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AÇIKLAMALAR 
ALAN Bilişim Teknolojileri  

DAL Ağ İşletmenliği 

MODÜLÜN ADI Anahtarlar 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/28 

MODÜLÜN AMACI Bireye/öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
anahtarlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Ağ üzerindeki anahtarların fiziksel kurulumunu 
yapabileceksiniz.  

2. Komut ara yüzünü kullanarak temel anahtar 
yapılandırmasını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar veya ağ laboratuvarı, ağ simülasyon 
programı.  
Donanım: Anahtarlama (switch) elemanı, bilgisayar, UTP 
kablo, konnektör, pense. 

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 



 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı gerçekleştiği ve bilgiye ulaşmada 

kolaylık sağlandığı bir bilgi havuzudur. Bu ortamın oluşmasını ve ayakta durmasını sağlayan 
ağ teknolojilerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

 
Dev bir bilgisayar ağı olan İnternet, herkes için vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır. 

Bütün mesleklerde bilgisayarın kullanılması, İnternet’e ulaşmanın artık kolay ve ucuz 
olması, aynı zamanda her bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlı olması anlamına da 
gelmektedir. 

 
Bilgisayar ağlarının bu denli önemli hâle gelmesi ile birlikte ağ sistemleri konusunda 

bilgi sahibi ve işine hâkim teknik eleman ihtiyacı da artmıştır. 
 
Ağ elemanı olan anahtarlar (switch) iyi bilinmesi gereken ve çok kullanılan temel ağ 

cihazıdır. 
 
 
 

GİRİŞ 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
Ağ üzerindeki anahtarların fiziksel kurulumunu yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Basit ağ oluşturmak için kullanılan cihazları araştırınız. 

 Okulunuzda ve bir işyerinde kullanılan anahtarları (switch) inceleyiniz. 

 Anahtarlar ve çeşitleri hakkında resim ve fotoğraflarla destekleyerek sunum 

hazırlayınız. 

 Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 
1. ANAHTARLARIN FİZİKSEL KURULUMU 

 
1.1. Anahtarlar  

 
Anahtarlar; bilgisayar, yazıcı, dağıtıcı gibi ağ ögelerini birbirine bağlayan merkezi 

birleştirme cihazıdır. Birden çok uç sistemini bir noktada toplayıp onlar arasında 
anahtarlama yöntemiyle bağlantı kurulmasını sağlar. Anahtarlamalı veri iletimi 
gerçekleştiren ağ bağlantı elemanıdır. Bilgisayarların ve diğer ağ ögelerinin birbirlerine 
bağlanmasına olanak verir. Genellikle OSI modelinin ikinci katmanı olan veri bağlantı 
katmanında çalışır. Ancak son yıllarda üçüncü katmanda da (ağ katmanında) çalışan ve 
yönlendirme işlevini de destekleyen anahtarlar devreye girmeye başlamıştır. Bu anahtarlara 
IP anahtarları denmektedir ve yönlendiricilerden çok daha hızlı çalışmaktadır. 

 
Anahtarlar ağ uygulamasında yoğun olarak kullanılan cihaz türüdür. İşlevi, kendine 

gelen veri trafiğini portları arasında anahtarlayarak aktarmaktır. Yani her bir veriyi iletim 
kanalına ayrı bir yol tahsis ederek veri iletimini gerçekleştirir. Portlarına hangi cihaz bağlı 
ise hepsine ayrı birer yol tahsis eder. Anahtar cihazı anlamına gelen switch, veriyi gönderen 
cihaz ile alan cihaz arasında yol kurarak iletim gerçekleştirir. 

 
Anahtar, cihazların üstünde hiçbir trafik yok iken tüm portları birbirinden yalıtılmış 

durumda beklemektedir. Dolayısıyla anahtara bağlı tüm sistemler arasında bağlantı kopuktur. 
Ancak bir sistem diğeri ile iletişimde bulunmak isterse, ikisinin bağlı olduğu portlar anahtar 
üzerinden birbirine bağlanır, bu işleme anahtarlama işlemi denir. İletim bittikten sonra 
yeniden çözülerek başka sistemlerle iletişim için serbest bırakılır. İletişimde bulunacak 
sistemlerin ayrı ayrı portlara bağlı olması durumunda aynı anda birden çok çift bilgisayar 
iletişimde bulunabilir. 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 



 

 

 
Fotoğraf 1.1: Anahtar (switch) 

Anahtar cihazları, anahtarlama işlemi için uç sistemlerin MAC (Media Access 
Control) adreslerini (fiziksel olarak da alınır) kullanır. Bu nedenle anahtar cihazlar üzerinde 
MAC adreslerinin tutulduğu bir tablo (MAC tablosu) bulunur. Anahtarlar MAC adresleri 
tablosu sayesinde portlarına bağlı cihazların MAC adreslerini bilir ve veriyi ilgili port 
aracılığı ile alıcı cihaza gönderir. Anahtarlama işlemi bu tabloya dayanılarak gerçekleştirilir. 

 
Alıcı MAC Adresi 
08-00-021a-3c-b2 
00-a0-24-1a-3c-b2 
00-00-02-1a-3c-b2 
00-00-25-1a-3c-ae 
08-00-21-a4-c8-92 
08-00-02-1a-3c-33 

Bağlı Olduğu Port 
1. port 
2. port 
7. port 
4. port 
8. port 
5. port 

Tablo 1.1: Bir anahtarın MAC adres tablosu 

1.1.1. Çalışma Şekli  
 
Ağ anahtarının her bir kapısı diğerlerinden bağımsız veri alışverişinde bulunabilir. Bir 

veri paketi (veri çerçevesi) kapılardan birine ulaştığında ağ anahtarı gönderenin MAC 
adresini ve gönderilen kapıyı adres tablosuna kaydeder. MAC adres tablosundaki mevcut 
kayıtlar incelenerek hedef MAC adresinin bağlı olduğu kapı tespit edilmeye çalışılır.  
Herhangi bir kayıt bulunamazsa veri paketi gelen kapı hariç bütün kapılara gönderilir. MAC 
adresi biliniyorsa, bu durumda veri paketi sadece hedef kapıya gönderilir.  Gönderenin ve 
alıcının MAC adresleri aynıysa paket silinir. 

 
1.1.2. Aktarım Yöntemleri 

 
Bir ağ anahtarının kullanabileceği dört çeşit iletme yöntemi vardır. 
 



