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1.  Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Görev Faaliyetleri 

 

İhtiyaç duyulan Bilgi İşlem Sistemlerinin Planlanması, Projelendirilmesi, Teknik 

şartnamelerinin hazırlanması temin edilmesi, 

 

Hizmette olan sistemlerin periyodik bakım, onarım planlarının hazırlanması, uygulanmasının 

sağlanması ve gerekli durumlarda sistem analizlerini yapmak veya yaptırmak üzere takibi.  

 

Hizmette olan Bilgi İşlem Sistemlerinin programlarının hazırlanması veya hazırlattırılması, 

ihtiyaç duyulan program ilave ve değişiklerinin yapılması veya yaptırılması, 

 

İhtiyaç duyulan yedek malzeme, test cihazlarının ve dokümanların temini hizmette olan 

sistemlerde çıkabilecek arızaların anında giderilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

 

Bilgi İşlem Sistemleri ile ilgili uluslararası kuruluşların ve Networklerin çalışmalarını 

yakından takip etmek, hazırlanan ve kabul edilen planlarının zamanında yerine getirilebilmesi 

için ilgili birimlerle gerekli koordine ve işbirliğinin sağlanması, gerekli plan ve programların 

yapılması, 

 

Hizmetleri ile ilgili personelin gerek Yurtiçi, gerekse Yurtdışı Eğitim planlarının yapılması ve 

uygulanması, 

 

Hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için teknolojideki gelişmelerin yakından takip edilmesi 

ve bu gelişmelerin bünyeye uygulanmasının sağlanmasından yükümlüdür. 

 

Bilgi Teknolojileri Dairesi, Kuruluşumuzun bilgisayar teknolojisi ve kullanımı konusunda 

destek hizmeti yürüten bir birimidir. Esas olarak Yazılım Geliştirme, Sistem ve İletişim, Bilgi 

Sistemleri Destek Şube Müdürlükleri olacak şekilde yapılanmıştır. 

 

Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü, Kuruluşumuzun ihtiyaç duyduğu programların 

hazırlanması veya hazırlattırılması, ihtiyaca göre mevcut programlar üzerinde değişiklikler 

yapılması ya da yaptırılmasını, Database kurulumu yönetimi, Kuruluşumuz Web Sayfası ile 

Kurumsal Portalin yapılması ya da yaptırılması sağlamaktadır. 

 

Bilgi Sistemleri Destek Şube Müdürlüğü ise Bilgisayar Sistemi ve Çevre donanımları Teknik 

Şartnamelerinin hazırlanması, temini kabul ve tahsis işlemleri, BT sistem/cihaz ve 

yazılımların teknik kurulumlarının yapılması/yaptırılmasının sağlanması, Kullanıcıların 

karşılaştığı teknik alt yapı ile ilgili sorunlara destek sağlanması, meydana gelen arızalara 

müdahale edilmesi, periyodik bakım ve temizleme işlerinin yapılması/yaptırılması, BT 

cihazlarının Envanter kayıtları, Sigorta, garanti, benzeri hizmetlerinin yürütür. 

 

Sistem ve İletişim Şube Müdürlüğü ise DHMİ Merkez ve Taşra Birimleri ile bu birimlerde 

çalışan kullanıcıların Bilgi Teknolojileri Dairesi Sistem Merkezine bağlantısının sağlanması, 

bu bağlantılarda şifreleme ve güvenlik tedbirlerinin sürekli ayakta tutulması, BT hizmetlerinin 

verilebilmesi için gerekli sunucu/donanım alt yapısının ve işletim sistemlerinin yönetilmesi, 

gelişen bilgisayar ağları teknolojilerinin yakından takip edilmesi ve uygun olanlarının 

Kuruluşumuza kazandırılması konularının iş ve işlemlerini yapar. 

 

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüz amaç ve hedeflerine uygun 

olarak, Genel Müdürlüğümüz ana statüsü ile yürürlükte bulunan yönetmelik ve mevzuatlara 
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göre yürütülmekte olan işlerin; yeni teknolojiler kullanılarak her yönden hizmet kalitesinin 

yükseltilip, bunun paralelinde Kuruluş gelirini arttırmak ve Kuruluşumuzun gerek yurt içi, 

gerekse yurt dışında ilişkili olduğu Kurum ve Kuruluşlar ile sorunsuz bilgi alış verişi 

yapabilmesi amacı ile DHMİ Bilişim alt ve üst yapı modernizasyon çalışmalarını yürütür. 

 

1.1. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Görev Konuları 

 

-Gerekli Modem, Router ve Switchler ile iletişimin yapılacağı Hat tipi ve Hat kapasitesini 

hesaplayarak uygun Network Topoloji planını yapmak, 

 

-Planlanan Topolojiye uygun şekilde Yerel (LAN) ve Geniş Alan (WAN) iletişim alt 

yapılarının kurulması, bakım ve yönetimini gerçekleştirmek, 

 

-Kurulu Kurumsal LAN ve WAN üzerinde Internet ve Intranet erişimini sağlamak, 

 

-Kullanıcının Kurumsal LAN ve WAN üzerinde hizmet alacağı kişisel kullanıcı cihazlarının 

(PC, Thin Client, Yazıcı, Tarayıcı vb.) planlanması, projelendirilmesi, teknik şartnamelerinin 

hesaplanarak temin edilmesi, 

 

-Kurumumuzun tüm birimlerinde kullanılan bilgisayarlarla ilgili sorunların giderilmesi, 

bakım-onarım ve arızaların giderilmesi işlemleri, Bilgi İşlem Şubesi teknik servis birimi 

tarafından yapılmaktadır. 

 

-Aynı zamanda parça olarak alınan sistemlerin montajları ve upgrade işlemleri de bu birimin 

görevleri arasındadır. 

 

-Kullanıcı cihazları üzerinde çalışacak Kurumsal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini 

sağlayacak Uygulama yazılımları ve Yardımcı yazılım Araçlarını yapmak/yaptırmak, bakım 

ve kullanıcı eğitimlerini gerçekleştirmek, 

 

-Kullanıcı cihazlarının yönetimini ve merkezi hizmetleri alacakları Sunucu cihazları ve 

Sunucu yazılımlarının temini, tesisi ve bakımını yapmak, 

 

-Kurumsal Web Sayfasını hazırlamak, Web sayfasında yeni tasarımlar yapmak, 

 

-Kullanıcıların Kurumsal e-posta ortamlarını kurmak ve yönetmek ve dışarıdan erişimlerini 

sağlamak, 

 

Görev konuları içerisinde bulunmaktadır. 

 

1.2. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının Destek verdiği ve Geliştirdiği Projeler 

 

-Hava Enformasyon Birimlerince bildirimi yapılan NOTAM ve ülkemiz AIP bilgilerinin 

ELEKTRONİK ortamda saklanması ve dağıtılması amacıyla oluşturulan EAD (European AIS 

Database) projesinin alt yapı ve yazılımlarının temini, tesisi ve idamesi işi, 

 

-Türk Hava Sahası EN-ROUTE ve lokalinde gerçekleşen uçuş bilgilerinin EUROCONTROL 

CRCO (Centeral Route Charge Office) 'ya bildiriminin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan 

yazılımların geliştirilmesi ve alt yapıların temini, tesisi ve idamesi işi, 
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-EUROCONTROL CRCO 'ya bildiriminin üzere toplanan tüm uçuş bilgilerinin DEBI (Data 

Exchange By Internet) bağlantısı kullanılarak gönderilebilmesi için ihtiyaç duyulan donanım 

ve alt yapıların temini, tesisi ve idamesi işi, 

 

-EUROCONTROL üyesi ülkeler ile EUROCONTROL Merkez Teşkilatı arasındaki her türlü 

bilgi ve dosya paylaşımının elektronik ortamda sağlanmasını amaçlayan ETNA (Extranet to 

The National Administration) projesinin ihtiyaç duyduğu alt yapının temini, tesisi ve idamesi 

işi, 

 

-EUROCONTROL nezdinde ülkemizin uçuş birim fiyatının tespiti için oluşturulan Milli 

Maliyet veri tabanına yansımak üzere Kuruluşumuzun yapmış olduğu yatırım ve harcama 

bilgilerinin toplanması ve EUROCONTROL Müdürlüğüne bildirilmesi için ihtiyaç duyulan 

yazılımların geliştirilmesi ve alt yapıların temini, tesisi ve idamesi işi, 

 

-AIT yazılımı kullanılarak AFTN mesajlaşma trafiği Genel Müdürlüğümüz ve muhtelif taşra 

teşkilatlarında Bilgi İşlem Şubesinin temin ve tesis ettiği veri iletişim alt yapıları kullanılarak 

sağlanması işi, 

 

-Ülkemizin sivil uçuşa açık hava sahasında uçuş güvenliğinin emniyetini artırmak amacıyla 

geliştirilen SMART projesinin ihtiyaç duyduğu operasyonel veri iletişim alt yapısının 

projelendirilmesi çalışmaları, 

 

-Sivil uçuşa açık hava sahasının güvenliği açısından öncelikli konulardan biri hava ve meydan 

SLOT tahsislerinin yapılması ve izlenmesi konusudur. Bununla ilgili Slot Koordinasyon 

Merkezi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Radar FDP'nin entegre olduğu/olacağı 

yazılım birimimizce gerçekleştirilmiş ve yazılımın ihtiyaç duyduğu donanımları temini ve 

veri iletişim alt yapısının temini, tesisi ve idamesi işi, 

 

-Türk Hava sahasını kullanarak gerçekleşen tüm transit ve yerel uçuşların aldığı PERMİ 

(Uçuş müsaadesi)' lerin girilmesi ve İzlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yazılımın 

geliştirilmesi, gerekli donanım ve alt yapı temini çalışmaları, 

 

-Lokal NOTAM, AlS ve FIC işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine olanak 

sağlayacak ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve iletişim alt yapısının temini, tesisi ve idamesi 

işi, 

 

-Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Muhabere birimi tarafından Kuruluşumuz adına 

kiralanan Telekom hatlarının takibi sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve 

iletişim alt yapısının temini, tesisi ve idamesi işi, 

 

