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AÇIKLAMALAR 
ALAN Bilişim Teknolojileri 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI İşletim Sistemi Kurulumu 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/Öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
işletim sistemi yönergeleri doğrultusunda işletim sisteminin 
kurulumunu yapma ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Yönergelere uyarak sistemin ilk açılış ayarlarını 
yapabileceksiniz. 

2. İşletim sistemi yönergelerine göre işletim sistemini 
kurabileceksiniz. 

3. Sistemin doğru çalışması için sürücülerin ve yardımcı 
yazılımların kurulumunu yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Bilişim laboratuvarı. 
Donanım: Bilgisayar, projeksiyon cihazı, DVD, kurulum 
diskleri. 

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.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
RİŞ 

Sevgili Öğrencimiz, 
 

İlerleyen teknoloji ile bilişim çağındayız. Bilişimin en önemli konularından biri de 
işletim sistemidir. İşletim sistemi kullanımı üzerine birçok bilgi olsa da bir işletim sistemi 
nasıl kurulur, işletim sistemi kurulum ayarlarını nasıl yapılır veya donanımsal parçalarına 
nasıl müdahale edilir sorularına çoğu kullanıcı cevap verememektedir. 

 
Sizler, bilgisayar açılırken karşınıza çıkan siyah ekran üzerinde nasıl işlem 

yapacağınızı ve açılan bu siyah ekran üzerindeki yönergelerden nasıl yararlanacağınız 
öğreneceksiniz. Siyah ekran üzerindeki yönergelere göre işlemlerinizi halledebileceksiniz. 

 
Her kullanıcı kendi işletim sistemini kendi kurmak ya da yardımcı program 

kurumlarını kendi yapmak ister. Bunun için temel işlem basamakları aynıdır. Kaynak 
dosyayı çalıştırmak için yapılan işlemler genellikle birbirine benzeyen adımlardır. Bu işlem 
basamaklarını öğrenmek için gerekli donanıma sahip olacak ve işletim sistemi hakkında daha 
fazla bilgi edineceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
Yönergelere uyarak sistemin ilk açılış ayarlarını yapar. 
 
 
 
 

Bilgisayarınızın marka/modeline göre bios ayarlarına nasıl girileceğini öğreniniz. 
Bios ayarlarına girdikten sonra yönergeleri ve klavyeyi nasıl kullanacağınızı araştırınız. 

 
 

1. BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) 
 
Temel giriş / çıkış sistemi olarak da tanımlanabilir. Ana kart üzerindeki tüm 

donanımları kullanmayı sağlayan, işletim sistemi ve donanımlar arasında bağlantı kurmayı 
yarayan küçük bir işletim sistemidir. 
 

Bu işletim sistemi ROM (Read Only Memory) bellekte saklanan, kalıcı bir yazılım 
türüdür. BIOS yazılımı, sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Sistemin kapatılması, 
formatlanması durumunda BIOS silinmez. Nedeni BIOS’ un diskte değil, anakart üzerine 
monte edilmiş olmasıdır. 

 
Fotoğraf 1.1: BIOS örneği 

Günümüz anakartlarının çoğu kullanıcılar tarafından kolayca güncellenebilen, Flash 
BIOS olarak da bilinen EEPROM ( Elektrikle silinebilir programlanabilir, sadece okunabilir 
hafıza) adlı ROM bellek kullanmaktadır. Böylece anakart üreticisi BIOS ile ilgili bir 
güncelleme yayınladığı zaman kullanıcılar kendi BIOS’larını güncelleyebilmektedir. 

 
BIOS elektrik kesildiği zaman ayarları silinmesin diye pille beslenir, yapılan ayarlar 

pil bitene kadar bilgisayar kapalı bile olsa silinmez. Pil bittiğinde yapılan ayarlar sıfırlanır. 
Bu bilgisayar her kapatılıp açıldığında tarih ve saatin kendini sıfırlamasıyla anlaşılabilir. 
BIOS pili bitince tarih ve saat sürekli olarak BIOS’un yüklendiği tarihe döner. Bir BIOS 
pilinin 4-5 yıl dayandığını düşünülürse sistemin tarihi 4-5 yıl öncesine döner. BIOS pilinin 
değiştirilmesi bu sorunu çözmek için yeterlidir. Tarih ve saatin değiştirilmemesi durumunda 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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sistem düzgün çalışamaz. Örneğin internete girilmek istendiğinde tarih ve saatin hatalı 
olmasından dolayı girilemeyebilir. 

 
 
1.1. Bios ile İlgili Kavramlar 
 
 Bios’un görevleri 

 
• Bilgisayar ilk açıldığında çalıştırılan ilk program BIOS’ tur.  
• İlk olarak bilgisayarın donanımını tarar ve test eder.  
• Bu işlem Power On Self Test (ilk açılışta kendini sınama) veya POST olarak 

adlandırılır. Bu test sırasında BIOS, herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman bunu 
kullanıcıya yazılı veya sesli hata mesajı olarak bildirir. Daha sonra BIOS, işletim 
sistemini yükler. 

• Sistem açılışında (BOOT) sistemin hangi donanımdan başlayacağının ayarlanmasını 
sağlar. 

• İşlemcinin voltaj düzeyini ayarlar. 
• Sistem ve işlemci fan hızlarının görülmesini düzenlenmesini sağlar. 
• Bilgisayar açılışına şifre koyulmasını sağlar. 

•  
•  

BOOT: bilgisayar açıldığında bir dizi sıradan kontrolleri yapıp bilgisayarın 
açılabilmesi için gerekli olan sistem dosyalarını yükleyerek işletim sistemini devreye sokma 
işlemidir. 

•  
       Bilgisayara güç verildiğinde BIOS POST işlemini başlatır ve sistemde bir hata varsa 
uyarı mesajı verir. Hata yoksa sistem açılışı BOOT kısmına geçer. BOOT kısmında da 
işletim sisteminin yüklenmesine geçilir. Böylece bilgisayar işletim sistemini yükleyerek 
kullanılabilecek duruma gelir. 

 
Örneğin açılışta POST işlemi bir hata tespit ederse bunu sesli ya da yazılı olarak 

belirtir. Bu hatalar çok küçük olabileceği gibi çok ciddi de olabilir. 
 
 
 
 Birkaç hata mesajı ve sebepleri şunlardır: 
 

Hata Mesajı Karşılığı 
Keyboard Error. PressF1  toResume Klavye hatası 
CMOS ChecksumBad BIOS sıfırlanma hatası 
CPU Fan Error İşlemci fan hatası 
SMART Hard Disk Error Harddisk hatası 
A disk readerroroccured Hard disk okuma hatası 
Operating System not found İşletim sistemi yükleme hatası 
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Bu mesajların yazılışları BIOS’ tan üreticisine göre farklılık gösterebilir. 
 
 

1.1.1 BIOS Sesli Hata Mesajları 
 

Bilgisayar açılırken BIOS tarafından yapılan kontroller esnasında bir sorun bulunması 
hâlinde BIOS duruma uygun bip sesi üretecektir. Ekrana görüntü gelmese dahi bu sesin 
yapısına bakarak hatayı anlamak mümkündür.  

 
Buna göre hata sesi türleri ve bu seslerin anlamları şöyledir: 
 
1. Sürekli bip sesi: Güç kaynağı arızası 
2. Birçok kısa bip: Anakart arızası 
3. 1 uzun bip: Bellek tazelenmesinde hata 
4. 1 uzun 1 kısa bip: Anakart veya BIOS çipi arızası 
5. 1 uzun 2 kısa bip: Ekran kartı arızası  
6. 1 uzun 3 kısa bip: Ekran kartı arızası 
7. 2 uzun 1 kısa bip: Ekran kartı arızası 
8. 2 kısa bip: RAM bellek parity (eşlik) hatası 
9. 3 kısa bip: RAM belleğin ilk 64 k’lık bölümünde hata anlamındadır. 
 
 

1.1.2 BIOS’ta Yapılan Değişiklikler 
 

BIOS, ROM içinde bulunan bir yazılımdır. ROM ise sadece okunabilir bir bellek 
olduğu için hiçbir değişiklik kaydedilemez. Bu yüzden BIOS üzerinde yapılan değişikliklerin 
bir yere kaydedilmesi gerekir. BIOS’da ayarlar değiştirildiğinde bu ayarlar CMOS 
(Complementary Metal OxideSemiconductor; bütünleyici metal oksit yarı iletken)denilen bir 
bellek çeşidine kaydedilir. Bilgilerin burada tutulması için bir pil ile CMOS sürekli beslenir 
ve kaydedilen ayarların burada sürekli kalması sağlanır. 

 
 

 
 

Şekil 1.1: BIOS ve CMOS 
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1.2 BIOS Çeşitleri 
 
Eski olan CMOS BIOS ve yeni nesil UEFI olmak üzere BIOS, ikiye ayrılabilir. Her 

iki BIOS türünde farklı birçok üretici olduğu için menülerin isimleri, yerleri, görünümleri 
farklı olsa da temeldeki işlevleri aynıdır. 

