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“Bedava internet”, 
sayısal uçurum kapanır mı?

Yapılan bir araştırma, dünya nüfusunun yarısından fazlasının 
internete erişimi olmadığını gösterdi. Türkiye’de de internet 
erişimi olmayan 40 milyon insan yaşıyor. Bu durum, “bedava 
internet kampanyaları”nın önemini ortaya çıkarıyor. .
Fatma Ağaç

İ
nternetin olağanüstü büyümesine ve 
birçok yararına rağmen halen gelişmemiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde internet 
kullanmayan insanlar var. Dünyada 4.4 
milyar kişi internete erişemiyor. Dünya 

nüfusunun yarısından fazlasının internete 
erişimi yok. Türkiye’de internet erişimi 
olmayanların sayısı ise 40 milyon.
McKinsey&Company tarafından yapılan 
araştırmada, internete bağlantısı olmayan 
insanların dünyanın dört bir yanındaki 20 
ülkede yaşadığı ifade edilirken, internet 
bağlantısı bulunan nüfusun ise 3.2 milyar 
olduğu belirtiliyor. 
Hindistan, 1 milyar 63 milyon ile internet 
bağlantısı olmayan en fazla insanı barındıran 
ülke olurken, dünyanın en kalabalık ülkesi 
Çin, 736 milyon ile ikinci sırada yer aldı. Çin’i 
Endonezya, Bangladeş ve Brezilya takip etti. 
320 milyona yaklaşan nüfusa sahip olan 
ABD’de ise internet erişimi olmayanların sayısı 
50 milyon. 
Araştırmada, Türkiye’de interneti olmayanların 
sayısı 40, Mısır’da 41 ve İran’da 53 milyon 
olarak belirlendi. Nüfus yoğunluğuna göre 
internet erişim oranı sıralandığında Türkiye, 
Çin’in ardından gelen ülke oldu.

http://www.bilisimdergisi.org/s170

http://www.bilisimdergisi.org/s170


G
ÜN

DEM

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 452014 KASIM44
Bedava internet 

Dünyanın “internetsiz” ülkeleri ise Afrika’dan 
çıktı. Myanmar nüfusunun yüzde 99.5’inin 
internete bağlantısı bulunmazken, bu oran 
Etiyopya’da yüzde 97.8, Tanzanya’da yüzde 
95.4. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ise 
nüfusun yüzde 94.8’inin internet bağlantısı 
bulunmuyor.
Araştırmada, internet bağlantısı olmayan 
insanların yüzde 64’ünün kırsal bölgelerde 
ve altyapının güçsüz olduğu coğrafyalarda 
yaşadığına dikkat çekiliyor. En fazla insanın 
internetten mahrum kaldığı Hindistan’da, 
nüfusun yüzde 45’inin düzenli elektriği 
bulunmuyor. İnternete bağlantısı olmayan 
nüfusun yüzde 80’inin 55 yaşın altında olduğu 
belirtilen araştırmada, yüzde 42’lik oranın da 
25 yaş altı olduğu ifade edildi. 
Söz konusu rakamlar, “bedava internet 
kampanyaları”nın önemini ortaya çıkardı. 
Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization-UNESCO) internetin olağanüstü 

büyümesine ve birçok faydasına rağmen halen 
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
internet kullanmayan insanların olduğunu 
ortaya koydu. UNESCO, herkese, her yerde 
internet erişimi sağlamanın kararlı bir liderlik 
politikası ve yatırım istediğini belirtti.
Facebook, kısa süre önce Afrika’da mobil 
internet kullanıcılarının sayısının 100 milyona 
ulaştığını açıkladı. Facebook’un herkese 
ücretsiz internet parolasıyla yola çıkıp 
kurduğu internet.org için ilk somut adım atıldı. 
Facebook’un başı çektiği 5 büyük teknoloji 
şirketinin kurduğu internet.org Zambiya’da 
kullanıma açıldı. Internet.org ile kullanıcılara 
aralarında Facebook dahil 13 uygulamanın 
daraltılmış versiyonları ile ücretsiz internete 
erişim sağlanıyor.
BİLİŞİM Dergisi’nin Kasım 2014 sayısında 
“Gündem” konusu olarak “Bedava İnternet 
kullanımı”nı belirledik. Ancak ne “Evrensel 
Hizmet Kanunu” kapsamında verilen hizmet ve 
kurulan merkezlerin son durumu öğrenmek 

üzere yetkili kurumlara, ne de bu hizmeti 
sunduğunu bildiğimiz GSM operatörlerine 
yaptığımız başvurulara bir yanıt alamadık. 

