
T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AĞ TEMELLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankara, 2017



 
 
 

 

• Bu bireysel öğrenme materyali, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında 
uygulanan çerçeve öğretim programlarında yer alan kazanımların 
gerçekleştirilmesine yönelik öğrencilere rehberlik etmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

• Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

• PARA İLE SATILMAZ. 

 



 

 
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 2 
1. AĞ TASARIMI .................................................................................................................... 2 

1.1.Ağ İletişimi .................................................................................................................... 2 
1.1.1.Paralel İletişim ........................................................................................................ 2 
1.1.2.Seri İletişim ............................................................................................................. 3 

1.2.Ağ Topolojileri ............................................................................................................... 4 
1.2.1.Yol (Bus) Topolojisi ............................................................................................... 4 
1.2.2. Yıldız (Star) Topolojisi.......................................................................................... 5 
1.2.3. Ağaç (Tree) Topolojisi .......................................................................................... 5 
1.2.4. Halka (Ring) Topolojisi ......................................................................................... 6 

1.3. Ağ Bağlantı Tipleri ....................................................................................................... 7 
1.3.1. Kablolu Bağlantı .................................................................................................... 7 
1.3.2. Kablosuz Bağlantı .................................................................................................. 8 

1.4. Ağ Çeşitleri ................................................................................................................... 8 
1.4.1. Yerel Alan Ağları (LAN) ....................................................................................... 8 
1.4.2. Geniş Alan Ağları (WAN) ..................................................................................... 9 
1.4.3. Özel Sanal Ağlar (VPN) ........................................................................................ 9 

1.5. Ağ Cihazları ................................................................................................................ 10 
1.5.1. Ağ (Ethernet) Kartı .............................................................................................. 10 
1.5.2. Kablosuz Ağ Adaptörleri ..................................................................................... 11 
1.5.3.Hub (Çoklayıcı) .................................................................................................... 12 
1.5.4. Switch (Dağıtıcı) .................................................................................................. 12 
1.5.5.Bridge (Köprü) ..................................................................................................... 13 
1.5.6.Router (Yönlendirici)............................................................................................ 13 
1.5.7. Gateway (Ağ Geçidi) ........................................................................................... 14 
1.5.8. ADSL/VDSL Modem .......................................................................................... 14 
1.5.9. Access Point (Erişim Noktası) ............................................................................. 16 
1.5.10.Repeaters (Tekrarlayıcı) ..................................................................................... 17 

1.6. Ağ Oluşturma Modelleri ............................................................................................. 18 
1.6.1. Veri Haberleşmede Katman Kullanımı................................................................ 18 
1.6.2. OSI Modeli .......................................................................................................... 18 
1.6.3. TCP/IP Modeli ..................................................................................................... 20 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ .................................................................................................. 22 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 23 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 24 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 26 
2. KABLOLAMA .................................................................................................................. 26 

2.1. Kablo Özellikleri ......................................................................................................... 26 
2.1.1.Koaksiyel (Coaxial) Kablo ................................................................................... 27 
2.1.2. UTP (UnshieldedTwisted-Pair/Koruyucusuz Çift Bükümlü) Kablo ................... 27 
2.1.3. STP (ShieldedTwisted-Pair/Koruyuculu Çift Bükümlü) Kablo .......................... 29 
2.1.4. Fiber Optik Kablo ................................................................................................ 29 

2.2.Konnektör .................................................................................................................... 30 

İÇİNDEKİLER 

 i 



 

2.2.1. Kablo Hazırlama .................................................................................................. 31 
DEĞERLER ETKİNLİĞİ .................................................................................................. 40 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 41 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 42 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 44 
3. TCP/IP ................................................................................................................................ 44 

3.1. İnternet Adresleri ........................................................................................................ 44 
3.1.1. IP Adresleme ....................................................................................................... 44 
3.1.2. IP Adresi Çeşitleri ............................................................................................... 46 
3.1.3. IP Adres Sınıfları ................................................................................................. 46 
3.1.4. SaklıTutulan ( Rezerve ) IP Adresleri.................................................................. 48 
3.1.5. Genel ve Özel IP Adresleri .................................................................................. 48 
3.1.6. Alt Ağlar .............................................................................................................. 48 
3.1.7. Veri Paketleri ....................................................................................................... 49 

3.2.LAN Kurulumu ............................................................................................................ 50 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 58 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 59 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 60 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 62 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 

AÇIKLAMALAR 
ALAN Bilişim Teknolojileri 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Ağ Temelleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
ağ kurulumunu yapma ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Ağ kurulacak ortama göre ağ tasarımını yapabileceksiniz. 
2. EIA/TIA kablo bağlantı standardına göre kablolama 

yapabileceksiniz. 
3. Adresleme standartlarına göre TCP/IP protokolünü 

kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı  
Donanım: Bu ortamda bulunan kurulumu tamamlanmış 
bilgisayar, güvenlik yazılımları ve internet  

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 
değerlendirebileceksiniz. 
Öğretmeniniz, bireysel öğrenme materyalinin sonunda, 
ölçme araçları (uygulamalı faaliyetler, iş ve performans 
testleri, çoktan seçmeli / doğru-yanlış ve boşluk doldurmalı 
sorular, vb.) kullanarak kazandığınız bilgi ve becerileri ölçüp 
değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Yaygınlığı her geçen gün artan internet ve ağ teknolojileri, hayatımıza iletişim 

alanında büyük yenilikler getirmektedir. İnternet ve ağ teknolojileri aracılığıyla saniyeler 
hatta saliseler içinde dünyanın diğer ucundaki tanıdıklarla görüşülebilir, öğrenilmesi gereken 
konular hakkında sınırsız bilgi bulunabilir. Günümüzde her alanda kullanılan ve bilgiye 
erişim hızını büyük bir oranda arttıran internet, vazgeçilmez dev bir bilgi okyanusudur. Her 
eve ve her iş yerine giren bilgisayar bir ağa bağlanma zorunluluğunu da getirmiştir. 
Günümüzde mobil internetin (4G, 4.5G) etkinliği de artmaktadır. İnsanlar günün her saatinde 
ve her yerde internete bağlanabilmektedir. 

 
Bilgisayar ağları ve internetin bu denli gelişme gösterdiği günümüzde ağ sistemleri 

konusuna hâkim teknik eleman ihtiyacı da artmaktadır. 
 
Bu materyal sonunda ağ kurmak için gerekli ön bilgilere sahip olacak, kuracağınız ağa 

uygun yerleşim şeklini (topoloji) seçebilecek, seçtiğiniz topolojiye uygun kablo tipini 
belirleyebilecek, ağ kablonuzu kendiniz hazırlayabilecek ve ağ ortamında kullanacağınız 
gerekli ağ cihazlarını belirleyebileceksiniz. 

 
Ağ sistemlerinin yönetimi için kullanılan OSI standartlarını kavrayacak, TCP/IP 

protokolü içinde yer alan her yapının nasıl işlediğini kolayca anlayabileceksiniz. 
 
Kuracağınız ağın ya da mevcut sistemlerin daha verimli hâle gelmesi için çözümler 

üretebilecek, ortaya çıkan sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözebileceksiniz. 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
Ağ kurulacak ortama göre ağ tasarımını yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Günümüzde en sık kullanılan ağ topolojilerini ve bu topolojilere en fazla kaç 

bilgisayarın bağlanabileceğini araştırınız. 

 Okul laboratuvarlarını inceleyerek hangi ağ modelinin kullanıldığını tespit 

ediniz. 

 
1. AĞ TASARIMI 

 
1.1.Ağ İletişimi 

 
Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli 

kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi, kaynakların çok sayıda 
kişi tarafından paylaşılması ve yer, zaman sorunu olmaksızın insanların birbirleriyle 
haberleşebilmesi yaşadığımız çağda bilgisayar ağları kavramını bir kez daha önemli 
kılmaktadır. 

 
1.1.1.Paralel İletişim 

 
Paralel veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı anda gönderilmesidir. Paralel veri 

iletiminde gönderilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı bulunur. Bu haberleşme 
yöntemi hızlıdır. Ancak uzak mesafelerle yapılan haberleşmede maliyet çok fazladır. 

 
Şekil 1.1: Paralel iletişim  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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1.1.2.Seri İletişim 
 
Seri veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı hat üzerinden art arda gönderilmesidir. 
Bilgisayar ağlarında kullanılan iletişim seri iletişimdir. 
 
Seri veri iletiminde, bir kerede bir karakterin sadece bir biti iletilir. Alıcı makine,  

doğru haberleşme için karakter uzunluğunu, başla-bitir (start-stop) bitlerini ve iletim hızını 
bilmek zorundadır. Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm bitleri aynı anda iletildiği için 
başla-bitir bitlerine ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla doğruluğu daha yüksektir. Paralel veri iletimi, 
bilginin tüm bitlerinin aynı anda iletimi sebebiyle çok hızlıdır. 

 
Şekil 1.2: Seri iletişim 

Seri iletişim asenkron seri iletişim asekron ve senkronseri iletişim olmak üzere iki 
çeşittir: 

 
 Asenkron seri iletişim 
 
Herhangi bir zamanda veri gönderilebilir. Veri gönderilmediği zaman hat boşta kalır. 

Senkron seri iletişimden daha yavaştır. Her veri grubu ayrı olarak gönderilir. Gönderilen veri 
bir anda bir karakter olacak şekilde hatta bırakılır. Karakterin başına başlangıç ve sonunda 
hata sezmek için başka bir bit eklenir. Başlangıç için başla biti (0), veri iletişimini 
sonlandırmak için ise dur biti (1) kullanılır. 

 
 Senkron seri iletişim 
 
Senkron iletişim alıcı ve vericinin eş zamanlı çalışması anlamına gelir. Önce gönderici 

taraf belirli bir karakter gönderir. Bu her iki tarafça bilinen iletişime başlama karakteridir. 
Alıcı taraf bu karakteri okursa iletişim kurulur. Verici bilgileri gönderir. Transfer işlemi veri 
bloku tamamlanana ya da alıcı verici arasındaki eşleme kayboluncaya kadar devam eder. 

 
  

3 



 

1.2.Ağ Topolojileri 
 
Topoloji bilgisayarların birbirine nasıl bağlandıklarını tanımlayan genel bir terimdir. 

Topolojinin bir kısmı kablolama arabirimlerinden bahseden fiziksel topoloji kısmıdır. Diğer 
kısmı ise medyanın veri gönderiminde nasıl kullanıldığından bahseden mantıksal topoloji 
kısmıdır. 

 
1.2.1.Yol (Bus) Topolojisi 

 
Bütün terminaller tek bir doğrusal kablo ile birbirlerine bağlanmıştır. Burada hatta 

gönderilen sinyal tüm terminallere gider. Sinyal bir hedefe ulaşana ya da bir sonlandırıcıya 
gelene kadar hatta dolaşır. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta 
bırakır. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide birden fazla 
istasyonun bilgi göndermesi durumunda ağ trafiğinde aksamalar meydana gelir. Bunu 
önlemek için hat paylaşımını düzenleyen ağ protokolleri kullanılmalıdır. 

 
Bus topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır, ağdaki her 

istasyona ise T-konnektör takılır. Bus topolojisinde verileri sonlandırmak için mutlaka 
kablonun iki ucuna sonlandırıcı (terminatör) adı verilen ağı sonlandıran parçalar takılmalıdır. 

 
Şekil 1.3: Yol (Bus) topolojisi 

Avantajları 
 
 Kurulumu kolay bir çözümdür. 
 Hub ya da switch gibi elemanlara ihtiyaç duyulmaz. Böylece maliyet düşer. 
 Kablo yapısı güvenlidir. 
 Merkezi birime ihtiyaç duyulmaz. 
 
