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İnternet nedir?

İnternet: Dünyadaki en büyük bilgisayar ağıdır. (Ağların Ağı)

• Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleriyle
bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir
sınırlaması olmayan uluslararası bir bilgisayar ve bilgi
iletişim ağıdır.
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İnternet nedir?

• İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin
dokümanlarından oluşan bilgi sistemi, 

• Bu dokümanların her birine Web Sayfası, 

• Web sayfalarına erişmek için kullanılan programlara Web Tarayıcısı 
adı verilir.
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World Wide Web (WWW) nedir?

Tim Berners-Lee 1989'da Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi CERN 
laboratuvarlarında HTML işaretleme 
dilini geliştirerek Dünya Çapında Ağ 
(www) olarak tanımlanan bilgi paylaşım 
sistemini kurdu ve aynı zamanda ilk web 
tarayıcısı yazılımını geliştirdi.
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İnternet’in Tarihçesi
• İnternet 1969'da ABD Savunma Bakanlığı - İleri Araştırma

Proje Ajansı (DARPA) tarafından oluşturulan ARPANET
projesi ile başlar.
• DARPA, herhangi bir nükleer saldırı sırasında bilgisayar

ağları arasındaki iletişimi merkezi olmaktan çıkarmak
amacıyla böyle bir projeye başlamıştı. Bunun
yapılmasındaki amaç kesintisiz iletişim sağlayabilmekti.
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İnternet’in Tarihçesi
• Daha sonraki yıllarda ARPANET'in gelişmesi, daha başka

ağların da hizmete konulması ve bunlar arasında
bağlantıların sağlanması sonucu ağ kapsamı oldukça
genişleyerek ağlar arası iletişim dönemi başladı.

• Böylece, küresel ölçekte birbiriyle bağlantılı tüm ağ
sistemlerini ifade etmek üzere özel bir isim şeklinde
"Internet" olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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Türkiye’de İnternet
Eylül, 1992: Türkiye'nin ilk İnternet

bağlantısı, ODTÜ - Hollanda arasında

yapıldı.

Nisan 1993’te PTT'den sağlanan 64Kbps

kapasiteli hat kullanılarak, ODTÜ'den

ABD'de bulunan NSFNet (National

Science Foundation Network)'e

bağlanılarak gerçekleştirildi.
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Türkiye’de İnternet Gelişimi
• 1993 yılında ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi web sitesi oluşturdular. Bu web siteleri

Türkiye’ deki ilk web siteleridir.

• 1994 yılında çıkarılan yasa ile bu alandaki tek yetkili Türk Telekom oldu.

• İlk internet dergisi CISN ( Computing & Information Services Newsletter ) adıyla yayın

hayatına başladı. Bu dergi ODTÜ tarafından düzenleniyordu.

• 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında ODTÜ internet tabanlı öğrenci kayıt sistemini

uyguladı.

• 1998ʹ de Öğrenci Bilgi Sistemi’ ne dönüştürüldü.

• 1995ʹ te TR-Net kuruldu ve bu ilk internet servis sağlayıcımızdı.

• ÖSYM sınav sonuçları ve seçim sonuçları ilk defa 1995ʹ te internet üzerinden açıklandı.
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Türkiye’de İnternet Gelişimi
Haziran 1996 tarihinde TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla bir merkez kurulmuştur
(http://www.ulakbim.gov.tr/).
1996 yılında 176 birime hizmet veren Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET)
kuruldu.
1997’ de ULAKNET’ in ilk ulusal bağlantısı Ege Üniversitesi ile
gerçekleştirildi.

ULAKBİM’in temel görevlerinden biri en yeni teknolojileri kullanarak
Türkiye çapında tüm eğitim ve araştırma kuruluşlarını birbirine
bağlayacak Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) adıyla hızlı bir iletişim ağı
kurmak ve bu ağ aracılığı ile bilgi hizmetleri vermektedir.
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Türkiye’de İnternet

Bugünün öne çıkan Ekşi Sözlük, sahibinden.com, gittigidiyor.com,
itiraf.com, siberalem.com gibi Türk internet girişimleri ise 1990’lı
yılların sonları ve 2000’li yılların başlarında ortaya çıkmıştır.
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İnternet kavramları: HTTP ve HTTPS

http : Hyper Text Transfer Protocol

İnternet’te Web sitelerinin bulunduğu sunucu bilgisayar ile kullanıcı 

bilgisayarları arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar ve 

yöntemleri düzenleyen sistem.

https (güvenli http)

http protokolüne güvenli ağ protokolünün eklenmesiyle oluşturulmuştur. 
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İnternet kavramları: HTML

• HTML, 1989 yılında CERN’de Tim Berners Lee tarafından 
geliştirildi.
• Hypertext Markup Language kelimelerinin kısaltılmasından 

oluşan HTML, Zengin Metin İşaretleme Dili anlamına 
gelmektedir. 
• Bu dil Web’te belgelerin linklerle birbirlerine nasıl 

bağlanacaklarını, belge içindeki metin ve resimlerin nasıl 
yerleşeceklerini belirleyen kod parçalarından oluşan bir 
sistemdir. 