 
1.2.1 CMOS BIOS 
 

 CMOS BIOS artık zamanını doldurmuş bir BIOS türüdür. Ev kullanıcıları için 
bilgisayar çıktığından beri var olan bu tür BIOS’lar dışarıdan müdahaleye oldukça kapalı ve 
kullanımı oldukça kısıtlıdır. 

 
Fotoğraf 1.2: CMOS BIOS menüsü 

 
Yukarıda görüldüğü gibi CMOS BIOS’lar fare bile kullanılamayan çok az dil seçeneği 

sunan ve değiştirilmesi mümkün olmayan bir arayüz ile gelirdi. Fotoğrafların üst tarafına 
bakıldığında 1984-1985 yılından beri CMOS BIOS’un olduğunu görülür. 
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Fotoğraf 1.3: CMOS tarih-saat ve bağlı bileşenler menüsü 

 
Fotoğraf 1.4: CMOS BOOT menüsü 

 
Bütün BIOS’larda mutlaka bulunan yerlerden biri BOOT menüsüdür. Bilgisayar 

formatlanmak istendiğinde bu menüye ulaşıp içinde format dosyaları yer alan aygıtın 
seçilmesi gerekir. İsim veya yer farklılık gösterse de mutlaka bir BOOT menüsü vardır. 
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1.2.2 UEFI  
 

CMOS BIOS’un teknolojinin gerisinde kalmasıyla ortaya çıkan ve yeni nesil BIOS 
türüdür. Bu yeni BIOS ile görsel ve kullanım olarak çok daha iyi bir noktaya gelinmiştir. 
UnifiedExtensible Firmware Interface demek olan UEFI, eskimiş olan normal BIOS’tan çok 
daha gelişmiş bir görünüme sahiptir.   

 
Fotoğraf 1.5: UEFI ekranı 

A B C 
D 

E F 

G 

 

H 
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      UEFI ekranı incelendiğinde; 
 

Harf İşlev 
A Sistemle ilgili genel bilgiler 
B İşlemci sıcaklığı 
C İşlemci voltajı ve sistem sıcaklığı 
D Seçili anakart profili 
E RAM bilgisi 
F Depolama aygıtları 
G BOOT sıralaması 
H İşlemci ve sistem fanı bilgisi 

 
 
Görüldüğü gibi tek ekranda birçok bilgiye erişilebiliyor. Bu ekran sadece bilgi 

ekranıdır. UEFI’de CMOS gibi bölümlerden oluşur. 

 
Fotoğraf 1.6: Sistem sekmesinde dil menüsü 

 
System sekmesinde UEFI için dil seçenekleri bulunmaktadır. Kullanılan anakartta 

Türkçe dil desteği de bulunmaktadır. 
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UEFI BIOS’un ekranında istenirse farenin imleciyle dolaşılabilir.  Dokunmatik bir 

ekran varsa bu yol ile arayüzü kontrol edilebilir. Eskimiş mavi arayüze sahip BIOS’a göre bu 
özellik oldukça büyük bir değişikliktir. 

 
Fotoğraf 1.7: UEFI çıkış ekranı 

 
 
UEFI BIOS beraberinde grafiksel gelişmeleri de getirmiştir. İşlemci, bellek ve hard 

disklere fare yardımıyla kolaylıkla ulaşabiliyor. Kullanışlı olan bu metot ve yenilik, çoğu 
kullanıcının UEFI BIOS’a geçmesine sebeptir. Eskiden kullanılan mavi renkli, klavyeyle 
kontrol edilen bir BIOS, bunun yanında oldukça ilkeldir. 

 
UEFI, yeni HDD’ler ile de uyumlu çalışmaktadır. Örneğin eski ve geleneksel 

BIOS’lar Master BootRecord (MBR) bölme sistemi ile çalışmaktaydı. UEFI ise 
beraberinde GUID PartitionTable (GPT) bölme sistemini kullanıyor. Bu da demek oluyor ki 
bir disk 128 bölüme bölünebilir. Aynı zamanda toplam disk kapasitesi 8 ZB’a kadar 
çıkabilir. 8 ZB’ın anlamıysa sekiz milyar Terabyte demektir. Şu an bazı modern BIOS’lar 
GPT ile çalışabilse de limitlenmiş durumdadır. Birçoğu büyük boyutlu diskleri Boot edemez. 
Disk limitiyse çağımız için çok az olan 3 TB’dır. 

 
UEFI BIOS aynı zamanda işletim sistemiyle daha iyi bir performans vermektedir. 

UEFI ve işletim siteminin Boot sistemi beraber çalıştığı için hiçbir ekrana takılmadan 
doğrudan işletim sisteminin arayüzüne geçiş yapılabilir. Aynı zamanda anakartın Boot 
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sıralamasını işletim sistemi içinden seçilebilir. UEFI BIOS kullanılıyorsa bu seçim 
”Gelişmiş Başlangıç Ayarları”ndan yapılabilir. Ayrıca işletim sistemi olağan dışı bir 
biçimde çalışmıyorsa bu ekran tekrar çıkacaktır. Bu bağlamda tekrar kapatılabilir. 

Normal bir BIOS kullanılıyorsa Boot sıralamasını değiştirmek için bilgisayara 
başlamadan önce BIOS’a giriş yapmak gerekir. 

 
1.3. Bios Ayarları 

 
BIOS’a girmek ana kartın modeline göre değişebilir. İlk açılışta yönergelere göre 

BIOS’a girilebilir.  Genellikle masaüstü bilgisayarlar için DEL tuşu ve dizüstü (laptop) için 
F2 tuşlarını standartlaşmış olsa da tam bir standart söz konusu değildir. Bu yüzden ya 
bilgisayar açılışında ekrandan bakılması ya da internetten BIOS giriş tuşunun öğrenilmesi 
gerekir. 

 
BIOS ekranında yapılabilecek değişikliklerden bazıları şöyledir: 
 

 Overclock için işlemci saat çarpan hızını artırmak. Bu yöntemle işlemcinin çalışma 
frekansını yükseltip daha hızlı çalışmasını sağlanabilir. Fakat bu işlem için ek 
soğutmaya ihtiyaç olacaktır. Ayrıca fazla yüksek değerlerin işlemciye zarar verme 
ihtimali vardır. 

 
Fotoğraf 1. 8:Overclock ayarları 

 

 BIOS ekranından bilgisayarın güvenliğini sağlamak için şifre koyulabilir. Bu şifreler 
bilgisayarın tamamen açılmasını engelleyen yönetici parolası ve BIOS’a girişi 
engelleyen kullanıcı paroladır. Şifre girilirken şifre gözükmediği için ikinci bir 
onay ekranı gelir. 
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Fotoğraf 1.9:Parola ayarları 

 

 BIOS menülerinden bilgisayarın sistem saati ve tarihi ayarlanabilir. BIOS pili 
bitmişse bu tarih ve saat sürekli fabrika ayarlarına dönecektir. 

 
Fotoğraf 1.10: Türkçe, saat ve tarih seçilmesi 

 

1.3.1 Boot Ayarlama Menüsü 
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BIOS’ların en önemli işlevlerinden biri de başlangıçta sistemin hangi aygıttan 

açılacağını ayarlayabilmesidir. Zarar görmüş bir işletim sisteminde başlangıç sürekli sabit 
disk üzerinden olacağı için sistem açılmayacaktır. Bu tür durumlarda işletim sisteminin 
yeniden kurulması gerekir. Sistemin sürekli sabit diskten başlamaması için BIOS’a girip 
sistemin içinde format dosyaları bulunan aygıttan (USB ya da DVD) başlatılması 
sağlanabilir. Burada tek yapılması gereken BOOT menüsünü bulup aygıtı en üste almaktır. 
Ayarları kaydedip çıktıktan sonra sistem ayarlamış olunan aygıttan başlayacaktır. Sistem 
orada bir başlangıç bulamazsa diğer aygıtları deneyecektir. 

  
Fotoğraf 1.11: UEFI Boot ayarlarının menüleri 
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Fotoğraf 1.12:Boot aygıtı seçim menüsü 
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UEFI BIOS’lardan sonra BOOT ayarlarına ek bir seçenek daha gelmiştir. Bu seçenek ile 
indirilen ISO dosyasının türüne göre UEFI ya da Legacy seçeneğinin seçilmesi 
gerekmektedir. UEFI seçip UEFI olmayan bir ISO ile format atılmak istenirse sistem buna 
izin vermeyecektir. UEFI olmayan bir ISO indirilmişse buradan Legacy seçeneğinin 
seçilmesi gerekmektedir. 