Dezavantajları 
 
 En büyük dezavantajı bir istasyonda oluşan hatanın (temassızlık,kopukluk, kısa 

devre vs.) tüm sistemi etkilemesidir. 
 Arıza tespiti zordur. 
 Maksimum 30 istasyon bağlanabilir. 
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1.2.2. Yıldız (Star) Topolojisi 
 
Birden fazla bilgisayarın merkezinde hub/switch ile birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ 

topolojisidir. Ağın merkezindeki hub/switch bilgisayarlar arasındaki iletişimi koordine eder. 

 
Şekil 1.4: Yıldız (star) topolojisi 

Yıldız topolojisinin; 
 
Avantajları 
 
 Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez. 
 Ağa yeni bir istasyon eklemek kolaydır. 
 Arıza tespiti kolaydır. 
 
Dezavantajları 
 
 Merkezi birimin devre dışı kalması tüm sistemi etkiler. 
 Çok fazla kablo kullanıldığı için diğer topolojilere göre masraflıdır. 
 Hub kullanıldığında ağ trafiği artar. 
 

1.2.3. Ağaç (Tree) Topolojisi 
 
Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece 

ağlar büyütülebilir. Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi 
ile de bunlar birbirine bağlanabilir. Günümüzde en yaygın kullanılan topolojidir. 
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Şekil 1.5: Ağaç (tree) topolojisi 

Avantajları 
 
 Her bir bölüme ulaşmak kolaydır 
 Birçok çalışma grubu bir araya getirilebilir. 
 
Dezavantajları 
 
 Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir. 
 Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur. 
 

1.2.4. Halka (Ring) Topolojisi 
 
Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlandığı topoloji 

çeşididir. Hatta gönderilen sinyal hedefe ulaşıncaya kadar tüm terminallere uğrar. 
Düğümlerden herhangi birindeki hatanın ya da kablodaki bir sorunun tüm sistemi etkilemesi 
bu topolojinin en önemli dezavantajıdır. 

 

Şekil 1.6: Halka (ring) topolojisi 
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1.3. Ağ Bağlantı Tipleri 
 
Ağ bağlantı tipleri kablolu ve kablosuz olmak üzere iki çeşittir. 
 

1.3.1. Kablolu Bağlantı 
 
Kablolu bağlantı, ağdaki cihazların birbirlerine kablo vasıtası ile bağlandıkları yapıdır. 

Kablolu bağlantıda kablo uzunluğunun artması iletişim performansını olumsuz 
etkilemektedir. Bu bağlantı türünde kullanılan kablo türüne göre bağlantı hızında 
değişiklikler olabilmektedir. Dünyada kıtalar arası bağlantı okyanus altlarından geçirilen 
kablolar ile sağlanmaktadır. 

 
Şekil 1.7: Kıtalararası ağ kablolaları 
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1.3.2. Kablosuz Bağlantı 
 
Kablosuz bağlantı kablolu iletişime alternatif olarak uygulanan RF (Radyo Frekansı) 

teknolojisini kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan esnek bir iletişim şeklidir. Bu bağlantı 
şeklinde ağdaki cihazlar (bilgisayar, yazıcı, kamera, vs.) birbirleri ile kablosuz cihazlar 
(Wireless Bridge) ve donanımlarla bağlantı oluşturmuştur.Kablosuz haberleşme bilgi taşıyan 
sinyallerin belirli frekans değerlerinde atmosfer üzerinden alıcı ve verici birimler arasında 
elektromanyetik dalgalar ile aktarımına dayanır. Günümüzde kablosuz bağlantı hızla kablolu 
bağlantının yerini almaktadır. Bunda kablosuz bağlantı hızlarının yükselmesinin etkisi 
büyüktür. 

 
Şekil 1.8: Kablosuz bağlantı 

1.4. Ağ Çeşitleri 
 
Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan 

bir yapıdır. Yüzlerce iş istasyonu veya kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi iki 
bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla da elde edilebilir. Oluşturulan bu ağlar kendi içinde 
kullanım alanlarına göre sınıflandırılmıştır. İnternette temelde milyarlarca aygıtın birbirine 
bağlandığı bir ağdır. 

 
1.4.1. Yerel Alan Ağları (LAN) 

 
Belli sayıdaki bilgisayarın belirli bir alanda oluşturdukları ağ çeşididir. Yerel alan 

ağları (LocalArea Network) bilgisayarlar, ağ arabirim kartları, ağ kabloları, ağ trafik kontrol 
cihazları ve diğer çevresel cihazlardan oluşmuştur. 
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Yerel alan ağlarında bir ofis veya bir bina içinde yazıcı, dosya ve program paylaşımı 
gibi işler kolaylıkla ve verimli bir biçimde yapılabildiği gibi elektronik haberleşme 
dediğimiz e-mail ve video konferans uygulamaları da başarılı bir biçimde yerine 
getirilmektedir. 

 
1.4.2. Geniş Alan Ağları (WAN) 

 
Ağdaki kullanıcı sayısının artması ve ağın alan bakımından genişlemesi sonucunda 

ortaya çıkan ağ tipine geniş alan ağı (Wide Area Network) denmektedir. Geniş alan ağları 
farklı bölgelerde olan bilgisayar veya sunucuları içeren yerel alan ağlarının birbirine 
bağlanmış hâlidir. Ağlar arası bağlantı fiber optik kablolar aracılığı ile olabileceği gibi 
uydular üzerinden de sağlanabilir. En çok tanınan geniş alan ağı internettir. 

 
İnternet birbirinden uzak birçok yerel alan ağlarının (Local Area Network) 

birleşmesiyle oluşan milyonlarca geniş alan ağların (Wide Area Network) routerlar 
vasıtasıyla bağlanması sonucu oluşan en geniş ağdır. 

 
1.4.3. Özel Sanal Ağlar (VPN) 

 
Özel sanal ağlar ile internet gibi halka açık ağlar üzerinden güvenli bir şekilde 

kullanıcıların kendi kurum kaynaklarına erişmeleri sağlanmaktadır. Özel sanal ağ (Virtual 
Private Network) ağlara güvenli bir şekilde uzaktan erişimde kullanılan bir teknolojidir. 
Örneğin yüzlerce bayisi olan büyük şirketler kendilerine ait bir VPN altyapısı oluşturup 
kendilerine ait sitelere sadece o VPN ağına kayıtlı bilgisayarların ulaşmasını sağlayarak 
ortaya çıkabilecek ciddi sorunların önüne geçmektedir. Eğer VPN kullanmadan normal 
internet üzerinden işlem yapsalardı bütün bu bayilerin güvenliğini sağlaması söz konusu 
olamayacaktı ve böylece çok ciddi güvenlik açıklarına maruz kalabilecekti. 

 
Şekil 1.9: VPN çalışma mantığı 
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Başka bir tür VPN’de ise bazı programlar yada siteler size ait bir bağlantı açarak 
onların ağı üzerinden istediğiniz her yere bağlanmanızı sağlayabilmektedir. Fakat bu 
yöntemde bilgiler aracı bir site/program üzerinden geçtiği için veri güvenlik oldukça düşük 
olacaktır. 

 
1.5. Ağ Cihazları 

 
Ağ cihazları bilgisayar veya benzeri sayısal sistemlerin birbirleriyle karşılıklı 

çalışmalarını, iletişim yapmalarını sağlayan ara cihazlardır. Bir ağ yapısı bu tür cihazların 
birbirine bağlanmasıyla oluşur. 

 
1.5.1. Ağ (Ethernet) Kartı 

 
Bilgisayarların ve diğer cihazların bir ağa bağlanmasını sağlayan donanımlara ağ 

arabirim kartı (NIC- Network İnterface Kart) denir. Bilgisayarın özelliklerine göre anakartla 
bütünleştirilmiş hâlde olabilir ya da anakart üzerindeki herhangi bir çevresel yuvaya takılı 
olabilir. PCI, USB gibi bağlantı yuvalarını kullanan ağ arabirim kartları vardır. Fakat 
günümüzde bütün anakartlar üzerinde ethernet portu tümleşik olarak gelmektedir. 

 
Fotoğraf 1.1: Harici ağ (ethernet) kartı 

 
Fotoğraf1.2: Dahili (onboard) ağ portu 
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 Ethernet kartının görevleri: 
 

• Bilgisayardaki verileri alır ve kabloya iletir. 
• Aynı şekilde, kablodaki verileri alır ve bilgisayara iletir. 
• Kablodan alınan verinin bilgisayar için olup olmadığını belirler. 
• Bilgisayarla kablo arasında veri akışını kontrol eder. 

 
Ağ arabirim kartlarının kendine özgü başka bir kartta olmayan 48 bitlik fiziksel bir 

adresi vardır. Bu adrese MAC (Media Access Control) adresi denir. MAC adresi kullanıcılar 
için ağ üzerindeki veri akışını kontrol etmekte kullanılır. 

 
MAC adresi (Media Access Control) (donanımın fiziksel adresi) ile bilgisayarlar 

ağ üzerinden gelen veri paketinin kendilerine gelip gelmediğini anlar. Bilgisayar, paketin ilk 
bölümü olan alıcı adresindeki MAC adrese bakar ve kendi MAC adresiyle kontrol eder. Eğer 
gelen paket kendine ait ise alır, değilse göz ardı eder. Her ağ donanımı içinde üretilirken 
kaydedilmiş ve dünyada bir eşi olmayan bir numara mevcuttur. Ağ kartları bir diğer ağ 
kartına veri yollarken alıcıyı diğerlerinden ayırmak için bu MAC adresini kullanır. MAC 
adresi, 0-9 arası rakamlar ve A-F arası harflerden (yani onaltılık sayı sistemiyle ifade edilir) 
oluşan ifadedir (70-8B-CD-5F-18-9B gibi). Her ağ arayüzünün (ethernet, kablosuz, 
bluetooth vb.) kendine özel, benzersiz birer MAC adresi vardır. 

 
1.5.2. Kablosuz Ağ Adaptörleri 

 
Günümüzde RJ45 portlu ağ kartları yerlerini kablosuz adaptörlere bırakmaya 

başlamıştır. Dizüstü bilgisayarlarda tümleşik gelen bu kablosuz bağlantı özelliği masaüstü 
bilgisayarlarda (şu an için çok az anakart üzerinde tümleşik gelse de) USB olarak takılabilen 
ağ adaptörleriyle sağlanabilmektedir. 

 
Fotoğraf1.3: Kablosuz ağ adaptörü 

Kablosuz ağ adaptörlerinin direkt USB’den takılabilen modelleri olduğu gibi kabloyla 
uzatılarak istenen yere konabilen antenli modelleri de vardır. Bu özelliğin kullanılabilmesi 
için kablosuz internet bağlantısının olması gerekir. Örneğin evde kablosuz internet bağlantısı 
sağlayan bir aygıt varsa ve bu aygıt masaüstü bilgisayara uzaksa kablolu bağlantı için 
oldukça fazla kablo harcamak ve bu kabloyu evin içinden geçirmek gerekir. Bu tür durumda 
kablosuz ağ adaptörü ile bütün bu sorunların önüne geçilebilir. 
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1.5.3.Hub (Çoklayıcı) 
 
Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ 

elemanıdır. Hub kendine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün 
bilgisayarlara yollar. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek kendine gelmişse kabul eder.  