 

1.1.2.1. Depola ve İlet (Store And Forward) 
 
Ağ anahtarı her bir veri paketini iletmeden önce ara belleğe alır ve CRC (Cyclic 

Redundancy Check) bilgisini hesaplayarak bir kontrol toplamı oluşturur. Oluşturulan 
kontrol toplamı, pakette kayıtlı olanla uyuşmuyorsa paket iletilmez. Bu sayede ağ içinde 
hatalı paketlerin dolaşması engellenir. Paket (frame) hata içermiyorsa hedef adres bulunur ve 
paket gönderilir.  

 
Bu süreçte paketin tamamı anahtara kopyalandığı için gecikme (latency) oluşabilir. Ağ 

ögeleri farklı hızlarla ya da farklı ortamlardan bağlanıyorsa kullanılabilecek tek yöntemdir. 
Kopyalama ve kontrol toplamı işlemleri nedeniyle yavaş ama aynı nedenlerden dolayı 
güvenilir bir yöntemdir. 

 
 Paketi giriş portundan aldıktan sonra buffer’a atar. 
 Pakette hata olup olmadığını kontrol eder. Hatalıysa iletmez. 
 Ardından paketi ilgili çıkış portuna gönderir. 
 

1.1.2.2. Kestirme (Cut-Through) 
 
Ağ anahtarı, veri paketinde sadece MAC adresi bilgisini okur ve iletmeye başlar. Hata 

kontrolü yapılmaz. Diğer ağ anahtarlarının ya da daha üst OSI katmanlarının varsa hatayı 
bulacaklarından yola çıkılır. Hızlı bir yöntemdir. 

 
 Paketi iletmeden önce hedef adresi belirler.  
 Ardından adresin çıkış portuna bu paketi iletir. 
 Paketteki hataları kontrol etmez, bu nedenle daha hızlıdır. 
 Kontrol yapılmadığından dolayı, bozuk paketler ağda ilerler. 
 

1.1.2.3. Serbest Parça (Fragment Free) 
 
Yukarıdaki iki yöntemin avantajlarından faydalanmaya çalışan bir yöntemdir. 

Gönderilen veri paketinin, adresleme bilgisinin de içinde olduğu ilk 64 byte’ı (bayt) okunur 
ve paket kontrol toplamı oluşturulmadan iletilir. Ethernetteki en az (minimum) veri 
büyüklüğü olan 64 byte'a (bayt) ulaşamayan paketler elenerek silinir. 

 
1.1.2.4. Uyarlamalı Anahtarlama (Adaptive Switching) 

 
Yukarıdaki üç yöntem arasında kendi kendine seçim yapan bir özel yöntemdir. 
 

1.2. Anahtarların Kablo Bağlantıları 
 
Anahtarların portlarına kablo bağlantıları düz (straight-through), çapraz (cross-over) 

ve console (roll-over) olarak adlandırılan üç tür kablo bağlantısı ile yapılır. Kablo 
bağlantılarının hazırlanmasında uluslararası olarak belirlenen EIA/TIA-T568 standartlara 
göre 568A ve 568B şeklinde tanımlanan renk sıralaması kullanılır. 



 

 
Şekil 1.1: EIA/TIA-T568 standartlara göre 568A ve 568B 

1.2.1. Düz Bağlantı 
 
Anahtara bağlanacak bilgisayar, yazıcı gibi cihazlar için düz bağlantı kullanılır. Düz 

bağlantı yapmak için uçlar aynı sırada bağlanır. Kablo hazırlanırken bir uçta 568A 
kullanılırsa diğer ucun da 568A’ya göre hazırlanması gerekir. Örnek sıralama şekil 1.2’de 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 1.2: Düz kablo bağlantı renk sırası (568B) 

Düz bağlantı kabloları; 
 
 Yönlendiriciyi (router), anahtar veya dağıtıcıya (hub) bağlamak, 
 Server'ı dağıtıcı ya da anahtara bağlamak, 
 Bilgisayarları anahtar ya da dağıtıcıya bağlamak, 
 Yazıcı gibi ağ birimlerini anahtar ya da dağıtıcıya bağlamak için kullanılır. 
 

1.2.2. Çapraz Bağlantı 
 
Anahtarların birbirleri arasında ya da yönlendiriciler gibi ağ cihazlarının birbirleri 

arasında çapraz bağlantı kullanılır. Çapraz bağlantı yapmak için 1 ile 3 ve 2 ile 6 no.lu uçlar 
yer değiştirmelidir. Kablo hazırlanırken bir uçta 568A kullanılırsa diğer ucun da 568B’ye 
göre hazırlanması gerekir. Örnek sıralama şekil 1.3’te gösterilmiştir. 



 

 
Şekil 1.3: Çapraz kablo bağlantı renk sırası 

Çapraz bağlantılı kablolar; 
 
 Anahtarlar arasında uplinkleri bağlamak,   
 Dağıtıcıları (hub) anahtarlara (switch) bağlamak, 
 Bir dağıtıcıyı diğer bir dağıtıcıya bağlamak, 
 Yönlendiriciyi yönlendiriciye bağlamak, 
 Bilgisayarı bilgisayara bağlamak için kullanılır. 
 

1.2.3. Console Bağlantı 
 
Konsol kablosu, yönlendirici ve yönetilebilir anahtara bağlanmayı ve yapılandırmayı 

sağlar. Bu bileşim, bir düz kablonun bir tarafının ters olarak yeni bir konnektöre 
bağlanmasıyla elde edilebilir. 

 
Konsol bağlantısı için pinler şu şekilde olmalıdır: 

 
Şekil 1.4: Console (roll-over) kablo bağlantı renk sırası 

 



 

Şekil 1.5’te kablo bağlantılarının hangi ağ cihazları arasında kullanıldığı 
gösterilmiştir.  

 
Şekil 1.5: Bağlantı çeşitleri 

 
 



 

1.3. Ethernet Çerçeve Yapısı 
 
Ethernet ya da ethernet versiyon 2 birkaç ethernet çerçevesinden biridir. Ethernet 2 

çerçevesi, DIX frame (çerçeve) olarak da bilinir (DEC, Intel ve Xerox ‘un baş harflerinden 
türetilmiştir). Çoğunlukla doğrudan İnternet Protokolü (IP) tarafından kullanıldığı için bugün 
en yaygın olan çerçeve tipidir. 