 
Fotoğraf 1.13:Boot aygıtı seçim menüsü 

 
Fotoğraf 1.14:Boot aygıtı seçim menüsü 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 
Ahlak nedir? Hangi davranışlarınız meslek ahlakıyla örtüşür. Bunun için gereken 

değerleri maddeler hâlinde yazınız. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..…

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

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

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

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

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

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

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek BIOS’a giriniz ve yapılandırmasını 

yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 BIOS’a giriş tuşuna basınız.  
 Masaüstü bilgisayarlar için DEL ve 

dizüstü bilgisayarlar için F2 tuşuna 
basmalısınız. 

 Tarih ve saat ayarını yapınız. 
 BIOS ayarlarında tarih ve saat ayarını 

bulup ekranın alt tarafında yer alan tuşlara 
göre değiştirmelisiniz. 

 BOOT menüsünü inceleyiniz.  BIOS menüleri arasında BOOT menüsünü 
bulup sıralamasına dikkat edebilmelisiniz. 

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

1. Aşağıdakilerden hangisi boot menü açılışında olması gereken seçeneklerden değildir? 
A) Hard disk 
B) DVD / CD 
C) USB Hard Disk 
D) USB Floopy Disk 
E) USB 
 

2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Bios ayarlarına her bilgisayardan aynı tuşla girilir. 
B) Bios ayarlarını değiştirdikten sonra kaydetmeğe gerek yoktur. 
C) Bootmodeselect menü seçimi her işletim sistemi biosunda aynıdır. 
D) Kaydedip çıkmak istiyorsa F10 tuşuna basılır. 
E) Bios güncellemesi yoktur. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi Bios dil seçeneklerinden biri değildir? 
A) Türkçe 
B) Almanca 
C) Fransızca 
D) İngilizce 
E) İspanyolca 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi Biosun görevlerinden değildir? 
A) Sistemi hard disk dışında çalıştırmak için başlangıç sürücüsünü belirlemeye yarar. 
B) Sistem parçalarını görmemizi sağlar. 
C) En temel donanım parçalarını yani Ram Bellek ve Ekran kartı gibi bileşenleri 

açılışta test eder. 
D) İşlemcinin voltaj düzeyini ayarlar. 
E) Kullanılmayan parçaları kapatmaya yarar. 
 
 
 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 19 



 

 
 

 

İşletim sistemi yönergelerine göre işletim sistemi ve açık kaynak işletim sistemlerini 
kurar. 

 
 
 
 

İşletim sistemi için donanım gereksinimlerini araştırarak listeleyiniz. 

İşletim sistemi için ilk kullanıcı tanımlamalarını araştırınız. 

 
 

2. İŞLETİM SİSTEMLERİ KURULUMU  
 

2.1 USB Belleğe ISO Dosyası Yazmak 
 
Günümüzde işletim sistemi kurulumu USB belleklere ISO dosyası yazarak-yüklenerek 

gerçekleştirilmektedir. ISO, bir CD ya da DVD üzerinde bulunan tüm bilgilerin tıpatıp 
saklanabildiği, açılışta başlatma özelliklerinin (bootable) korunabildiği bir arşiv biçimidir. 
Kısaca bir yapıdaki bütün dosyaların birebir saklanmasını sağlayan bir yapıdır.  

 
İşletim sistemi dosyaları da internette ISO hâlinde bulunur. Bu ISO’lar işletim 

sistemine göre 3-5 GB arasında olabilir. İşletim sistemlerinin ISO’larının en önemli özelliği 
bootable olmalarıdır. Böylece bir ISO dosyası USB belleğe yazdırıldığı-yüklendiği, BIOS 
ayarlarına girilip BOOT menüsünden USB bellek en üste alındığı zaman bilgisayar bir 
dahaki açılışında harddiskten önce USB belleği kontrol ederek USB belleğinde bootable 
özelliği varsa ön yükleme ekranını yükleyecektir. Daha sonra bu ön yüklemedeki adımlar 
izlenerek bilgisayar formatlanabilir. 

 
İşletim sistemi ya da açık kaynak işletim sistemleri dosyaları ISO olarak internet 

üzerinden indirilebilir. İndirilen ISO dosyaları birçok programla USB belleğe yazılabilir. 
Bütün programlar aynı mantıkla çalışmaktadır. Yükleme yapılacak USB belleğin ve 
yüklenecek ISO dosyasının mutlaka seçilmesi gerekir. 

 
Bir ISO dosyası, bir USB belleğe yazdıracağı zaman USB belleğin içindeki bütün 

veriler silinmektedir. 
 
 
İnternetten ücretsiz edinilebilecek ISO yazma programıyla ISO dosyası USB belleğe 

yazdırılmalıdır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 2.1: ISO yazma programı 

 
ISO yazma programında; 
 
 Aygıt kısmında hangi USB belleğe yükleme yapacağı seçilmelidir. 

 
 Disk bölüm düzeni ve hedef sistem türü kısmında üç seçenek yer almaktadır: 

 
• MBR, bölüm düzeni BIOS ya da UEFI için klasik (BIOS) kurulumu için 

seçilmesi gereken ayardır. Dosya sistemi NTFS seçilmelidir. 
 

• UEFI için MBR Bölüm Düzeni ile başlangıç dosya sistemini klasik dosya 
sistemi MBR olarak ayarlayabilirsiniz. Dosya sistemi NTFS seçilmelidir. 
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• UEFI için GPT Bölüm düzeni ise işletim sistemi kurulumunda kullanılması 

gereken başlangıç dosya sistemidir. Dosya sistemi FAT32 seçilmelidir. 
 

Bu seçimin nasıl yapıldığına bakıldığında,  bilgisayar UEFI destekliyorsa ve işletim 
sistemi kurulacaksa UEFI için GPT Bölüm Düzeni seçeneğinin seçilmesi daha iyi olur. 
İşletim sistemi kurulu yeni bir bilgisayar, UEFI’li ve GPT biçiminde bölümlenmiş olarak 
gelir. Bu durumda bilgisayara başka bir işletim sistemi kurulmak istenirse bilgisayardaki 
bütün GPT alanlarının (C ve D sürücüsü gibi) silinmesi gerekebilir. 

 
Birinci ve ikinci seçenek ise klasik kurulum ayarıdır. Burada NTFS dosya türünü 

seçerek işletim sistemi kurulabilir. 
 
Yeni Birim Etiketi kısmında USB belleğe bir etiket verilebilir. 
 
Bu ayarlar yapıldıktan sonra Açılış Diski Oluşturma Yöntemi – ISO yansıması 

yazısının yanındaki simgeye tıklanarak yüklenecek ISO dosyası seçilir. 
 
 
Seçilecek ISO dosyası işlemcisinin, desteklediği mimariye göre x86 (32 bit) veya x64 

(64 bit) olarak seçilmesi gerekir. 
 
 
 

 Fotoğraf 2.2:ISO seçimi 

 

Burada işletim sistemi ISO dosyası seçilip “Aç” düğmesine tıklanır ve ISO dosyası 
USB belleğe yazılmaya hazır hâle gelir. “Başlat” düğmesine tıklandığında bir uyarı ekranı 
gelir.  
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Fotoğraf  2.3:Uyarı ekranı 

 
Tamam düğmesine basıldıktan sonra ISO dosyası USB belleğe yazılmaya 

başlayacaktır. Yazma işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra işletim sistemi kurulumuna 
başlanabilir. 

 
2.2. İşletim Sistemi 
 

İşletim sisteminin son sürümü bundan önceki işletim sistemine göre birçok yenilik 
getirmektedir. İşletim sistemini tam performanslı kullanabilmek için UEFI destekli bir 
bilgisayar ve GPT’li bir disk yapısı kullanmak gerekmektedir. Bunlar olmadan da işletim 
sistemi kullanılabilir. 

 
2.2.1 İşletim sistemi Kurulum Aşamaları 

 
Öncelikle bilgisayarın sorunundan emin olunması gerekir. Aşağıdaki gibi bir ekran 

çökmüş bir işletim sistemini temsil etmektedir ve işletim sistemi kurulumu mecburidir.  
Sorunlu çalışan bir işletim sistemi yeniden kurulacaksa mutlaka yedekleme 

yapılmalıdır. 
 

 

 
Fotoğraf 2.4: İşletim sistemi açılış hatası 

 
İnternetten indirilen ya da başka bir şekilde edinilen işletim sistemi ISO dosyası 

herhangi bir programla USB belleğe yazıldıktan sonra BIOS ya da UEFI ekranındaki BOOT 
menüsünden USB belleğini en üste alınca bilgisayar destekliyor ise açılırken BOOT 
menüsüne kısa yol tuşu varsa ona basılıp USB belleğine açılış için ayar yapılması gerekir. 