 
Hublar, 4, 8, 12, 16, 24 portlu olarak üretilir. Hub’a UTP kablo ile bağlanılır ve her bir 

bağlantı 100 metreden daha uzun olamaz. Hub çalışırken herhangi bir portundan kablo 
çıkarmak veya herhangi bir portuna kablo takmaksorun çıkarmaz. 

 
Fotoğraf1.4: Hub (Çoklayıcı) 

1.5.4. Switch (Dağıtıcı) 
 
Anahtar (switch) ağ sistemlerinde, ağ içindeki aygıtların ortak kullanım veya paylaşım 

için birbirine bağlanmasını sağlayan,kendine bağlı olan tüm bilgisayarların MAC adreslerini 
hafızasında tutan ve diğer bilgisayarlardan gelen verileri filtreleyerek sadece ilgili 
bilgisayara gönderen cihazdır. Klasik hub’lardan farkı, gelen veriyi sadece istenen aygıta 
gönderir, hub ise gelen veriyi tüm aygıtlara gönderir ve sadece ilgili aygıt veriyi alır. 
Günümüzde hub’ların yerine anahtar (dağıtıcı) cihazları kullanılmaktadır. 

 
Anahtar cihazının günümüzde 4-5-8-16-24-26-48 portlu olanları bulunmaktadır. 
Anahtar cihazı portlarına bağlanan bilgisayarları MAC adreslerine bakarak tanır. 

Dağıtım işlemini gerçekleştirmek için MAC adreslerini yapısında bulunan tablolarda tutar. 
Kendine ulaşan veri paketlerini, MAC adreslerini inceleyerek sadece hedef MAC adresine 
sahip bilgisayarın bağlı olduğu porta gönderir. Böylece ağdaki çakışmalar engellenmiş olur. 

 
Fotoğraf1.5: Switch (dağıtıcı) 
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1.5.5.Bridge (Köprü) 
 
Birbirinden bağımsız ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlanacak ağlar birbiri 

ile aynı veya farklı topolojide olabilir. Örneğin köprü ile bir yıldız ve bir halka topolojisinde 
ağları birbirine bağlayarak tek bir ağ gibi gösterilebilir. Halka ağı içindeki iki bilgisayar 
arasında veri aktarımı yapılacaksa bu işlem yıldız ağını meşgul etmez. 

 
Fotoğraf1.6: Bridge (köprü) 

1.5.6.Router (Yönlendirici) 
 
Router temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN-LAN ya da LAN-WAN arasında 

bağlantı kurmak amacıyla kullanılır. Üzerinde LAN ve WAN bağlantıları için ayrı port 
bulunur ve şaseli olarak da üretilebilir. Bu portlara gerektiğinde LAN veya WAN portları 
eklenebilir. 

 
Yönlendiriciler sahip oldukları işletim sistemleri ile programlanabilir ve gerekli 

ayarlamalar yapıldığında uzak bir ağa erişmek için mevcut birden fazla yol arasından 
kullanabilecekleri en iyi yolu seçebilir. 

 
Fotoğraf1.7: Router (yönlendirici) 
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1.5.7. Gateway (Ağ Geçidi) 
 
Ağ geçidi, farklı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri 

çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımıdır. Bir başka deyişle aynı dili konuşamayan 
iki ağ arasında tercüman vazifesi görür. İletişimi sağlayabilmek için ağ geçidi iletişim 
kurallarını dönüştürme işlemini gerçekleştirir. 

 
Fotoğraf1.8: Gateway (ağ geçidi) 

1.5.8. ADSL/VDSL Modem 
 
Modemin görevi, bilgisayardan aldığı digital(sayısal) veriyi analog veriye çevirerek 

göndermek ve aynı şekilde karşı taraftaki bilgisayardan gelen analog veriyi tekrar digital 
veriye çevirerek bilgisayara iletmektir. Modem terimi, modulation-demodulation 
kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulmuştur. 

 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan 

ADSL, mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve 
görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir. Yukarıdaki açılımı ile 
ADSL, standart telefon görüşmeleri ile aynı anda, yüksek hızda veri geçirilebilen telefon 
hattını ifade eder. Asimetrik kelimesi ise veri alım (download) ve veri gönderim (upload) 
hızlarının birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Telefon hatlarının bu şekilde 
kullanılmasını sağlayan teknoloji de ADSL teknolojisidir. 

 
VDSL/VDSL2 (Veryhighdata rate digitalsubscriberline) ise telefon hatları üzerinden 

çok yüksek hızlarda veri alışveriş hızı sunabilen bir DSL teknolojisidir. Çok geniş bant 
genişliği imkânı sunmasına rağmen, VDSL’de mesafe ile bağlantı hızı ters orantılıdır. 
VDSL’de tıpkı ADSL gibi bakır kabloları kullanmaktadır. 

 
ADSL/VDSL modemlerin arka tarafında bir adet telefon port girişi ve bir adet ethernet 

portu mutlaka bulunur. Ethernet port sayısı birden fazla olabilir. 
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Şekil 1.10: Modem arkayüzü 

Telefon hattına (eğer telefon kullanılıyorsa) splitter takılarak telefon hattı çoğaltılır. 
Bir tanesi telefona diğeri modemin ADSL/VDSL portuna takılır,ethernet kablosuyla telefon 
ve bilgisayar arasında bağlantı kurulur. Daha sonra modemin ayarları yapılır (Modem 
otomatik kurulumda yapabilir.). Kurulumdan sonra modemin ön yüzündeki lambalar kontrol 
edilir. 

 
Fotoğraf1.9: Modem ön tarafı 
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ADSL/VDSL modemlerin ön yüzünde bir adet power (güç), bir adet ADSL/VDSL ve 
bir adet internet (yada PPP) lambası ve kaç adet ethernet portu varsa o kadar LAN lambası 
vardır. Buradan LAN lambası yanıyorsa bilgisayarla bağlantısı olduğu, ADSL/VDSL 
lambası yanıyorsa telefon hattının düzgün çalıştığı ve internet lambası yanıyorsa modem 
ayarlarının doğru olduğu tespit edilebilir. ADSL/VDSL lambası yanıp internet lambası 
yanmıyorsa modem ayarlarının yanlış olduğu, ADSL/VDSL lambası yanmıyorsa telefon 
hattında bir sorun olduğu anlaşılır. Modem kablosuz özelliği olan bir modemse WLAN 
lambası ile kablosuz özelliğinin aktif olup olmadığına bakılır; aktif değilse modemin 
ayarlarına girilip aktif edilebilir. 

 
Arka tarafta yer alan RESET düğmesine ince bir cisimle belirli bir süre (20 ile 40 

saniye kadar) basılırsa modeminbütün lambaları sönüp yanacaktır. Bu işlem modemin 
ayarlarını sıfırlar ve tekrar kurulum yapmak gerekir. 

 
1.5.9. Access Point (Erişim Noktası) 

 
Access point kablolu internet bağlantısını kablosuza çevirmeyi sağlayan bir 

donanımdır. Modemde kablosuz internet özelliği yoksa accesspointe modemden bağlanacak 
bir ethernet kablosuyla internet bağlantısı kablosuza çevrilebilir. Modemde kablosuz bağlantı 
özelliği varsa fakat buna rağmen bağlantı sorunu yaşanıyorsa uygun bir yere çekilecek 
kabloya bağlanacak accesspoint ile kablosuz bağlantının kapsama alanı genişletilebilir. 

 
Fotoğraf1.10 Access point (erişim noktası) 
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Şekil 1.11 Access point çalışma örneği 

Büyük binalarda (okul, yurt, restoran, havaalanı vb.) bu yöntem çok sık 
kullanılmaktadır. Katlı yapılarda bütün katlara tek bir noktadan kablo çekilir ve her bir katta 
aynı noktaya bir accesspoint bağlanır. Böylece bütün katlara kablosuz internet verilmiş olur. 
Fotoğraftaki örnekte bir bağlantının katlar arasında internet dağılımı ve güvenlik 
kameralarına bağlantısı gösterilmiştir. 

 
PoE (Power Over Ethernet) ethernet üzerinden besleme anlamına gelir. PoE destekli 

Network Switch'ten PoE destekli cihaza Cat5 veya Cat6 kablo çekilerek tek kablodan hem 
veri hemde güç taşınmış olur.T568B standardına göre 4 ve 5. kablolardan(mavi beyaz-yeşil) 
olan kablolarından enerji taşınır.Bunun avantajı sahada beslemenin çekilmesinin güç olduğu 
yerlerde merkezi bir yere konarak sadece tek kablo ile cihaza çıkmayı sağlar. 

 
1.5.10.Repeaters (Tekrarlayıcı) 

 
Repeaters’lar kablosuz bağlantının yetersiz kaldığı ve kablo ile accesspoint 

kullanılamayacak durumlarda kullanılan bir donanımlardır. 
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Repeater kablosuz ağa bağlanarak, ağdaki sinyalin kuvvetlendirilmesi ve kablosuz 
olarak iletilmesini sağlar. Bunun için repeaters’ın prize takıldıktan sonra kablosuz ağın 
bulunarak bağlanması gerekir. 

 
Fotoğraf1.11 Repeaters (tekrarlayıcı) 

1.6. Ağ Oluşturma Modelleri 
 

1.6.1. Veri Haberleşmede Katman Kullanımı 
 
Haberleşme ağlarında ortamın fiziksel olarak oluşturulmasında paketlerin 

oluşturulması, veri aktarımı sırasında oluşan tıkanıkların giderilmesi, paketlerin varış 
noktasına yönlendirilmesi, ağdaki bir hattın bozulması durumunda alternatif yolların 
bulunması, hataların fark edilmesi, hataların düzeltilmesi, verinin bir uygulama protokolü 
aracılığı ile kullanıcıya sunulması gibi pek çok karmaşık işlemin yapılması gerekir. 
Katmanların kullanılması bu tarz karmaşık işlerin yapılmasında kolaylıklar sağlar. 

 
1.6.2. OSI Modeli 

 
Kullanıcıların farklı talepleri ve dolayısıyla ağ üzerinde kullanılmak zorunda kalınan 

karmaşık uygulamalar, ağ kurulumlarında bir hiyerarşinin doğmasını kaçınılmaz yapmıştır. 
Bilgisayar ağları büyüdükçe bu ağları yönetmek ve sorun gidermek, standart bir yapı 
olmadığı da düşünülürse çok daha zorlaşmaya başlamıştır. 

 
Bilginin ağ üzerinde nasıl hareket ettiğini anlamanın en etkili yolu OSI referans 

modelini iyi anlamaktan geçer. Ağ üzerinde farklı cihazlar arasında farklı ağ medyaları 
üzerinden iletilen bilginin nasıl hareket etiğini en iyi OSI referans modeli açıklar. 

 
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) birçok ağ yapısını inceleyerek 1984 

yılında OSI referans modelini geliştirdi. Donanım ve yazılım firmaları da bu standarda 
uygun ürünler üretmeye başladılar. 
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OSI modelinde 7 katmanlı bir yapı kullanılmıştır. Bu model ile katmanların 
işlevlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaylaşmış, farklı donanım ve yazılım ürünlerinin 
birbirleriyle uyumlu çalışması sağlanmış, katmanlar arası iş birliği, görev paylaşımı, problem 
çözümü gibi kolaylıklar gelmiştir. OSI başvuru modelinde her bir katmana atanan görevler 
şöyledir: 

 
 Fiziksel katman: Bu katman ağın elektriksel ve mekanik karakteristiklerini 

belirler. Modülasyon teknikleri, çalışma voltajı, frekansı vs. bu katmanın temel 
özelliklerindendir. OSI referans modeli bir ağ uygulaması değildir. OSI sadece 
her katmanın görevini tüm detayları ile tanımlar. Gerçekleştiren firmadan 
firmaya farklılık gösterebilir. Veri gönderimi sırasında fiziksel katman 0 ve 1 
bitlerinden oluşan çerçevelerin nasıl elektrik, optik veya radyo sinyallerine 
çevrileceğini tanımlar. Veri iletiminin gerçekleşebilmesi için iletişimde bulunan 
iki bilgisayarın fiziksel katmanında aynı protokolleri kullanması gerekir. 

