
BİLGİSAYAR AĞLARI 
Ağ(Network): Bilgisayarların en az 2 bilgisayarın birbirlerine bağlanmasıyla oluşan yapıya ağ denir. 
 
Ağ(Network): İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı veya iletişimi için bağlanmasıyla 
oluşan yapıya “Bilgisayar Ağı” denir. 

 

BİLGİSAYAR AĞLARI NERELERDE KULLANILIR? 

    
Okul Hastane Banka Üniversite 

  
                                        BİLGİSAYAR AĞLARI NEDEN KULLANILIR? 
Bir bilgisayar ağı kurmanın en temel nedeni ağdaki bilgisayarlar arasında iletişim kurmaktır. 
Örneğin, ağ üzerindeki bir bilgisayarda yer alan müzikleri ağdaki diğer bilgisayarlar çalabilir. 

Bilgisayar ağlarına şu sebeplerden dolayı ihtiyaç vardır: 

 
 

 
Dosya paylaşmak. 

 
Yazıcı, tarayıcı gibi donanımları paylaşmak. 

 
Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmak. 

 
İnternet hizmeti gibi çeşitli servisleri paylaşmak. 

 
Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamak. 

Bilgisayar ağları kısacası ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır. 

Cemil 



BİLGİSAYAR AĞLARI ÇEŞİTLERİ 
3 Çeşit bilgisayar ağı vardır. 

 
 

 YEREL ALAN AĞI (LAN: Local Area Network): 
Birbirine yakın mesafedeki bilgisayarların bir kablo 
ve ethernet kartı aracılığıyla bağlanmasından 
oluşan bilgisayar ağlarıdır. Fiber optik kablo ile 
maksimum 2 km mesafedeki bilgisayarlar birbirine 
bağlanabilir.  
        

 METROPOL ALAN AĞI (MAN: Metropolitan Area Network): 
İçerisinden birden çok Yerel Alan Ağı 
barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir 
işyeri, şehri veya bölgeyi kapsayan ağ 
türüdür. Örneğin bir ildeki tüm bankaların 
farklı şubelerinin bilgisayarları Metropol 
Alan Ağı ile birbirine bağlıdır. 
 

 GENİŞ ALAN AĞI (WAN: Wide Area Network): 
Coğrafi olarak uzak mesafelerdeki 
bilgisayarların birbirine bağlanması için 
kullanılır. Örneğin iki şehir arasındaki 
bilgisayarlar ya da iki ülke arasındaki 
bilgisayarlar bu ağ ile birbirine bağlanır.  
İnternet bir geniş alan ağıdır.  
 
 



İNTERNET: Dünyadaki tüm bilgisayarları birbirine bağlayan, 
elektronik bir iletişim ağıdır.  

İNTERNETİN TARİHÇESİ 

  
 

ARPANET (Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı), Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı bünyesine 
bağlı ARPA (Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Birimi) tarafından geliştirilen dünyanın ilk 
paket dağıtımı ağı ve evrensel İnternet'in öncülüdür. 
 

 
   Adnan bey 

        
    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

İnternet ilk defa 1969 yılında ABD 
Savunma Bakanlığı bünyesindeki “İleri 
Araştırma Projeleri Ajansı” tarafından 
ortaya çıkartılmıştır.  

 

Türkiye İnternet’e Nisan 1993 ’ten beri 
bağlıdır.ODTÜ tarafından kurulmuştur. 

BİLGİSAYAR AĞI KULLANMAZSAK…Bilişim 
Teknolojileri sınıfımızda tüm bilgisayarlarımızdan çıktı 
alınabilmesini istiyoruz. Bu durumda her bilgisayar için 
ayrı bir yazıcı satın almanız gerekiyor. 
 

Mr Printer 

ÇÖZÜM: BİLGİSAYAR AĞI KURMAK 

Fakat eğer bilgisayarlarımız arasında bir ağ bağlantısı kurar isek, hem gereksiz masraftan 
hem de onlarca yazıcıyı koyacak yer bulma derdinden kurtulmuş olacağız. 
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YEREL ALAN AĞI KURMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BİRİMLER 

 
Ethernet Kartı 

 Ethernet Kartı; Bilgisayar ağlarında bilgisayarla ağ arasında iletişim kurmasını 
sağlayan bir iç donanım birimidir.  