13



İnternet kavramları: HTML

• HTML’in en öneml özelligi linklerdir. 
• Linkler sayesinde tek bir tıklamayla ilgili sayfaya veya Web 

sitesine ulaşabiliriz. 
•WWW’nun temelini oluşturan ve bildiğimiz çoğu Web 

sitelerinin oluşturulmasını sağlayan HTML dosyalarının 
aktarımı için HTTP protokolü kullanılır.
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İnternet kavramları: URL

URL(Uniform Resource Locater- Standart Kaynak Bulucu)

• URL, bir web sitesine erişmek için yazdığınız web adresidir.
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İnternet kavramları: URL

http bize bir hiper metin dosyasına ulaştığımızı,

www bu dosyanın dünya çapındaki Web’ te olduğunu, 

tr sitenin Türkiye’den olduğunu, 

edu sitenin bir eğitim kurumuna ait olduğunu, 

anadolu sitenin Anadolu Üniversitesi’ nin web sitesi olduğunu, 

/acikogretim Web sitesinde Açıköğretim sayfasında olduğumuzu gösterir
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İnternet Servis Sağlayıcı (ISS)

• İnternet Servis Sağlayıcı: Herhangi bir ücret karşılığında kişisel 
kullanıcılar veya iş yerleri için internet bağlantısı sağlayan firmalar 
ve şirketlere verilen genel addır.
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İnternet Servis Sağlayıcı (ISS)
• TTNet
• D-Smart
• Superonline
• Doping 
• UyduNet
• Smile ADSL
• BİMcell
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• Millenicom
Türkiye
• POCell
• Pttcell
• Turk.net
• Vodafone
• Digiturk



IP Adresi

• IP Adresi: İnternet’ e bağlı her bilgisayarın sahip olduğu kimlik 

numarasıdır. 

• Tipik bir IP adresi noktalarla ayrılmış 4 rakamdan oluşur. 

Örneğin; 79.123.252.71 şeklinde yazılır.

• İnternette her URL’ nin bir IP adresi vardır. 
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IP Adresi
• Bir sitenin IP adresini biliyorsanız, Web tarayıcınıza bu adresi 

yazarak da bağlanabilirsiniz. Ancak bu rakamları akılda tutmak zor 

olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir. 

• Çoğu Internet Servis Sağlayıcılarda bulunan özel sunucu 

bilgisayarlardan (Alan Adı Sunucuları - Domain Name Server- DNS) 

oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği 

bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir.
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IP Adresleri : IPv4 ve IPv6

• IPv4: Noktalarla ayrılmış 4 rakamdan oluşan adres (Yaygın 

kullanılan) -32 bit. 

Örn: 191.148.205.315

• IPv6: İki nokta ile ayrılan rakam ve harflerden oluşan adres 

-128 bit

• Örn: 2001:0DB8:85A3:0000:0000:8A2E:0370:7334
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IP Adresleri : IPv4 ve IPv6

• Internet kullanıcılarının hızla artmasıyla birlikte IPv4 adreslerinin 

ileride yeterli olmayacağına karar verilerek IPv6 adresleri 

kullanılmaya başlamıştır. 
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IP Sorgulama

IP Sorgulama Nedir?

İnternete bağlandığınızda cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından 

ip adresi atanır, cihazınız bu IP ile internete ulaşım sağlar. O an artık 

size ait olan IP bilgisi sorgulandığında ip numarasına ait çeşitli adres, 

konum ve ağ bilgileri bulunabilmektedir. 

Örn : http://www.ipsorgu.com/

23



Alan Adı (Domain Name)

• Bilgisayarların birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin
daha basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade
edilmiş halidir.

• Bir web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir.

• Bu adres olmadan bir İnternet kullanıcısı web sitesine sadece
IP adresi ile ulaşabilir.
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Alan Adı (Domain Name)

• DNS (Alan Adı Sistemi – Domain Name System) sunucuları hangi alan

adının hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisini eşler ve kullanıcıları

doğru adreslere yönlendirir.

• Alan adları 2 bölümden meydana gelir; alan adı ve uzantısı.
• Uzantı kısmı birden fazla sayıda olabilir.

www.Alan Adi.Uzanti1.Uzanti2.Uzanti3

www.bartin.edu.tr
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Alan Adı (Domain Name)
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Uzantı Açıklama

edu Eğitim Kurumları

gov Resmi kurumlar

com Ticari kuruluşlar

k12 Orta,lise ve dengi okullar

mil Askeri kurumlar

org Kar amacı gütmeyen kuruluşlar

int Uluslararası kuruluşlar

net Internet hizmeti veren kuruluşlar

info Bilgi servisleri

gen Genel içerikli siteler



Ülke Uzantıları
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Uzantı Ülke

tr Türkiye

jp Japonya

uk İngiltere

fr Fransa

it İtalya

ca Kanada

ru Rusya

de Almanya
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