 
 Veri iletim katmanı: Bu katman fiziksel katmana ulaşım stratejisini belirler. 

Fiziksel adresleme (MAC), ağ topolojisi, akış kontrolü vs. bu katmanın 
görevlerindendir. Köprü cihazları bu katmanda çalışır. Verinin gönderileceği 
bilgisayarın tanımlanması, kablonun kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi 
ve gelen verilerin kontrolü işlemleri gerçekleştirilir. 

 
 Ağ katmanı: Bağlantıyı sağlayan ve ulaşılmak istenen bilgisayara giden yolu 

bulan katmandır. Yönlendirme protokolleri bu katmanda çalışır. İletilecek veri 
paketini iki nokta arasında taşımak için yönlendiricilerin kullanacağı bilginin 
eklendiği katmandır. Adresleme, yönlendirme, mantık protokolleri gibi 
fonksiyonları yerine getirir. 

 
 Taşıma katmanı: Bu katman gelen bilginin doğruluğunu kontrol eder. Bilginin 

taşınması esnasında oluşan hataları yakalar ve bunları düzeltmek için çalışır. 
Üst katmandan gelen veriyi parçalara ayırarak bunları alt katmana doğru bir 
şekilde iletilmesini sağlar. Verinin iletimi sırasında oluşan hataları tespit edip bu 
hataları düzeltmeye çalışır. 

 
 Oturum katmanı: İki bilgisayar üzerindeki uygulamaların birbirini fark ettiği 

katmandır. Veriyi gönderen ve alan bilgisayarlar arasında oturum kurulmasını, 
sürdürülmesini ve sonlandırılmasını sağlar. Bir oturum sayesinde kullanıcı 
uzaktaki zaman paylaşımlı bir sisteme bağlanır veya iki bilgisayar arasında veri 
transferi yapılır. Oturumlar aynı anda tek veya çift yönlü olarak yapılır. 

 
 Sunum katmanı: Bu katmanda gelen paketler bilgi haline dönüştürülür. 

Bilginin karakter set çevrimi veya değiştirilmesi, şifreleme vs. görevlerini 
üstlenir. İletilen verinin söz dizimi ve semantiği ile ilgilenir. Gönderilen verinin 
alıcı tarafından anlaşılabilir olup olmadığını kontrol eder. 
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 Uygulama katmanı: Kullanıcıya en yakın olan katmandır. Kelime işlemci, 
elektronik tablo, sunu, banka terminali programları vs. bu katmanın parçalarıdır. 
Uygulama programlarının çalıştığı çerçeveyi yani ağa erişim için kullanacağı 
protokolleri sağlar. 

 
Şekil 1.12 OSI katmanları 

Bilgisayar ağı erişiminde genel olarak dört tip bağlantı aygıtı kullanılır: tekrarlayıcı 
(repeater), köprü (bridge), yönlendirici (router) ve ağ geçidi (gateway). Tekrarlayıcılar 
tamamen protokol bağımsız olarak fiziksel katmanda çalışır ve fiziksel genişleme amaçlı 
kullanılır. 

 
1.6.3. TCP/IP Modeli 

 
İnternetin tarihsel ve teknik standartları TCP/IP referans modelidir. Bu model Birleşik 

Devletler savunma bölümü tarafından üretilmiş bir modeldir. Tasarlanışının nedeni nükleer 
savaş dâhil her türlü şartta sürekli ayakta durabilen bir ağ yapısının istenmesidir. TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) modeli OSI standartlarına uygun 
düzenlenmiş 4 katmandan oluşur. 

 
 Uygulama katmanı (applicationlayer) 
 
OSI modelindeki üst katmanlardan uygulama, sunuş ve oturum 

katmanlarınınbirleşiminden oluşan TCP / IP katmanıdır. Uygulamaların çalışması, iletim için 
hazırlık, bağlantının sorgulanması ve ortak bir formatta haberleşme bu katmanda gerçekleşir. 

 
 İletim katmanı (transport layer) 
 
Bilginin güvenli aktarımı, bilgi iletimdeki servis kalitesi ayarları, aktarım sonrasında 

bilgiye ait hata doğrulaması gibi işlemler bu katmanda yapılır. Uygulama katmanı ile ağ 
katmanı arasındaki geçişi düzenler. Bu katmanda TCP ( transmissioncontrolprotocol ) ve 
UDP ( userdatagramprotocol ) protokolleri kullanılır. 
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 İnternet katmanı (internet layer) 
 
Veri paketlerinin yönlendirilmesi ve hedefine gönderilmesinden bu 

katmansorumludur. Bu katmanda 3 alt protokol çalışır: IP ( internet protocol ), ARP ( 
adressresolutionprotocol ), ICMP ( internet controlmessageprotocol ) 

 
 Ağ giriş katmanı ( network accesslayer) 
 
OSI modelindeki veri bağı ve fiziksel katmanlarının birleşiminden oluşur. Fiziksel 

donanımın ( ağ arabirim kartı, kablolar ) yer aldığı katmandır. Temel fonksiyonu gelen ya da 
giden bilgiler için ağ arabirim kartı vasıtasıyla ile İnternet katmanı bağlantısını 
gerçekleştirmektir. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıdaki hikâyeyi okuyunuz. Hikâyenin size hissettirdiklerini aşağıdaki alana 

yazınız. 
 
Erkek kardeşlerin ikisi de babalarından kalma çiftlikte çalışırdı. Kardeşlerden biri 

evliydi ve çok çocuğu vardı. Diğeri ise bekârdı. Her günün sonunda iki erkek kardeş 
ürünlerini ve kârlarını eşit olarak bölüşürlerdi. 

 
Günün birinde bekâr kardeş kendi kendine: "Kardeşimin eşi ve çocukları var onun 

daha çok ürüne ihtiyacı var, ben yalnızım ve pek fazla gereksinimim yok."dedi. Böylelikle, 
her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna 
götürdü. 

 
Bu arada evli olan kardeş de, kendi kendine: "Kardeşim daha evlenmedi ve evlenmek 

istediğinde daha çok ürüne ve paraya ihtiyacı olacak." dedi. 
 
Böylece evli olan kardeş her gece evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice erkek 

kardeşinin tahıl deposuna götürdü.İki kardeş yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadı, 
çünkü her ikisinin de deposundaki tahılın miktarı değişmiyordu. 

 
Sonra, bir gece iki kardeş gizlice birbirlerinin deposuna tahıl taşırken çarpışıverdiler. 

O anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp birbirlerini kucakladılar. 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 
 
  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda binanıza uygun ağ topolojisini, bu 

topolojiye uygun cihazları ve bunların nerelere konması gerektiğini kavrayabileceksiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alınız. 

 Binanın yapısını inceleyiniz. 

 Nerelerden kablo geçebileceğini, nerelere 
kablosuz aygıtlar gerektiğini 
incelemelisiniz. 

 Ağ kablolarının geçeceği yerleri 
belirleyiniz.  Kabloya uygun yerleri belirlemelisiniz. 

 Kablosuz verici konacak yerleri 
belirleyiniz. 

 Kabloya uygun olmayan yerleri 
belirlemelisiniz. 

 Kablo için ölçü alınız.  Ölçüm cihazı kullanmalısınız. 

 Ağın taslağını çiziniz.  Bilgisayarda yada kağıt üzerinde 
çalışmalısınız. 

 Ağ topolojisini belirleyiniz.  Şu ana kadar elde ettiğiniz bütün bilgileri 
kullanmalısınız. 

 Kullanılacak ağ ekipmanını 
belirleyiniz. 

 Modem, switch repeater, access point vb. 
incelemelisiniz. 

 
 
 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi topolojilere örnek olamaz? 
A) Yol topolojisi 
B) Yıldız topolojisi 
C) Kablolu topolojisi 
D) Ağaç topolojisi 
E) Halka topolojisi 
 

2. İnternet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Dünyadaki bütün bilgisayarların birbirine bağlandığı bir ağdır. 
B) Kablolu yada kablosuz bağlanılabilir. 
C) Kıtalar birbirlerine kabloyla bağlıdır. 
D) VPN kullanılacaksak internete gerek yoktur. 
E) İnternet bağlantısı olan tek bir ağ kablosuyla yüzlerce bilgisayarlık bir ağa internet 

sağlanabilir. 
 

3. Aşağıdaki aygıtlardan hangisi ağınızda bir internet bağlantısı olabilmesi için mutlaka 
olmalıdır? 
A) ADSL/VDSL modem 
B) Repeater (tekrarlayıcı) 
C) Switch (yönlendirici) 
D) Access point (erişim noktası) 
E) Bridge (köprü) 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi OSI katmanlarından biri değildir? 
A) Sunum katmanı 
B) Oturum katmanı 
C) Taşıma katmanı 
D) Fiziksel katman 
E) İnternet katmanı 
 

5. Aşağıdaki aygıtlardan hangisi kablolu bağlantının yapılamadığı ve kablosuz 
bağlantının güçlendirilmesi gerektiği durumlarda kullanılır? 
A) Access point (erişim noktası) 
B) Repeater (tekrarlayıcı) 
C) ADSL/VDSL modem 
D) Switch (yönlendirici) 
E) Gateway (ağ geçidi) 
 
 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 
yazınız. 

 
6. Bir veri içindeki bitlerin aynı hat üzerinden art arda gönderilmesine 

……………………..iletişim denir. 
 

7. Günümüzde en çok kullanılan topoloji ……………………..topolojisidir. 
 

8. Dar bir alanda yapılan ağ bağlantısına ………………..denir. 
 

9. Geniş bir alanda yapılan ağ bağlantısına …………………denir. 
 

10. Kablolu modemden kablosuz bağlantı sağlayabilmek için 
……………………kullanılmalıdır. 
 

11. Ağda dolaşan veri paketleri ………………………..adresi sayesinde hangi 
bilgisayardan veri paketi geldiği anlaşılır. 
 

12. İnternette dolaşan veri paketleri    ………………adresi sayesinde doğru bilgisayara 
ulaşır. 
 

13. Modemde …………………lambası yanmıyorsa telefon hattını kontrol etmemiz 
gerekir. 
 

14. Modemde ……………lambası yanmıyorsa modem ayarlarını kontrol etmemiz 
gerekir. 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
EIA/TIA kablo bağlantı standardına göre kablolama yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Okulunuzun bilgisayar laboratuvarını inceleyiniz,laboratuvarda hangi tip ağ 

kabloları kullanıldığını tespit ediniz; tespit ettiğiniz kablolarla ilgili araştırma 

yapınız. 

 
2. KABLOLAMA 

 
2.1. Kablo Özellikleri 

 
Kablo elektriksel bir devre elemanıdır. Kablo genellikle çevresi koruyucu tabakalar ile 

kaplanan, iletimin mümkün olduğunca az kayıpla gerçekleşmesini sağlayan araçlardır. 
Günümüzde İnternet’ten, araba motoruna, ev aletlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. 
Veri,enerji, sinyal taşır. Günümüzde kablosuz cihazların yaygınlaşmasına rağmen kablolu 
iletişim uzun mesafelerde, yüksek frekanslı iletişimlerde vazgeçilmez durumdadır.  