-Hava Trafik Kontrolörlerinin tüm lisans ve personel hareketlerinin takibi amacıyla ihtiyaç 

duyulan yazılım, donanım ve iletişim alt yapısının temini, tesisi ve idamesi işi, 

 

-Türk Hava Sahasının güvenliği için ülkemizin muhtelif bölgelerinde kurulu bulunan 

seyrüsefer yardımcı sistemlerinin (VOR, DME, NDB) uzaktan izlenmesi ve yönetimi için 

ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve iletişim alt yapısının temini, tesisi çalışmaları, 

 

-Ülke çapında Kuruluşumuzun tüm üniteleri arasında sesli ve görüntülü olarak iletişimine 

olanak sağlayacak IP Telephony/VOIP (Voice Over IP) iletişim alt yapısının oluşturulması 

çalışması, 
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Personel(İnsan Kaynakları) Projesi 

 İzin, İstirahat, Rapor, Mükâfat ve Mücazat İşlemleri,  

 Tayin ve Terfi İşlemleri,  

 Sicil İşlemleri,  

 Tahakkuk ve Harcırah İşlemleri 

 

 

 Muhasebe ve Envanter projesi 

 Meydan muhasebesi 

 Merkez muhasebesi  

- Yurt içi, yurt dışı Gelir-Gider takibi 

- Ödenek işlemleri 

- Bilanço 

- Mizan 

- Bütçe 

- Envanter işlemleri 

Malzeme ve Stok Takip Projesi 

 Malzeme-Stok Takibi  

 Depo İşlemleri  

 Demirbaş ve hurdalık takip işlemleri  

 İhale İşlemleri 

 Sigorta İşlemleri 

 Ödenek Tahakkuk İşlemleri 

 İstatistiki Bilgi Alma İşlemleri 

 

Hizmet ve Gelirler Projesi 

 Uçuş Kayıtlarının sisteme girilmesi ve güncellenmesi,  

 Permi ve Slot takibi,  

 Yer Hizmetlerinin uçuş kayıtlarına güncellenmesi,  

 Uçak Hizmetleri, Terminal Hizmetleri ve Sözleşmeli İşler Tahakkuk ve Faturalarının 

alınması,  

 Uçuş istatistiklerinin alınması,  

 Elektronik olarak Kule, Apron ve Köprü raporlarının alınması 

 

Eğitim ve Sosyal İşler Projesi  

 Kamp 

 Lojman 

 Tabldot 

 Misafirhane 

 Kütüphane 

 Kurslar 

 Sağlık 

 

 

Yönetim Bilgi Sistemi Projesi  

 

Mevcut yazılım projelerinde oluşan bilgi özetlerinin üst yönetimce izlenmesi ve takip 

edilmesi 
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Evrak Otomasyon Sistemi Projesi 

 

Kuruluşumuz Evrak Akışının Elektronik ortamda yapılması amacı ile geliştirilmiştir. 

 

CUTE/BRS SİSTEMİ 

 

CUTE Sistemi (Common Use Terminal Equipment) 

CUTE Sistemi havayolu şirketlerinin kullandıkları DCS sisteminin havalimanının ortak 

kullanılan alanlarında bulunan sistemleri (Bilgisayar, Printer, Bagaj etiketi yazıcı, Bilet 

Yazıcı vb) ortak olarak kullanmalarına imkan verir. Aynı zaman da kısıtlı bulunan Chek-in 

kontuarlarının ve gatelerin optimum şekilde kullanılmasını sağlar. Bu sayede Check-in 

kontuarları havayollarına daimi tahsis yerine saatlik olarakta tahsis edilebilir. 

 

Yani CUTE sistemi olmamış olsa idi her havayolu şirketine daimi bir check-in kontuarı 

tahsis etmek gerekecek, her havayolu da hem bilgisayar ve çevre donanımlarını ve de 

network altyapısını ayrı ayrı kurmak durumunda kalacak buda havalimanında altyapı 

kirliliğine neden olacaktır. 

Günümüzde Dünyada yaygın olarak havalimanlarında  

SITA, 

RESA, 

ARINC, 

ULTRA, 

AMADEUS 

 

Firmalarına ait CUTE Sistemleri kullanılmaktadır. 

 

BRS (Baggage Reconciliation System) Bagaj Eşleştirme Sistemi  

Bagaj eşleştirme sistemi öncelikli olarak ICAO’nun sahipsiz bagajın taşınmaması kuralını 

uygulayabilmek için kullanılan sistemdir. Sistem aynı zamanda; 

 Doğru bagajın doğru uçuşta ve sahibinin de aynı uçuşta olduğunu garantilemek, 

 Uçağa binmeyen yolcu olduğunda yolcuya ait bagajın belirlenip indirilmesini 

sağlamak, 

 Bagaj operasyonunu havalimanı dahilinde ve birden çok havalimanı boyunca 

sağlamak 
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 Gerçek zamanlı bagaj yönetim çözümü sağlamaktadır. 

 BRS sistemi kullanımı sayesinde; 

 Yolcu ve bagajlarının beraber yolculuk etmesi sağlanarak güvenlik arttırılır, 

 Bagaj yükleme/yönlendirme hatalarının azaltılması ve ihtiyaç duyulduğunda 

gerçek zamanlı bilgi sağlanabilmesi ile müşteri servis kalitesi arttırılır, 

 Her bagajın terminal dahilinde izlenmesi ve kayıt altına alınması sayesinde bagaj 

kontrolü yükseltilir. 

Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) 

Havalimanı Terminal Binalarına uçuş trafiği ile ilgili bilgileri yolculara, karşılayıcılara, 

uğurlayıcılara, hava ve yer hizmet birimlerine gerçek zamanlı, doğru ve görsel olarak 

verebilmek için kullanılan sistemlerdir. 

Paylaşılan bilgiler sürekli güncel tutulmakta ve merkezi bir bilgisayar sistemince korunur ve 

yönetilir. 

Uçuş Bilgi Monitörleri genel anlamda Endüstriyel tip 7/24 saat çalışma koşullarına uygun 

olarak tasarlanmaktadır. Çünkü kullanılan monitörler terminal binalarında ve 

mütemmimlerinde sürekli çalışan sistemler olduğu için ağır çalışma koşullarına uygun olması 

gerekmektedir. 

Ayrıca dış mekan için tasarlanan monitörler ise nem ve sıcaklık şartlarına dayanaklı ve IP 

koruma sınıfı kabin ve monitörler tercih edilmektedir. 

Kullanım yerleri aşağıdaki gibidir. 

 Check-in Banko Monitörleri: tipik olarak 32 inç boyutunda ve check-in bankosun 

yer alan firmanın check-in işlemi yapılan uçuşuna ait bilgiler yer almaktadır. 

 Giden Yolcu Salonu Monitörleri: tipik olarak 40 ve 46 inç boyutlarında yatay ve 

dikey olarak konumlandırılan İç veya Dış Hat yakın zamanda uçuş gerçekleşmiş ve 

gerçekleşecek uçuş bilgilerini gösterilmektedir. 

 Arındırılmış Salon Monitörü (Gate): tipik olarak 32 ve 40 inç boyutlarında yatay 

ve dikey olarak konumlandırılan gidilecek olan uçuşun bilgileri ile kapı bilgisi yer 

almaktadır. 

 Bagaj Alım Monitörü: tipik olarak 32” boyutunda gelen yolcuların bagajlarının 

hangi konveyörden alacağına dair bilgilerin yer aldığı monitörlerdir. 

 Şut Bölgesi Monitörü: tipik olarak 32” boyutunda ve dış mekan koşullarına uygun 

hangi bagajın hangi konveyörden verileceği bilgisi olan monitörlerdir. 

 Dış Mekan Monitörü: tipik olarak 40 ve 46 inç boyutlarında yatay ve dikey olarak 

konumlandırılan Dış Mekan koşullarına uygun İç veya Dış Hat yakın zamanda uçuşu 

gerçekleşmiş ve gerçekleşecek uçuş bilgilerini gösterilmektedir. 
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2.  Bilgisayar Donanımı 

 

Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun 

ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler 

yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır. Bilgisayarın elektronik kısmına donanım 

(hardware), program kısmına ise yazılım (software) denir. 

Bilgisayarın gelişiminde şu 4 unsur hiç değişmemiştir. 

1. Bilginin Girişi (Giriş birimleri: Klavye, Mouse, Kamera, Scanner, Fax-Modem vb.) 

2. Bilginin saklanması (Hafıza: Hard disk, disket, cd-rom vb.) 

3. Bilginin işlenmesi (Beyin: Merkezi işlem birimi-Central Processing Unit-CPU) 

4. Bilginin çıkışı (Çıkış birimleri: Monitör/ekran, Printer/yazıcı, plotter/çizici, modem) 

Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen addır. Donanım bir merkezi 

işlem biriminden (Central Processing Unit-CPU) ve bu birime bağlı çevre birimlerinden 

oluşur. Çevre birimleri de ayrıca giriş birimleri (input devices) ve çıkış birimleri (output 

devices) olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Merkezi İşlem Birimi ( CPU ) 

Merkezi işlem birimi (CPU - Central Processing Unit), bilgisayarın en önemli parçasıdır. 

Mikro işlemci diye de anılır. Komutları işler, hesaplamaları yapar, bilgisayarın içindeki bilgi 

akışını kontrol eder ve yönetir. CPU, kullanıcı tarafından verilen komutları yorumlar, 

komutlara uygun programları çalıştırır ve isteklerimizi yerine getirir. 

Bilgisayarın, bir toplama işlemini yapabilmesi için bir dizi devreyi açıp kapatması gerekir. 

Bu işlemleri çok kısa sürede ve eş zamanlı olarak yapar. Bu eş zaman işlemi gerçekleştiren 

CPU ya bağlı bir saattir (Kuarts Kristal). Saatin her vuruşunda bilgisayar birçok elektriksel 

işlemi gerçekleştirir. Bu saatin ürettiği darbeler Mega Hertz (Mhz) olarak adlandırılan birimle 

ölçülür. 33 Mhz hıza sahip bir bilgisayarın sistem saati 1 saniyede 33.000.000 kez çalışıyor 

demektir. Mhz değeri büyüdükçe, bilgisayarın çalışması da hızlanacaktır. 