 
Ethernet 2 çerçevesi toplam 64 ile 1518 arası byte’tan oluşmaktadır. Bu aralığın 

değişmesinin sebebi çerçeve (frame) içinde yollanan veri (data) miktarıdır. Şekil 1.6’da 
ethernet çerçeve yapısı görülmektedir. 

 

 
Şekil 1.6: Ethernet çerçeve yapısı 

Ethernet 2, yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere; MAC Header, Data ve CRC 
Checksum olarak adlandırılan üç alandan oluşmaktadır. 

 
 MAC Header: MAC başlığı (header) içinde iletilecek verinin hangi adresten 

hangi adrese aktarıldığı ve kullanılan protokol tipi bulunmaktadır. Toplam 14 
byte’tan oluşmaktadır. 

 
• Hedef (Destination) MAC adres: Verinin aktarılacağı hedef 

(destination) MAC adresidir. Toplam 8 byte’tan oluşmaktadır. 
• Kaynak (Source) Mac adres: Verinin çıktığı kaynak (source) MAC 

adresidir. Toplam 8 byte’tan oluşmaktadır. 
• EtherType: İletişimin kurulduğu protokol yapısıdır. Toplam 2 byte’tan 

oluşmaktadır. İçinde birçok protokol yapısı bulunmaktadır. Yeni IEEE 
802.3 ethernet şartnamesinde bunun yerini 16-bit uzunluğundaki ve MAC 
başlık kısmından sonra gelen Mantıksal Bağlantı Kontrolü (LLC) alanı 
almıştır. Bu yeni yapı ile yazılımın aynı fiziksel ortamda birlikte 
bulunabilecek ethernet paketleri içinden herhangi bir çerçevenin ethernet 
2 formatında mı yoksa IEEE 802.3 formatında mı olduğunun 
anlaşılabilmesine olanak sağlanmıştır.  

 
 Data: Bu alanda iki nokta arasında taşınacak veri (data) bulunur. En az 46 byte, 

en çok ise 1500 byte’tan oluşur. En az 46 byte olmasının nedeni bir veri 
bulunma zorunluluğu ve eklemelerden kaynaklanmaktadır. 

 

https://kaanhas.files.wordpress.com/2017/02/ethernet_type_ii_frame_format.png
https://kaanhas.files.wordpress.com/2017/02/ethernet_type_ii_frame_format.png�


 

 CRC Checksum: Hatanın ayıklandığı verilerin bulunduğu alandır. Buradaki 
veriler ile gelen çerçeve içindeki veriler kontrol edilerek verinin yol üzerinde 
bozulup bozulmadığı kontrol edilir. 

 
1.4. MAC Adres Tablosu 

 
Anahtar cihazları, anahtarlama işlemi için uç sistemlerin MAC (Media Access 

Control) adreslerini kullanır. Bu nedenle anahtar cihazlar üzerinde MAC adreslerinin 
tutulduğu bir tablo (MAC tablosu) bulunur. Anahtarlar MAC adresleri tablosu sayesinde 
portlarına bağlı cihazların MAC adreslerini bilir ve veriyi ilgili port aracılığı ile alıcı cihaza 
gönderir. Anahtarlama işlemi bu tabloya (bk. tablo 1.2.) dayanılarak gerçekleştirilir. 

 
Tablo 1.2: Bir anahtarın MAC adres tablosu 

Karşı düğümün MAC adresi, çerçeve içinde alıcı adresi olarak bulunur. Anahtar cihaz 
çerçeve içindeki alıcı MAC adresi öğrendikten sonra MAC tablosuna bakarak iki port 
arasında bağlantı kurar. Bu iki sistem, kurulan bağlantı üzerinden birbirlerine çerçeve 
gönderirken diğer portlar arasında da ikişer ikişer bağlantı kurulabilir. 

 
Anahtar cihazlarda ağ içindeki sistemlere ait MAC adreslerinin tutulduğu birer tablo 

vardır; bu tablonun boyu oldukça önemlidir. Anahtarlama işlemi bu tabloya dayanılarak 
gerçekleştirilir; tabloda hangi MAC adreslerin hangi portlarda olduğu tutulur. Bir çerçevenin 
alıcı kısmındaki adres, o andaki tablo içinde yoksa ilgili çerçeve tüm portlara yayın yapılarak 
aktarılır. Tablonun tutacağı MAC adres sayısı sınırlıdır. Tabloyu güncellemek için ön 
(cache) bellek algoritmalarından biri kullanılır. Yani tablo dolarsa yeni MAC adresleri ancak 
önceliklerden biri tablodan çıkarılarak eklenebilir. Dolayısıyla bu tablonun boyu küçük 
olursa ve ağın o kısmında çok fazla sistem varsa yayın türü aktarım oranı artar ve ön bellek 
algoritmasının çok sık çalıştırılması gerekir. Merkez anahtar (core switch) konumundaki 
cihazların, MAC adres tablolarının yeterince büyük olması istenir. 

 
Anahtarlar OSI’nin 2. katmanı olan veri bağı (datalink) katmanında çalışır. Şekil 1.7’ 

de bir anahtara bağlı üç bilgisayar (PC) görünmektedir. 
 
 
 



 

 
Şekil 1.7: Anahtar-bilgisayar bağlantı şekli 

Anahtarlar MAC tablosu olarak isimlendirilen bir tablo tutar. Bu tabloda her porta 
bağlı ağ cihazının MAC adresi kayıtlıdır. Buradaki örnekte PCA, PCB ile iletişim kurmak 
istesin ve ilk anda MAC tablosu boş olsun. Kaynak adresi AAA ve hedef adresi BBB olan 
bir ethernet çerçevesi anahtara ulaşır. 

 
Şekil 1.8: Veri gönderimi 

MAC tablosu boş olan anahtar çerçeveyi alınca 1 numaralı portuna AAA adresini 
yazar. Fakat hedef MAC adresi tabloda yoktur. 

 
Şekil 1.9: Kaynağın MAC adres tablosuna yazılması 

Bu durumda yukarıda şekilde göreceğiniz üzere gelen çerçeveyi tüm portlarına 
gönderir. Çerçeve ağdaki tüm bilgisayarlara ulaşır. Çerçevedeki hedef MAC adresini okuyan 
PC’ler kendini ilgilendirmiyorsa drop eder yani çöpe atar. Sadece PCB cevap verir. 