 
    BIOS için fotoğraf 1.4 ve UEFI için fotoğraf 1.12’ye bakılabilir. Bu işlem doğru 

yapıldıysa ön yükleme başlayacak ve aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekran gelmişse format 
işlemine başlanmıştır. İşletim sistemi kurulum adımları ufak farklılıklar içerse de temelde 
ciddi bir değişiklik yoktur. 
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Fotoğraf 2. 5: İşletim sistemi kurulum başlangıç penceresi 

 
Bu ekranda dil, saat ve para birimi biçimi ve klavye düzeni seçilebilir. Daha sonra 

İleri düğmesine basılır. 
İleri düğmesine basıldıktan sonra Şimdi Yükle penceresi ile yükleme sihirbazı 

başlatılır. 
Bu ekranın aşağısında yer alan Bilgisayarınızı Onarın seçeneğiyle çökmüş işletim 

sistemi kurtarılmaya çalışılabilir. 
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Fotoğraf 2.6: İşletim sistemi yükleme başlangıç penceresi 

 

 
Fotoğraf 2.7: İşletim sistemi yeni yükleme seçenek penceresi 
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Bu ekrandaki seçenekler, indirilen işletim sistemi ISO dosyasına göre değişiklik 

gösterebilir. Bu ekrandaki seçenekler işletim sisteminin bütün kullanıcılar için çeşitli 
sürümleri olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; çok fazla özelliğe ihtiyacı olmayan 
kullanıcılar Home (Ev) sürümünü çok daha ucuza, bütün özelliklere sahip Pro (Profesyonel) 
sürümünü daha yüksek bir fiyata alabilir. 

 
Ayrıca Mimarı sütununda yer alan x86 ve x64 kullanılan işlemciyi temsil etmektedir. 

x86 eski işlemcileri destekleyen 32 bit’i temsil ederken x64 yeni teknoloji olan 64 bit’i 
temsil etmektedir. 

 
32 bit ile sadece 4 GB RAM'e kadar kullanılabilir.  4 GB RAM üstü RAM için 64 bit 

kullanılır. 64 bit' te tüm işaretçiler 8 bayt yerine 4 bayt alır. 64 bit sistemde bu da 30% 
performans artışına yakın bir değer demektir. 64 bit işletim sistemi kurulacaksa kullanılacak 
programlarda 64 bit’i destekleyen programlar olmalıdır. 64 bit işletim sistemlerinde 32 bit 
programlar çalışabilir fakat 32 bit işletim sistemlerinde 64 bit işletim sistemleri 
çalışmamaktadır. 

 
 

 
Fotoğraf 2.8: İşletim sistemi yeni yükleme seçenek penceresi 
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Mevcut işletim sisteminden yükseltmek isteniyorsa Yükselt seçeneği tercih 
edilmelidir. Bu seçenekte işletim sistemi dosyaları güncellenecek fakat kişisel dosyalar zarar 
görmeyecektir. 

 
Yeni bir kurulum yapılıyorsa aşağıdaki pencere üzerinden Özel seçeneği ile ilerlemek 

gerekir. Bu seçenek ile seçilen verilerin hepsi silinecektir. İşletim sisteminin yeni sürümünü 
yükleyecektir. Burada sadece işletim sisteminin yüklü olduğu harddisk bölümünün silinmesi 
gerektiğini unutulmamalıdır. 

 
Fotoğraf 2.9: İşletim sistemi disk biçimlendirme penceresi 

 

Yeni kurulum için Özel seçeneği ile ilerlendiğinde aşağıdaki gibi disk için birim 
yapılandırması isteyen bir pencere görüntülenir. Burada dikkat edilmesi gereken bir 
durum söz konusudur. Çökmüş bir işletim sistemi formatlanacaksa bu ekranda o 
bilgisayarda kullanılan sayıda harddisk sürücüsü görülür  (C:, :D vb.). Ayrıca işletim 
sisteminin kendi oluşturduğu bölümlerde burada görülecektir. İşletim sistemi dosyaları C: 
sürücüsünde yüklü olduğu için bu adımda yapılması gereken C: sürücüsünü biçimlendirip 
yeniden yüklemektir. C: sürücüsünü tespit edebilmek için eğer işletim sistemi açılıyorsa C: 
sürücüsüne bir isim vermek veya boyutunu not edip bu ekranda boyutuna bakarak tespit 
etmek gibi yöntemler kullanılabilir. İşletim sistemi açılmıyorsa ve bu ekrana gelindiyse 
genel olarak işletim sistemi tarafından oluşturulmuş bölümlerden (100 MB, 300 MB, 500 

 

 27 



 

MB) sonraki ilk bölüm C: sürücüsü olmaktadır. Çok ender olarak D: sürücüsü üstte yer 
alabilir.  

 
Fotoğraf 2.10: İşletim sistemi disk biçimlendirme penceresi 

 
C: sürücüsünden emin OLUNUNCA üzerine tıklanıp aşağıdaki seçeneklerden 

Biçimlendir seçilir. Böylece C: sürücüsü silinir. Biçimlendirme bittikten sonra tekrar C: 
sürücüsü seçilip İleri basıldığı zaman işletim sistemi yüklenmeye başlar. 

 
UYARI: C: sürücüsünde önemli dosyalar varsa bu dosyaları kaybetmemek için gene 

internetten bulunabilecek ve kurulum gerektirmeden işletim sistemi dosyalarını geçici olarak 
RAM’e yükleyen işletim sistemi ISO’ları kullanılabilir. ISO dosyaları bütün dosyaları 
RAM’e yüklediği için sisteme zarar vermeden dosyalara erişilmesine ve yedekleme 
yapılmasına olanak verir. Daha sonra sistem yeniden başlatılıp işletim sistemini kurulabilir. 
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Fotoğraf 2.11: İşletim sistemi kurulum başlangıç penceresi 

 
 
Böylece sadece C: sürücüsü silinip geri yüklendiği zaman D: gibi diğer sürücülerdeki 

dosyalar zarar görmeyecektir. İstenirse bütün sürücüler silinip bütün sabit disk istenen 
şekilde bölümlenebilir. 
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Bütün sürücüler silindiyse ya da yeni bir disk üzerinde çalışılıyorsa disk önceden 
bölümlenmemiş olduğu için tüm alan ayrılmamış görünecektir. Bu durumda işletim 
sisteminin düzgün çalışabilmesi için sabit diskin bölümlenmesi gerekir. 

 
 

 
Fotoğraf 2.12: İşletim sistemi disk oluşturma penceresi 

 
500 GB’lık bir sabit disk örnek alınırsa bunun tamamını C: sürücüsüne ayırmak 

ilerleyen zamanlarda format atılmasını çok zorlaştıracaktır ve sabit disk doldukça işletim 
sisteminin yavaşlamasına sebep olacaktır. Format atılmak istendiği zaman bütün verinin 
taşıması, format atıldıktan sonra tekrar yerine taşımanız gerekir. Bu nedenle belirlenecek bir 
oranda bölünmelidir. Normal bir kullanım için 100 GB C: sürücüsü ve 400 GB D: sürücüsü 
mantıklı olacaktır (İstenirse E: sürücüsü de oluşturabilir).  

 
SSD disklerde bölümleme yapmak performansı düşürecektir. 
 
Yeni bir bölüm oluşturmak için Ayrılmamış Alan’a tıkladıktan sonra aşağıdan Yeni 

düğmesi tıklanabilir. Bu ekranda oluşturulacak alanın boyutu istenecektir. İlk alan olduğu 
için bu alan C: sürücüsüdür.  

 

 

 30 



 

 
Fotoğraf  2.13: İşletim sistemi C: sürücüsü oluşturma penceresi 
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Fotoğraf  2.14: İşletim sistemi C: sürücüsü oluşturma penceresi 
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Fotoğraf  2.15: İşletim sistemi C: sürücüsü oluşturma penceresi 

 
C: sürücüsünü oluşturduktan sonra geri kalan Ayrılmamış Alan’ın tamamını D: 

sürücüsüne ayırmak için üzerine tıklanıp Yeni seçilip bütün kalan alanı seçmek için 
doğrudan Tamam tıklanabilir. 

 

 

 33 



 

 
Fotoğraf  2.16: İşletim sistemi D: sürücüsü oluşturma penceresi 
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Fotoğraf 2.17: Kurulum için C sürücüsü seçme 
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Fotoğraf  2.18: İşletim sistemi kurulum başlangıç penceresi 

 
İşletim sisteminin kullanacağı alanı daraltmak, genişletmek veya veri alanı olarak 

ikinci bir birim oluşturmak işletim sistemi kurulumundan sonra mümkündür.  
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İşletim sistemi kurulumu bittikten sonra birkaç tane ayar ekranı gelecektir. Bu ekranda 

Hızlı ayarları kullan seçeneği işaretlenebilir ya da Ayarları özelleştir ile kişisel ayarlar 
yapılabilir. 
 