Bir kişisel bilgisayarın hızı, mikro işlemcisinin hızına ve birim zamanda işlediği sözcük 

boyuna bağlıdır. Mikro işlemcisinin hızı ise, bir saniyede yapılan işlem sayısı ile ölçülür. 

Sözcük boyu ise, bilgisayarın birim zamanda işleyebildiği bit sayısıdır. Bu değer 8, 16 ve 32 

olabilmektedir. Mikro işlemciler belirli numaralarla ifade edilirler. 
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İşlemcilerde kullanılan ölçü birimleri 
 

Birim Kısaltma Anlamı 

Hertz Hz 1Hz =Saniyede 1 işlem yapabilme yeteneği 

KiloHertz KHz 1KHz=1024Hz 

MegaHertz Mhz 1MHz=1024KHz 

GigaHertz GHz 1GHz=1024MHz 

 

Ana Bellek (RAM) 

Ana bellek veya rastgele erişimli bellek (Random Access Memory-RAM), bir giriş cihazından 

veya bir ikincil depolama cihazından okunan veri ve programların, çalıştırılan 

programlardan elde edilen sonuçların ve bir ikincil depolama cihazına veya bir çıkış cihazına 

gönderilmeye hazır olan çıktıların tutulduğu yerdir. Buradaki "rastgele erişim" ifadesi 

bilgisayarın bellek içerisindeki herhangi bir adrese doğrudan gidip bilgileri okuyabileceği veya 

yazabileceği anlamında kullanılmaktadır. Ana bellekte veriler geçici olarak tutulur; başka 

bir deyişle bilgisayar kapatıldığında bu veriler silinir. Çok kullanıcılı sistemlerde bilgisayar 

bir kullanıcı için herhangi bir işi yapmayı bitirdiğinde, ana bellekteki aynı kısma diğer 

kullanıcılar için işlenmesi gereken veri ve programlar yerleşir. Ana bellek diğer bilgi saklama 

araçlarına oranla biraz daha pahalıdır. 

Ana belleğin temel görevleri şöyle özetlenebilir. 

1.Hali hazırda çalışan programların program deyimleri ve bu programların ihtiyaç duyduğu 

verileri tutmak. 

2.İşletim sistemi yüklendikten sonra ana bellekte sürekli olarak kalması gereken işletim 

sistemi bileşenlerini tutmak. 

3.Programlar tarafından üretilen sonuçlan tutmak. 

4.Sabit disklere veya harici bir cihaza gönderilmeye hazır olan çıkış bilgilerini tutmak. 

 

Ön Bellek (Cache Memory) 

Ana bellek ile merkezi işlem birimi arasında görev yapan ve ana bellekten çok daha hızlı 

olan bir bellektir. Bu bellek birimi; işlem esnasında çok sık kullanılan bilgisayar talimatları ve 

geçici olarak tutulan bilgiler için bir "yaz-boz tahtası" olarak kullanılır. CPU 'nun ana 

bellekten veri alırken harcadığı zamanı azaltır; bu da bilgisayarı hızlandırır. CPU, ana 

bellekten veri alması gerektiğinde, bu verinin dâhili ön bellekte olup olmadığına bakar. Dâhili 

ön bellek, CPU'nun en son işlediği verilerin bir kopyasını saklar. Aranan veri dâhili ön 

bellekte bulunamazsa harici ön belleğe bakılır. Harici ön bellekte de bulunamayan veriler ana 

bellekten alınır. Bu, ön belleğe göre daha yavaş bir süreçtir. 
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BIOS (Basic Input Output System) 

BIOS yongası (entegresi), bilgisayarın açılışı sırasında parçaları kontrol eden ve onları 

çalışmaya hazır duruma getiren bir program içerir. ROM (Read Only Memory) türündeki 

bellek üzerinde kaydedilmiş bir programdır. Bu tür bellekteki bilgiler bilgisayarı 

kapattığınızda silinmez. Not: BIOS bugün üretilen ana kartların çoğunda, Flash ROM 

üzerine kayıtlıdır. Bu türdeki belleğin içeriği bilgisayarı kapadığınızda silinmez ama 

gerektiğinde özel bir program çalıştırılarak değiştirilebilir. Böylelikle BIOS un içerdiği 

hatalar giderilebilir. 

BIOS' un ilk görevi, bilgisayarın açılışı sırasında bellek gibi çeşitli parçalan kontrol ederek, 

bir problem varsa kullanıcıyı uyarmaktır. Bilgisayarın açılışı sırasında özel bir tuşa (genellikle 

DEL tuşu) basarsanız, karşınıza BIOS setup ekranı gelir. Bu ekranda gerekiyorsa, sabit disk 

sürücülerinin tipi gibi çeşitli bilgileri ve ayarlan değiştirebilirsiniz. 

Ana Kart (Motherboard) 

Ana kart, bilgisayarın en önemli parçalarından biridir. Bilgisayarda bulunan bellek, genişleme 

yuvalan ve kartları, ram ve diğer elektronik parçaların tümü, bu kart üzerine yerleştirilir. Veri 

yolu, bilgisayarın içindeki değişik birimler arasında bilgileri taşıyan bir sistemdir. Bir 

bilgisayarın temel devre kartıdır. Bilgisayardaki tüm elektriksel bileşenler ana karta 

bağlanmıştır. 

Genişletme yuvalan, genişletme kartları ’nın (ses, görüntü-ekran, modem, network-ağ 

kartları) takılabileceği ana kart üzerindeki soketlerdir. Genişletme kartları, bilgisayarınıza 

yeni yetenekler kazandırır. Daha güzel grafikler, CD kalitesinde ses, modem ile iletişim, 

bilgisayar ağlarına(İnternet'e) bağlanmak... Bunlar, bilgisayarınıza ekleyebileceğiniz 

özelliklerden sadece birkaçı. Genişletme yuvalarının tipini, bilgisayarın veri yolu belirler. 

Bilgisayar Kasası 

Bilgisayarı oluşturan parçaların içine takıldığı ve parçalan bir arada tutan metal ve/veya 

plastik bir kutudur. Önceleri Desktop ve slim, mini tower kasa adı verilen kasalar kullanılırken 

son yıllarda Ekran ve Kasanın bir bütün olarak yer aldığı All-in-One kasalar yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Server(sunucu) olarak kullanılmak üzere tasarlanan bilgisayarlarda genişleme 

olanakları fazla olan kasalar kullanılmaktadır. 

 

Kasanın en önemli bileşeni güç kaynağıdır. Güç kaynağı, normal şehir elektriğini 

bilgisayarın kullanabileceği elektrik enerjisine dönüştürür. Bilgisayar parçalarının fazla 
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ısınmasını engellemek üzere güç kaynağının içinde bir soğutucu fan bulunur. Genellikle 

mikroişlemcilerin üzerinde de ayrıca bir soğutucu fan bulunmaktadır. PC’lerde (Personal 

Computer) güç kaynağının kapasitesi ortalama 200-250 watt'tır. 

Bilgisayar Kasasının arkasındaki Portlar: 

Seri Port, "Erkek Konnektör" olarak da adlandırılan bu portlarda 9 veya 25 iğne(pin) 

bulunur. Seri portlara fare(mouse), modem, tarayıcı(scanner) bazen de yazıcı bağlanır. 

Bilgisayar her seri portu COM etiketiyle görür.(COM1, COM2 ...) 

Paralel Port, "dişi konnektör" olarak da bilinen bu portlarda 25 delik bulunur. Paralel portlara 

yazıcı ve teyp birimleri takılır. Bilgisayar her paralel portu LPT etiketiyle görür. 

Monitör(Ekran) Portu, monitörü bağlamak içindir. Görüntü kartının üzerinde 

bulunur Klavye portu, klavyeyi ve mouse portu da fareyi bilgisayara bağlar. 

Oyun portu, joystickleri bilgisayara bağlar. Genellikle ses kartının üzerinde bulunur. 

 

Grafik Kartı 

Bilgisayarda genel olarak oyun oynamak, çizim veya resim yapmak, mimari çizimlerin 

yapılması amacıyla kullanılan karttır. Piyasada bulunan bazı grafik kartlarının isimleri 

şunlardır: 

MDA (Monochrome Display Adaptör) (Tek renk-720x320 Pixel) 

CGA (Color Graphic Adaptör) (4 Renk - 400x200 Pixel) EGA 

(Enhanced Graphic Array) (16 Renk - 600x400 Pixel) VGA 

(Video Graphic Adaptör) (256 Renk - 800x600 Pixel) SVGA 

(Süper Video Graphic Adaptör) (256 Renk - 1024x768 Pixel) 

Ekran, grafik özelliğinde çalışırken satır ve sütun sayısı yerine, her biri ayrı ayrı duyarlı 

noktalardan oluşur. Bu noktaların her birine Pixel adı verilir. Nokta (Pixel) sayısı ne kadar 

fazla olursa ekrandaki görüntü daha net olur. 

Ses Kartı 

Bilgisayardan seslerin daha kaliteli olarak elde edilmesini sağlayan elektronik devredir. 

 

Sabit Disk (Hard disk)  

Bilgiler bilgisayarın belleğinde işlenip değerlendirilmektedir. Bilgisayarın kapatılması veya 

elektriğin kesilmesi halinde bellekteki bilgiler silinmektedir. Bellekte geçici olarak saklanan 

bilgileri kalıcı olarak saklamak için bilgilerin manyetik bir ortama aktarılması gerekir. 

En çok kullanılan manyetik ortamların başında ise hard disk gelmektedir. Hard (sabit) disk 

sürücü bir bilgisayarın bilgi depolamak için kullandığı en temel birimdir. Veriler bir dizi dönen 
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diskte manyetik olarak saklanır(Kaydedilen bilgiler Dosya adını alır). Bilgisayarınızda birden 

fazla sabit disk sürücü bulunabilir veya bir sabit disk iki yâda daha fazla bölüme ayrılabilir. 

