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‹nternet konusunda flimdiye dek çok fley söylendi çok fley yaz›ld›. Ancak flu gerçek asla de¤iflmedi:
Her alanda sosyal ve iktisadi hayat›m›z› gerçekten kolaylaflt›rd›. ‹stedi¤imiz her bilgiye, an›nda
eriflebilmemizi; istedi¤imiz fleyin sipariflini oturdu¤umuz yerden verebilmeyi; tüm kurumlar›n, ticari ve
hizmete dayal› tüm sektörlerin ifllemlerini güvenilir ve h›zl› bir flekilde yapabilmelerini sa¤layarak,
teçhizat› ve teknik personeliyle önü al›namaz bir sektör oluflturdu. 

Günümüzün vazgeçilmezi olarak ilk s›ralarda yerini alan internetin genel tarihine göz atacak olur-
sak: Her ne kadar ‹nternetin tarihi 1962’de J.C.R. Licklider'in Massachusetts Institute of Tecnology'de
(MIT) “Küresel olarak ba¤lanm›fl bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara
eriflebilmesini” ifade eden, “Galaktik A¤” kavram›yla ortaya ç›kt›¤› belirtilse de;  ya da 1957 y›l›nda
Rusya'n›n ilk yapay dünya uydusu Sputnik'i f›rlatmas›yla bafllad›¤› iddia edilse de; endüstri devrimin-
den sonra 1840 l› y›llarda ipek ve pamuk iflleme fabrikalar›nda metal disk üzerine ifllenen desenleri kay-
detmeyi ve buharla çal›flan hatlarla bunlar› makineler aras›na iletmeyi baflaran A.B.Huxley, fark›nda
olmadan internetin do¤uflunu bafllatm›flt›. ‹nternet sektöründe yaflanan birçok geliflmenin bu kadar
k›sa bir sürede olmas›n›n mümkün olmayaca¤› gibi buharla çal›flan ekipmanlar›n bu geliflime katk›s›n›n
oldu¤u aflikard›r. Buharla çal›flan devasa boyutta router ve sunucular›n iflletilmesinin nas›l zorluklarda
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olaca¤›n› da siz düflünün. Zira ayn› dönemlerde buharla çal›flan bir sunucunun bas›nç nedeniyle patla-
mas› sonucu 53 kifli ölmüfltü. Elektrik devriminden sonra sunucular bir süre hem buharl› hem elektrikli
olarak çal›flmaya bafllad› ard›ndan zamanla küçüldüler ve bilgisayarlar ortaya ç›kmaya bafllad›.

1960’l› y›llara tekrar dönersek; MIT'de araflt›rmac› olarak çal›flan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill,
bilgisayarlar›n ilk kez birbirleri ile 'konuflmas›n›' 1965 y›l›nda gerçeklefltirdi. 1966 y›l› sonunda Roberts,
Amerikan Askeri araflt›rma projesi olan ‹leri Savunma Araflt›rma Projesi'nin (DARPA - Defense Advanced
Research Project Agency) bilgisayar araflt›rma bölüm baflkan› olan J.C.R. Licklider'in bulundu¤u bölümde
çal›flmaya bafllad› ve ARPANET isimli projesi önerisini yapt›. ARPANET çerçevesinde ilk ba¤lant› 1969
y›l›nda dört merkezle yap›ld› ve ana bilgisayarlar aras› ba¤lant›lar ile internetin ilk flekli ortaya ç›kt›.