 

 
Şekil 1.10: Hedefin MAC adres tablosuna yazılması 

PCB’den PCA’ya giden çerçeve anahtar üzerinden geçerken anahtar PCB’nin de 
MAC adresini öğrenir ve tabloya yazar. Bundan sonra PCA, PCB’ye çerçeve gönderirken 
anahtar çerçeveleri 1. portundan alıp 2. portuna iletecektir. 

 
Aşağıdaki şekil 1.11’de gösterildiği gibi bir anahtarın (switch) kullanıldığı bir yapıda 

anahtar üzerindeki MAC tablosu tablo 1.3’teki gibi görüntülenir. 

 
Şekil 1.11: Anahtar-bilgisayar bağlantısı 

 
 Tablo 1.3: MAC adres tablosu 



 

1.5. Anahtarların Kullanım Yerleri 
 
Anahtarlama, donanım tabanlı bir filtreleme yöntemidir ve bu yöntemde trafiği 

filtrelemek için NIC kartlarının MAC adresleri kullanılır. Anahtar ile filtreleme yapmak için 
network katmanı bilgilerinin yerine çerçevelerdeki MAC adres bilgilerini kullandığı için 
hızlı bir yöntemdir.  

 
Aynı ağa bağlanmaya çalışan kullanıcı sayısı arttıkça çakışma sayısı da artar. Bu artış 

ağ performansında düşüklük yaratır. Ağ performansının düşmesine engel olmak amacıyla 
dağıtıcı yerine anahtar kullanılır.  

 
Anahtar kullanmanın en önemli amacı, ağı çarpışma etki alanlara (collision domain) 

bölmektir. Böylece ağ ortamı daha verimli kullanılır. Anahtar kullanılarak ağ ortamı 
segmentlere bölünebilir. Böylece ağdaki collision domain sayısı artırılarak çarpışma 
(collision) azaltılır. Fakat anahtar kullanılarak yapılan segmantasyon işleminden sonra bile 
mevcut ağ tek bir broadcast domain olarak kalır. Yani yapılan tüm broadcast mesajlar ağın 
tamamını etkiler. Ağ birden fazla yayın etki alanına (broadcast domain) bölünmek istenirse o 
zaman segmentasyon işlemi için router kullanılmalıdır.  

 
Sanal yerel ağ (VLAN), sistemdeki cihazları mantıksal olarak gruplayarak ve bu 

cihazlar aynı fiziksel anahtarı paylaşsalar bile bu gruplar arasındaki trafiği sınırlayarak 
güvenliği artırır. 

 
Anahtarlar başlıca; 
 
 Yerel ağ oluşturmada, 
 Güvenli sanal ağ oluşturmada, 
 Yerel ağın port güvenliğinin sağlanmasında, 
 Bina ve işyeri gibi birçok yerel ağların bulunduğu ortamda ağların tek merkezde 

toplanıp yönetilmesinde kullanılır. 
 

1.6. Broadcast ve Collision Domain 
 

1.6.1. Collision Domain 
 
Bir dağıtıcı üzerinden aynı anda yalnızca bir ileti gönderilebilir. Bir dağıtıcıya bağlı 

iki veya daha fazla bilgisayar aynı anda ileti göndermeyi deneyebilir. Bu durumda iletiyi 
oluşturan elektronik sinyaller dağıtıcıda birbiriyle çarpışır.  

 
Çarpışma, iletilerin bozulmasına ve bilgisayarlar tarafından okunamamasına yol açar. 

Dağıtıcı iletilerin kodunu çözmez dolayısıyla dağıtıcı iletinin bozuk olduğunu 
algılamadığından tüm bağlantı noktalarından iletiyi yineler. Bilgisayarın çarpışmadan dolayı 
bozuk ileti alabileceği ağ alanı, çarpışma etki alanı (collision domain) olarak bilinir. 

 
 



 

 
Şekil 1.12: Collison domain 

Örneğin şekil 1.12’de verilen bağlantıda 4 portluk bir hub’ın tüm portlarına birer 
bilgisayar bağlansın. Bu durumda, bilgisayarlardan herhangi bir tanesi diğer bir bilgisayara 
veri gönderdiğinde, hub bu veriyi diğer tüm portlarına dağıtır ve ağdaki tüm bilgisayarlar 
gelen bu veriyi dinlemek zorunda kalır. PC2 ile aynı anda PC3 de veri gönderirse şekil 
1.13’te görüldüğü gibi bağlantıda, çarpışma (collision) meydana gelir.  

 
Şekil 1.13: Collision (çarpışma) 

Hub’da çarpışma (collision) meydana geldiği için tüm bilgisayarlar oluşan bu bozuk 
iletiyi alır. Bu durumda her iki bilgisayar da veriyi sırayla tekrar göndermek zorunda kalır.  

 
İşte bu dört bilgisayar ve hub’ın olduğu network (şekil 1.14) tek bir çarpışma etki 

alanıdır (collision domain). Yani hub, collision domain sayısını arttırmaz. Hub’ın her bacağı 
(ve bunlara bağlı cihazlar) aynı çarpışma etki alanındadır (collision domain). 



 

 
Şekil 1.14: Collosion domain 

Network’ün sağlığı açısından collision domain sayısını arttırmak ve böylece her bir 
collision domaindeki cihaz sayısını azaltmak gerekir. Böylece oluşabilecek collision 
(çarpışma) en aza indirilir ve çarpışmadan etkilenen cihaz sayısı azalır. Bunu 
gerçekleştirmek için de anahtar kullanılır. 

 
Şekil 1.15: Anahtar ile oluşturulan ağ 

Şekil 1.15’teki gibi 4 portluk bir anahtarın tüm portlarına birer bilgisayar bağlansın.  

 
Şekil 1.16: Anahtara verilerin aynı anda gelmesi durumu 



 

Şekil 1.16’daki gibi, PC3’ten PC0’a ve aynı anda PC2’de PC1’e veri gönderdiğinde 
anahtar gelen bu verileri sadece ilgili porttaki bilgisayara gönderir. Böylece bilgisayarlar 
aynı anda veri gönderse bile bir çakışma meydana gelmez. 

 
Şekil 1.17: Anahtarda oluşan collision domain 

Şekil 1.17’de oluşan durumda, anahtarın her bir portu farklı birer çarpışma etki 
alanıdır (collision domain). Yani böyle bir sistemde 4 adet çarpışma etki alanı (collision 
domain) vardır.  