Günümüzde RAM bellekler aynı mantıkta çalışan mekanik hard disklere oranla daha hızlı 

olan SSD(Solid State Disk) disklerin kullanımı hızla artmaktadır. İlk sabit disk, C sürücüsü 

diye adlandırılır. Daha sonra takılan hard diskler sırasıyla D,E,F... harflerini alır. 

Bir sabit diskin saklayabileceği bilgilerin miktarı, MB(Mega Bbyte), GB(Giga Byte) veya 

TB(Terabayt) ile ifade edilir. 

Bilgisayardaki Disk, CD, DVD, Manyetik bant, Flash Hafıza kartları gibi depolama 

ünitelerinde kapasite belirtmek amacı ile kullanılan bazı ölçü birimleri aşağıda verilmiştir. 

 

Kapasite belirtmek için kullanılan ölçü birimleri 

Birim Kısaltma Anlamı 

Bit b 0 veya 1 

Byte B 8 bit 

Kilobyte KB 1024 Byte 

Megabyte MB 1024 KB 

Gigabyte GB 1024 MB 

Terabyte TB 1024 GB 

Petabyte PB 1024 TB 

Exabyte EB 1024 PB 

Yottabyte YB 1024 EB 

 

DVD (Digital Versatile Disc ya da Digital Video Disc) 

DVD ilk önceleri "Dijital Video Disk" anlamına geliyordu. Bunun temel nedeni, ilk 

uygulamaların video alanında ortaya çıkmış olmasıdır. Fakat bir süre sonra, veri saklama 

uygulamalarının da önemli olduğu anlaşılmış ve DVD "Dijital Versatile Disk (Çok-yönlü 

Sayısal Disk)" anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 

Görüntü, ses ve bilgiyi aynı ortamda saklamaya yarar. DVD-ROM'lar CD-ROM'ların daha 

gelişmiş bir tipi olarak düşünülen CD'lerdir. DVD Videolar ise televizyona takılan DVD 

Player'larda izlenen, ses ve görüntü içeren disklerdir. Bilgisayar ortamındaki DVD sürücüleri 

her iki formatı da okuyabilir, yazabilir. DVD Videolarda Mpeg-2 ve PCM veri sıkıştırması 

kullanılır. Mpeg-2 decoder kartı olmayan bir bilgisayarda DVD videoları yazılım yardımı ile 

izleyebilirsiniz. 

Hızla ilerleyen bilgisayar sektöründe geliştirilen yazılımların giderek daha fazla kapasiteye 

ihtiyaç duymaları, DVD-ROM sürücülerine ortaya çıkmasında en büyük etkendir. En önemli 

özelliği müthiş kapasiteleri olan DVD-ROM sürücüler minimum 4,7 GB kapasitede 

üretiliyorlar.  
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Monitör (Ekran) 

Monitör (veya ekran) bilgisayarın mikroişlemcisinden gönderilen sinyalleri gözün görebileceği 

şekilde görüntüye dönüştüren cihazdır. Yani CPU tarafından istenilen bilgilerin kullanıcıya 

iletildiği ortamdır; bir çıkış birimidir. Monitörlerin en önemli özelliklerinden birisi ekrandaki 

görüntülerin netliği veya çözünürlüğüdür. Çözünürlük (resulation), yatay ve dikey olarak 

ekrandaki nokta sayısıyla ölçülür. Çözünürlük yükseldikçe ekrana daha fazla bilgi sığar, ama 

ekrandaki görüntüler küçülür. Multisync monitörler, değişik çözünürlüklerde 

çalışabilirler(640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 gibi). Böylece ekrandaki görüntüleri 

amaca göre genişletip daraltabiliriz. 

Büyüklük: Monitör büyüklüğü, ekranın köşegen uzunluğuyla ölçülür.  

Nokta aralığı: Görüntü netliği, ekran yüzeyindeki noktaların arasındaki uzaklığa bağlıdır. 

Nokta aralığı ne kadar küçükse görüntü o kadar net olur. Eski monitörlerde bu 0.39 mm iken 

şimdiki monitörlerde genellikle 0.28 veya daha küçüktür. 

Ekran tazeleme: Ekrandaki görüntü saniyede en az 60 kez tazelenmelidir. Ekran tazeleme 

frekansı yükseldikçe daha sabit bir görüntü elde edilir. "Non-interlaced" (titreşimsiz) denilen 

monitörler ekranı tek seferde tarayabildiği için gözü daha az yorar. 

Monitör ve görüntü kartı, ekranda görüntülerin sergilenebilmesi için birlikte çalışırlar. 

Görüntü kartı, ana karta bağlanan bir genişleme kartıdır. Bir kablo, görüntü kartı ile monitörü 

birbirine bağlar. 

Monitörde görüntülenebilen renklerin sayısı görüntü kartındaki bellek miktarıyla sınırlanır. 

Görüntü kartındaki bellek yongaları, bilgileri monitöre göndermeden önce geçici olarak 

saklar. Renk sayısı, ekrandaki görüntülerin kalitesini doğrudan doğruya etkiler. Daha fazla 

renk, gerçeğe daha yakın ve daha iyi görüntü demektir. 

 

Monitörlerde Kullanılan Ölçü Birimleri 

 
Ölçü Birimi Anlamı 

Genişlik(inch) Monitörlerde genişlikleri inç ile ölçülür. 1 inç yaklaşık 2,54 santimetredir. 

15" lik bir monitör (15 x 2.54 = 38,1 cm) yaklaşık 37 ekran bir televizyon 

ekranı büyüklüğündedir. 

Yineleme(Tazeleme) 

Hızı(Hz) 

Monitörün bir saniyede ekranı yatay ve dikey olarak kaç kez tazelediğini 

belirtir. Örneğin 60 Hz tazeleme hızına sahip bir monitör ekranı saniyede 60 

kez tazelemektedir. 
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Çözünürlük Ekrandaki dikey ve yatay nokta sayısını belirtir. Bu rakamlar sabittir. Örnek 
1024 x 768, 2048 x 1536... Buradaki birinci rakam yatay, ikinci rakam dikey 
nokta sayısını belirtir. 

 

Klavye (Keyboard) 

Klavye, üzerinde harf, rakam, özel karakterler ve özel fonksiyon tuşlarının bulunduğu bir 

bilgisayar giriş birimidir. Bilgisayar temelde klavye aracılığıyla yönlendirilir ve kumanda 

edilir. Klavyenin tuşlarına basıldığında, basılan tuşun kodu bilgisayarın CPU'su tarafından 

değerlendirilmek üzere belleğe aktarılır ve yankısı ya da neticesi ekrana gelir. 

Klavyeler üzerindeki harf tuşlarının diziliş şekline göre F veya Q tipi olurlar. Farklı firmaların 

ürettiği klavyelerde bazı farklı tuşlar bulunabilir. Q klavye: İngiliz klavyesi olarak da 

adlandırılır. Q harfi, klavyenin sol başında yer alır. F klavye: Türkçe klavye olarak da 

adlandırılır. Bu klavyede harf dizilişi, daktilolardaki gibidir. Q Türkçe klavye: Q klavyede 

Türkçe Ö, Ç, Ş, I, Ğ, Ü harfleri, sağ tarafa yerleştirilmiştir. 

Klavyenin üzerinde bulunan bazı tuşlar, ekrana bir karakterin yazılmasına neden olmazlar. 

Çünkü bu tuşlar bir görüntüden öte bir etki oluştururlar. Ancak bu tuşların işlevleri 

programdan programa değişiklik gösterebilir. Örneğin birçok programda F1 tuşuna basıldığı 

zaman o sırada çalışan program veya yapılan işleme bağlı olarak ekrana yardımcı bilgi 

getirilmektedir. 

Enter tuşu: Bilgisayara bir işi yapmasını söylemek, bir komutu çalıştırmak için kullanılır. 

Kelime işlemcilerde ise yeni bir paragrafa geçmeyi sağlar. 

Esc (Escape) tuşu: O sırada yapılan işi yanda kesmek, vazgeçmek veya geriye dönmek 

amacıyla kullanılır. Windows uyumlu programlarda Esc tuşu genellikle iptal düğmesini temsil 

eder. 

Fonksiyon tuşları: Bu tuşlar belirli bir işlemi çabucak yapmak için kullanılır. Örneğin F1 

tuşu çoğu programda yardım bilgilerini ekrana getirir. 

Tab tuşu: Kelime işlem programlarına paragraf girintisi için, Windows'ta iletişim kutusu 

pencerelerinde ise düğmeler arası geçişte kullanılır. 

Caps Lock tuşu: Bu tuşa bir kez basınca (klavyenin sağ üst köşesinde ilgili ışık yanar ve) 

klavyeden hep büyük harf girebilirsiniz. Bir kez daha basarsanız, yine küçük harf moduna 

geçilir. 
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Shift tuşu: Bu tuşa bir harf tuşu ile birlikte basıldığında, o harfi büyük yazmakta veya bir 

rakam tuşu ile birlikte basıldığında ise o rakam tuşunun üst kısmında belirtilen özel karakteri 

yazmaktadır. 

Ctrl ve Alt Tuşları: Başka tuşlarla birlikte aynı anda bastığınızda, belirli işlemleri yapmaya 

yarar.  

Alt Gr tuşu: Q dizilişine sahip klavyelerde Türkçe ‘ye özgü ç,ş,ü ve ö gibi harflere yer 

bulabilmek için bazı tuşlara 3. bir görev verilmektedir. Bu 3. görevi kullanabilmek Alt Gr 

tuşu basılı iken söz konusudur. 

Sağ fare tuşu: Windows'ta sağ fare tuşu ile aynı görevi görür. Klavyedeki yeri boşluk 

tuşunun sağındaki Ctrl tuşunun solundadır. Bu arada Ctrl, Shift ve Enter tuşları kullanım 

kolaylığı düşünülerek klavye üzerinde ikişer adettir. 

Back Space (Geriye Silme) tuşu: Klavyede rakamların bulunduğu sırada en sağda olan bu 

tuş, ışıklı göstergenin(imlecin) solunda bulunan karakteri silmek için kullanılır. İmlecin 

solundaki karakter silindiği için sağında bulunan bütün karakterler bir karakter genişliği kadar 

sola kayarlar. 