 
 Fotoğraf 2.19: Başlangıç ayarları penceresi 
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Bu ekrandan bilgisayarın iş yeri ya da okul gibi genel bir ağın etki alanında mı yoksa 
kişisel kullanım için mi kullanılacağı, Sahibi benim seçeneğinden seçilebilir. 

 
Fotoğraf  2.20: İşletim sistemi kullanıcı seçme penceresi 
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Bu ekranda kayıtlı olan e-posta adresine girilmesi ya da yeni bir hesap oluşturulması 
istenmektedir.  e-posta adresine işletim sistemi ayarları kaydedilip daha sonra tekrar işletim 
sistemi kurulurken e-posta adresi girilerek bütün ayarların aynen yüklenmesi sağlanabilir. 

 
İnternet bağlantısı yoksa ya da girilmek istenmiyorsa aşağıda yer alan Bu adımı atla 

ile bu adım atlanarak kurulum yapılabilir. 
 

 
Fotoğraf  2.21: İşletim sistemi kullanıcı maili ve parolası girme penceresi 
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Bu ekranda işletim sistemi son ayarlamalarını yaparak işletim sistemini kullanılabilir 
hâle getirir. Bilgisayar ilk kullanım için hazırlanır.  

 

 
Fotoğraf 2.22: İşletim sistemi son yükleme penceresi 
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İşletim sistemi son ayarlamalarını yaparak işletim sistemini kullanılabilir hâle 
getiriyor. Bu şekilde bilgisayar ilk kullanım için hazırlanmış oluyor.  

 

 
Fotoğraf 2.23: İşletim sistemi masaüstü görünümü 
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2.2.2 İşletim Sistemi Sıfırlama Özelliği 
 
İşletim sisteminin son sürümlerinde yer alan bu sıfırlama özelliği harici bir dosyaya 

ihtiyaç duyulmadan bilgisayarı düzeltme imkânı vermektedir. Normal şartlarda bir işletim 
sistemini yeniden kurmak için işletim sistemini çalıştıran dosyalardan birinin zarar görmesi 
sonucu işletim sisteminin düzgün çalışmaması yeterlidir. Sıfırlama özelliğiyle dosyalar zarar 
görmeden işletim sistemi dosyalarını yenileyerek sistemin düzgün çalışması sağlanabilir. 
Fakat bu işlem oldukça uzun sürebilir. 

 
Sistem çubuğunda olan bildirim menüsünde bulunan Tüm Ayarlar seçeneği 

işaretlenir.  
 

 
Fotoğraf 2.24: İşletim sistemi ayarlar tepsisi 
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Ayarlara girildikten sonra Güncelleştirme ve Güvenlik Seçeneği işaretlenir. 
 

 
Fotoğraf 2.25: İşletim sistemi ayarlar penceresi 
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Kurtarma seçeneği işaretlenerek bilgisayarı sıfırla bilgisi üzerinden Başlayın butonu 

tıklanarak bir sonraki seçeneğe gidilir. 
 

 
Fotoğraf 2.26: İşletim sistemi kurtarma penceresi 
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İki seçenekten en temiz kurulum yani temiz bir işletim sistemi kullanılmak isteniyorsa 
işaretli olan Her şeyi kaldır seçeneği seçilir. Bu seçenek bir önceki işletim sistemindeki tüm 
kişisel dosyaları, uygulamaları ve ayarları kaldırır.  Dosyalarımı Sakla seçeneği uygulanırsa 
eski işletim sistemindeki uygulama ve ayarlar kaldırılır, kişisel dosyalar saklanır. 

 
Fotoğraf 2.27: İşletim sistemi uygulama ve ayarları saklama penceresi 
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Fotoğraf 2.28: Dosya silinme-silinmeme penceresi 
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Fotoğraf 2.29: Sıfırlama penceresi 

 

 

2.3 Açık Kaynak İşletim Sistemi Kurulumu  
 

Açık kaynak işletim sistemi, temel olarak Finlandiya Üniversitesinde öğrenci olan 
Linus Torvalds'ın ve Internet üzerinde meraklı birçok yazılımcının katkıları ile 
geliştirilmiştir. Açık kaynak işletim sistemi gelişimi açık bir şekilde yapılmaktadır. Bunun 
anlamı, işletim sisteminin her aşaması açık olarak Internet üzerinde yayınlanmakta, dünyanın 
dört bir yanında kullanıcılar tarafından test edilmekte, hataları ve eksiklikleri tespit edilerek 
düzeltilip geliştirilmektedir. Zaman zaman bu deneme aşamaları belirli bir noktada 
durdurulur ve güvenilir bir işletim sistemi sunulup, geliştirme için ayrı bir seriye devam 
edilir. Geliştirmede yer alan bu açıklık Açık kaynak işletim sisteminin en büyük 
avantajlarından biridir. Gelişimi evrimseldir, hatalar anında kullanıcılar tarafından tespit ve 
rapor edilir ve birçok kişinin katkısıyla düzeltilir. Bazı işletim sistemi sürümleri saatler 
içinde güncellenebilmektedir. Açık kaynak işletim sisteminin birçok sürümü vardır. 
İhtiyacınıza göre istenilen açık kaynak işletim sistemi sürümünü indirilip kullanılabilir. 

 
Açık kaynak işletim sistemi sürümlerinin büyük kısmı ücretsizdir. Fakat bazı özel 

sürümler ücretli olabilir. 
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Temel kurulum mantığının işletim sistemi kurulumundan farkı yoktur. Fakat dosya 
sistemlerinde farklılıklar vardır. Açık kaynak işletim sistemi istenirse işletim sisteminin 
yanına kurularak iki işletim sisteminin de kullanılması sağlanabilir. Bunun için C: 
sürücüsüne işletim sistemi kurulmuşsa D: sürücüsüne açık kaynak işletim sistemi kurulabilir. 

 
Açık kaynak işletim sistemi kurulumu için ISO yazma işlemi ve bilgisayarı USB 

bellekten başlatma işlemi, işletim sistemi kurulumu ile aynıdır. Bu işlemleri yaptıktan sonra 
ön yükleme penceresi gelir. 

 

 
Fotoğraf 2.30: Açık kaynak işletim sistemi ön yükleme penceresi 
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Ön yükleme penceresinden sonra ne yapılmak istendiğini soran pencere gelir. 

 
Fotoğraf 2.31: Başlangıç ekranı 

 
 
       Burada  Dene seçeneği ile Açık kaynak işletim sistemi sabit diske kurulmadan RAM 
üzerinden çalıştırabilir. Daha sonra bilgisayarı kapatılınca Açık kaynak işletim sistemi 
RAM’den silinir ve bilgisayarda bir değişiklik olmaz. Hatta çökmüş işletim sistemi 
dosyalarına bu şekilde erişilebilir. Kur seçeneğiyle sabit diske tıpkı işletim sistemleri gibi 
kurulum yapılabilir.  
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Fotoğraf 2.32: Gerekli programlar kurulumu seçim ekranı 

 
Bu ekrandan Açık kaynak işletim sistemi ile gelmeyen MP3 çalma gibi programların 

kurulup kurulmaması seçilebilir. Devam Et düğmesiyle devam edilir. 
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Fotoğraf 2.33:Kurulum türü seçim ekranı 

 
 

Bu ekrandan Açık kaynak işletim sistemi’nin nasıl kurulacağı seçilebilir. Diski sil ve 
Yükle seçilip bütün sabit disk sıfırlanarak Açık kaynak işletim sistemi kurulumu 
gerçekleştirilir. Başka bir şey seçilerek de tıpkı işletim sistemi kurulumunda olduğu gibi 
işletim sistemi için gerekli disk bölümlendirmeleri yapılabilir. 
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Fotoğraf 2.34: Açık kaynak işletim sistemi disk biçimlendirme ekranı 

 
Örnekte disk 100 GB olarak ayarlanmıştır. Sol art taraftaki “+” işaretine basılır. 
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Fotoğraf 2.35: Açık kaynak işletim sistemi disk biçimlendirme ekranı 

 
Bu ekrandan işletim sisteminde C: yani sistem dosyalarının bulunduğu kısmı temsil 

eden “/” bağlama noktası seçilir. Bu bölüm kök dizin olarak seçilir. “Ext4”  açık kaynak 
işletim sistemlerinin dosya türüdür. Daha sonra “Ok” düğmesine basılır. 
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Fotoğraf 2.36: Açık kaynak işletim sistemi disk biçimlendirme ekranı 

 
Kök dizini oluşturulduktan sonra geri kalan alan, işletim sistemindeki D:’ye karşılık 

gelecek olan ikinci kısım oluşturulur. Buradaki Boyut kısmı değiştirilmezse geri kalan bütün 
alan bu bölüme atanır. D:’ye karşılık gelen bağlama noktası home bağlama noktasıdır. 
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Fotoğraf 2.37: Açık kaynak işletim sistemi disk biçimlendirme ekranı 
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Fotoğraf 2.38: Açık kaynak işletim sistemi disk biçimlendirme ekranı 

 
 

Bu adımdan sonra açık kaynak işletim sistemi kurulumu başlayacaktır. 
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Fotoğraf 2.39: Yer seçim ekranı 

 

 
Fotoğraf 2.40: Açık kaynak işletim sistemi kullanıcı ayar penceresi 
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Fotoğraf 2.41: Açık kaynak işletim sistemi kullanıcı ayar penceresi 

 

 
Yükleme işlemi bittikten sonra Otomatik giriş yap seçeneği seçilmemişse bir parola 

ekranı gelir. 
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Fotoğraf 2.42: Açık kaynak işletim sistemi giriş sistemi 

Şifreyle giriş yapıldıktan sonra açık kaynak işletim sistemi kullanılmaya başlanabilir. 
 