 
Bilgisayarların ağ ile birbirilerine bağlanabilmesi için aralarında fiziksel bir bağlantıya 

ihtiyaç vardır. Böylece veriler bilgisayarlar arasında aktarılabilir. 
 
Kablolar bilgisayar ve ağ cihazları arasında veri iletimini sağlar. Seçilen ağ 

topolojisine ve kullanılan cihazlara uygun olarak kablo seçimi yapılır. 
 
Kablo çeşitleri: 
 
 Koaksiyel (Coaxial) kablo 
 Çift Bükümlü (Twisted-Pair) kablo 
 

• UTP (UnshieldedTwisted-Pair/koruyucusuz çift bükümlü) kablo 
• STP (ShieldedTwisted-Pair/koruyuculu çift bükümlü) kablo 

 
 Fiber-Optik kablo 
 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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2.1.1.Koaksiyel (Coaxial) Kablo 
 
Fotoğrafta 2.1’deki gibi koaksiyel kablo, iletken metal telin önce plastik bir koruyucu 

ile kaplanması, ardından manyetik koruma için bir metal örgünün geçirilmesi ve son olarak 
plastik dış kaplama ile kaplanmasından oluşur. Bu koruma katları iletilen verinin dış 
etkenlerden korunmasını amaçlar. Koaksiyel kablonun içindeki tel iletken verileri oluşturan 
elektronik sinyallerin taşınmasını sağlar. İç tel genellikle bakırdır. 

 
Fotoğraf 2.1: Koaksiyel (coaxial) kablo 

2.1.2. UTP (UnshieldedTwisted-Pair/Koruyucusuz Çift Bükümlü) Kablo 
 
Koruyucusuz çift bükümlü (UTP – unshieldedtwistedpair) kablo olarak Türkçeye 

çevrilebilir. Günümüzde en çok kullanılan kablo çeşididir. Telefon kablolarına benzer. 
Bükümlü yapısı sayesinde elektrik sinyallerinin birbirleri üzerindeki etkilerini nötrleştirir. 
UTP kablolar dış görünümleri bakımından birbirlerine çok benzer. Ancak her UTP kablonun 
üzerinde hangi kategoride oldukları belirtilir. CAT (category) kategori anlamına gelir. 
Kablonun kategorisi, o kablonun gösterdiği performansa göre belirlenmiştir. En çok tercih 
edilen kablo çeşidi CAT5/CAT6 kablodur. 

 
Fotoğraf 2.2: UTP kablo 
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 Cat1: Kullanım alanı telefon iletişimi ve zil teli gibi zayıf akım sistemleridir. 
 Cat2: 4 Mbit/s hızında işlev görecek ağ sistemlerinde kullanılır. 
 Cat3: 16 MHz’lik bir frekans geçişi sağlayabilir. Saniyede 10 Mbit’lik bir veri 

gönderebilir. Günümüzde Cat1’in yerini almıştır ve IP telefon olmayan hatlarda 
telefon kablosu olarak kullanılır. 

 Cat4: 20 MHz’lik bir frekans geçişine elverişlidir. Saniyede 16 Mbit’lik veri 
taşır. 

 Cat5: Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür. 100 MHz’lik bir 
frekansgeçişine elverişlidir. Saniyede 100 Mbit’lik veri taşır. 

 Cat5e: Cat5’e göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. İletişim mesafesi olarak 
en fazla 110 m’ye kadar kullanılabilir.Saniyede 1000Mbit’lik(1 gb) veri taşır. 

 Cat6: 250 MHz’lik bir frekans geçişine elverişlidir. Günümüzde cat5 ve 
cat5e’ninyerini almaktadır. Saniyede 1 gb’lik bir veri taşıma özelliğine sahiptir. 

 Cat6a: 500 MHz’lik bir veri geçişine elverişlidir. 1 gb ve daha üstü veri 
iletiminde tercih edilir. Kablo kesiti cat5 ve cat6’ya göre daha kalındır. 

 Cat7: Aslında STP (shieldedtwistedpair)olarak üretilen bu kablo teknolojik 
gelişmeve ihtiyaçlara göre UTP olarak da üretilmeye başlanmıştır. Dış etkenlere 
karşı dayanıklı yapıda olduğu için dış ortam kullanımlarında daha çok tercih 
edilmektedir. Gerek kesit kalınlığı gerekse çok güç gerektiren durumlarda 
topraklama gerekliliğibu kablonun UTP olarak kullanım alanlarını kısıtlamıştır. 

 

Kablo İsmi Frekans Aralığı 
(MHz) Desteklediği Ethernet Sinyali Konnektör 

Catagory5 (Cat5) 1-100 10/100Base T RJ45 
Catagory5e (Cat5e) 1-100 10/100Base T, Gigabit Ethernet RJ45 
Catagory6 (Cat6) 1-250 10/100Base T, Gigabit Ethernet RJ45 

Catagory6a (Cat5a) 1-500 10/100Base T, Gigabit Ethernet, 
10Gig Ethernet RJ45 

Catagory7 (Cat7) 1-600 10/100Base T, Gigabit Ethernet, 
10Gig Ethernet 

GG45, 
TERA 

Catagory7a (Cat7a) 1-1000 10/100Base T, Gigabit Ethernet, 
10Gig Ethernet 

GG45, 
TERA 

Tablo2.1:Catagory tipi kabloların karşılaştırılması 
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2.1.3. STP (ShieldedTwisted-Pair/Koruyuculu Çift Bükümlü) Kablo 
 
Bükümlü çift kablonun metal koruyucu ile sarılmış haline korumalı bükümlü çift 

kablo (shielded twisted pair) denir. İzole edilmiş bükümlü çiftlerin etrafına sarılmış  
koruyucu folyo ile kablo elektromanyetik alandan daha iyi korunmakta ve verilerin daha 
uzun mesafelere iletilmesini sağlamaktadır. Etrafı renkli plastik kaplayıcıyla kaplanmış 4 çift 
tel ve dış kaplamadan önce korunmayı sağlayan lifler bulunmaktadır.Bu da STP kabloyu 
daha sert ve ağır yapmaktadır. 

 
Ethernet ağlarında kullanılabilen bu kablo, bağlı bulunduğu yerde her iki uçta da 

topraklandırılmalıdır.STP ilk dönemlerde pahalı olması nedeniyle yaygınlaşamamıştır.Ancak 
günümüzde maliyetlerin düşmesi STP kabloları tekrar gündeme getirmiştir. 

 
Fotoğraf  2.3: STP kablo 

2.1.4. Fiber Optik Kablo 
 
Fiber optik kablocam ve plastikten yapılmıştır. Bu iki madde elektriği iletmez. Veriler 

elektrik sinyali yerine ışık olarak gönderilir. Dolayısıyla manyetik alanlardan, radyo 
dalgalarından, elektriksel alanlardan etkilenmez. Fiziksel olarak neme ve diğer etkenlere 
karşı dayanıklılığından dolayı binalar arası ve LAN’lar arası kablolamada tercih edilir.Fiber 
optik kablo veriyi bükümlü çift ve koaksiyel kablolardan çok daha uzağa ve çok daha hızlı 
biçimde taşıyabilir. Fiyat olarak diğer kablolardan daha pahalıdır ve kurulumu daha zordur. 

 
Fotoğraf 2.4: Fiberoptik kablo  
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Fiber'in en önemli özelliği elektromanyetik alanlardan hiç etkilenmemesidir. Fiber 
optik kablolar verileri ışık olarak ileten yüksek teknoloji iletim ortamlarıdır. Fiber optik 
kablolar hızlı ve yüksek kapasiteli veri iletimi için uygundur. Fiber optik kablonun çok 
düşük hata oranı vardır ve elektromanyetik girişime maruz kalmaz. Verilerin güvenliği 
açısından daha iyidir. Çünkü ışık olarak temsil edilen veriler başka bir ortama alınamaz. 
Normal kabloların gidemeyeceği kadar uzun mesafeler için fiber optik kabloları kullanılır. 
70 km’ye kadar uzayabilen geniş alanlarda elektriksel sinyallerden etkilenmeden yüksek 
kapasiteli iletişim ortamı sağlamada kullanılır. 

 
Günümüzde ülkemizde İnternet altyapısı fiber optik kablolar ile güncellenmektedir. 
 

2.2.Konnektör 
 
Çift bükümlü kabloları sonlandırmak için RJ (registeredjack) serisi, GG45 ve TERA 

tipi konektörler kullanılır.RJ serisi konnektörlerden RJ-45 konnektörü UTP ve STP 
kablolarını sonlandırmak için kullanılır. Fiber optik kablolarısonlandırmak için ise ST-SC-
LC gibi konnektörleri kullanılır. 

 
Fotoğraf 2.5: RJ45 konnektör ve TERA konnektör 

 
Fotoğraf 2.6: Fiberoptik konnektörler 

  

30 



 

2.2.1. Kablo Hazırlama 
 
Kablolar veri aktarımı için kullanılan bileşenlerdir. Veri aktarımı işlemi için ağ 

kablolarının ucuna RJ45 konnektörler takılır. Bu konnektörleri takabilmek için özel bir ağ 
pensesine ihtiyaç vardır. 

 
Fotoğraf 2.7: Ağ pensesi 

Gerekiyorsa kablo kesimi için özel aparatlar kullanılır. 

 
Fotoğraf 2.8: Kablo kesim aparatı 

Konnektörlerin korunması amacıyla yalıtkan konnektör kapakları kullanılır. 

 
Fotoğraf 2.9: Yalıtkan kapaklar 
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 Kablo hazırlama işlemi 
 
UTP kablolarda 2 adet bağlantı türü ve 2 adet bağlantı şekli vardır. Büklümlü çift 

kablo, en yaygın olarak ağ kurulumlarında kullanılır. TIA/EIA (Telekomünikasyon 
Endüstrisi Birliği/ Elektronik Endüstrisi İşbirliği) kuruluşu, T568A ve T568B adı verilen iki 
farklı kablolama şemasını tanımlar. Her kablolama şeması, kablonun ucundaki pin çıkışını 
veya tel bağlantılarının sırasını tanımlar.  

 
Şekil 2.1: 568B kablo dizilimi 

 
Şekil 2.2: 568A kablo dizilimi  
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T568A ve T568B kablolama şemaları kullanılarak iki tür kablo oluşturulabilir: düzve 
çaprazkablo. 

 
 Çapraz bağlantı:İki hub arası veya iki bilgisayar arası UTP kablo ile bağlantı 

yapmak için kullanılır. Çapraz kablo her iki kablolama şemasını da kullanır. 
Aynı kablonun bir ucunda T568A ve diğer ucunda T568B bulunur. 

 
 Düz Bağlantı:Düz kablo en yaygın kablo türüdür. Bu kablonun, bir ucunda 

T568A varsa diğer ucunda da T568A olur. Kablonun bir ucunda T568B varsa, 
diğer ucunda da T568B olur. Bu da, her rengin bağlantı sırasının her iki uçta 
tamamen aynı olduğu anlamına gelir. Bilgisayarlar hub ya da switch gibi 
merkezi birim kullanarak birbirine bağlanacak ise kabloların aynı standarda 
göre bağlanması gerekir (düz bağlantı). Yani kablonun her iki ucunun da 
kablonun üzerindeki standarda göre ya 568-A ya da 568-B’ye göre bağlanması 
gerekir (568A-568A ya da 568B -568B).  

 
Günümüzde 568-B kablosu standart kabul edilmektedir. 
 
