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İ n t e r n e t  i z l e n i y o r

?

İnternetin belirli bir sahibi yoktur. 
Bir anlamda, dünya üzerindeki posta 
hizmetlerine benzer. Ülkeler, belirli 

kurallara uyarak kendi topraklarında global 
posta akışını sağlayınca, dünya ölçeğinde iyi 
işleyen bir posta hizmeti doğmuştur. Benzer 
olarak, global olarak konulan bazı kurallar 
çerçevesinde internet trafiği dünya ölçeğinde 
oldukça iyi yönetilmektedir. Hemen belirtelim 
ki, İnterneti global olarak yöneten kuruluşlar 
ticari değil, bir anlamda yapılması gereken 
zor işleri üstlenen gönüllü kuruluşlardır. 
Bu kuralları ve kuruluşların yapısını, artan 
internet trafiğinin ihtiyaçları belirlemektedir. 
Dolayısıyla, zaman içerisinde bu kuruluşların 
yapısı değişmektedir. 

Bu günkü duruma göre tepede iki organ vardır. 
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Global olarak 
konulan bazı kurallar 
çerçevesinde internet 
trafiği dünya ölçeğinde 
oldukça iyi yönetiliyor. 
İnterneti ticari değil, 
yapılması gereken zor 
işleri üstlenen gönüllü 
kuruluşlar yönetiyor. 
Kural ve kuruluşların 
yapısını, artan internet 
trafiğinin ihtiyaçları 
belirliyor. 

İnternet yönetimi

Birisi, İnternet numaralarının tahsisini yöneten 
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) 
kurumudur. Ötekisi ise, internetin yönetim 
ve gelişme politikalarını belirleyen ICANN 
(Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers) kurumudur. ICANN 1998 yılında 
kurulmuştur ve merkezi Marina Del Rey, 
Kaliforniya’dadır. 

Her iki kurumun altında dünyanın beş bölgesi 
için internet kaynaklarını ICANN’nın belirlediği 
politikalara göre yöneten kuruluşlar vardır. 
Bunlara Bölgesel Internet Kayıt Merkezi 
(Regional Internet Registry- RIR) denir. 
Bu kuruluşların hiçbirisi ticari amaç gütmez 
ve hükümetlerin organı değildir (NGO-non 
goverment organization). Ayrıca, bu merkezler 
ICANN politikalarının oluşmasında rol 

oynarlar.  Böylece, dünya çapında, katılımcı ve 
demokratik bir internet yönetimi oluşur. 

RIR (Regional Internet Registry) 
alanları
AfriNIC  (African Region Internet Registry): 
Afrika,
APNIC (Asia Pacific Network Information 
Centre): Asya ve Pasifik,
ARIN (American Registry for Internet Numbers 
): Kuzey Amerika,
LACNIC (Latin America and Caribbean Internet 
Addresses Registry) : Latin Amerika ve 
Karaibler bölgesi,
RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network 
Coordination Centre) : Avrupa bölgesi. 
RIR alanları yukarıda yazıldığı kadar keskin 
çizgilerle ayrılmaz. Örneğin, ARIN bölgesi esas 
olarak Kuzey Amerika olmakla beraber Güney 
Amerika ve Afrikaya da servis verir. RIPE 
bölgesi esas olarak avrupa olmakla beraber 
ortadoğu ve orta-asya içlerine kadar servis 
vermektedir. Türkiye RIPE NCC bölgesindedir. 
RIPE NCC’nin merkezi Hollanda’dadır.

LIR (Local Internet Registry)
RIR merkezleri altında son kullanıcıya IP 
adresi veren internet servis sağlayıcıları 
(Internet Sevice Provider- ISP:) vardır. 
Bunlara Yerel Internet Kayıt Merkezi (Local 
Internet Registry – LIR) denilir. İsteyen her 
kişi, şirket veya kuruluş LIR (ISP) olabilir. 
Bunun için giriş aidatı ve yıllık servis ücreti 
ödemek gerekir. LIR olan her kişi veya kurum, 

RIR  toplantılarına katılabilir, politikaları için 
önerilerde bulunabilir. Türkiye’de servis veren 
100 den fazla  LIR merkezi vardır. 
Bunlardan bazıları şunlardır:
Türk Telekom, Superonline,  Meteksan, 
Vodafone, TR.NET, Turkcell, Doğan, Borusan, 
Akbank, Ada-net, Atlas, CeTel.

IP numarası nasıl alınır?
IANA’nın asıl görevi internet trafiğine 
doğrudan bağlanan her bilgisayara bir IP 
numarası (adresi) adaması ve bunu bütün 
dünyaya duyurmasıdır. IP numarasına 
sahip olmayan hiç bir bilgisayar doğrudan 
internete bağlanamaz. “Internet trafiği”nin 
yönlenebilmesi için, bu trafiğe bağlı her 
bilgisayarın farklı bir numarası olmalıdır. 
Bu organizasyonu IANA kendisine bağlı RIR 
merkezleri aracılığı ile gerçekleştirir. IP 
numarası edinmek isteyen kullanıcı bir servis 
sağlayıcıya (ISP, LIR) başvurmalıdır. Servis 
sağlayıcı talebi bağlı olduğu RIR merkezine 
bildirir. RIR merkezi tescil işlemini yapar, 
yani son kullanıcıya IP adresini tahsis eder. IP 
adresleri satılmaz, süresiz tescil edilmezler. 
Yapılan iş bir tür aboneliktir. Telefon 
aboneliğinde olduğu gibi, abonelik koşulları 
yerine getirilmediğinde, IP numarası geri 
alınır. 

Pratikte, bir kullanıcı dünyanın herhangi bir 
yerindeki bir servis sağlayıcıdan IP numarası 
alabilir. Ancak, internet trafiğinin bölgelere 
göre kolayca süzülerek hızlandırılabilmesi 
için, belli bölgelere belli IP bloklarının tahsis 
edilmesi teknik açıdan daha uygundur. 
O nedenle, kullanıcının kendi bölgesinde 
servis veren bir ISP’den servis alması tavsiye 
edilmektedir.  
Tabii, IP numarası yanında DNS tahsisi de söz 
konusudur. 
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