 
Fotoğraf 2.43: Açık kaynak işletim sistemleri ekran görüntüleri 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıda dürüstlük üzerine verilen hikâyeyi okuyup “Aile ve Dürüstlük” konusunda bir 

yazı yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 
Kişiler: Uzak Doğu İmparatoru, Ling ve gençler     
 
Yer: Uzak Doğuda bir krallık  
 
Olay: Dürüstlük üzerine bir hikâye 
 
Bir zamanlar, Uzak Doğu'da, artık yaşlandığını ve yerine geçecek birini seçmesi 

gerektiğini düşünen bir imparator varmış. Yardımcılarından ya da çocuklarından birini 
seçmek yerine kendi yerine geçecek kişiyi değişik bir yolla seçmeye karar vermiş. Bir 
gün, ülkesindeki tüm gençleri çağırmış ve"Artık tahttan inip yeni bir imparator seçme 
vakti geldi. Sizlerden birini seçmeye karar verdim." Demiş 

Gençler şaşırmışlar ancak o sürdürmüş "Bugün hepinize birer tohum vereceğim. Bir 
tek tohum... Ama  bu çok özel bir tohum. Evlerinize gidip onu ekmenizi, sulayıp 
büyütmenizi istiyorum. Tam bir yıl sonra büyüttüğünüz o tohumla buraya 
geleceksiniz. Sizi, yetiştirdiğiniz o tohuma göre değerlendirip birinizi imparator seçeceğim 

 
Saraya çağırılan gençlerin arasında Ling adında biri de varmış. O da diğerleri gibi 

tohumunu almış... Evine gidip heyecanla olayı annesine anlatmış. Annesi bir saksı ve biraz 
toprak bulup  onun tohumu ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice sulamışlar. Her 
gün sulayıp büyümesini bekliyorlarmış 

Yeterince zaman geçtikten sonra diğer gençler tohumlarının ne kadar büyüdüğünü 
anlatırken, Ling hayal kırıklığı içinde, kendi tohumunda hiçbir değişiklik olmadığını 
görüyormuş. Üç hafta, dört hafta,beş hafta geçmiş... Hâlâ hiçbir gelişme yokmuş. Diğerleri 
yetişen bitkilerinden söz ederken Ling çok üzülüyormuş. İmparatorun onu beceriksiz 
sanmasından çok endişeleniyormuş. Arkadaşlarına da hiçbir şey 
diyemiyor, sabırla bekliyormuş.  

Sonunda bir yıl bitmiş ve gençlerin yetiştirdikleri bitkileri imparatorun huzuruna 
götürecekleri gün gelip çatmış. Ling, annesine boş saksıyı 
götüremeyeceğini söyleyince annesi ona cesaret verip; saksısını götürüp dürüst bir şekilde 
olanları imparatora anlatmasını istemiş. Ling, pek istemese de annesinin sözünü tutmuş ve 
boş saksıyla saraya gitmiş.  Saraya varınca arkadaşlarının yetiştirdiği bitkilerin 
güzellikleri karşısında şaşırmış. Sonra imparator gelmiş ve tüm gençleri selamlamış. 
Ling, arkalarda bir yerlere saklanmaya çalışıyormuş. "Ne büyük bitkiler, çiçekler ve 
ağaçlar yetiştirmişsiniz. Bugün biriniz imparator olacak." demiş imparatorAniden arkada 
elinde boş saksısıyla Ling'i fark etmiş. Hemen muhafızlarına onu öne getirmelerini 
emretmiş. Ling çok korkmuş. "Sanırım beceriksizliğimden dolayı beni öldürtecek 

Ling öne geldiğinde imparator adını sormuş. "Adım Ling." Demiş 
Diğer gençler gülüşüp onunla alay etmeye başlamışlar. İmparator onları susturmuş. 

Ling'e ve elindeki saksıya dikkatle bakıp kalabalığa doğru dönmüş. "Yeni imparatorunuzu 
selamlayın. Adı Ling!" demiş 

Ling inanamamış. Çünkü tohumunu yeşertememiş bile, nasıl imparator olurmuş? 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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İmparator devam etmiş: "Bir yıl önce burada herkese bir tohum verdim. 
Siz ekip, sulayıp bir yıl sonra getirecektiniz. Ama hepinize kaynamış tohum vermiştim. Asla 
büyüyemeyecek olan... Ling'in dışında herkes ağaçlar, bitkiler ve çiçekler getirdi; çünkü 
tohumun büyümediğini fark edince hepiniz onu bir başka tohumla değiştirdiniz. Sadece Ling 
içinde benim verdiğim tohum olan boş saksıyı getirme cesaret ve dürüstlüğünü 
gösterdi. Beklentisi gerçekleşmeyince umutsuzluğa kapılsa da dürüstlüğünden vazgeçmedi... 
Onun için yeni imparatorunuz o olacak!"   
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ETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek işletim sistemi kurulumu ve 

yapılandırmasını yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Donanımsal özellikleri kontrol ediniz.  İşlemci, Ram bellek, ekran kartı ve 
hard diskin özelliklerine bakmalısınız.  

 Bios ayarlarını yapınız. 

 İşletim sistemi kurulumu Flash Disk, 
CD veya Harddisk üzerinden 
yapılacaksa o seçeneği 
işaretlemelisiniz. 

 İşletim sistemi lisans koruma işlemini 
yapınız. 

 Bir önceki işletim sisteminden alınan 
lisansa göre yeni lisans anahtarına 
gerek yoktur. 

 Kurulumun nasıl yapılacağı belirleyiniz. 

 Kurulum yapılmadan önce CD, DVD, 
Hard disk veya internet üzerinden 
kurulum dosyaları indirmelisiniz. 
Başlangıç diski olarak kurulum 
aygıtını hazırlamalısınız. 

 Kurulumu CD ya da disk ile başlatınız.  Kurulum otomatik başlar. 

 Yönlendirme işlemine göre ayarlamaları 
yapınız. 

 Hard disk kullanımına göre işletim 
sistemi kurulacak sürücünün 
temizlenmesi yapmalısınız. 

 Kullanıcı isteğine göre girişleri yapınız. 
 Kullanıcı adı girişi, saat dilimi 

belirleme gibi özellikler isteğe bağlı 
olarak girmelisiniz. 

 Bilgisayarı ilk kullanıma hazır hâle 
getiriniz. 

 İlk kullanım için biraz bekleme süresi 
olabilir. Kullanıcı ilk açılış için 
bilgisayarı beklemelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Ö 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, işletim sisteminin özelliklerinden biri değildir? 
A) Kullanıcı ile bilgisayar arasında köprü görevi görmesi. 
B) Programların çalışmasını sağlayacak altyapıya sahip olması. 
C) Çok büyük ve geniş bir program olması 
D) Tümleşik olarak dosya formatlarını desteklemesi 
E) Çok çabuk çökebilmeleri 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, işletim sistemine getirilen şifre yeniliğidir? 
A) Parola ile güvenlik 
B) Pin ile güvenlik 
C) Şekil ile güvenlik 
D) Parola ve Pin ile güvenlik 
E) Parola ve şekil ile güvenlik 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, işletim sistemi kurulumu için gerekli olan donanımsal 
özelliklerden değildir? 
A) İşlemci 1 Ghz veya daha hızlı olmalı. 
B)  32 bit bellek için minimum 1 GB olmalı. 
C) Boş disk alanı en az 32 GB olmalı. 
D) Yerel bir giriş hesabı olmalı. 
E) Grafik Kartı en az Direct X9 desteklemesi gerekir. 
 

4. Açık kaynak işletim sisteminin diğer işletim sistemlerinden farkı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Çok büyük ve geniş programlar olması 
B) Genellikle sürümlerinin ücretsiz olması 
C) Tümleşik olarak dosya formatlarını desteklemesi 
D) Programların çalışmasını sağlayacak altyapıya sahip olması. 
E) Kullanıcı ile bilgisayar arasında köprü görevi görmesi. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi Özel işletim sistemi yükle (Gelişmiş) seçeneği işaretlendikten 
sonra yeni bir yerel disk oluşturmak için kullanılır? 
A) Sürücü Yükle 
B) Genişlet 
C) Biçimlendir 
D) Sil 
E) Yeni 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
 
İşletim sistemi yönergelerine göre işletim sistemini kurar. Sistemin doğru çalışması 

için sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapar. 
 