 Asıl görevi bilgisayarın ağ içerisinde dahil olan bütün sistemlerle iletişim haline (veri 
transferi v.s) geçmesini sağlamaktır.  

 Diğer adları network kartı, ağ arabirim kartıdır.  

 Bu kartın çıkışına bağlanabilen kablo sayesinde paylaşıma açık olan diğer 
bilgisayarlara bilgileri aktarabilir.  

 Anakarttın genişleme yuvalarına takılır. Ethernet kartı sayesinde bilgisayarlar arası 
veri paylaşımı olur.  

 Kullanımı masaüstü ve diz üstü bilgisayarlarda farklıdır.  

 Hıza ve teknolojiye göre farklılığı olan Ethernet kartları vardır. 

 
CAT Kablo 

CAT5 Kablo (Kategori 5 Kablo), sıklıkla yerel ağ bağlantılarındaki ethernet 
bağlantısında, telefon sistemlerinde ve diğer veri aktarım alanlarında kullanılan UTP 
kablo standartıdır. 

 
Hub 

 Hub ve Switch bilgisayarların birbirleri ile iletişim ve bağlantı kurmasını sağlayan 
cihazlardır.  

 Aynı ağdaki bilgisayarı birbirleri ile iletişimi sağlamak için ağ kartından bir kablo ile 
Hub veya Switch bağlayarak ağ bağlantıları sağlanır. 

 Hub ve Switch arasında farklılıklar bulunmaktadır. Biri bütün bilgisayarlara bilgi 
gönderirken, diğeri sadece istenilen bilgisayarlara veri gönderip hızlıdır. 

 
Ethernet Switch 

 Hub ve Switch bilgisayarların birbirleri ile iletişim ve bağlantı kurmasını sağlayan 
cihazlardır.  
 Aynı ağdaki bilgisayarı birbirleri ile iletişimi sağlamak için ağ kartından bir kablo ile 
Hub veya Switch bağlayarak ağ bağlantıları sağlanır. 
 Hub ve Switch arasında farklılıklar bulunmaktadır. Biri bütün bilgisayarlara bilgi 
gönderirken, diğeri sadece istenilen bilgisayarlara veri gönderip hızlıdır. 

 
Modem 

 Modem, tanım olarak “Modülator” ve “Demodülator” kelimelerinin birleşmesinden 
meydana getirilmiş bir terimdir.  
 Modem, bilgisayarların genel ağa bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak 
yerlerdeki bilgisayarlara erişimini sağlayan cihaza verilen isimdir.  
 Modemler aha çok telefon hattı üzerinden sayısal (digital) verilerin transferinde 
kullanılır. 

 
İşletim Sistemi 

İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama 
yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. 



 
İNTERNETE BAĞLANMAK GEREKLİ OLAN BİRİMLER 
 

    
BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMİ TARAYICI YAZILIMLAR CAT 5 KABLO 

    
MODEM              TELEFON HATTI                       İNTERNET SERVİS SAĞLAYICI 

 
WLAN (Wireless LAN) Kablosuz bağlantı ile kurulan yerel ağlardır. Kablosuz 
bağlantının mesafe sınırı küçük ağlarda 50-100m; büyük ağlarda ise 1-10km 

arasında değişmektedir. 
 

Serbest Okuma: KAVAK AĞACI İLE KABAK  
Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar 
ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. 
Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş ve 
neredeyse kavak ağacı ile aynı boya gelmiş. Bir gün kabak kavağa 
dayanamayıp: 
-“Ey kavak! Sen kaç ayda bu hale geldin?” diye sormuş. 
Kavak: 
-“On yılda” demiş. 
Kabak: 
-“On yılda mı?” diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış ve: 
-“Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak!” demiş. 
Kavak: 
-“Doğru.” demiş. 
Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak üşümeye sonra yapraklarını 
düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Kavağa endişe içinde sormuş: 
-Neler oluyor bana ağaç? 
Kavak: 
-“Ölüyorsun.” demiş. 
Kabak: 
-“Niçin?” diye sormuş. 

Kavak: 
-“Benim on yılda geldiğim yere, bir kaç ayda gelmeye çalıştığın için.” demiş. 

Çalışmadan emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz.. Kolay kazanılan, kolay kaybedilir. Her işte alın teri ve 
emek şarttır. 