Del (Delete) tuşu: Del tuşu ise imlecin sağındaki karakteri siler. 

İns (İnsert) tuşu: İnsert tuşu açık/kapalı mantığıyla çalışır. İnsert açıkken yazılan karakterler 

sağdaki karakteri ileri doğru iterek araya yerleşir. İnsert kapalı iken ise yazdığımız karakterler 

daha önceki karakterlerin üstüne yazılır. 

Home tuşu: Bu tuş satırın başına gitmemizi sağlar. 

End tuşu: Bu tuş satırın sonuna gitmemizi sağlar. 

Page Up tuşu: Bu tuş bir sayfa yukarı çıkmamızı sağlar. 

Page Down tuşu: Bu tuş bir sayfa (bir ekran görüntüsü kadar) aşağı inmemizi sağlar. 

Pause tuşu: Bu tuş yapılan işlemin bir tuşa basana kadar durdurulmasını sağlar. Bir tuşa 

basınca işlem kaldığı yerden devam eder. 

Print Screen tuşu: Windows ortamında bu tuşa bastığınızda ekranın resmi çekilir. Ancak 

ekranın resmi yazıcı yerine, geçici bilgi saklama ortamı olan ve Pano adı verilen ortama 

aktarılır. Daha sonra panoda saklanan resmi Paint gibi bir boyama programına aktarıp 

istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 

İmleç tuşları: Bu tuşlarla imleci ekranda istediğiniz yere götürebilirsiniz. 

Nümerik klavye: Num Lock ışığına bağlı olarak, buradan rakamları girebilir veya imleci 
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kontrol edebilirsiniz. Num Lock ışığını "Num Lock" tuşu yakar veya söndürür. 

Bunlardan başka yeni tip klavyelerde Sleep(Stand-by/Bekleme uyuma modu), Power (açma-

kapama) gibi bazı tuşlar da vardır. 

 

Mouse (Fare) 

Mouse (fare), klavyeden farklı olarak sadece komut girişinde kullanılır. Bilgisayar 

ortamında kullanılabilmesi için çalışan programın, Mouse kullanımına uygun şekilde 

yazılmış olması gerekir. 

 

Mouse altında yer alan bilye, mouse göstergesinin ekranda istenilen yere hareket etmesini 

sağlar. Mouse, üzerinde yer alan tuşlardan genellikle sol taraftaki kullanılır. Mouse, avuç 

içinde tutularak bilekten hareket ettirilerek kullanılır. 

 

Yazıcı (Printer) 

Bilgisayarda yer alan bilgilerin kâğıda yazdırılmasını sağlayan elektronik ve mekanik 

parçalardan oluşmuş yan ünitedir. Piyasada birçok tür ve marka yazıcı bulunmaktadır. 

Karakterleri yazış şekillerine göre aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir. 

Nokta Vuruşlu (Dot Matrix)Yazıcılar: Nokta vuruşlu yazıcılar, bir satıra yazdıkları karakter 

sayısına göre iki gruba ayrılırlar. 80 sütunluk yazıcılar, bir satıra normalde 80 karakter 

yazarlar. Sıkıştırılmış olarak 132 karakter yazabilirler. 136 sütunluk yazıcılar ise bir satıra 

normalde 132 karakter yazarlar. Sıkıştırılmış olarak 236 karakter yazabilirler. Bu yazıcılarda, 

yazma kafasında yer alan iğne (pin) sayısına göre yazım kalitesi değişir. İğne sayısına göre 9 

ve 24 olmak üzere iki çeşittir. Nokta vuruşlu yazıcıların hız birimi CPS (Character Per 

Seconds) ile ifade edilir. Hız birimi saniyede bastığı karakter sayısı ile belirtilir. 

Lazer Yazıcılar (Laser Printer): Nokta vuruşlu yazıcılara göre bu yazıcıların yazım kalitesi 

ve hızı mükemmeldir. Fotokopi makineleri gibi çalışırlar. Nokta vuruşlu yazıcılar satır satır, 

lazer yazıcılar ise sayfa sayfa basım yapar. Lazer yazıcıların hız birimi PPM (Page Per Minute) 

ile ifade edilir. Hız birimi dakikada bastığı sayfa sayısı ile belirtilir. 

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar (İnkjet Printer): Karakterleri mürekkep püskürterek 

yazarlar. Renkli ve grafik basımında diğer yazıcılara göre daha iyi olduğu söylenebilir. 

Yazıcılarda Kullanılan Ölçü Birimleri 
Birim Anlamı 
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Çözünürlük (dpi - dots per inch) Bir yazıcının kâğıt üzerindeki her inç başına (2.52 cm2) basabileceği 

nokta sayısını belirtir. Örneğin 300 dpi'lık bir yazıcı, 2.54 cm2'lik bir 

alana 300 nokta basabilir. 

Hız (PPM - Pages Per Minute) Yazıcının hızı dakikada basabildiği kâğıt adedi ile ölçülür. Örneğin 
5 ppm hızındaki bir yazıcı dakikada 5 sayfa yazı basabiliyor demektir. 

 

Çizici (plotter) 

Çiziciler özellikle grafik çıktıların alınmasında kullanılan aygıtlardır. Renkli kalemler 

kullanılmak suretiyle renkli çıktılar alınabilir. Çiziciler genellikle mimarlık ve mühendislik 

uygulamalarında kullanılır. 

Tarayıcı (scanner) 

Tarayıcılar fotoğraf, grafik ve düz yazılan okuyup bilgisayara aktaran aygıtlardır. Bilgisayara 

aktarılan resim ve grafikler üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. Düz yazılar ise 

kelime işlem programlan(OCR optik karakter tanıma programı) ile değiştirilebilmektedir. 

Modem 

Modem, tanım olarak "Modülator" ve "Demodülator" kelimelerinin birleşiminden üretilmiştir. 

Modem, bilgisayarların genel ağa bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak yerlerdeki 

bilgisayarlara bağlayan aygıttır.  

 

3. KORUYUCU BAKIM  

Herhangi bir koruyucu bakım programının amacı, pahalı bilgisayar onarımlarının önüne 

geçmektir. Bu bölümde, koruyucu bakımın önemi vurgulanmakta ve bunu 

gerçekleştirmek için gereken araç-gereçler tanımlanmaktadır. Uygun bakım, donanımın 

ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Yardımcı yazılımlar, bir bilgisayar sistemini daha hızlı ve 

daha verimli hale getirebilir. Bu bölümde ayrıca, bir bilgisayar üzerinde çalışmak ve 

bileşenlerden kurtulmak için önemli güvenlik talimatları da ele alınmaktadır. 

 

Genel Bilgiler 

Bilgisayar teknisyeni/teknikeri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bilgisayar 

montajını ve kuruluşunu yapma, bilgisayarın sorunsuz çalışmasına engel olan faktörleri 

tespit edip çözüm getirme, bakım ve onarım yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 

 

Bilgisayar Teknikeri/Teknisyeni: 

1. Bilgisayar montajı yapar ve işletim sistemi ile çevre birimleri sürücülerini yükler. 

2. Bilgisayara klavye, fare, monitör ve çevre birimlerinin bağlantısını yapar ve 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%BClator&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demod%C3%BClasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
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çalışmasını test eder, network bağlantılarını kurar. 

3. Arızalı bilgisayarın bildirim formlarını ve önceki arıza kayıtlarını inceler. 

4. Kullanılan araç ve gereçleri hazırlar ve gerekli onarımları yapar. 

5. Donanım birimlerinin güvenli şekilde taşınmasını sağlayıcı ve bilgi kaybını önleyici 

önlemler alır. 

6. Virüs olup olmadığına bakar ve hata mesajlarını değerlendirir. 

7. Sistem dosyalarının silinmiş ve/veya zarar görmüş olup olmadığına bakar. 

8. Yüklenen programların işletim sistemi ile uyumluluğunu kontrol eder. 

9. Donanım test programlarını çalıştırır. 

10. Çevre birimleri sürücüleri, kasa içindeki kablo bağlantıları ve kartları, setup 

(Kurulum) ayarları ve güç kaynağını kontrol eder. 

11. Setup (Kurulum) ayarlarını yapar ve virüsleri temizler. 

12. Hard diski formatlar, disket ve/veya CD/ROM sürücülerini temizler. 

13. Disket sürücüsünü, güç kaynağını, klavye ve fareyi onarır veya değiştirir. 

14. Hard diski, bellek kartını, CD/ROM sürücüsünü, ekran, multimedya, çevre birimlerini, 

network kartlarını, enerji ve veri kablolarını, bilgisayar pilini, işlemciyi ve anakartı 

değiştirir. 

15. Bilgisayarın periyodik bakımını yapar. 

Bu hususları grafik olarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 
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Bir Koruyucu Bakım Programının Öğeleri 

Her koruyucu bakım programının ana hedefi, sistemi gelecekte oluşabilecek sorunlara karşı 

korumaktır. Bir koruyucu bakım ilkesi geliştirirken aşağıdaki 2 sorunun 

cevaplandırılması gerekir: 

■  Koruyucu bakım ne zaman planlanmalıdır? 

Kesin zamanlar özel taleplere bağlıdır. Önemli olan bir zaman çizelgenizin olmasıdır. Bir 

koruyucu bakım ilkesi geliştirirken otomatikleştirilmiş görevlerin gece yapılıp 

yapılamayacağını ve gece veya hafta sonları ne gibi yükseltmelerin yapılması gerektiğini 

belirleyiniz. Belirli görevlerin, günün, haftanın ve ayın belirli zamanlarında tamamlanması için bir 

zaman çizelgesi hazırlanmalıdır. Bu zaman çizelgesinde sunucu odası ve bilgisayar 

laboratuvarının belirlenen zamanlarda bakım ve kontrolünü içeren bilgiler yer alır. Bilgisayar 

teknisyeni bu zamanlarda, önceden tespit edilen bakım ile ilgili hususları yapar. 

■  Ne tür bakıma ihtiyaç vardır? 