 
1.6.2. Broadcast Domain 

 
Broadcast (genel yayın) network üzerinde bir cihazın yolladığı çerçevenin (frame) 

networkte bulunan tüm cihazlara gönderilmesidir. Broadcast temel olarak hedefin tarif 
edilmediği ya da ağdaki tüm kullanıcılara paket iletileceği zaman başvurulan bir yöntemdir. 
Bir kullanıcı başka bir kullanıcının fiziksel adresini sormak istediğinde özel olarak bir genel 
yayın (broadcast) paketi oluşturur ve “Bu MAC adresi kime ait?” sorusu yer alan bu paketi 
ağ üzerindeki her kullanıcıya genel yayın adresi ile gönderir.  

 
Şekil 1.18. Broadcast domain 



 

Şekil 1.18’deki basit ağ üzerinden incelersek; anahtara bağlı PC0 ortama broadcast bir 
paket gönderirse anahtar bu paketi diğer tüm portlarına iletir. Bu da demektir ki anahtara 
bağlı tüm bilgisayarlar aynı broadcast domain içindedir. Broadcast domainin sınırı 
yönlendiricidir. Şekil 1.20’de görülebileceği gibi bir yönlendiricinin her bir bacağı 
(interface) farklı bir broadcast domaindir. 

 
Şekil 1.19. Broadcast domain 

Broadcast, yani tüm portlara yayın yapmak için kullanılan MAC adresi 
ise FF:FF:FF:FF:FF:FF’dir. Ağ katmanı düzeyinde de 255.255.255.255 IP adresi 
kullanılır. 

 
Şekil 1.20: Broadcast ve collision domain 

1.7. Anahtar Türleri  
 
Anahtar birkaç değişik şekilde sınıflanır. Örneğin bunlardan iki tanesi, ağ içinde 

konuşlanacağı yere göre ve içerdiği teknolojiye göre yapılır. Ağ içindeki konuşlanacağı yere 
göre merkez ve kenar anahtar olarak, kullanılan teknolojiye göre ethernet ve ATM 
anahtar olarak sınıflanır. 



 

1.7.1. Konuşlandığı Yere Göre Anahtarlar 
 

1.7.1.1. Kenar Anahtarlar (Edge Switches) 
 
Kenar anahtarlar daha çok bilgisayar veya hub, bilgisayar ve yazıcı gibi cihazların 

doğrudan bağlantılarının yapıldığı anahtarlardır. Kenar anahtarlar, doğrudan kendine bağlı 
sistemlerin gereksinim duyduğu anahtarlama ihtiyacını karşılayacak ölçüde kapasiteye 
sahiptir. Anahtarlama gücü ve MAC tablosu boyutu sınırlıdır. Bu tür anahtarlara doğrudan 
uç sistemler bağlı olacağı için genel olarak yüksek anahtarlama kapasitesine gereksinim 
duyulmaz.  

 
Kenar anahtarlar ağın bir bölümüne ait cihazları toplayıp merkez anahtara bağlar. 

Kenar anahtar tüm ağdan sorumlu olmadığı için kendi altındaki bağlantıların kontrolünü 
yapması yeterlidir. 

  
Fotoğraf 1.2: Kenar anahtar örnekleri 

Uygulamada, örneğin ethernet için kenar anahtarlar genel olarak 4, 8, 12, 16, 24, 36 
veya 48 tane 10-100 Mbps ethernet porta ve bir veya iki tane yüksek hızlı 1 Gbps ethernet 
porta sahiptir. Yüksek hızlı portlar omurgaya bağlantı (üst bağlantı-uplink) için veya sunucu 
sistemlerin bağlantısı için kullanılır. Mevcut anahtarlar üzerindeki birden fazla 1 Gbps’lik 
portlar birleştirilerek 1 port gibi konfigüre edilip (3 tane 1 Gbps portun birleştirilmesi ile 3 
Gbps’lik tek port gibi çalışması sağlanarak) yüksek kapasiteli uplink portu ihtiyacı 
karşılanabilir. 

 
1.7.1.2. Merkez Anahtar (Core Switch) 

 
Merkez anahtar, şekil 1.21’de görüleceği gibi ağın merkezine konuşlandırılır. Merkez 

anahtarların performansı ağın tüm performansını etkileyebileceğinden kenar anahtarlara göre 
daha güçlü donanıma, yüksek hızlı portlara ve büyük boyutlu MAC tablosuna sahip 
olmalıdır. Merkez anahtarlarda kendine doğrudan bağlı olsun olmasın, ağdaki tüm 
sistemlerin MAC adresleri tutulur. Ancak bu sayede kendi üzerinden geçecek çerçevelerin 
nereye anahtarlanacağını belirleyebilir. Şekil 1.21’de tipik olarak çok katlı bir binaya 
dağılmış bir LAN yapısı görülmektedir. 



 

 
Şekil 1.21. Tipik hiyerarşik LAN uygulaması 

Uygulamada, merkez anahtarlar, port arayüz esnekliği sağlaması açısından şaseli 
olarak üretilir. Şase yalnız başına iç yollara sahip boş kasadır; üzerinde güç kaynağı ve çok 
az aksesuar bulunur. Şase üzerinde bulunan boş yuvalara (slots) port modülleri takılarak 
gereksinim duyulan port sayısı elde edilir.  

 
Fotoğraf 1.3. Merkez (core) anahtar 



 

1.7.2. Kullandığı Teknolojiye Göre Anahtarlar 
 

1.7.2.1. ATM Anahtarlar 
 
Eş zamansız aktarım modu (Asynchronous Transfer Mode, ATM), broadband 

ISDN’in geliştirilmesiyle başlayan bir teknolojidir. Verileri 53 byte sabit büyüklükte 
hücreler hâlinde ileten bir ağ tekniğidir. Bağlantı temelli bir teknolojidir. Veri iletimi için 
paket anahtarlamanın bir türü sayılabilecek bir yöntem olan hücre aktarımı (cell relay) 
tekniğini kullanır. Bu teknik sanal devreler oluşturarak devre anahtarlamanın avantajlarından 
da faydalanır. Paket anahtarlamada olduğu gibi, ATM çoğullama ve anahtarlama işlevlerini 
bütünleştirir ve farklı hızlarda çalışan cihazların haberleşmesine olanak sağlar. Yalnız paket 
anahtarlamanın aksine, ATM yüksek performanslı çoklu ortam ağları için tasarlanmıştır. 
Yerel ağlarda kullanımı kısıtlı kalmış, günümüzde daha çok iletişim ve bilgisayar ağları 
arasında hızlı omurga (backbone) yapıları oluşturmak için kullanılan anahtarlardır. 