Öncelikle 4 Amerikan Üniversitesi ARPANET kapsam›nda birbirlerine ba¤land›. Tabi ki ba¤lanabilmek
için protokoller gerekliydi. Önce A¤ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protokol) kullan›ld›.
Ard›ndan 1976 y›l›nda Dr. Robert M. Metcalfe’nin bilginin daha h›zl› hareketini sa¤layan Ethernet’i
gelifltirmesinden sonra 1983 y›l›nda Internetworking Working Group ‘un (INWG) temel halini verdi¤i
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) Protokolü ARPANET içinde kullan›lmaya
baflland›. Böylece tüm sunucular, bilgisayarlar ve dizaynlar›na göre tüm teçhizatlara verilen IP (Internet
Protocol) Adresi ile birbirleri ile görüflebilir ve birbirlerine veri gönderebilir duruma geldiler. TCP/IP
bugün varolan internet a¤›n›n ana halkas› olarak yerini ald›. 

Önceleri ABD Savunma Bakanl›¤›nda bulunan ‹nternet Ana Omurgas› 1995 y›l›ndan sonra özelleflerek
günümüzün en büyük sektörleri aras›na girdi.

Ülkemize 1995 Nisan’›nda ODTÜ taraf›ndan getirilen internet, s›ras›yla Ege, Bilkent, Bo¤aziçi Üniver-
siteleri ve ITÜ’de kullan›lm›flt›r. Ard›ndan 1996 A¤ustos ay›nda Türk Telekom taraf›ndan TURNET ad›yla
145-146 Dial-Up (Çevirmeli Ba¤lant›) olarak internet hizmeti verilmeye bafllanm›flt›r.

Geliflim ve de¤iflimin süreklili¤i, internete eriflim flekilleri ihtiyac›n› karfl›layamam›fl, kullan›c›lar daha
h›zl› hizmetler talep etmifllerdir. Bunun sonucunda her teknoloji gibi, önce ileri dünya ülkelerinde do¤up
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geliflip daha sonra ülkemize gelen ve günümüzde yayg›n olarak kullan›lan ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line-Asimetrik Say›sal Müflteri Hatt›) ülkemizde 2002 y›l›nda deneme amaçl› olarak
kullan›lmaya bafllanm›fl ve 2003 Ekim ay›nda Türkiye‘nin her yan›nda ayn› anda servise verilerek
hizmete sunulmufltur. Telefon hatt› üzerinden hem ses görüflmesini ve hem internet eriflimini ayn› anda
sa¤layan bak›r devre üzerinden verilen ADSL k›sa sürede yayg›nlaflt› ve 2008 Mart ay› itibariyle
Türkiye’de 5.000.000 civar›nda ADSL abone say›s›na eriflti. 

1996 y›l›nda bafllayan 56Kb’lik internet maceras›, günümüzde yayg›n olarak kullan›lan 1024Kb,
2048Kb ve 4096Kb’lik ADSL h›zlar›n›n yan›nda, çok daha yüksek h›zlarda internet erifliminin sa¤lan-
abildi¤i altyap›ya müsait olan ülkemizde, farkl› ba¤lant› flekilleri ve protokol seçenekleriyle belirlenen
bedel karfl›l›¤›nda devam etmektedir. 

Kaç›n›lmaz teknolojik geliflmelerin arz›n›n, taleplere göre belirlendi¤i günümüzde ilk etapta 30Mb’e
kadar ‹nternet Hizmetinin verilece¤i VDSL (Very High DSL-Yüksek H›zl› DSL) ve IPTV(IP over TV-IP
Üzerinden Görüntü Hizmeti) gibi hizmetler yak›n zamanda verilmeye bafllanacak.

GSMH ortalamas›n›n (Gayri Safi Milli Has›la) ileri dünya ülkelerinin dörtte biri de¤erinde olan
ülkemizde, tüketim sektöründe kaliteden önce fiyat›n önde gelmesi kaç›n›lmazd›r. K›sa yoldan köfleyi
dönmecili¤in yayg›n oldu¤u Türkiye’de, “daha ucuza alay›m, mümkünse belefle alay›m” düflüncesi,
tüketicileri, bedel karfl›l›¤›nda verilen hizmetlerden kaçak olarak faydalanmaya sevk etmektedir. Kaçak
kullan›m konusunda gündemden düflmeyen Elektrik sektöründe, bu sorunla y›llard›r mücadele eden
Elektrik Da¤›t›m fiirketlerinin yo¤un çabalar›, cayd›r›c› yöntemleri, cezai yapt›r›mlar›, halen
kay›p+kaçak miktar›n›n %20 seviyelerinde seyretmesini engelleyememifltir.