 
 
 

Sistem üzerinde düzgün çalışmayan aygıtları belirleme işlemini araştırınız. 

Donanım birimleri sürücülerinin nasıl temin edileceğini araştırınız. 

Donanım birimlerinin sürücü kurulum işlemini ve yardımcı yazılımlarının kurulum 

aşamalarını araştırınız. 

 
 

     3. AYGIT YÖNETİCİSİ 
 
İşletim sistemi ve sürücüler üzerinde işlem yapmak, aygıtları görüntülemek, aygıt 

sürücüsündeki donanımları güncelleştirmek, herhangi bir donanımın düzgün çalışıp 
çalışmadığını denetlemek, donanım ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Sürücüsü 
yüklenmemiş bir cihazın düzgün çalışmama ihtimali vardır. Örneğin yeni alınan yazıcının 
sürücüsü kurulmadan yazıcı kullanılamaz. İşletim sistemi yeni sürümlerle birlikte 
iyileştirilmiş sürücü desteği de vermektedir. Fakat aygıtların iyi çalışması için en son sürüm, 
sürücü dosyalarının internetten indirilip kurulması daha mantıklıdır. 

 
 
3.1. İşletim Sistemi Üzerinde Aygıt Yöneticisini Açma 

 
İşletim sistemi üzerindeki aygıt yöneticisine ulaşmak için birkaç yöntem kullanılır.  

İşletim sistemi başlangıç tepsisinin arama bölümüne, aygıt yöneticisi yazıldığında otomatik 
olarak denetim masası içinde aygıt yöneticisini bulur. En iyi eşleşme kısmında eğer yanlış 
bir ifade yazılmadıysa ilgili dosya görünür. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 3.1: İşletim sistemi arama tepsisi 

 
 

 

 
Fotoğraf 3.2: İşletim sistemi aygıt yöneticisi penceresi 
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3.2. Aygıt Yöneticisi İle Düzgün Çalışmayan Aygıtları Belirleme 
 
   İşletim sistemi kurulumu bittikten sonra ilk olarak aygıt yöneticisi kontrol 

edilmelidir Çünkü bilgisayarda yüklü olmayan veya düzgün çalışmayan aygıtlar nedeniyle 
tam bir performans alınmayabilir. Örneğin yüklü olmayan bir ekran kartı sürücüsü düşük 
kalitede çalışabilir. Bir sürücünün yüklü olup olmadığı anlanmak isteniyorsa Diğer Aygıtlar 
sekmesinden bilinmeyen aygıtlara bakılır. 

 
 
Aşağıdaki fotoğrafta sarı soru işareti olarak görünen bir aygıtın yüklü olmadığı 

görülüyor. Bu şekilde yüklü olmayan aygıtlar belirlenmiş olur. 
 
 

 
 Fotoğraf 3. 3: Aygıt yöneticisi yüklü olmayan aygıtları gösteren pencere
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3.3.  İşletim Sistemi Sürücü Yükleme İşlemi 
 
Açılan ekranda Aygıt Yöneticisi üzerinden Diğer Aygıtlar seçeneğine tıklanır. 

Burada sürücüsü yüklü olmayan donanımlar görünecektir. Her aygıt üzerinde sağ tıklanarak 
sürücü yazılımını güncelleştir seçeneği seçilir. Bu bütün aygıtlara teker teker uygulanır. 

 
 

 
Fotoğraf 3.4: İşletim sistemi aygıt yönetici penceresi 
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Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara seçeneği tıklanır. 

 
Fotoğraf 3. 5: Sürücü arama ekranı 
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Fotoğraf 3. 6: İşletim sistemi sürücü yazılımı güncelleştir penceresi 
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Fotoğraf 3. 7: İşletim sistemi sürücü arama penceresi 

Sürücü bulunursa otomatik olarak yüklenir, bulunamaz ise aşağıdaki fotoğrafa benzer 
bir hata verir. 

 
Sürücü dosyaları USB bellek gibi bir ortamda ise bu dosyaların yerinin sürücü 

yüklenirken gösterilmesi gerekir. Bunun için sürücü güncelleştirme penceresinden Sürücü 
yazılımı için bilgisayarımı tara seçeneği seçilir. 

 70 



 

 
Fotoğraf 3.8: İşletim sistemi sürücü arama penceresi 

 

Çıkan pencereden Gözat butonu tıklanır ve açılan pencereden sürücülerin 
yedeklendiği klasör seçilir. 
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Fotoğraf 3.9: İşletim sistemi sürücü seçme penceresi 

 
Yüklenmek istenen sürücü seçildikten sonra yüklenmesi beklenir. 
 
Bu şekilde tüm sürücüler eski işletim sisteminde yedeklenerek yüklenebilir. Eski 

işletim sistemi yedeklenmedi ise sürücüler, kullanılan bilgisayarın üretici firmasına girilerek 
yüklenebilir. Bu yükleme işlemi için ilgili firma bilgisayarın seri numarasını sorar, seri 
numarası bilinmiyorsa bilgisayarın modeli girilerek de bulunabilir. 

 
Günümüzde sürücüler program olarak indirilip kurulmaktadır. Bütün sürücüleri 

otomatik kuran programlarda yaygınlaşmaktadır. Böylece sürücü aranmasına da gerek 
kalmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 

 

 72 



 

3.4. Ofis Programları, Sıkıştırılmış Dosya Programı, PDF Okuyucu 
Program Kurulumu 
 

3.4.1 Ofis Programları Kurulumu 
 
 

  İlk olarak ofis programları kurulum CD’si veya kurulum diski edinilir.  
  

 
Fotoğraf 3.10: Ofis programları giriş penceresi 

 

Ofis programları kurulumu başlatılınca önce bekleme ekranı gelir. İnternet tabanlı bir 
yükleme olacağı için internet hızına bağlı olarak yükleme işlemi devam eder. 
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Fotoğraf 3.11: Ofis programları indirme penceresi 

 

 
Bir sonraki pencerede ofis programları için bir ön izleme sayfasından önce boş bir 

sayfa gelir. Sayfa üzerinde Kabul Et butonuna basılarak devam edilir. 
 

 
Fotoğraf 3.12: Ofis programları devam penceresi 

 

 

 
Ofis programları kelime işlemcinin kullanıma hazır ilk sayfa görünümü aşağıdaki 

gibidir. Diğer ofis programları yüklenmek isteniyorsa başlat menüsünden Excel, 
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Powerpoint ve Access aramaları yapılır. Bu şekilde tek tek yükleme yapılarak kullanıma 
açılır. 

 

 
Fotoğraf 3.13: Ofis programları 2016 ekran görüntüsü 

 
3.4.2 Sıkıştırılmış Dosya Programı Kurulumu 
 

Sıkıştırılmış dosya programı, dosya boyutlarını küçültmek ve bölmek için kullanılır. 
Sıkıştırılmış dosya formatlarını açmak, bilgisayar üzerinde yer alan dosyaları farklı 
formatlarda sıkıştırmak gibi gelişmiş özelliklere sahiptir. Ücretsiz olarak full sürüm 
özelliklerinde kullanılabilir. Hem 32 bit hem de 64 bit desteği sunan programdır.  

 
Sıkıştırılmış dosya programlarında Türkçe destekli sürümde bulunmaktadır. 

Sıkıştırılmış dosya programı Rar, Zip, Cab, Arj, Lzh, Ace, Tar, Gzip, Uue, Iso, Bzip2, z, 7-
Zip gibi tüm arşiv formatlarını destekler. 
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Sıkıştırılmış dosya programının bu kadar kullanılmasının en önemli nedeni sıkıştırma 
oranının yüksek ve dosya boyutunun düşük olmasıdır. 

 
 

 
Fotoğraf 3.14: Sıkıştırılmış dosya programı 

 
3.4.3 PDF Dosya Okuyucu Programı Kurulumu 

 
PDF dosya okuyucu programı; PDF belgelerini güvenle görüntülemek, yazdırmak ve 

bu belgelere açıklama eklemek için ücretsiz kullanım sunan güvenilir bir belge 
görüntüleyicidir. Formlar, multimedya gibi tüm PDF içeriklerini açabilen bir dosya 
görüntüleyicidir. 
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http://3.bp.blogspot.com/-sHij2bceA2Q/U9DzascRAyI/AAAAAAAAAwE/o_j_E41ZWm0/s1600/win9.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-sHij2bceA2Q/U9DzascRAyI/AAAAAAAAAwE/o_j_E41ZWm0/s1600/win9.PNG�


 

 
Fotoğraf 3.15: PDF dosya okuyucu programı görünümü 

 

PDF dosya okuyucu programı kurulum(setup) dosyasını indirmek için kendi sitesine 
üzerinden ücretsiz kurulum imkânı sağlıyor. 