Uygulanan bakım türü kişisel koşullara bağlıdır. Örneğin, sürekli güncellenen sistemlerin 

daha sık desteklenmesi gerekir. Internet erişimi olan sistemler sürekli virüs taramasından 
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geçirilmelidir. Büyük sorunların oluşmasını beklemek yerine küçük sorunlara eğilmek daha 

kolay olduğundan, bu belirlemeleri, koruyucu bakım ilkesinin bir parçası olarak yapınız. 

Önlem 

Sunucu odası ve bilgisayar laboratuvarından sorumlu teknisyen her şeyden önce bilgisayar 

sistemleri donanım ve yazılım olarak zarar görmeden önce gerekli tedbir ve önlemleri 

almalıdır. Önceden alınacak küçük bir güvenlik önlemi, daha sonra ortaya çıkabilecek 

büyük arızaların önüne geçebileceğini hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Zaten, 

koruyucu bakım, sistemler zarar görmeden önce alınacak önlemleri içerir. Bu önlem ve 

tedbirleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

1. Teknisyen/Tekniker, sunucu odası ve bilgisayar laboratuvarının fiziksel olarak 

güvenlik önlemlerini almalıdır. 

2. Yetkisiz ve sorumlu olmayan kişilerin girişine izin vermemelidir. 

3. Ortamı sürekli temiz ve bakımlı tutmalıdır. 

5. Çevresel yönergeler, anlatılacak olan ortam ile ilgili hususlara dikkat etmelidir. 

6. Bakım zaman çizelgesinde belirlenen zamanlarda donanımların ve yazılımların 

bakımını yapmalıdır. 

7. Bilgisayar çevre birimlerinin bakım ve kontrolünü yapmalıdır. 

8. Sistemlerde bulunan aygıtların kendi sürücülerini yüklemeli ve güncel tutmalıdır. 

9. Sistemlere gereksiz yazılımların yüklenmemesi için tedbirler almalıdır. 

10. Lisansız yazılımlar kullanılmamasını sağlamalıdır. 

11. Güncel olmayan yazılımları sistemden kaldırmalıdır. 

12. Sistemleri sürekli virüs taramasından geçirmelidir. 

13. Virüs programını güncel tutmalıdır. 

14. Sistemde bulunan önemli verilerin yedeğini periyodik olarak almalıdır. 

 Araç-Gereçler 

 Araç-Gereç Çantaları 

Bir teknisyenin,şekilde gösterildiği gibi temel araç-gereci içeren bir alet çantası olmalıdır. 
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Tipik teknisyenin araç -gereç takımı 

Buna ek olarak, bir araç takımında bulunması gerekenler aşağıdaki gibidir: 

 Anti statik bilek bandı ya da diğer anti statik aygıtlar 

 Düz kafalı tornavida 

 Yıldız kafalı tornavida 

 Somun ağızlı tornavida 

 İğne burunlu pense 

 Köşegenler veya enine kesimli penseler 

 Dar bölgelerde görmeyi kolaylaştırmak için bir ayna 

 Sayısal /Analog avometre 

 Cep feneri 

Bir teknisyenin araç takımında çeşitli düz kafalı ve yıldız kafalı tornavidalar bulunmalıdır.  

Teknisyenler çok farklı vida ve somun türleriyle karşılaşabilir.  Bazı vidalar, teknisyenin 

onlara ulaşabilmesi için farklı uzunlukta tornavidalar gerektirebilir. Manyetik araçlar, 

kullanışlı olmalarına rağmen iç bileşenlere zarar verebileceklerinden, bilgisayarın içinde 

kullanılmamalıdır. Yeterince güçlü bir mıknatıs, diske, anakarta veya diğer iç bileşenlere 

zarar vermeye yetecek akım üretebilir. 

Teknisyenler telleme ve kablolama üzerinde çalışarak çok zaman geçirirler. Bazen, bir telin 

veya kablonun kesilmesi gerekir. Köşegenler veya enine kesimli penseler, teknisyenin, 

telleri veya kabloları tam istedikleri gibi kesmelerini mümkün kılar. 

Bir araç takımında bir soket set anahtar takımına da ihtiyaç vardır. Bilgisayar vidalarının 

çoğu altı köşeli başlığa sahiptir ve teknisyen altı köşeli vidaları gevşetmek veya sıkıştırmak 

için bir somun ağızlı tornavida kullanabilir. Dar denkleri ya da etraftaki köşeleri görmek için 

bir ayna kullanılabilir. 

Ayrıca, bir anti statik vakumlu temizleyici, kutulanmış hava, çeşitli çözgenler ve tiftiksiz 

bezlerin de bulunması gerekir. Normal vakumlu temizleyiciler statik ürettiğinden, bilgisayar 

bileşenleri için anti statik vakumlu temizleyiciler kullanılmalıdır. Vakumlu temizleyicinin 

bir bilgisayarda kullanılmak üzere özel olarak onaylanmış olması gerekir. Tipik bir 

vakumlu temizleyici, lazer kartuşundan toner temizlemek için kullanılmamalıdır. Toner 

partiküllerinin tutarlılığı için yüksek süzme kapasitesine sahip bir vakumlu 
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temizleyiciye ihtiyaç vardır. 

Sıkıştırılmış kutuda hava, bilgisayar bileşenlerini temizlemek için en faydalı araçlardan 

biridir. Bir kutu hava, bilgisayarın içindeki tozu statik elektrik yaratmadan çıkarabilir. Tozun 

erişilemeyen bölgelere uçmasını engelleyiniz. Bilgisayar kasasının veya bileşenlerinin dışını 

temizlemek için biraz su ve yumuşak bir sabunla tiftiksiz bir bez kullanılabilir. 

 
Kablo Test Cihazları 

RJ11, Rj12, RJ45 ve BNC uçlu kabloları test etmekte kullanılan cihazlardır. Kablonun kısa 

devre veya kopuk olup olmadığını, yanlış uç bağlantılarını test etmekte de kullanılır. Mevcut 

bağlantı durumunu gösteren LED ile teçhiz edilmiştir. Cihazda mevcut bulunan ton 

jeneratörüne harici bir "tone tracer" bağlayarak döşenmiş kablolardaki kısa devre ve 

kopuklukları lokalize etmek mümkündür 
 

 

Genel Bilgi 

Bilgisayarlar ve diğer elektronik aygıtları belli bir süre sonra kullanılmaz hale gelir. Bu 

sorun, aşağıda sıralanan nedenlerden kaynaklanır: 

 Makine eski olduğundan ve ekonomik olmadığından, parçalar veya bileşenler daha sık 

arızalanmaya başlar. 

 Bilgisayar, başlangıçta planlandığı uygulamalar için artık yetersiz kalır. 

 Önceki modellerin yerini, geliştirilmiş özelliklere sahip daha yeni makineler alır. 

 Sonuç olarak, eski bilgisayarlardan veya parçalardan nasıl kurtulabileceğimizi sormaya 

başlarız. 

Bilgisayarlar ve yan birimleri, çevre dostu olmayan bazı maddeler içerir. Bilgisayar 

bileşenlerinin çoğu, ya zararlıdır ya da belli bir düzeyde zararlı madde içerir. Atık maddeler 

zararlı olarak sınıflandırılır. Çünkü uygun olarak kullanılmadığında insan sağlığına ve 

çevreye zararlı oldukları bilinir. Zehirli atık olarak da bilinen zararlı maddeler genellikle, 

kadmiyum, kurşun veya cıva gibi ağır metal konsantrasyonları içerir. Bilgisayar baskılı devre 

kartları, plastik, kıymetli metaller, fiber cam, arsenik, silikon, galyum ve kurşundan oluşur. 

 
 w 
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Katot ışınlı tüp -cathode ray tube- (CRT) monitörleri, cam, metal, plastik, kurşun, baryum ve 

seyrek toprak metalleri içerir. Taşınabilir sistemlerden gelen piller, kurşun, kadmiyum, 

lityum, alkalik manganez ve cıva içerebilir. Bilgisayar donatımında kullanılan temizlik 

maddelerin çoğu da zararlı maddeler olarak sınıflandırılabilir. 

Ortam Güvenliği ve Sunucu Odası İçin Yönergeler 

Sunucu odasında sıcaklık önemlidir. Sunucu kesinlikle sıcak boru geçişinin yakınına veya 

klimanın yanına yerleştirilmemelidir. Motorlar ve mikro dalgalar gibi öğeler 

elektromanyetik girişime (Manyetik alan etkisi) yol açabilir. Elektromanyetik girişim (EMI) 

de önlenmelidir. Yalnızca, yalıtılmış topraklama devreleri kullanılmalıdır. 

Sunucunun etrafındaki alanın kullanılmayan malzemeler ve karışıklıktan uzak tutulması 

gerekir, ideal olan, sunucuyu, erişimi sınırlandırılmış ve hiçbir şekilde darbe almayacak, 

sarsılmayacak, doğrudan erişilemeyecek ya da yönetici olmayanlar tarafından rahatsız 

edilemeyecek biçimde bir dolaba kilitlemektir. Teknisyenin ve donatımın güvenliği için tüm 

kablo ve tellerin güvence altına alınması gerekir. Tavan ile binanın bir sonraki katının 

zemini arasında bulunan alçaltılmış tavanın üstündeki alan, ağ yöneticileri ve yangın 

denetçileri için çok önemlidir. Tesisat boşluğu denen bu alan, bir bina etrafındaki ağ kablolarını 

çalıştırmak için uygun bir yerdir. Tesisat boşluğu, genellikle, havanın içinde rahatça dolaşabildiği 

açık bir alandır. Bu nedenle, yangın denetçileri buna özel bir önem verir. 

Bakır tabanlı kablolama için en yaygın dış kaplama, polivinil klorür PVC'dir. PVC kablolama, 

yandığında, zehirli dumanlar çıkarır. Yangın talimatları, zehirli dumanların bina içinde 

rahatça dolaşmasını engellemek için, tesisat boşluğunda PVC kablolamayı yasaklar. Tesisat 

boşluklarında, duvarlarda ve yangın kodlarının PVC kablolamayı yasakladığı diğer alanlarda, 

tesisat boşluğuna uygun üretilmiş bakır tabanlı kablolama, kablo kanalı olmaksızın kullanım için 

tasarlanmıştır. Tesisat boşluğu seviyesinde kablolama, PVC kablolamadan daha zor ve daha 

pahalıdır, bu yüzden de birincil olarak, PVC kablolamanın kullanılamadığı yerlerde kullanılır. 