Yurttaşların internetten yararlanması 
“Evrensel Hizmet” kapsamında
Türkiye’de Yurttaşların temel internet 
hizmetlerinden ve elektronik haberleşmeden 
yararlanmalarını “Evrensel Hizmet” 
olarak düzenleyen 5369 sayılı kanun, 26 
Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, 
“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 
yaşayan herkes, bölge ve yaşadığı yer 
ayırımı gözetilmeksizin, erişilebilir, 
önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin 
karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında 
asgari standartlarda sunulacak olan, 
temel internet erişimi de dahil elektronik 
haberleşme hizmetleri”nden yararlanır. 
Bu hizmetler, “fert başına gayrisafi yurt içi 
hasıla tutarı da göz önünde bulundurularak 
karşılanabilir ve makul fiyat seviyesinde” 
sunulur. Ayrıca “Düşük gelirliler, özürlüler 
ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların 
da evrensel hizmetten yararlanabilmesi 
için uygun fiyatlandırma ve teknoloji 
seçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik” 
önlemler alınır.
“Evrensel Hizmet Kanunu”nun amacı; kamu 
hizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler 
tarafından karşılanmasında mali güçlük 
bulunan evrensel hizmetin sağlanması, 
yürütülmesi ve elektronik haberleşme sektörü 
ile bu kanun kapsamında belirlenen diğer 
alanlarda evrensel hizmet yükümlülüğünün 
yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek.
 
 “Toplum Teknoloji Merkezleri” sayısal 
uçuruma çare olur mu?
İstanbul Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema 
Bölümü’nden Dr. Celalettin Akaş, “Toplum 
Teknoloji Merkezleri’nin Sayısal Uçurumunun 
Kapanmasındaki Rolü” başlıklı yazısında, 
çeşitli faktörlere bağlı olarak enformasyon ve 

iletişim teknolojilerine erişimi olan insanlar ve 
toplumlar ile bu teknolojilere erişimi olmayan 
insanlar ve toplumlar arasındaki sayısal 
uçurum giderek arttığına işaret edip sözlerini 
şöyle sürdürüyor:
“Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
enformasyon ve iletişim teknolojilerine 
erişim ve kullanım imkânının dengesiz olduğu 
yerlerde, bu imkândan yoksun olan insanların 
ve toplumların enformasyon ve iletişim 
teknolojilerine erişiminin sağlanabilmesi 
amacıyla Toplum Teknoloji Merkezleri 
kuruluyor.”