 
1.7.1.2. Ethernet Anahtarlar 

 
Ethernet, 1980’de ilk olarak yayınlanan Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 

(IEEE-Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 standardına teknolojik olarak 
temel sağlamıştır. Bundan kısa bir süre sonra, DIX (Digital Equipment, Intel ve Xerox) 
firmaları tarafından birlikte IEEE 802.3 ile uyumlu bir ethernet (sürüm 2.0) standardını 
geliştirmiş ve duyurmuştur. Ethernet ve IEEE 802.3 birlikte şu anda yerel ağ protokolleri 
pazarında en büyük pazar payına sahiptir. İlk geliştirildiğinde ethernet, uzun mesafeli düşük 
hızlı ağlar ve özel, yüksek hızlı veri taşıyan ancak mesafe kısıtlaması olan bilgisayar odası 
ağları arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştı. Ethernet, yerel haberleşme ortamının 
dağınık bazen yüksek oranda ağır trafik taşıması gereken uygulamalar için uygundur. 

 
Ethernetler, kullanılan kablo ve iletişim hızlarına göre ayrıca sınıflandırılır. 10 Mbps 

hızıyla haberleşenler genel olarak ethernet, 100 Mbps hızıyla haberleşenler fast ethernet, 
1000 Mbps hızıyla haberleşenler gigabit ethernet olarak isimlendirilir. 

 
 
 



 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıdaki hikâyeyi okuyunuz. Hikâyedeki ana fikri arkadaşlarınızla tartışınız. 
 
Yaşlı Adam ve Oğulları 
 
Yaşlı ve hasta bir adam, bir deste oku oğullarına uzatıp: “Deneyin, bakalım bu okları 

kırabilecek misiniz?” demiş. 
 
Üç oğlan da bütün güçlerini harcamalarına rağmen okları kıramamışlar. Üçü de: “Bu 

bizim işimiz değil.” demiş. İhtiyar gülmüş. “Verin şunları.” diyerek önce eline aldığı 
destenin ipini çözmüş, sonra da okları teker teker kırmış. 

 
Oğullarına dönerek: “Tek başına olan her şey zayıftır, güçsüzdür. Birlikten kuvvet 

doğar. Sakın birbirinizden ayrılmayın.” demiş. 
 
 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak laboratuvarlarınızda kullanılan anahtarları 

inceleyiniz. Kullanılan anahtar türleri ve bağlantı çeşitlerini belirleyiniz. Okulunuzda 
kullanılan anahtar çeşitleri ve bağlantı türleri, kullanılmayan anahtar çeşitleri ve bağlantı 
türlerini gösteren afiş hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygulamaya başlamadan önce iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerini alınız. 

 Elektrik çarpmalarını engellemek için 
yalıtılmış araç gereç kullanmalısınız. 

 Elektrik bağlantılarını ve statik elektrik 
durumunu kontrol etmelisiniz. 

 Laboratuvarda kullanılan anahtarları 
inceleyiniz. 

 Kullanılan anahtar türlerini 
belirlemelisiniz. 

 Anahtarların bağlantı çeşitlerini 
inceleyiniz.  

 Anahtar – bilgisayar arası kablo bağlantı 
türünü belirlemelisiniz. 

 Anahtar – anahtar arası kablo bağlantı 
türünü belirlemelisiniz. 

 Kullanılmayan anahtar türlerini ve 
kullanıldığı yerleri araştırınız. 

 İnternet üzerinden ve çeşitli 
kaynaklardan araştırmalısınız. 

 Laboratuvarınızda kullanılan ve 
kullanılmayan anahtarları karşılaştırınız. 

 Karşılaştırmayı afiş şeklinde 
hazırlamalısınız. 

 Kullanılan anahtarların neden tercih 
edildiğini tartışınız. 

 Ağ üzerindeki bilgisayar sayısı ve ağın 
yönetimine dikkat etmelisiniz. 

 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir anahtarın kullandığı bir aktarım tipi değildir? 
A) Kestirme (Cut-Trough) 
B) Depola ve ilet (Store-and-Forward) 
C) Serbest parça (Fragment-Free Mod) 
D) Full duplex 
E) Uyarlamalı (Adaptive) 
 

2. İletilecek pakette hata olup olmadığını kontrol eden anahtar iletim yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kestirme (Cut-Trough) 
B) Depola ve ilet (Store-and-Forward) 
C) Serbest parça (Fragment-Free Mod) 
D) Full duplex 
E) Uyarlamalı (Adaptive) 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi ethernet çerçeve yapısında bulunmaz? 
A) Kaynak MAC adresi 
B) Hedef MAC adresi 
C) Data 
D) CRC 
E) Yönlendirici IP adresi 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi broadcast için kullanılan MAC adresidir? 
A) 00:00:00:00:00:00 
B) AA:AA:AA:AA:AA 
C) FF:FF:FF:FF:FF:FF 
D) 01:02.03:04:05:06 
E) EE:EE:EE:EE:EE 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi anahtar türlerindendir? 
A) Merkez anahtar 
B) Orta anahtar 
C) Baş anahtar 
D) Yan anahtar 
E) Son anahtar 
 

6. Aşağıdakilerden hangisini kullanmak collision domainin büyümesine neden olur? 
A) Yönlendirici 
B) Anahtar 
C) Köprü  
D) Dağıtıcı 
E) Modem  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

7. Anahtarın ethernet bağlantısı, doğrudan bilgisayara veya yönlendiriciye olduğunda 
kullanılan kablo bağlantısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Koaksiyel kablo 
B) Fiber optik kablo 
C) Crossover kablo 
D) Düz kablo 
E) Rollover kablo 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

8. İki anahtar birbiri ile …………………… kablo kullanılarak bağlanır.  
 

9. Anahtar ile yönlendirici birbiri ile …………………… kablo kullanılarak bağlanır. 
 

10. ……………………... gerçekleştiği zaman ağ trafiği belirli periyot zamanı durur ve 
daha sonra iletime devam eder. 
 

11. Anahtarlar kendilerine bağlı cihazları …………………………………… sayesinde 
bilir. 
 
 
 
 

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 Uygulamalı Teste geçiniz. 