 UTP kabloya RJ45 takılması 
 
Bu işlem için gerekenler şunlardır: 

 
Fotoğraf 2.10: Ağ kablosu yapımı için gereken donanımlar 

 UTP kablo 
 RJ45 konnektör 
 Ağ pensesi 
 Kablo kontrol cihazı 
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• Ağ pensesi UTP kabloları için özel üretilmiş bir pensedir. 

 

Fotoğraf 2.11: A ve B kısımları 

• İlk olarak A kısmının alt tarafına kablo yerleştirilip pense sıkılır ve kablo 
çevirilir. 

 
Fotoğraf 2.12: Dış kabloya kesik atma 

• Böylece A bölmesinde UTP kablonun dış kısmına bir kesik atılır. 
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Fotoğraf 2.13: Dış kablonun çıkarılması 

• Daha sonra kesik kısmından dış kablo çekilip çıkarılır. 

 
Fotoğraf 2.14: UTP kablonun içi 

• UTP kablonun içinden çıkan kablolar ayrılır. 

 
Fotoğraf 2.15: Kablo sarmarlarının ayrılması  
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• Daha sonra kablolar 568B standartına göre (Turuncu Beyaz-Turuncu-
Yeşil Beyaz-Mavi-Mavi Beyaz-Yeşil-Kahverengi Beyaz-Kahverengi) 
dizilir. 

 
Fotoğraf 2.16: Kabloların 568B dizilimine göre dizilmesi 

 
Fotoğraf 2.17: Kablonun kesilmesi 

• Daha sonra kabloların sırası bozulmadan ağ pensesindeki B kısmına 
tutulup uçlarının kesilmesi sağlanır. Bütün kablolar aynı hizaya ve 
düzgün bir hâle getirilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta uçların 
yeterince kesilmesidir. Fotoğraf 2.19’da olduğu gibi konnektörün alt 
kısmına kablonun mavi kısmı mutlaka gelmelidir. Bu şekilde kablo çok 
daha dayanaklı olacaktır. 
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Fotoğraf 2.18: Kabloların kesilmiş hâli 

• Kablolar düzgün kesildikten sonra RJ45 konnektöre geçirilir. Dikkat 
edilmesi gereken nokta her bir konnektör kanalına bir tane kablonun 
girmesidir. Buyapılırsa kablo konnektöre rahatça girecektir. 

 
Fotoğraf 2.19: Kabloların RJ45 konnektöre geçirilmesi 

• Kablolar düzgünce geçirildikten sonra kablo tamamen ittirilir ve 
kabloların en uca kadar girmesi sağlanır. Ön taraftan bakılarak kabloların 
tamamının uçlara kadar girdiğinden emin olmak gerekir. En ufak bir 
temassızlık konnektörün düzgün çalışmamasına ve tekrar takılmasına 
sebep olur. 
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Fotoğraf 2.20: Kabloların RJ45 konnektöre tam yerleştirilmesi 

• Kablolar iyice oturtulduktan sonra konnektör ağ pensesine takılır. 

 
Fotoğraf 2.21: RJ45 konnektörün ağ pensesiyle sıkılması 

• Kablo, ağ pensesine takıldıktan sonra kablo uçlarının konnektör uçlarına 
iyice temas etmesini sağlamak için arkadan uca doğru iyice itip 
konnektöre iyice girmesi sağlanır. Uçları tamamen ittirilip ve konnektör 
uçlarına hepsinin temas ettiğinden emin olunup pense iyice sıkılır. Bu 
işlem biraz kuvvet gerektirir. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra diğer 
uç da takılır ve kablo test cihazında kablo test edilir. Kablo test 
cihazındaki lambalar eşit sırada yanmalıdır. Eğer yanmayan uç varsa 
yada sıralama düzgün ilerlemiyorsa konnektörü tekrar takmak gerekir. 
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Fotoğraf 2.22: Ağ kablosunun kontrol edilmesi 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıdaki paylaşmakla ilgili sözlerleile ilgili düşüncelerinizi yazınız. 
 

1. Paylaşınca canın acıyorsa daha erdemli olamamışsındır. 
 
...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

2. Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü yalnız 
taşır....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................ 
 

3. Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil. 
 
...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

4. Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner. 
 
...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

5. Paylaşmanın asaletini, bencilliğin çirkinliğine değişmem. 
 
...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda RJ45 konnektör kullanarak 

T568B düzenine göre kablo yapabileceksiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. 
 Gereken malzemeleri temin ediniz. 

 Ağ pensesi, kablo, RJ45 konnektör, ağ 
kablosu test cihazı vb. malzemeyi 
bilişim teknolojileri atölyesinden temin 
etmelisiniz. 

 Kabloyu konnektör takılacak hâle 
getiriniz. 

 İş güvenliği kurallarına dikkat 
etmelisiniz. 

 Kabloyu konnektöre takınız.  Kabloların uçlara iyice temas ettiğinden 
emin olmalısınız. 

 Konnektörü ağ pensesi yardımıyla 
sıkınız. 

 Biraz fazla güç harcayarak işlemi 
birkaç kez yapmalısınız. 

 İki ucu sıktıktan sonra ağ kablosu test 
cihazıyla kabloyu kontrol ediniz. 

 İki taraftaki lambaların aynı anda 
yandığından emin olmalısınız. 

 Bir sıkıntı görünmüyorsa kablonuzu 
bilgisayara takarak test ediniz.  Kabloyu takarken dikkatli olmalısınız. 

 
 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 

41 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıda verilenlerin hangisinde 568-A standardında iletkenlerin renk dizilimi doğru 
sırada verilmiştir? 
A) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi 
B) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi 
C) Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, 

Turuncu,Turuncu-Beyaz 
D) Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi 
E) Turuncu-Beyaz, Mavi-Beyaz, Mavi, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Yeşil, Kahverengi, 

Kahverengi-Beyaz 
 

2. Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur? 
A) RG 
B) AUI 
C) RJ 
D) DB 
E) SC 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi ile veri aktarımı yapılamaz? 
A) Fiberoptik kablolar 
B) UTP kablolar 
C) STP kablolar 
D) Elektrik kabloları 
E) Koaksiyel kablolar 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi verileri ışık hızıyla ileten kablo türüdür? 
A) Fiber optik kablolar 
B) UTP kablolar 
C) STP kablolar 
D) Koaksiyel kablolar 
E) Elektrik kabloları 
 

5. Aşağıda verilen kategorilerden hangisinde UTP kablolarında 1 gb üzerinde veri 
transferi sağlanabilir? 
A) CAT3 
B) CAT2 
C) CAT5 
D) CAT4 
E) CAT6 
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Aşağıdaki cümleyi dikkatle okuyarak istenenleri yazınız. 
 

6. 568-B kablo sıralamasını aşağıya yazınız. 
 
a) ........................................... 
b) ........................................... 
c) ........................................... 
d) ........................................... 
e) ........................................... 
f) ........................................... 
g) ........................................... 
h) ........................................... 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
Adresleme standartlarına göre TCP/IP protokolünü kullanabileceksiniz. 
 
 
 
 
Bir yerel ağda, bilgi alışverişinde bulunan bilgisayarların nasıl bilgialışverişinde 

bulunduğunu ve ne gibi ayarlar yapıldığını araştırınız. 
 

3. TCP/IP 
 

3.1. İnternet Adresleri 
 
İnternet’te her bilgisayarın bir IP (İnternet Protokol) adresi vardır. Bir bilgisayarın IP 

adresi varsa İnternet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulabilir. Ancak bu 
rakamları akılda tutmak zor olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları verilir. 
Çoğu İnternet servis sağlayıcılarda bulunan özel sunucu bilgisayarlardan (alan adı 
sunucuları, domain name server, DNS) oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi IP adresine 
karşılık geldiği bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. İnternet’te trafiğin 
işlemesi bu IP adreslerine bağlı olarak gerçekleşir. 

 
IP adresleri İnternet servis sağlayıcıları (TTNET gibi) tarafından her bir modeme 

benzersiz olarak geçici olarak atanır. Yani İnternet’e bağlanırken benzersiz bir IP adresiniz 
olduğu ve bu kayıt altında tutulduğu için yaptığınız her işlem servis sağlayıcınız tarafından 
erişilebilir durumdadır. Modemi kapatıp açtığınız zaman IP havuzundan yeni bir IP atanır. 

 
3.1.1. IP Adresleme 

 
İnternete bağlı her sistemin kendine ait özel bir adresi vardır. Bunlar IP 

(İnternetProtokol) adresi olarak adlandırılır ve bilgisayarlar arasında iletişim yapılırken 
veripaketlerinin adreslenmesinde kullanılır. Tipik bir IP adresi noktalarla ayrılan dört 
rakamdanoluşur. Örneğin; 192.168.2.1. Bu adres 32 bitlik bir sayıdır ve ağ üzerine 
232tane,yani yaklaşık 4 milyar tane bilgisayar bağlanabilir. 

 
Adresi oluşturan 32 bit kolayca okunması için 8 bitlik dört gruba ayrılmıştır. 

Bugruplara oktet denir. Bilgisayarların IP numarası 4 tane oktetten ve her bir oktet de 8 
tanebitten oluşur.Örnek olarak; 
10000011011010110000000100001100 
(Bilindiği gibi bilgisayar verileri 1 ve 0’lardan oluşur.) 
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İkilik sistemde rakamları okumak oldukça zordur. Bu nedenle her oktet onluk düzene 
çevrili parasına nokta konur (10000011.01101011.00000001.00001100 ) . 

 
 İkilik sistemin onluk sisteme çevrilmesi 
 
Yukarıdaki örnek için düşünülürse; 
 

• 1.oktet: 10000011 
• 2.oktet: 01101011 
• 3.oktet: 00000001 
• 4.oktet: 00001100 

 
Daha sonra bu ikilik sistemdeki sayı onluk sisteme çevrilir: 
 
1. oktet aşağıdaki gibi yazılır. Basamakların alt kısmına ikinin katları sırasıyla 

artırılarak son basamağa kadar yazılır. 

 
İkinin katları yazıldıktan sonra sırasıyla basamak sayısı ile karşısında bulunan 

ikininkatı çarpılarak toplanır. 
 

(27x 1 ) + (26x 0 ) + (25x 0 ) + (24x 0 ) + (23x 0 ) + (22x 0 ) + (21x 1 ) + (20x 1 ) = 
128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 = 131 

 
Bulunan bu sayı (131) IP adresimizin ilk kısmıdır. Diğer oktetler için de aynı işlemler 

yapılarak IP adresimizin diğer kısımları da bulunur. 
 
Tüm hesaplamalar yapıldığında IP adresi = 131.107.1.12 şeklinde olur. 
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3.1.2. IP Adresi Çeşitleri 
 
IP adresleri IPv4 (32bit) ve IPv6 (128bit) olmak üzere iki çeşittir. Günümüzde 

yaygın olarak IPv4 (32bit) adresleme mekanizması kullanılmaktadır. Güvenilir ve sınırlı 
sayıdakullanıcıya hizmet için dizayn edilen IPv4'ün, geniş kitleler ve çok fazla 
uygulamatarafından kullanılır hâle gelmesiyle iletişim güvenliği konusunda ciddi zaaflar 
ortayaçıkmıştır. Bu zaafların üstesinden gelmek için IETF (internet engineering task force / 
internet mühendisliği görev gücü) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 128 bitlik 
yapısı ileyeni nesil IP protokolü (IPv6) ortaya çıkmıştır. 