‹lk verilmeye baflland›¤›ndan beri yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanan, ancak son zamanlarda s›kça
dillendirilen ve karfl›t mücadelesine bafllanan ADSL Kaçak ‹nternet Uygulamas›nda da: evlerden evlere
ethernet kablolar›n›n uçufltu¤u görüntü kirlili¤inin yan›nda, yeni yap›lan binalarda bile ethernet
da¤›t›m›n›n bina yap›m aflamas›nda altyap›sal olarak haz›rlanmas›, bina tepelerine kablosuz ba¤lant›y›
sa¤layacak sistemlerin kurulmas›, internet satan internet kafelerin bedeli karfl›l›¤›nda isteyenlere
kaçak olarak internet sa¤layarak ayl›k ödeme miktarlar›n›n üstünde kar sa¤lad›¤› bir sektör oluflmufl
durumda.
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ADSL, UBR (Unspecified Bit Rate-Belirsiz Bit Oran›) olup ADSL Santral ç›k›fllar›n›n ba¤l› oldu¤u ve
‹nternet Omurgas›na ba¤lan›lan tüm linklerden herkesin ortak olarak faydaland›¤› ba¤lant› fleklidir.
Kaçak kullan›m durumunda, kay›tl› kullan›c›lara göre kriterleri düzenlenen ç›k›fl portlar› ve linklerin
bant geniflli¤i daralmakta bu internet kullan›c›lar›n›n eriflim h›zlar›n› düflürmektedir. Bu durumda genel
olarak internete eriflim h›z› düflmekte, bu sorun tüm kullan›c›lara yans›maktad›r. Kaçak kullan›c›lar,
hem baflkalar›n›n ödedi¤i bedelin çok alt›nda bir bedel ödemekte, hem de kay›tl› kullan›c›lara bu
flekilde zarar vermektedirler. Bir bak›ma baflkas›n›n haklar›n› gasp etmektedirler.

Son dönemlerde yayg›nlaflan biliflim suçlar›nda da suçun takibi IP Adresi üzerinden yap›lmaktad›r.
Tüm ifllemlerin internet üzerinden yap›labildi¤i günümüzde herhangi bir sunucuya ba¤lan›p ifllem
yapan tüm kullan›c›lar›n hangi tarihte hangi IP Numaras› ile nas›l bir ifllem yapt›klar›n› bu sunucular
tespit edebilmekteler. Kullan›c›lar›n eriflti¤i tüm internet sitelerine hangi IP numaras›n›n ba¤lanmaya
çal›flt›¤› da bulunabilmektedir. Ayr›ca herhangi bir mail adresine sahip biri al›nan mailin hangi IP den
gönderildi¤ini tespit edebilmektedir. Bu durumda, ifllenen bir biliflim suçunun takibinde belirlenen IP
Numaras› dolay›s›yla bu IP Numaras›na sahip kay›tl› ADSL kullan›c›s› muhatap al›n›r. 

Günümüzün en yayg›n iletiflim arac› olmas›n›n yan›nda art›k günlük hayat›m›z›n her alan›nda her
sektöründe vazgeçilmez bir yere sahip olan internet, uzun u¤rafllar ve çal›flmalar neticesinde bu gün-
lere geldi. Kullan›lan her hizmet gibi internet hizmetinden de gere¤ine uygun olarak en iyi flekilde;
hukuki ve sosyal bilinç içerisinde faydalanmam›z, tüm kamu ve özel sektörlere ilaveten birey olarak ta
bu bilince sahip olmam›z gerekmektedir.