 
 



 

UYGULAMALI TEST 
 
Sınıf arkadaşınız ile birlikte anahtar bağlantılarında kullanılacak kabloları hazırlayarak 

bağlantılarını yapınız. 
 
 Kablo Hazırlama 
 

• Malzemeler 
 

o UTP Cat5e veya Cat6 kablo 
o Rj-45 konnektör 
o Rj-45 sıkma pensesi 
o Kablo test cihazı 

 
KONTROL LİSTESİ 

 
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kablonun bağlantı uçlarını açtınız mı?   

2. Hazırlanacak kablo bağlantı türüne göre kablonun bir 
ucunun renk sıralamasını hazırladınız mı? 

  

3. Rj-45 konnektörü hazırladığınız kablo ucuna doğru 
bir şekilde taktınız mı? 

  

4. Taktığınız konnektörü pensesi ile iyice sıkıştırdınız 
mı? 

  

5. Kablonun diğer ucunu kablo bağlantı türüne göre 
uygun olarak hazırladınız mı? 

  

6. Hazırladığınız kabloyu kablo test cihazı ile kontrol 
edip çalışabilirliğini test ettiniz mi? 

  

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 



 

 
 
 
 
Komut arayüzü kullanarak temel anahtar yapılandırmasını yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Anahtar işletim sisteminin kullanılan cihazları araştırınız. 

 Okulunuzda, bir işyerinde veya bir simülasyon programında kullanılan 

anahtarların işletim sistemini inceleyiniz. 

 Anahtar yapılandırması için kullanılan simülasyon programlarını inceleyiniz. 

 Anahtar yapılandırmasında kullanılan temel komutları araştırınız. 

 Araştırdığınız konuları resim ve fotoğraflarla destekleyerek sunum hazırlayınız. 

 Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 
2. KOMUT ARAYÜZÜ KULLANARAK TEMEL 

ANAHTAR YAPILANDIRMASI 
 

2.1. Anahtar İşletim Sistemi  
 
Cisco anahtarlarda yönlendiricilerde bulunan IOS işletim sistemi bulunmaz. Fakat 

yönlendiricilerde kullanılan CLI komut satırı aynen anahtarlarda da kullanılır. Yeni nesil 
çoklu katman anahtarlar, 3. katman mantıksal adres yönlendirmesi yaptığı için bu ürünlerde 
IOS bulunur.  

 
Özel durumlar haricinde bir yönetilebilir anahtar, fabrika çıkış ayarları ile standart bir 

anahtar olarak çalışır. Ağın yönetimi için mutlaka kullanacağı ağın genel yapısına göre 
ayarlanmalıdır.  

 
Anahtarın kontrol ve yapılandırma işlemleri için bilgisayar ile anahtar arasında 

bağlantı kurulmalıdır. Anahtar ile bilgisayar arasında değişik bağlanma yöntemleri vardır.  
 
Bunlar; 
 
 Konsol portu ile bağlanma, 
 Telnet ile bağlanma, 
 SSH ile bağlamadır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 



 

 
Şekil 2.1: Anahtar ön paneli 

Anahtarın ilk yapılandırma işlemi için mutlaka konsol portu (console) üzerinden 
bağlanması gerekir. Konsol bağlantısı yapıldığı zaman telnet veya SSH bağlantısı ile uzaktan 
erişimin sağlanması için gerekli konfigürasyonun yapılandırılması gerekir. Konsol portuna 
genelde RJ-45 bağlantısı ile roll-over olarak hazırlanmış kablo ile bağlanılır.  

 
Şekil 2.2: Anahtara bağlanma yöntemleri 



 

Anahtarın yapılandırmasına başlamak için öncelikle konsol bağlantısının yapılması 
gerekir. Böylece CLI olarak adlandırılan komut arabirimine erişilebilir. Komut satırı (cisco 
command line, CLI) hiyerarşik yapıdadır; herhangi bir anda var olan birçok moddan birinde 
olabilir: 

 
 Kullanıcı modu    : user/EXEC mode 
 Ayrıcalıklı kullanıcı modu     : Privileged EXEC mode 
 Global konfigürasyon modu  : Global Configuration Mode 
 Arayüz konfigürasyon modu : Interface Configuration Mode 
 
Her modda yürütülebilecek komutlar ve yapılabilecek işlemler farklıdır. Dolayısıyla 

yapılandırma yapılırken hangi modda olduğu bilinmeli ve komutun yürütülmesi için uygun 
moda geçilmelidir. Komut satırına komutlar yazılırken komutun tamamı yazılabileceği gibi 
kısaltmaları da yazılabilir. Komut Satırına ilk bağlanıldığında, doğrudan, kullanıcı moduna 
girilir. Daha sonra buradan yapılacak yapılandırmaya (konfigürasyona) göre diğer modlara 
geçilir. 

 

Komut Modu Görünümü İşlevi 

Switch> Kullanıcı modu 

Switch# Ayrıcalıklı kullanıcı modu 

Switch(config)# Global konfigürasyon modu 

Switch(config-if)# Arayüz konfigürasyon modu 

Tablo 2.1: Komut modu görünümü ve işlevi 

2.1.1. Kullanıcı Modu (user/EXEC mode ) 
 
Anahtar konsoluna giriş yapar yapmaz, kendiliğinden kullanıcı (EXEC) moduna 

girilir, aşağıdaki gibi komut işareti görülür. Anahtarın adından sonra '>' karakteri olması bu 
modda olduğunu belirtir. 

 
switch> Komut promptu ( komut satırı ) 
 
Bu modda bir şeyler yapacak fazla bir komut yoktur. Terminal ayarları, sistem 

bilgilerinin listelenmesi gibi işler yapılabilir. Bu modda geçerli olan komutların görülmesi 
için “ ? ” karakteri girilirse aşağıdaki gibi bir liste görülür. 

 
 
 
 



 

 
Fotoğraf 2.1: Anahtar kullanıcı modu 

2.1.2. Ayrıcalıklı Kullanıcı Modu (Privileged EXEC mode) 
 
Bu moda girmek için normal kullanıcı modunda iken enable komutu kullanılır. İlk 

kullanım haricinde bu moda girilirken yapılandırma yapıldıysa güvenlik açısından şifre 
sorgulaması yapılır. Ayrıcalıklı kullanıcı modu anahtar adından sonra görülen '#' karakteriyle 
fark edilir. Kullanıcı moduna geri dönmek için disable komutu kullanır. Ayrıcalıklı kullanıcı 
modu, diğer konfigürasyon modlarına ve hata ayıklama (debug) moduna geçişte de 
kullanılır.  