 
IP sayısındaki artışın yanında sade başlık yapısı, geliştirilmiş seçenekler bölümü 

veiçerdiği güvenlik uygulaması ile IPv6 birçok yenilik getirmektedir. Beklendiği 
hızlayaygınlaşmasa da özelikle IPv4 sayısında sıkıntı çeken ülkelerde yoğun olarak 
kullanımabaşlanan IPv6'yı birçok cihaz üreticisi de desteklemeye başlamıştır. Uygulama 
bazındasıkıntılar yaşansa da IPv6'ya tüm İnternet’te kademe kademe geçileceği tahmin 
edilmektedir. 

 
3.1.2.1. IPv4 Adresleme 

 
IPv4 32 bit adresleri kullanır. IPv4 adresleme kullanılarak 4 milyar civarı bilgisayar 

adreslenebilir. Adresler birbirinden nokta ile ayrılmış dört adet sekiz bitlik parçalardan 
oluşur. Bu sayılar 0 ile 255 arasında bir değer olabilir. Örnek; bir IPv4 adresi: 
192.168.2.1’dir. 

 
IPv4’de 232 adet yani 4,3*109 adet bilgisayar adreslenebilir. 
 
İnternet’in yaygınlaşması ve IPv4 adreslerinin çok hızlı tükenmesi ile birlikte IPv6 

adreslerinin kullanılmasına yönelim hız kazanmıştır. Amerika ve Japonya gibi ülkeler 
kullanmaya başlamıştır. 

 
3.1.2.2. IPv6 Adresleme 

 
32 bitlik bir adres yapısına sahip olan IPv4 adreslemede ciddi sıkıntılar meydana 

getirmektedir. IPv4 oluşturulmaya başlandığında İnternet’in bu kadar ilerleyeceği hesap 
edilmemiştir. Adresleme sıkıntısı oluşunca 128 bitlik adres yapısı olan IPv6’ya geçilmesi 
kaçınılmaz olmuştur. 

 
IPv6’da 2128 adet yani 3,4*1038 adet bilgisayar adreslenebilir. 
 

3.1.3. IP Adres Sınıfları 
 
Ağ üzerinde iletişimde bulunan her sistemin bir IP adresi olması gerekir. IP adresleri 

sistemlerin ağ üzerindeki kimlikleridir.IP adresi 32 bitlik bir sayı dizisidir ve 4 oktetten 
oluşur (Örneğin; 192.168.2.66). IP adresleri ilk oktetlerine bakılarak sınıflandırılır. 
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IP adresleri 5 sınıfa ayrılır: 
 
 A sınıfı adresler: IBMNET, MILNET gibi büyük ağlar bu ağ sınıfını kullanır. 

İlk oktet 0 ile 127 arasındadır. İlk oktet ağ numarasını belirtir (toplam 126 tane). 

Geri kalan 3 oktet ise bilgisayar numarasıdır. Örnek olarak 122.113.45.67 IP’ 

sini ele alacak olursak bu IP, 122 numaralı A sınıfı ağ içindeki 113.45.67 nolu 

bilgisayarı belirtir. 127.0.0.1 IP’si A sınıfı IP olmasına karşın yerel localhost 

IP’si olarak kullanıldığı için ağ adreslemede kullanılmaz. 
 B sınıfı adresler: Okul ve hastane ağlarında genelde bu IP sınıfı kullanır. İlk 

oktet 128 ile 191 arasında değişir. İlk iki oktet ağ numarasını (toplam 16.384) 

geri kalan iki oktet de bilgisayar numarasını belirler. Örnek olarak 

190.104.149.4 IP’sini inceleyecek olursak bu IP, 190.104 numaralı B sınıfı ağ 

içerisindeki 149.4 no.lu bilgisayarı belirtir. 

 C sınıfı adresler: En çok kullanılan ağ sınıfıdır. İlk oktet 192 ile 223 arasında 

değişir. İlk üç oktet ağ numarasını son oktet ise bilgisayar numarasını verir. 

Örnek olarak 212.50.32.9 IP’sini inceleyecek olursak bu IP, 212.50.32 

numaralıC sınıfı içindeki 9 no.lu bilgisayarı belirtir. 

 D sınıfı adresler: İlk okteti 224-239 arası olan IP sınıfıdır. Özel kullanım 

içinayrılmıştır. 

 E sınıfı adresler: İlk okteti 240-255 arası olan IP sınıfıdır. Bilimsel 

araştırmalariçin ayrılmıştır, İnternet’te kullanılmayan IP sınıfıdır. 
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3.1.4. SaklıTutulan ( Rezerve ) IP Adresleri 
 
Bazı IP adresleriözel kullanım içinİnternet’in gelişimi ya da bilinmeyen gelecekte 

kullanılmak üzere ayrılmıştır. 

 
 

3.1.5. Genel ve Özel IP Adresleri 

 
Bu IP adresleri yerel alan ağlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. 
 
 255.255.255.255 IP adresi ise broadcast (yayın adresi) olarak kullanılır. 
 
 IP adresi ise ağ trafiğini izlemek için kullanılan özel bir IP’dir. 
 

3.1.6. Alt Ağlar 
 
Ağ tasarımında, IP adresleri sistemlere dağıtılırken ağ daha küçük birimlere 

parçalanarak alt ağlar (subnets) oluşturulur. 
 
Alt ağların görevleri 
 
 Var olan bir ağı daha küçük ağ parçalarına ayırıp ağ yönetimini kolaylaştırmaya 

yarar. 
 Bir IP’nin hangi ağa ait olduğunu belirlemede kullanılır. 
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TCP/IP'de iki cihaz aynı ağda olup olmadıklarını birbirlerinin IP adreslerinin ilk 
birkaç basamağına bakarak anlar. Bu basamağa ağ maskesi (subnet mask) denir. 
Birbilgisayar ancak aynı ağda bulunan bir bilgisayarla doğrudan iletişime geçebilir. Aynı 
ağda değilse dolaylı olarak iletişime geçer. Aynı ağda olup olmadığı IP adresleri kullanılarak 
anlaşılır. IP adresinin bir bölümü ağı, diğer bölümü de bilgisayarın ağ içindeki adresini 
tanımlar. Hangi bölümü ile ağı hangi bölümü ile bilgisayarı tanımladığını bilmek için alt ağ 
maskesi kullanılır. 

 
3.1.7. Veri Paketleri 

 
Veri paketleri ağın haberleşmesini sağlayan yapılardır. Veri paketlerinde alıcı MAC 

adresi, gönderici MAC adresi, veri ve hata kontrol bitleri (CRC) olur. 
 

 
Şekil 3.1: Ağ kartı veri paketi (frame)yapısı 

Ağlarda dağıtıcı (switch) MAC ve IP adresleri tutulur. Local networkte bir paket 
yönlendirilmek üzere switche geldiği zaman ilk olarak hedef IP adresi için MAC, adres 
tablosunda kayıt olup olmadığı kontrol edilir.Hedef MAC adresi tablodan öğrenilebildiyse 
paket o MAC adresinin bulunduğu bilgisayara yönlendirilir. Eğer MAC adresi tabloda yoksa 
cihaz ağdaki tüm hostlara “Bu IP adresi kime ait ve MAC adresi nedir?” şeklinde broadcast 
paketi gönderir. Bu broadcast paketini tüm hostlar almasına rağmen sadece ilgili IP adresinin 
sahibi olan host kendi MAC adresini cevap olarak gönderir. 

 
192.168.0.56 IP'li bilgisayara bir dosya kopyalanmak istendiğinde ne olur? Ağ kartı 

eğer daha önceden bu IP'ye sahip bilgisayar ile iletişim kurmuşsa zaten MAC de adresini 
biliyor demektir ve bunu kullanır. Bilmiyorsa (örneğin bilgisayar ilk açıldığı anda)  ağa bir 
Broadcast(genel yayın) mesajı yollar.  Broadcast mesajı şu şekildedir: "Eğer IP adresin 
192.168.0.56 ise bana MAC adresini bildir."  Bu mesaj ağdaki tüm sistemlere ulaşır. Her 
bir sistem Broadcast mesajını alır ve inceler, eğer kendi IP adresi sorulan IP ise, MAC 
adresini Broadcast'i yollayan ağ kartına bildirir. 

 
İnternet’e bağlanacak bir veri paketiniz varsa burada devreye IP adresleri girmektedir. 

Ağ protokolü daha üst katmanlardan gelen veriyi ağ kartına yollamadan önce veriyi kendi 
paketinin içine yerleştirir ve ağ kartına yollar. Ağ kartı açısından ağ protokolünden gelen bu 
IP paketi sıradan bir veriden farksızdır. Ağ kartıda veriyi önceden anlatıldığı gibi kendi 
paketi içine yerleştirip yollar. 
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Basit bir IP paketi şu şekildedir: 

Şekil 
3.2:Basit IP paketi 

Bu pakete ağ kartımız kendine gelen bütün veri paketlerine olduğu gibi şekil 3.1’deki 
MAC adreslerini ve hata kontrol bitlerini ekler. Fakat bu paket yerel ağda karşılık 
bulamayacağı için internet bağlantısını sağlayan modeme kadar ulaşacaktır. Telefon hatları 
ve ötesindeki İnternet yapısında MAC adresi veya ethernetin frame yapısı geçerli değildir. 
Bu noktada IP adresi devreye girer. Burada yerel ağ bilgileri (MAC, CRC gibi) kırpıldıktan 
sonra yeni paket bilgileri eklenerek modem üzerinden veri paketi ulaşacağı IP adresine doğru 
yola çıkar. 

 
3.2.LAN Kurulumu 

 
Ağ (network) iki veya daha fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim hâlinde 

olmasıdır.Bu iletişim internet üzerinden farklı kıtalardaki iki bilgisayar arasında da olabilir, 
aynımekân içinde olan iki bilgisayar arasında da olabilir. Eğer bu bilgisayarlar aynı yerel 
alaniçinde bulunurlarsa bu ağ, LAN (Local Area Network) olarak adlandırılır. Bilgisayarları 
birbirine bağlamak için gelişmiş bir işletim sistemine ihtiyaç vardır. 

 
 Ağ ortamında bulunması gereken donanımlar 
 

• Bilgisayarların ağa bağlanabilmeleri için her bilgisayarda bir ağ arabirim 
kartı, 

• Ağ kablosu, 
• Ağ cihazları (anahtar, yönlendirici vb.)bulunmalıdır. 

 
Bilgisayarlar ağa bağlanmaya hazır ise yapılacak ilk iş ağ topolojisini seçmektir. 

Günümüzde en çok kullanılan topoloji yıldız topolojisidir. Uygun topolojiseçildikten sonra 
ağ yapısına uygun kablo seçimleri yapılmalıdır. Kablo seçiminden sonrabelirlenen yere 
kablo döşeme standartlarına uygun olarak ağ kablolarının çekilmesi ve tümkabloların ağ 
cihazları ile oluşturulan merkezde toplanması gerekir. 

 
Bilgisayarlar birbirleriyle IP adresleri aracılığıyla haberleşir. Ağa gönderilen paket IP 

adresini temel alarak hangi bilgisayara gönderildiğini bilir ve o bilgisayar tarafından tanınır. 
Bu yüzden ağ üzerindeki IP adresi benzersiz olmalıdır. Bilgisayarın IP ayarlarına ulaşmak 
için Başlat düğmesine tıklandıktan sonra Ağ ve Paylaşım Merkezi yazdıktan sonra ekrana 
gelecek simgesine tıklanır. 
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Fotoğraf 3.1: Ağ bağlantıları menüsü 

Daha sonra sağ taraftan Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştirin yazısına tıklanır. 