Türkiye’de 4.500 Kamu İnternet Erişim 
Merkezi kurulacaktı
Yapılan araştırmalar, enformasyon ve 
iletişim teknolojilerine olan erişimin hızla 
yaygınlaştığını göstermesine rağmen, bu 
teknolojilere erişim ve kullanımda özellikle 
yaşa ve eğitim durumuna bağlı olarak hâlâ 
eşitsizliklerin mevcut olduğunu ve İnternet’e 
erişim ve bilgisayara sahiplik oranı toplum 
içerisinde hızla artmasına rağmen, sayısal 
uçurumun bazı durumlarda genişlediğini 
belirtiyor. 
ABD’de 1980 yılından beri faaliyet gösteren 
Toplum Teknoloji Merkezleri, Türkiye’de 
kurulmak istenen Kamu İnternet Erişim 
Merkezleri’ne bir model oluşturabileceğine 
işaret ediliyordu.  
Türkiye’de de enformasyon ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımındaki sayısal 
uçurumun kapatılabilmesi yönünde 
bazı çalışmalar 2000’li yılların ikinci 
yarısında başlatıldı. Toplumdaki çeşitli 
sosyal kesimlerin enformasyon, iletişim 
teknolojilerine erişiminin sağlanması, bu 
teknolojilerin kullanımından kaynaklanan 
farklılıkların azaltılabilmesi, bilgisayar 
ve internet kullanımının ülke genelinde 
yaygınlaştırılabilmesi amacıyla 2007 yılından 
itibaren 4.500 adet Kamu İnternet Erişim 
Merkezi’nin (KİEM) ülke genelinde kurulması 
planlandı.  
28 Temmuz 2006 tarihli 26242 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Toplumu 
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Stratejisi’nde toplumdaki çeşitli sosyal 
kesimlerin enformasyon ve iletişim 
teknolojilerine erişiminin sağlanabilmesi ve 
bu teknolojilerin kullanımından kaynaklanan 
farklılıkların azaltılabilmesi ve bilgisayar 
ve İnternet kullanımının ülke genelinde 
yaygınlaştırılabilmesi için, Kamu İnternet 
Erişim Merkezleri’nin (KİEM) kurulması 
öngörüldü.  
İlk yıllarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ve belediyeler KİEM kurmaya hız 
verdiler. Hatta dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Dr. Hüseyin Çelik imzasıyla 15 Ocak 2009’da 
bir KİEM Genelgesi de yayınladı. Ve o zaman 
kurulan KİEM sayısı bakanlık ve yetkililer 
tarafından sık sık açıklanırken son duruma 
ilişkin bilgiye ne yazık ki ulaşamadık. 
Ancak ODTÜ E-dönüşüm merkezi (EDMER) 
tarafından 2008 sonunda hazırlanan bir rapora 
göre, Türkiye’de 2008 sonuna kadar kurum ve 
belediyelerin kurduğu KİEM sayısı 2 bini buldu. 
Projenin 5 yıllık toplam maliyeti 226.2 milyon 
YTL olarak planlanırken sadece KİEM’lerde 
hizmet vermek üzere 15 bin kişinin istihdamı 
hedeflendi. 
Türkiye’de var olan ve giderek artan sayısal 
uçurumun, sadece enformasyon ve iletişim 
teknolojilerine erişimin sağlanmasıyla 
kapanmasının mümkün olamayacağı 
görülüyor. Burada önemli olan eğitim 
kurumlarında verilen eğitim kalitesinin 
yükseltilerek bireylerin enformasyon ve 
iletişim teknolojileri kullanımı konusunda 
eğitilmesi ve bu teknolojilerin insan 
hayatındaki öneminin öğrenciler ve toplum 
tarafından kavranmasının sağlanması. 
Kamu İnternet Erişim Merkezileri’nin 
başarılı olabilmesi öncellikle toplumsal 
katılımın sağlanması ile mümkün olabilecek. 
Özellikle hazırlanacak eğitim programları, 
o bölgede yaşayan insanların ihtiyaç ve 
ilgilerine göre şekillenmeli. 
Enformasyon ve iletişim teknolojilerini 
kullanan bireylerin, İnternet’in sadece 
bir eğlence aracı olmadığı aynı zamanda 
enformasyona ulaşabilmek için hızlı bir 
veri toplama ve insanlar arasında iletişime 

olanak tanıyan bir iletişim aracı olduğunun 
farkına varması sağlanmalı.
 
Bin Bilgiye Erişim Noktası (BEN) kuruldu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ise, 2013 yılında Türkiye’yi bilişim 
toplumu haline getirme hedefi doğrultusunda 
vatandaşın devlet kapısına gitmeden işlerini 
görebilmesi için ülke genelinde belirlenen 
merkezlere bin adet Bilgiye Erişim Noktası 
(BEN) kurdu. Bu noktalardan, üniversiteye 
kayıttan, fatura ödemesine, pasaport 
başvurusundan bankacılık işlemlerine kadar 
pek çok hizmet sunuluyor. Projenin maliyeti 
ise Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılandı. 
Bu arada birçok yerel yönetim bedava internet 
hizmeti veriyor. Ayrıca özellikle ulaşımda 
ücretsiz İnternet büyük illerde yaygınlaşıyor. 
Örneğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir’in 
toplu taşıma araçlarının orta ve uzun mesafeli 

hatlarına kablosuz internet ağı sistemi kurdu.  
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan Ulaşımda Ücretsiz İnternet Projesi 
kapsamında, kademeli olarak orta ve uzun 
mesafeli hatlardaki araçlara da kablosuz 
internet bağlantıları kurulmaya başlandı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 
vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 
meydanlardan başlayarak İstanbul’un birçok 
noktasında ücretsiz kablosuz internet hizmeti 
veriyor. Ücretsiz internet hizmetinden 
faydalanmak için cep telefon numarası 
sisteme girilerek alınacak bir SMS şifresiyle 
sisteme kayıt olunacak. Alınacak şifre ile 
ücretsiz internet kullanımı mümkün oluyor.

