
İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI 
 
İNTERNET ADRESLERİ 

Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan 

elektronik iletişim ağıdır. 

İnternetin Tarihçesi 

 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki “İleri Araştırma Projeleri Ajansı” 

tarafından ortaya çıkartılmıştır.  (İnternet ilk askeri alanda kullanılmıştır.) 

 Türkiye İnternet’e Nisan 1993 ’ten beri bağlıdır.  (Ülkemizde ilk ODTÜ (Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi) tarafından kullanılmıştır.) 

İnternet Ne işe Yarar? 

 Dünyanın en büyük kütüphanelerinde araştırma yapabilirsiniz  

 Farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarınızın yaptıkları çalışmaları inceleyebilirsiniz,  

 Başka bir ülkedeki veya şehirdeki bir arkadaşınıza elektronik postayla mektuplarınızı 

bedava ve çok kısa zamanda gönderebilirsiniz,  

 İnternet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun olabilirsiniz,  

 Farklı mekanlardaki arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz,  

 Filmlerin tanıtım görüntülerini izleyip, akşam gideceğiniz filmi seçebilir, biletinizi de 

satın alabilirsiniz,  

 Alış-veriş yapabilirsiniz, rezervasyon yaptırabilirsiniz,  

 Anket yapabilir, yapılan bir anketi cevaplandırabilirsiniz. 

 

İnternet Adresleri 

 İnternette veri iletişimi belirli bir düzen içerisinde yapılmaktadır. Eğer bir bilgiye 

erişmek istiyorsak o bilginin bulunduğu yerin adresini de bilmemiz gerekir. Bu adres 

IP adresi veya alan adıdır (domain name).  IP’ler sayılarla ifade edilmektedir ve akılda 

kalması zordur. Bu nedende alan adı sunucuları IP’leri çözümleyerek alan adına 

dönüştürür. Örneğin 195.168.1.36 IP iken www.meb.gov.tr  alan adıdır.  

 İnternet sayfalarına ulaşmak için internet site adreslerini (URL) kullanırız. 

 İnternet site adresleri çeşitli kısımlardan oluşur. 

 Şimdi bu kısımları inceleyelim. 
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İletişim Kuralı (protokol) 

İnternet sitesine hangi yöntemle bağlanacağını belirten ön ektir.  En sık kullanılan iletişim 

kuralları HTTP, HTTPS ve FTP’dir.  

World Wide Web (www) kısaltması 

Dünya Çapında Ağ anlamına gelen kısaltmadır.  

Alan adı 

 Web sitesinin internetteki adıdır.  

 Alan adı benzersiz olup içerisinde boşluk ve Türkçe karakterler (ğ, ü, ç, ö, ş, ı) yer 

almaz.  

Site Uzantısı 

Sitenin hangi tür içerik sunduğunu belirten kısaltmadır.  

 

Ülke kısaltması 

 İnternet adreslerinde ülkeyi belirten iki harflik kısaltmadır. 

 Bazı ülkelere ait kısaltmalar şunlardır:    tr  Türkiye,   de  Almanya,    jp  

Japonya 

Kural  Açılım  Kullanım  

HTTP  HyperText Transfer Protocol  
Bir internet sayfasına bağlanılacağını 

gösterir. 

HTTPS  HyperText Transfer Protocol Secure  
İnternet sayfasına güvenli bir şekilde 

bağlanılacağını gösterir.  

FTP  File Transfer Protokol  
İnternet sitesi ile dosya alışverişi 

(yükleme/indirme) yapılacağını gösterir. 



BİLGİSAYAR AĞLARI 

Bilgisayar Ağı Nedir? 

 İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı 

denir. Ağ üzerindeki bilgisayarlar birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabilirler.  

 

Bilgisayar Ağları Neden Kullanılır? 

• Bir bilgisayar ağı kurmanın en temel nedeni ağdaki bilgisayarlar arasında iletişim 

kurmaktır. Örneğin, ağ üzerindeki bir bilgisayarda yer alan müzikleri ağdaki diğer 

bilgisayarlar çalabilir. 

• Bilgisayar ağlarına şu sebeplerden dolayı ihtiyaç vardır: 

• Dosya paylaşmak. 

• Yazıcı, tarayıcı gibi donanımları paylaşmak. 

• Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmak. 

• İnternet hizmeti gibi çeşitli servisleri paylaşmak. 

• Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamak. 

 

Bilgisayar Ağı Çeşitleri 

Bilgisayar ağlarını, ağın büyüklüğüne göre üç gruba ayırabiliriz.  

1. Yerel Alan Ağı (LAN) 

 Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla 

oluşturulur.  Örneğin bir işyerindeki, okuldaki hatta evimizdeki bilgisayarları birbirine 

bağlayarak oluşturduğumuz ağ bir yere alan ağıdır. 

2. Metropol Alan Ağı (MAN) 

 İçerisinde birden çok Yerel Alan Ağı barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir 

işyeri, şehri veya bölgeyi kapsayan ağ türüdür. Örneğin bir ildeki tüm bankaların farklı 

şubelerinin bilgisayarları Metropol Alan Ağı ile birbirine bağlıdır.  

3. Geniş Alan Ağı (WAN) 

 Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe 

bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Bilinen en büyük Geniş 

Alan Ağı İNTERNET’ tir.  

Ağ Bileşenleri Nelerdir? 

Modem Ağ Kartı Ağ Kablosu Dağıtıcı (Switch) 

Bilgisayarların 
telefon hattı 
üzerinden internete 
bağlanmasını 
sağlayan elektronik 
cihaza denir 

Bir bilgisayarın ağ 
üzerindeki diğer 
araçlarla veri 
alışverişini sağlayan 
iç donanım birimine 
denir 

Ağ kartından çıkan 
veri ağ kablosu yolu 
ile modeme ulaştırılır 

Bilgisayarların ve 
diğer ağ öğelerinin 
birbirlerine 
bağlanmasına olanak 
veren donanımdır. 
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