 
Fotoğraf3.2: Ağ bağdaştırıcıları 

Ekrana bilgisayarda kullanılan ağ kartlarının bir listesi gelecektir. Bu listede aktif ağ 
bağdaştırıcısına çift tıklanır. 
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Fotoğraf 3.3: Ağ bağlantı durumu 

Ekrana ağ ile ilgili bilgiler gelecektir. Buradaki Hız değeri ağın hızıdır. İnternet hızıyla 
karıştırılmamalıdır.Bu ekranda Özellikler düğmesine tıklandığında ağ ayarlarının 
yapılabileceği bir pencere gelir. 

 
Fotoğraf3.4: Gelişmiş ağ özellikleri 
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Bu ekranda İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) simgesine çift tıklanır. 

 
Fotoğraf 3.5: IP adresi penceresi 

IP adresi iki şekilde tanımlanabilir; 
 
Fotoğraf 3.5’te görüldüğü gibi bilgisayarın IP adresikullanıcı tarafından belirlenebilir 

yada bilgisayarın otomatik alması sağlanabilir. 
 
 DHCP 
 
DHCP dinamik istemci ayarlama protokolü ( Dynamic Host Configuration Protocol), 

bir TCP/IP ağındaki makinelere IP adresi, ağ geçidi veya DNS sunucusu gibi ayarların 
otomatik olarak yapılması için kullanılır. Eğer ağda bir DHCP aygıtı varsa bu ayarlar 
otomatik olarak yapılacaktır. Günümüzde neredeyse tüm ev ve halka açık ağlarda 
kullanılmaktadır. Ofis veya daha kontrollü bir bağlantı sağlanan yerlerde ise statik(sabit) IP 
adresi tercih edilir. 

 
Otomatik olarak bir IP adresi al ve DNS sunucu adresini otomatik olarak al 

seçenekleri seçildiği zaman bilgisayar DHCP protokolünü kullanarak IP adreslerini otomatik 
olarak alır. 
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DHCP‘nin avantajları; 
 
 DHCP kullanılarak ağda IP çakışması engellenir. 

 DHCP’nin kullanıldığı ağlarda, otomatik olarak alınan IP adresi, ağ geçidi ve 

DNS sunucusu gibi ayarlar her yeni ağa bağlanıldığında güncellenir ve elle 

işlem yapılarak zaman kaybedilmez. 

 
Eğer ağda bir DHCP aygıtı varsa fotoğraf 3.3’te yer alan Ayrıntılar düğmesine 

basıldığında ekrana DHCP aygıtının verdiği IP adresi gelir. 

 
Fotoğraf 3.6: Ağ bağlantı ayrıntıları 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta DHCP sunucusunun modemle aynı IP adresini 
almasıdır. 

 
 Elle IP verme 
 
Eğer ağda otomatik IP verecek bir DHCP aygıtı yoksa yada özel bir durumdan dolayı 

elle IP verilmesi gerekirse bu pencerede Aşağıdaki IP adresini kullan ve Aşağıdaki DNS 
sunucu adreslerini kullan seçenekleriyle bu işlem gerçekleştirebilir. Elle IP vermenin en 
önemli özelliği o bilgisayar için o IP adresinin kullanıcı istemediği sürece değişmemesidir. 
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Fotoğraf3.7: Elle IP verme 

Elle verilecek IP adresinde dikkat edilmesi gereken eğer bir DHCP aygıtı varsa 
(modem gibi) ona uygun IP verilmesi gerektiğidir. Modemler genellikle 192.168.0.xxx yada 
192.18.1.xxx yada 192.168.2.xxx gibi IP adresleri verir,son oktet kısmını sırayla dağıtır. 

 
Elle IP adresi verilmek istenirse modeme uygun bir IP adresi belirlemek gerekir. 

Varsayılan ağ geçidimodem IP’si ile aynı olmalıdır. Yoksa internet bağlantısında sorun 
yaşanır. 

 
Ağda bir ağ aygıtı varsa (hub, switch gibi) İnternet bağlantısı olmadan bu bilgisayarlar 

arasında veri iletimi olması sağlanabilir. Bunun için elle IP verilmesi gerekir. Ağdaki 
bilgisayarlara 192.168.0.xxx ya da 192.168.1.xxx ya da 192.168.2.xxx şeklinde IP adresi 
verilirse bütün bilgisayarlar arasında veri iletişimi gerçekleştirebilir. 

 
 Modem ayarlarına erişim 
 
Bilgisayara bağlı modem, accesspoint, repeater gibi aygıtların ayarlarının yapabilmesi 

için bu aygıtların IP adreslerinin İnternet tarayıcısına yazılarak giriş yapılması gerekir. Bu IP 
adresi aygıtın altında mutlaka yazar. Fakat günümüzdeki çoğu modem otomatik olarak 
telefon hattı bağlandıktan sonra kendi ayarlarını da yapmaktadır. 
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Fotoğraf3.8: Modem arayüzü 

Örnekte 192.168.1.1 adresi ile modemin arayüzüne erişildi. Burada güvenlik açısından 
kullanıcı adı ve şifre istenecektir. Bu kullanıcı adı ve şifre mutlaka aygıtın üstünde yada 
aygıt kitapçığında yazmaktadır. Genellikle kullanıcı adı admin ve şifre admin olarak 
belirlenmiştir. 

 
Fotoğraf 3.9: Modem arayüzü şifre ekranı 

Kullanıcı adı ve şifregiriş yapıldıktan sonra değiştirilebilir. Giriş yapıldıktan sonra 
ekrana modem ve İnternet bağlantısı ile ilgili özet bilgiler gelecektir. Unutulmamalı ki her 
ağ, aygıtı üreten firma tarafından programlanmıştır ve arayüzler değişiklik gösterse de 
içerik aynıdır. 
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Fotoğraf3.10: Modem ve İnternet bağlantı bilgileri 

Örnekte en üstte modem ile ilgili bilgiler,hemen altında İnternet bağlantısı ile ilgili 
bilgiler yer almaktadır. Üçüncü bölümde WAN yani geniş alan bağlantısı, İnternet bağlantısı 
ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Altındaki LAN bölümünde modemiile ilgili bilgiler yer 
almaktadır (MAC adresi ve DHCP). Altında yer alan Wireless 2.4GHz kısmında ise 
kablosuz bağlantı bilgileri yer almakta, SSID kablosuz ağın adıgösterilmektedir. 

 
Bütün bu ayarlar sağ tarafta yer alan menülerden değiştirilebilir. Örneğin modeminin 

ADSL lambası yanarken İnternet lambası yanmıyorsa bu arayüze girilip WAN ayarlarını 
kontrol etmek gerekir.  

 
Daha ayrıntılı bilgi için İnternet’te modemle ilgili resimli anlatımlar bulunabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda ağınıza elinizle IP 

verebileceksiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alınız. 

 Ağ kurulacak ortam sağlayınız. 

 Okulunuz bilişim teknolojileri atölyesinde 
yada 2-3 bilgisayar üzerinde 
çalışabilirsiniz. 

 Kaç tane bilgisayarınız varsa o kadar 
ağ kablosu hazırlayınız. 

 Daha önce yaptığınız çalışmalara göz 
atmalısınız. 

 Hazırladığınız kabloları test ettikten 
sonra bilgisayarınıza takınız. 

 Ethernet portunu takarken dikkatli 
olmalısınız. 

 Bilgisayarınız ağa bağlandıktan sonra 
DHCP server yoksa elinizle IP veriniz. 

 Elle IP verirken ağınızın geri kalanının IP 
adreslerini baz almalısınız. 

 İnternet bağlantınızın oluşup 
oluşmadığını kontrol ediniz.  Web tarayıcıyı açıp kontrol etmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi 10100101-00110011-10010011-01111010 adresinin 
karşılığıdır? 
A) 165.255.255.1 
B) 135.254.213.25 
C) 192.168.1.1 
D) 165.51.147.122 
E) 123.111.214.214 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan IP sınıfıdır? 
A) A sınıfı 
B) B sınıfı 
C) C sınıfı 
D) D sınıfı 
E) E sınıfı 
 

3. Aşağıda verilen elle IP vermekleile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) İstediğimiz IP adresini verebiliriz. 
B) İnternet’e verileri şifreli gönderir. 
C) Bilgisayarı dışarıdan erişime kapatır. 
D) İnternet’e daha hızlı bağlanmamızı sağlar. 
E) Kullanıcı istemediği sürece değişmez. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi sıfırdan LAN bağlantısı kurmak için gerekli değildir? 
A) Ağ pensesi 
B) RJ45 konnektör 
C) İnternet 
D) Bilgisayarlara IP verilmesi 
E) İşletim sistemi 
 

5. Modem arayüzüne bağlanmak için hangi IP adresi yazılır. 
A) 192.2.1.1 
B) 192.1.1.1 
C) 192.168.1.1 
D) 192.168.1.111 
E) 192.168.1.100 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu bireysel öğrenme materyali kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan 

kazandığınız becerileriEvet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti 
koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seri ve paralel iletişim arasındaki farkı kavradınız mı?   

2. Yol topolojisini öğrendiniz mi?   

3. Yıldız topolojisini öğrendiniz mi?   

4. Ağaç topolojisini öğrendiniz mi?   

5. Halka topolojisini öğrendiniz mi?   

6. Kablolu ve kablosuz bağlantı arasındaki farkları kavradınız mı?   

7. LAN bağlantıları hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

8. WAN bağlantıları hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   
9. VPN bağlantısının ne işe yaradığı hakkında bilgi sahibi oldunuz 

mu? 
  

10. Ethernet kartı hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

11. Hub ve switch arasındaki farkı kavradınız mı?   

12. ADSL/VDSL modemler hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

13. ADSL/VDSL modemlerin lambaları hakkında bilgi edindiniz mi?   
14. Tekrarlayacıların ne zaman kullanılması gerektiği konusunda bilgi 

sahibi oldunuz mu? 
  

15. OSI modeli ve katmaları hakkında bilgi edindiniz mi?   

16. TCP/IP modeli hakkında bilgi edindiniz mi?   

17. Koaksiyel kablolar hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

18. UTP kablolar hakkında bilgi edindiniz mi?   

19. STP kablolar hakkında bilgi edindiniz mi?   

20. Fiberoptik kablolar hakkında bilgi sahibi oldunuz mu?   

21. Konnektörler hakkında bilgi edindiniz mi?   

22. Ağ kablosu yaptınız mı?   

23. IP adresinin işlevini kavradınız mı?   

24. IP adresi çeşitlerini öğrendiniz mi?   

25. IPv4 ile IPv6 arasındaki farkı kavradınız mı?   

26. IP adresi sınıflarını öğrendiniz mi?   
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27. LAN kurulumu hakkında bilgi edindiniz mi?   

28. Elle IP verme ile DHCP arasındaki farkı kavradınız mı?   

29. Modem ayarlarına dair bilgi sahibi oldunuz mu?   
30. Bir veri paketinin dünya üzerinde bir bilgisayardan diğerine nasıl 

iletildiği hakkında bilgi sahibi oldunuz mu? 
  

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 
ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 
2 D 
3 A 
4 E 
5 B 
6 Seri 
7 Ağaç (Tree) 
8 LAN 
9 WAN 
10 AccessPoint 
11 MAC 
12 IP 
13 ADSL 
14 Internet/PPP 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 
2 C 
3 D 
4 A 
5 E 

6 

Turuncu Beyaz 
Turuncu 

Yeşil Beyaz 
Mavi 

Mavi Beyaz 
Yeşil 

Kahverengi Beyaz 
Kahverengi 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 
2 C 
3 E 
4 C 
5 C 
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