezdiren AKN artık tarihe
karıştı.

https://twitter.com/selcukucarcom/status/1079859339639377920
Elveda AKN!
seni hiç özlemeyeceğiz!