 
Şimdi yükle butonuna basılır. 
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http://1.bp.blogspot.com/-EZYTPHghMRU/U9DmRjDDHLI/AAAAAAAAAjg/Ae96L3tDwKA/s1600/read7.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-EZYTPHghMRU/U9DmRjDDHLI/AAAAAAAAAjg/Ae96L3tDwKA/s1600/read7.PNG�


 

 
Fotoğraf 3.16: PDF dosya okuyucu programı yükleme başlatma penceresi 

 

PDF dosya okuyucu programı kurulum (setup) dosyası inmeye başlamış olur. Bu 
işlemin bitmesi birkaç dakika sürebilir. 
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http://1.bp.blogspot.com/-epCp3v_2JaE/U9DmXeobhgI/AAAAAAAAAjo/CjFA-Kzz5jE/s1600/read1.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-epCp3v_2JaE/U9DmXeobhgI/AAAAAAAAAjo/CjFA-Kzz5jE/s1600/read1.PNG�


 

 
Fotoğraf 3.17: PDF dosya okuyucu programı yükleme penceresi 

 
İndirme işlemi tamamlandığında aşağıdaki gibi bir kurulum dosyası gelecektir. 

 

 
Fotoğraf 3.18: PDF dosya okuyucu programı yükleme kurulum ikonu 

 

 

İndirilen kurulum dosyasının adı farklı bir isimde almış olabilir. Bu işletim sistemin 
farklılığından kaynaklanır. Kurulum dosyasına çift tıklanarak kurulum işlemine geçilir. 
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http://4.bp.blogspot.com/-PVERVwWMsW0/U9DmcP7tdCI/AAAAAAAAAjw/EH1O9D8MxaM/s1600/read2.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-X7526r5_hNg/U9DmfnnyWOI/AAAAAAAAAj4/hYyb_5PUemE/s1600/read3.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-PVERVwWMsW0/U9DmcP7tdCI/AAAAAAAAAjw/EH1O9D8MxaM/s1600/read2.PNG�
http://3.bp.blogspot.com/-X7526r5_hNg/U9DmfnnyWOI/AAAAAAAAAj4/hYyb_5PUemE/s1600/read3.PNG�


 

 Fotoğraf 3.19: : PDF dosya okuyucu güncelleme penceresi 

 

Kurulum dosyası açılınca ilk pencerede PDF dosya okuyucu programı otomatik 
güncelleneceğini bildiren bir uyarı alınır ve İLERİ düğmesi tıklanır. 
 

 Fotoğraf 3.20: PDF dosya okuyucu programı indirme penceresi 

 

 

Kurulum dosyası PDF dosya okuyucu programı için gerekli dosyaları indirmeye 
başlar. %100 olana kadar kullanılan internet hızına göre indirme işlemi başlar. 
 

 

 

 

 80 

http://1.bp.blogspot.com/-EElg23EU3Yk/U9DmjaBfj6I/AAAAAAAAAkA/EqcAlxQoUcE/s1600/read4.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-EElg23EU3Yk/U9DmjaBfj6I/AAAAAAAAAkA/EqcAlxQoUcE/s1600/read4.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-MffKFltto88/U9DmpT8la6I/AAAAAAAAAkI/dSLrraVPMZI/s1600/read5.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-MffKFltto88/U9DmpT8la6I/AAAAAAAAAkI/dSLrraVPMZI/s1600/read5.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-EElg23EU3Yk/U9DmjaBfj6I/AAAAAAAAAkA/EqcAlxQoUcE/s1600/read4.PNG�
http://3.bp.blogspot.com/-MffKFltto88/U9DmpT8la6I/AAAAAAAAAkI/dSLrraVPMZI/s1600/read5.PNG�


 

 

 
Fotoğraf 3.21: PDF dosya okuyucu programı yükleme tamamlama penceresi 

Yükleme tamamlandığında SON tıklanarak kurulum tamamlanır. PDF dosya okuyucu 
programı başarıyla yüklenmiş olur. 
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http://3.bp.blogspot.com/-DPEdiHXvYXM/U9DmtbuT8-I/AAAAAAAAAkQ/A0Dcd6fTeKE/s1600/read6.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-DPEdiHXvYXM/U9DmtbuT8-I/AAAAAAAAAkQ/A0Dcd6fTeKE/s1600/read6.PNG�


 

 
DEĞERLER ETKİNLİĞİ 

 
Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel...”Özdeyişinde anlatılmak istenen  

sevgiyi, sahiplenmeyi kendi cümlelerinizle anlatan bir metin yazınız. 
 
…………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda ofis programını, sıkıştırma 

programını ve PDF okuyucu programının kurulumunu yapabileceksiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ofis programının kurulumu için 
gerekli olan dosya oluşturulmasını 
yapınız. 

 Orijinal ofis kurulumu için gerekli olan 
ISO dosyasını indirmelisiniz.  

 Dosya indirilmesinden sonra internet 
üzerinden yükleme işlemini yapmalısınız. 

 Sıkıştırma programının kurulum 
işlemini yapınız. 

 Sıkıştırma programını kendi sitesinden 
indirerek kurulumunu yapmalısınız. 

 PDF okuyucu progrmanın kurulum 
işlemini yapınız. 

 PDF dosya görüntüleyicisinin kendi 
sitesinden kurulum dosyasını indirerek 
kurulumunu yapmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, dosya sıkıştırma programlarının özelliklerinden değildir? 
A) Daha az yer kaplar 
B) Birden çok dosya konulabilir 
C) İçinden dosya çalıştırmak için çift tıklamak yeterlidir 
D) İçinden çalıştırılan dosya üzerinde değişiklik yapıldığı zaman içerideki dosyayı da 

günceller 
E) Bütün dosyalarda çok büyük alan kazancı sağlar. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, aygıt yöneticisinin görevlerinden değildir? 
A) Düzgün çalışmayan donanımları belirlemek 
B) Yüklenmiş olan donanımları belirlemek  
C) Yüklenmemiş olan donanımları belirlemek 
D) Bilgisayarın donanımsal özelliklerini belirlemek 
E) Bios ayalarını görüntülemek 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi ofis programının özelliklerinden değildir? 
A) Kelime işlemci ile yazı yazmak 
B) Dosya kopyalamak 
C) Sunu programıyla sunu yapmak 
D) Tablolama programıyla hesaplamalar yapmak 
E) Bütün programların paket halinde bulunması 
 

4. PDF dosyası görüntüleme programının özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) PDF dosyalarını görüntülemek 
B) Kelime işlemci dosyalarını görüntülemek 
C) Sunu dosyalarını görüntülemek 
D) Tablolama dosyalarının görüntülemek 
E) PDF dosyaları üzerinde değişiklik yapmak 
 
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 Değerlendirmeye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 84 



 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) İşletim sistemi, kullanıcı ile bilgisayar arasında köprü görevi yürüten ve donanıma 
en yakın yazılım türüdür. 
 

2. (   ) İstediğimiz işletim sistemini, donanıma bağlı olmaksızın bilgisayarımıza 
kurabiliriz. 
 

3. (   ) Bilgisayarı kurulum CD ile başlatmak için BIOS’tan açılış önceliğinin 
değiştirilmesi gerekir. 
 

4. (   ) İki veya daha fazla işletim sisteminin aynı bilgisayara kurulabilmesi için sabit 
disklerin bölümlendirilmesi gereklidir. 
 

5. (   ) Görsel işletim sistemleri kullanıcı dostu olmalarına rağmen daha fazla bellek alanı 
kullanır. 
 

6. (   ) Bölümleme, bilgisayarın sabit diskini kullanıma hazır hâle getirmek için yapılan 
bir işlemdir. 
 

7. (   ) İşletim sistemlerinde açılış sırası kurulum önceliğine göre belirlenir ve daha sonra 
kesinlikle değiştirilemez. 
 

8. (   ) Yonga setinin görevi bütün bileşenleri üzerinde bulundurarak haberleşmeyi 
sağlamaktır. 
 

9. (   ) PCI bir veriyoludur. 
 

10. (   ) Bütün ana kart üreticileri aynı teknolojiyi kullanır. 
 
 
 
 

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

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru Cevap anahtarına geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 
2 D 
3 A 
4 B 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 
2 B 
3 D 
4 B 
5 E 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 
2 E 
3 B 
4 A 

 
MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Doğru 
6 Doğru 
7 Yanlış 
8 Doğru 
9 Doğru 
10 Yanlış 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/65683/33973/4-b%C4%B1os-

cmos.pdf 
 http://bilprog.ege.edu.tr/~olgunb/tag/uefi/ 
 
 

KAYNAKÇA 
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