Bir vatandaşın talebi: Türkiye’de internet 
ücretsiz ve sınırsız olmalı
Geçtiğimiz yıllarda, Bilge Yılmaz isimli İzmirli 
bir vatandaş Meclis Başkanlığı’na sunduğu 
bir yazıyla “Türkiye’de İnternet Ücretsiz ve 

Sınırsız Olmalı” Kampanyası başlattı. Yılmaz, 
yazısında, “Türk Hükümetine çağrımdır. 
Ülkemizin ve milletimizin gelişebilmesi ve 
her türlü yeniliklere hızlı bir şekilde ayak 
uydurabilmesi için ülkemizde kullanılan 
internet ÜCRETSİZ VE SINIRSIZ olmalıdır” 
dedi.
 
2017’te dünyanın yarısı internet kullanıcısı 
olacak
Dünyada genişbant kullanımı gitgide 
hızlanıyor. Fakat en az gelişmiş 48 ülke 
içerisinde ülke nüfusunun yüzde 90’ının halen 
internetsiz oluşu kabul edilemez. İnternet 
dünyada ekonomik ve sosyal gelişim için 
hayati bir araç olarak kabul görmüş durumda. 
Bu yüzden özellikle gelişmemiş ülkelerde 
internet erişimi gelişme açısından önemli bir 
öncelik olmalı. İnternet zenginler için bir lüks 
değil aksine sağlık, eğitim, çevresel yönetim 
gibi bir çok sektördeki boşlukları dolduran 
bugüne kadar insanoğlunun sahip olduğu en 
güçlü araçtır.
Birleşmiş Milletler Genişbant (United Nations 
-UN Broadband) komisyonu, dünya geniş 
bant erişim verilerini açıkladı. Mobil geniş 
bant kullanımı, akıllı telefonlar ve tabletler 
gibi insanlık tarihindeki en büyük teknolojik 
gelişmeler ile birlikte 2014 yılı itibariyle 3 
yıl içerisinde dünya nüfusunun yüzde yüzde 
50 sinden fazlasının internete erişeceği 
belirtiliyor.

Sayısal Gelişme için Genişbant Komisyonu 
(Broadband Commission for Digital 
Development) raporuna göre ise, 2013’te aktif 
internet kullanıcı sayısının 2.3 milyardan 2.9 
milyara artışı ile dünya nüfusunun artık yüzde 
40 ı aktif bir şekilde internet kullanıyor.

2014 sonunda 2.3 milyardan fazla insanın 
mobil ağları kullanacağı ve bu miktarın 5 
yıl içerisinde 7.6 milyara ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Günümüzde dünyada geleneksel 
sabit geniş bant aboneliklerinin 3 katı kadar 
mobil geniş bant bağlantıları bulunuyor. 
Ayrıca internet erişimli sosyal medya araçları 
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1.9 milyarlık aktif kullanıcı kitlesi ile kullanım 
yoğunluğu açısından zirveye tırmanmaya 
devam ediyor. 

The State of Broadband (Genişbant Durumu) 
raporuna göre de, dünyada en yüksek 
ev genişbant internet yaygınlığı Kore 
Cumhuriyeti’nde, sabit genişbant yaygınlığı ise 
Monako’da bulunuyor. Kore Cumhuriyeti’nde 
yaygınlık geçen yıl yüzde  97’den bu yıl yüzde  
98’e çıkmışken, Monako’da yaygınlık nüfusun 
yüzde 44’ü şeklinde.

Sabit Genişbant yaygınlığında, 2013’te yüzde 
40’ı geçen tek ülke İsviçre iken, 2014’te yüzde 
40’ın üzerine çıkan ülke sayısı, Monako, 
İsviçre, Hollanda ve Danimarka olarak dörde 
çıkmış durumda. 