Sıcaklık 

İnsanlar gibi, bilgisayar sistemleri de belirli sıcaklıklar arasında işlevselliklerini sürdürebilir. 

Birçok bilgisayar sistemi için 10-30 C arası sıcaklıkların korunması uygun olacaktır. Eğer 

bilgisayar sistemlerinizin dışındaki sıcaklıklar çok yüksek ise sistemlerin havalandırma 

düzenekleri doğru biçimde çalışmayı sürdüremeyecek ve bilgisayarınızın bileşenleri zarar 

görebilecektir. Eğer sıcaklık çok düşerse, bilgisayar sistemleriniz açıldığında termal şoka 

uğrayarak elektronik devrelerinin çatlaması nedeniyle çalışmaz hale gelebilecektir. 
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Sıcaklık yönetimine ilişkin öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Bilgisayar sistemlerinizin belgelemesinden faydalanarak uygun sıcaklık aralıklarını 

tespit ediniz. 

b) Sistem odanıza bir sıcaklık alarmı yerleştirerek çok sıcak ve çok soğuk durumlarda 

Alarmların uyarı vermesini sağlayınız. 

 

c) Bilgisayar sistemlerinizi duvarlara çok yakın yerleştirmemeye özen gösteriniz. 

Duvarlara çok yakın yerleştirdiğiniz takdirde, havalandırmayı engelleyerek 

bilgisayarlarınızın iç sıcaklıklarının yükselmesine neden olabilirsiniz. Birçok üretici, 

bilgisayarlarının her kenarının duvardan 15-20 santimetre açıkta olmasını önerir. 

Tanımlanması en kolay çevresel konulardan biri, sıcaklıktır. Sıcak bir bilgisayar odası, bir 

soruna işarettir. Ağ teknisyenlerinin, bilgisayar donatımı için işletim sıcaklıklarından 

haberdar olması gerekir. Tipik bir sunucu aşağıdaki aralıklarda işlem görecektir: 

 İşletim sıcaklığı: 5 0°F ile 95 °F (10-3 5 °C) 

 Bellek sıcaklığı: 40°F ile 95°F (4,4-35°C) 

Bu örnekte, sunucu bellek alanı 95°F'i geçerse, ciddi bir sorun oluşması muhtemeldir. 

Nem 

Nem, bilgisayar sistemlerinin çalışabilmesi için gereklidir. Ancak havadaki nem oranının 

aşırı yükselmesi sistemlerinize zarar verebilir. Nem, sistem odanızda statik elektrik 

yüklenmesini azaltacak yönde etkisini gösterir. Nemin çok az olması, statik elektrik 

yüklenme ve aktarımlarını arttırarak manyetik teyp ve benzeri bileşenlerde sorunlara yol 

açar. Nem oranının çok yükselmesi ise bilgisayar sistemlerinizin devrelerinde kısa devrelere 

kadar uzanan sorunlara neden olabilir. 

Nem düzeyinin korunmasına ilişkin alınabilecek önlemler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Nem düzeyini %20 ile %50 arasında tutmalısınız. 

b) Yüksek güvenilirlik gerektiren ortamlar için nem düzeyinin belirlenen sınırlar dışına 

çıkması durumunda devreye girecek alarm sistemleri kullanmalısınız. 

c) Bilgisayar sistemlerinin ya da çevre birimlerinin bir grubunun nem duyarlılığı 

diğerlerinden daha yüksek olabilir. Uygun nem düzeyinin tespiti için cihazlarınızın kullanım 
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kılavuzlarına göz atmalısınız. 

Hava Özellikleri 

Sunucu işletim ortamına ilişkin hiçbir tartışma, hava niteliğini hesaba katmadan 

tamamlanmış sayılmaz. Bu genellikle, veri merkezi ortamlarına ilişkin bir konu olmasa da 

sunucular çok tozlu ve kullanılmayan malzemeli alanlara yerleştirildiğinde göz önünde 

bulundurulması gereken bir konudur. Bir sunucunun üzerindeki fanlar, havadaki tüm tozun 

sistemin içinden geçerek çekilmesine ve bileşenlerin üzerinde birikmesine yol açabilir. 

Bileşenler tozla kaplanırsa, aşırı ısınabilir ve arızalanabilir. Donatım, hava niteliğinin şüpheli 

olduğu bir alanda bulunuyorsa, ağ teknisyeninin, bir vakumlu bilgisayar temizleyicisi veya 

kutulanmış hava kullanarak sistemi temizlemek için haftalık veya aylık bakım planlaması 

gerekir. 

Duman 

Duman, bilgisayar sistemlerine derinden zarar verir. Bilgisayar disklerinin kafalarına, optik 

disklere ve teyp sürücülerine etki eder. Bilgisayar sistemleri ve monitörler de belli durumlar 

altında duman üretebilir, birbirlerine zarar verebilir. Ancak duman konusunda en tehlikeli 

kaynak sigaradır. Duman, klavyelerin çok daha hızlı bozulmalarına neden olacaktır. 

Duman konusunda önerilen önlemler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Sistem odasında ve sistem odasını kullanan yetkili kişilerin yanında sigara 

içilmesine izin vermeyiniz. 

b) Sistem odasına mutlaka duman detektörleri yerleştiriniz. 

c) Yükseltilmiş zeminin olduğu odalarda zeminin altına, alçaltılmış tavanın olduğu odalarda 

tavanın üstüne duman detektörleri yerleştirmelisiniz. Uygun olduğu takdirde, hem zeminin 

altına hem de tavanın üzerine detektör yerleştirmekten kaçınmayınız. 

Toz 

Toz verilere zarar verir. Duman gibi, toz da disk kafalarında birikerek disklerinizi çalışmaz 

hale getirebilir. Uzun vadede hem kayıt kafasına hem de disk kayıt ortamına zarar vererek 

disklerinizi bir çöp haline dönüştürebilir. Havada uçuşan tozun büyük bölümü elektriksel 

olarak iletkendir. Birçok bilgisayar sisteminde tasarımları sebebiyle, soğutma vantilatörleri 

aracılığı ile toz sistem içinde çekilmekte ve uzun sürede tozun s istem kartlarının 

kapladığı görülmektedir. Kartlar üzerinde biriken bu toz parçacıkları, kısa devrelere neden 

olarak bilgisayarlara zarar vermekte, kimi durumlarda ise bilgisayar sistemlerinin iç 

sıcaklıklarının artmasında da bir etken olmaktadır. 

Toz konusunda sunulan öneriler aşağıda sıralanmıştır: 
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Sistem odanızı olabildiğince tozdan arındırınız. 

a) Eğer bilgisayarlarınızın hava filtreleri varsa, periyodik olarak değiştiriniz ya da 

temizlenebilir türde ise temizleyiniz. 

b) Bilgisayar sistemlerinin temizliğinde kullanmak üzere bir kompresör edininiz ve 

periyodik olarak kullanılmasını sağlayınız. Bilgisayar kasalarının içerisinin de kompresör ile 

temizlenmesini sağlayınız. 

c) Tozu kolayca engelleyemediğiniz ortamlarda, bilgisayar sistemlerinin tozdan daha az 

etkilenmesi için sıradan örtüler ile örtmeyi denemeyiniz. Isının hızla yükselmesine neden 

olarak bir yangına sebebiyet verebilirsiniz. 

 

4.  İŞLETİM SİSTEMLERİ 

4.1. İşletim Sistemi Nedir? 

Bilgisayar kaynaklarını kontrol eden, paylaştıran ve uygulama programlarının yazılabileceği, 

çalıştırılabileceği tabanı oluşturan, donanımları kullanılabilir yapan sistem yazılımlarıdır. 

İşletim sistemleri, kullanıcı programlarının yürütülmesi için uygun, etkili ortamlar sağlayan 

yazılımlardır. İşletim sistemi, alttaki donanım cihazı ne kadar değişik marka ve modelde 

olursa olsun onunla anlaşabilir. Böylece uygulama programları (application software) her 

donanım cihazının kendine has dilini bilmek zorunda kalmadan iletişim kurabilir. 

 

       

 
 

4.2. İşletim Sistemlerinin Temel İşlevleri 

1. “Kullanıcı arabirimi” tanımlamak,  

2. Sistem açılışını sağlamak,  
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3. Donanımı, kullanıcılar arasında paylaştırmak,  

4. Kullanıcıların verileri paylaşmasını sağlamak,  

5. Giriş / çıkış işlemlerini gerçekleştirmek,  

6. Hataları düzeltmek,  

7. Programlama arabirimi(API: Application Program Interface) sağlamak.  

 
 

 

4.3. İşletim Sistemi Türleri 

1. Anaçatı (mainframe) işletim sistemleri (Z/OS, VSE/ESA, MVS, AOS vs…)  

2. Sunucu (server) işletim sistemleri (Unix, Windows NT, Windows 20xx, MAC/OS X 

server,  SOLARIS,  Linux, vb.)  

3. Kişisel bilgisayar işletim sistemleri(DOS, Linux, Windows (95, 98, me, XP, Vista, Win 

7..), Mac/OS vb.)  

4. Gerçek zamanlı (real-time) işletim sistemleri (Daha çok üretim robotlarında kullanılan 

işletim sistemleridir. Örneğin: ITRON, QNX, VXWORKS vb. )  

5. Gömülü ( embedded) işletim sistemleri(ITRON (embedded),Windows CE, embedded 

LINUX QNX. vb.)  

6. Smart Card İşletim Sistemleri: Bu işletim sistemleri kartvizit büyüklüğünde olan kartlar 

üzerinde bulunan bir chip içerisinde çalışırlar. Bu sistemlerin bazıları tek fonksiyonlu bazıları 

da birçok fonksiyona sahip olabilirler. Elektronik ödeme sistemleri, kredi kartı chipleri, sim 

kartlar bunların en yaygın örnekleridir. 