ABD on-line kullanıcı sayısı bakımından 
dünyada 19. ülke konumunda, takiben 20. 
olarak Almanya ve 21. olarak Avustralya 
geliyor. İngiltere ise 12. konumda, Japonya 
15. ve Kanada 16. sırada yer alıyor. ABD 
kişi başı sabit geniş bant aboneliklerinde 
20. likten 24.lüğe düşerek, Japonya’nın 
gerisinde kalıyor fakat Estonya ve Çin’in 
önüne geçiyor.
2013’te on-line kullanıcı kitlesi 70 ülkede 
ülke nüfusunun yüzde 50 sinden fazlasını 
oluştururken, şu anda 77 ülke için geçerli. 
İnternet kullanımının yoğun olduğu ilk 
10 ülkenin tamamı Avrupa ülkelerinden 
oluşuyor. İzlanda bu ülkeler arasında yüzde 
96.5’lik kullanıcı oranıyla birinci konumda. 
En düşük yoğunluklu bölgeler ise genel 
olarak Sahraaltı Afrika bölgesinde . Bu 
bölgedeki ülkelerin genel internet kullanım 
yüzdeleri ise şöyle : Etiyopya yüzde 1.9 , 
Nijerya yüzde 1.7 , Sierra Leona yüzde 1.7 , 
Gine yüzde 1.6 , Somali yüzde 1.5,Burundi 
yüzde 1.3 , Eritrea yüzde 0.9. Ayrıca Myanmar 
yüzde1.2 ve Timor Leste yüzde 1.1 lik 
oranlarıyla en düşük internet kullanımının 
olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 

(International Telecommunication Union-ITU) 
Genişbant Raporu’na göre, Türkiye genişbant 
sahiplik sıralamasında, 1 adım gerileyerek 
69’unculuğa düştü. Mobil genişbant 
sıralamasında ise, 18 basamak ilerleyerek 
60’ıncılığa  yükseldi. 

Coca-Cola ve BT’dan Güney Afrika’ya 
ücretsiz İnternet
Coca-Cola South Africa, şişeleme ortağı Coca-
Cola Fortune ve British Telecommunications 
(BT) Global Services şirketleri, Coca-Cola 
soğutucularına WiFi (kablosuz internet) 
özelliği ekleyerek Güney Afrika’daki maddi 
imkanları kısıtlı topluluklara ücretsiz internet 
erişim hizmeti sunmak için ortak bir proje 
başlattı. Proje kapsamında, Coca-Cola soğuk 
içecek dolaplarının kurulumunu üstlenirken, 
BT bağlantı, internet erişimi ve mesleki eğitim 
hizmeti sunuyor.

 
Doğu Cape bölgesindeki Umtata ve 
Mpumalanga eyaletindeki Nelspruit’te olmak 
üzere iki kilit alanda hayata geçirilen proje, 
Nelspruit ve Umtata eyaletlerindeki halka WiFi 
bağlantı hizmeti sunuyor. Projenin uygulanma 
noktaları, yerel halkın teknoloji kullanımının 
azami düzeye çıkarılması amacıyla, ulaşım 
kolaylığı açısından stratejik olarak seçildi.

Birinci nokta Umtata, Qunu’da bulunan Sasol 
Entegre Enerji Merkezi (SIEC), yerel halk için 
gözde mekânlardan biri olmakla birlikte taksi 
durağına yakın olması sayesinde çok sayıda 
insan çekiyor. SIEC çoğunluğu kadınlardan 
oluşan bir yönetim kadrosuna sahip bir 
kooperatif tarafından işletiliyor. İkinci nokta  
ise Mpumalanga, Bushbuckridge’de bulunan 
Thokozane Fast Food’da bulunuyor.

İki nokta da alışveriş merkezleri ve okullara 
yakın konumlarından dolayı, internete iş 
ve eğitim amaçlı erişim olanağı sunması 
sayesinde topluluk bireylerine  günlük 
faaliyetlerini bir arada yürütme imkânı 
sağlıyor. Alışverişten bağımsız olarak 
WiFi üzerinden ücretsiz sunulan internet 
erişiminden  iki noktada bulunulan süre 
boyunca yararlanılabiliyor.

 “Bedava İnternet” güvenlikten tatlı 
Avrupa Birliği (AB) destekli araştırmalar, 
ücretsiz Wi-Fi (kablosuz internet) 
buldukları zaman güvenliklerini 
hiç düşünmediklerini ortaya koydu. 
Kullanıcılar, ücretsiz Wi-Fi üzerinden 
kişisel bilgilerini paylaşmaktan 
çekinmiyor. Ücretsiz Wi-Fi 
sağlayıcılarının anlaşmalarını okumuyor. 
F-Secure ’nin, Londra sokaklarında 
Wi-Fi üzerine yaptığı anlaşma korkunç 
bir gerçeği ortaya çıkardı. Kullanıcılar 
ücretsiz İnternet bulunca kişisel 
bilgilerinin güvenliğini önemsemiyor. 
Deney için hacker standartlarında 
ücretsiz bir Wi-Fi noktası oluşturuldu, 
kullanıcılar ücretsiz İnternet’i bulunca 

hiç şüphelenmeden yararlanmaya başladılar, 
aslında okumadan kabul ettikleri kullanım 
anlaşması yüzünden kişisel bilgilerini, e-posta 
hesaplarının içeriklerini, İnternet’te yaptıkları 
işleri ve hatta doğmamış çocuklarını bile bedel 
olarak vermeyi kabul ettiler. 
AB’nin desteklediği bağımsız araştırma 
İngiltere Siber Güvenlik Enstitülüsü için, SySS,  
F-Secure ve bağımsız bir Alman penatrasyon 
test şirketi tarafından gerçekleştirildi. 

Araştırma için, SySS 200 avrodan fazla 
tutmayan, kurması ve kullanması çok basit bir 
portatif wi-fi istasyonu kurdu. Araştırmacılar 
cihazı özellikle, Londra’nın iş ve politika 
merkezlerine yerleştirdiler. Ücretsiz İnternet 
hizmeti sunulduktan sonra, insanların cihaza 
bağlanıp bilgilerini nasıl kaptırdıklarını 
gözlemlemeye başladılar. 
Sadece yarım saatlik zaman dilimi içerisinde 
250 cihaz hotspot noktasına bağlandı, büyük 
ihtimalle bu cihazların çoğunun sahipleri 
fark etmeden otomatik Wi-Fi’ya iletişime 
geçmişti. 33 kişi aktif olarak ücretsiz İnternet 
üzerinde, sitelere girdi, e-postalarına 
baktı ve veri yolladılar. 32 MB dosya trafiği 
araştırmacılar tarafından kaydedildi (bunların 
çoğu tüketicilerin özel bilgilerine sahipti). 
Araştırmanın en şaşırtıcı noktası verilerin 
çoğu açıkça okunabiliyordu, üstelik POP3 ağı 
üzerinden yollanan e-postalara erişebilmek 
mümkündü, yollayan ve ileten bilgileri açıkça 
belli oluyordu, kullanıcının tüm şifrelerini bu 
ağ üzerinden görebiliyordu. 
Bu kısa sure içerisinde, araştırmacılar 
kullanıcıların kabul etmesi gereken sözleşme 
sayfasını tüketicilere yolladı. Sözleşmede, 
kullanıcıların ücretsiz W-Fi karşılığında 
ilk doğan çocuklarını, servis sağlayıcısına 
vermeleri gerektiğini söyleyen madde de 
bulunuyordu. 6 kişi, hiç tereddüt bile etmeden 
bu sözleşmeyi kabul etti. Araştırma, çok uzun 
sözleşme sayfalarını kimsenin dikkat etmeden 
ve okumadan kabul ettiklerini gösterdi. 
Peki, bu sorunun çözümü nedir? Tüketiciler 
kendilerini korumak için Wi-Fi ağlarından 
uzak mı duracak? Yoksa Wi-Fi güvenlik 
programlarını kullanmaları yeterli mi?  W-Fi 
güvenlik programları sayesinde, bağlantınız 
takip edilemez hale geliyor, verileriniz 
kırılamaz şekilde şifreleniyor.  Birileri, 
bilgilerinize erişmeye çalışsa bile, bu verileri 
açamıyorlar. F-Secure Freedome gibi Wi-
fi koruma ürününü  ya da VPN kullanmak 
cihazınızdaki bağlantının şifrelenmesini 
sağlayacaktır, böylece ücretsiz İnternet 
keyfiniz hacker’lar tarafından bölünmeyecek. 
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