 

4.4.Kuruluşumuzda Kullanılan İşletim Sistemleri 

Sistem  

Yazılımları 

      

       Donanım 

Uygulama  

Yazılımları 
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Kuruluşumuz Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı merkezinde bulunan sunucularda Windows 

Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Linux işletim sistemleri 

kullanılmaktadır.  

Kişisel bilgisayarlarda; Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 

8.1; ince işlemcilerde ise Windows CE kullanılmaktadır. Radar sistemlerinde kullanılan 

sunucu bilgisayarlarında Linux işletim sistemi kullanılmaktadır.  

5.  BİLGİSAYAR AĞLARI (NETWORK) 
 

Bir bilgisayar ağı, iki veya daha fazla bilgisayarın bir iletişim aracı üzerinden(kablolu veya 

kablosuz), tüm iletişim, yazılım ve donanım bileşenleri ile birlikte bağlanarak meydana 

getirilen sistem olarak tanımlanabilir. Bilgisayar ağı en az bir bilgisayar (server) ve bir istemci 

(client) bilgisayar (terminaller), modem veya ethernet (network) kartı, iletişim protokolü ve 

benzeri iletişim araçlarını bünyesinde bulundurur. Böyle bir ağa bağlı kullanıcılar birçok 

yazılım ve donanımı paylaşabilirler. 

Her bilgisayarın ağa bağlanabilmesi için bir ağ kartı (network card), iletişim kablosu (coax, 

fiber, UTP veya diğerleri) ve iletişimi sağlayacak ağ yazılımı (network software) 

bulunmaktadır.  

Tüm bilgisayar ağını yöneten ve hizmet veren bir sunucu (server) bilgisayar ve bu sunucuya 

bağlı İş istasyonları (workstation) bulunur. İş istasyonları bu örnekte olduğu gibi kişisel 

özellikli bilgisayarlar veya ana sisteme bağlı terminaller olabilir. 

 

5.1. Yapılarına Göre Bilgisayar Ağları 

 

Yapısal olarak bir bilgisayar ağı; peer to peer(P2P) ve İstemci/Sunucu mimarisi başlıkları 

altında incelenebilir.  

Peer to peer(P2P) ağlarında sunucu bilgisayar yoktur. Bütün bilgisayarlar eşit haklara 

sahiptir. Her bilgisayar yerine göre istemci gibi yerine göre sunucu gibi davranabilir.  

İstemci/Sunucu yapısında ise; adından da anlaşılacağı üzere yazılımsal ve donanımsal olarak 

bir bilgisayar ana bilgisayar olarak tanımlanır 

Bilgisayar ağları 3 temel özellik gösterirler:  

 

• Doğrusal veya BUS yapı (linear veya BUS topology),  

• Halka yapı (ring topology)  

• Yıldız yapı (star topology).  

5.1.1. Doğrusal (Bus) Yapı  
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Doğrusal yapı da sunucu (server) ve iş istasyonları (workstation) bir hat üzerinde sıralanırlar. 

Bu yapıya 'Bus Topology' de denmektedir. Bütün bilgi alış verişleri bu hat üzerinden 

olmaktadır. Hat kalitesi ile doğru orantılı olarak sinyal transfer hızı da değişmektedir. Hat da 

bir arıza olduğu zaman çalışan hattın dışında kalan uçlar çalışamaz duruma düşmektedirler. 

Bu yapıda olan yerel ağlar ETHERNET yapı olarak tanımlanırlar. Ağı kurabilmek için iş 

istasyonlarında ETHERNET kartı olmalıdır. Pek çok küçük ve orta büyüklükteki kuruluşlarda 

kullanılan bir yerel ağ yapısıdır. Kapasite olarak düşük olmakla birlikte yeni teknolojik 

ürünler ile hızları arttırılmaktadır. 

En büyük olumsuz yönü iletişim hattında bir arıza olduğu zaman çalışan hattın dışında 

kalanların çalışamaz olmasıdır. Bunu karşılık maliyeti düşük bir ağ yapısıdır. 

 

 

 
 

 

 

5.1.2. Halka Yapı 

 

Halka yapıda ise sunucu ve diğer bağlantılı cihazlar bir dairenin kenarlarında yer alırlar. 

Bütün bilgi ve iletiler bu daire üzerinden gider. 
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Halka yapı ağlar maliyet bakımından diğer yerel ağlara göre biraz daha pahalıdır. İletişim 

hızları kablolama sisteminize bağlıdır. Halka yapının bir üstün yönü iletişim hattında bir arıza 

olunca kullanıcılara verebileceği bir seçenektir. Yukarıdaki örneği inceleyelim. Varsayalım 4 

numaralı iş istasyonunda bir arıza olunca sinyaller 1 numaralı iş istasyonu üzerinden gider ve 

geri döner. Bu yöntem ile sinyal akışı kesilmemiş olur. 

 

5.1.3. Yıldız Yapı 

 

Yıldız yapı da ise ağa bağlı tüm çevre birimleri doğrudan sunucuya bağlıdır. Bu yapı en eski 

yerel ağ yapısıdır. Bütün sinyal transferini merkezi yerdeki sunucu yapar. Sunucuda kendisine 

bağlı her iş istasyonu için bir ağ kartı olması gerekir. 
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5.2. Ağ Çeşitleri 

 

Bilgisayar ağ yapı çeşitlerini gördük. Bu ağ yapı çeşitlerine uyumlu olarak bilgisayar ağ 

çeşitleri bulunmaktadır. Bu ağlar: 

 Yerel ağlar (local area networks) 

 Geniş alan ağları (wide area networks) 

 Metropolitan ağlar (metropolitan area networks) 

 

5.2.1. Yerel Ağlar (LAN) 

 

Bir sunucuya belirli bir uzaklıkla bağlanan gerek doğrusal, gerek halka ve gerekse yıldız 

yapıya sahip, mekan olarak küçük alanı kaplayan ağlara yerel ağlar denir. 
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Bir ilköğretim okulunda bulunan ağ yerel ağdır veya çok katlı bir binada hizmet veren bir 

şirketin oluşturduğu yapı yerel ağdır veya bir üniversitenin, bir fakültesinin kendi içerisinde 

kullandığı ağ yerel ağdır. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yapının nasıl olacağını kuruluşun 

amaçları ve finansal yapısı belirleyecektir. Yerel ağlar birbirleri ile bağlanabilirler. 

 

5.2.2. Geniş Alan Ağları (WAN) 

 

Yerel ağlar küçük ölçekli alanlar için oldukça kullanışlıdır. Ama iletişim teknolojisindeki 

gelişmeler uzaklıkları yakınlaştırdığı için gelişme yerel ağlardan çok daha büyük ve geniş 

alanları içeren bilgisayar ağlarına doğru olmaktadır. Geniş alan ağları bir ülke içerinde 

olabildiği gibi ülkeler, kıtalararası bile olabilmektedir. 

 

      Adana (LAN 4)                       Trabzon (LAN 3) 

 
      Ankara (LAN 1)                       İstanbul (LAN 2) 

 

5.2.3. Metropolitan Ağ (MAN) 

Metropolitan ağ da aslında bir geniş alan ağıdır. Ama temel bir özelliğinden dolayı geniş alan 

ağlarından ayrılmaktadır. Eğer bir geniş alan ağında(WAN) ağdaki tüm iletişim hatları aynı 

ise bu yapı “geniş alan ağı” dır. Ancak iletişim hatlarından bazıları yüksek kapasiteli ise 

(Metro Ethernet gibi) bu durumda bu ağ metropolitan ağdır. 
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Günümüzde tüm ülkelerin kullandıkları ağlarının içerisindeki bazı ağlar metropolitan ağ 

yapısında olan geniş alan ağlarıdır. 

(Metro Ethernet, Türk Telekom tarafından sunulan yeni nesil erişim şebekesidir. Yerel alan 

ağında kullanılan Ethernet teknolojisinin metropole uygulanmasıdır. Fiber optik kablo 

bağlantısı ile gigabit seviyesine kadar bağlantı imkanı sunmaktadır. ) 

 

6. TCP/IP 

 

INTERNET' e erişimde İletim Kontrol Protokolü / Internet Protokolü (TCP/IP - Transmission 

Control Protocol / Internet Protocol) standardı kullanılmaktadır. Bu protokol kümesinde çok 

fazla protokol bulunmaktadır. Protokolde yapılan işlem kısaca ve basitçe şöyledir. Protokolün 

TCP kısmı INTERNET' te göndereceğiniz bilgiyi parçalara ayırır ve bir ölçüde paketler. IP 

kısmı ise bir postacı gibi onu sizin bilgisayarınızdan alır gideceği yere kadar götürür. Taşıma 

sırasında bir aksilik olursa hatalı kısmı geri getirir ve hatasız kısmını tekrar geri götürür. 

İnternete bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. Domain Name System (DNS) 

olarak adlandırılan hiyerarşik bir isimlendirme sistemi ile (internet adresi) internete bağlı 

bilgisayar sistemlerine isimler verilir. DNS’ de bir TCP/IP servis protokolüdür. DNS Host adı 

verilen tüm birimlerin bir ağaç yapısında gruplandırılmasını sağlar. Bu şekilde her adresin her 

yerde tanımlanmasına gerek kalmaz. Örneğin, dhmi.gov.tr altında, bim.dhmi.gov.tr, onun 

altında da sbyrm.bim.dhmi.gov.tr şeklinde kollara ayrılan birçok adres olabilir. 

Her bir internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir. 

a.b.c.d şeklindeki bu numaralara (IP) Internet Protokol numaraları denir. Burada her bir hane 

0 ila 255 arasında bir tam sayıdır (32 bit adresleme sistemi). 

Örnek olarak www.dhmi.gov.tr için bu numara 212.175.133.30’dur. 
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Her internet adresinin ilk kısmı bulunduğu domain’ in adresini son kısmı ise makinenin 

adresini (host) verecek şekilde ikiye bölünür. 

DNS internet adresini sayısal adrese çevirir. Yani internet adreslerini planlamakla görevlidir. 

Başka bir ifadeyle, DNS’ in görevi host adlarına karşılık gelen fiziksel adresleri (IP) 

bulmaktır. 

 

 

 

 
 

 