 
Switch> 
Switch>enable 
Switch#disable 
Switch> 
 
Bu modda geçerli olan komutların görülmesi için “ ? “ karakteri girilirse aşağıdaki 

gibi bir liste görülür. 
 
 



 

 
Fotoğraf 2.2: Anahtar ayrıcalıklı kullanıcı modu 

2.1.3. Global Konfigürasyon Modu 
 
Bu moda girmek için ayrıcalıklı kullanıcı modunda configure komutu terminal 

parametresiyle yürütülür. Bu moda geçiş yapılan anahtarın isminin arkasında “(config)” 
şeklinde yazı belirir. 

 
Switch>enable 
Switch#configure terminal 
Switch(config)# 
 
Gelinen moda dönmek için exit veya end komutları kullanılır veya Ctrl-Z tuşlarına 

basılır. Global konfigürasyon modundan diğer tüm modlara geçiş yapılabilir. Bu modda 
kullanılan komutlar genel olarak tüm sistemi etkileyen parametreleri değiştirir. 
Konfigürasyon modunda kullanılan komutlar, aktif yapılandırma dosyasını günceller. 
Konfigürasyondaki bu değişiklikler, bir komutun sonunda Enter tuşuna basar basmaz 
gerçekleştirilir. Bu sebepten, konfigürasyon modunda değişiklik yapılırken dikkatli olunması 
gerekir. Yine bu modda komut satırına “?” karakteri girilirse kullanılabilecek komutlar 
görülür. 



 

2.1.4. Arayüz Konfigürasyon Modu (Interface Configuration Mode) 
 
Özel olarak belirli bir portun konfigürasyonu için bu moda geçilir. Bu modda iken 

global konfigürasyon moduna geçmek için exit, ayrıcalıklı kullanıcı moduna geçmek için 
end komutu yürütülür. 

 
Switch>enable 
Switch#configure terminal 
Switch(config)#interface fastethernet 0/1 
Switch(config-if)# 
 

2.2. Anahtar Arayüz Yapılandırma 
 
Anahtarlardaki fiziksel konnektörler bazen port bazen interface olarak adlandırılır. 

CISCO anahtarın (switch) ilk yapılandırmasında önce anahtara isim (hostname) verme, 
konfigürasyon modlarına erişim için paralolar belirleme, anahtara uzaktan erişim için ip 
adresi atama gibi temel ayarlar konfigüre edilmelidir. Daha sonra çalışan konfigürasyonlar 
incelenerek istenen konfigürasyon ayarlanır. 

 
Anahtara isim vermek için global konfigürasyon modunda hostname, anahtar ismi 

komutu kullanılır. 

 
Fotoğraf 2.3: Anahtara isim verme 

Anahtar yapılandırmasına yetkisiz kişilerin erişiminin engellemesi ve ayrıcalıklı 
kullanıcı modu için parola belirlenerek güvenliğin sağlanması gerekir. Bu işlem için şu 
komutların sırayla verilmesi gerekir: 

 
Switch>enable 
Switch#configure terminal 
Switch(config)#enable password MEB_123 
Switch(config)# 
 
Artık ayrıcalıklı kullanıcı moduna giriş yapabilmek için belirlenen parolanın bilinmesi 

gerekir. Bu şekilde belirlenen parola, anahtarda şifrelenmeden saklandığı için show 
running-config komutuyla rahatça görülebilir. 

 
 



 

  
Fotoğraf 2.4: Açık parola 

Fotoğraf  2.4’te, belirlenen parola açık bir şekilde görülmektedir. Parolanın şifreli 
olarak saklanması için password yerine secret komutu kullanılır. Oluşturulacak parola 
2.5’teki fotoğrafta görüldüğü gibi şifrelenerek saklanır. 

 
Fotoğraf 2.5: Şifrelenmiş parola 

Ayrıca anahtar üzerinde oluşturulan kullanıcı parolalarını varsayılan olarak şifrelemek 
için “service password-encryption” komutu kullanılır. Parolalar oluşturulurken parolanın 
büyük, küçük harf ve özel karaktere duyarlı olmasına dikkat edilmelidir. 

 
Anahtarın konsol ekranına girişi yapıldığında bir karşılama mesajı veya açıklama 

bilgisi eklemek için fotoğraf 2.6’daki gibi komut kullanılır. 
 



 

 
Fotoğraf 2.6: Banner (karşılama mesajı) ekleme 

Karşılama mesajı oluştururken girilen “x” işareti metnin başlangıcı ve bitişini temsil 
eder karşılama mesajında görünmez. Başka bir karakter de kullanılabilir. Türkçe karakter 
desteği bulunmamaktadır.  

 
Fotoğraf 2.7: Karşılama mesajı 

Anahtarda hata tespiti ve izleme için show komutu kullanılır. Show komutu ile 
kullanılabilecek anahtarlar kısaca şunlardır: 

 
 show version (IOS versiyonunu gösterir.) 
 show running-config (Switch üzerindeki çalışan konfigürasyonu gösterir.) 
 show interface (Switch üzerindeki interfaceleri gösterir üzerindeki bir takım 

verileri gösterir.) 
 show ip interface brief (Cihaz üzerindeki arayüzleri detaylarıyla tablo şeklinde 

gösterir.) show ip interface brief komutu ile hangi interface hangi IP de hangi 
interface UP ya da hangisi DOWN gibi detayları görmek mümkündür. 

 show mac-address-table (Switch üzerine bağlı olan cihazların mac adreslerini 
getirir.) 

 



 

Komut satırında komutlar TAB tuşuna basıldığında tamamlanır. Enable modda çalışan 
komutlar show gibi config modda çalıştırılmak istenirse başlarına “do” eklenerek “do Show 
running-config” şeklinde çalıştırılabilir. Ancak başına do eklenen komutlar TAB tuşuna 
basıldığında tamamlanmaz. 

 
Anahtar arayüzlerini yani portlarını yapılandırmak için interface komutu kullanılır. 

Arayüz yapılandırmasına geçerken hangi arayüzde işlem yapılacağına dikkat edilmelidir.  

 
Fotoğraf 2.7: Arayüz (interface) çeşitleri 

Anahtarın hangi arayüzünde işlem yapılacaksa interface komutundan sonra o 
arayüzün adı ve anahtar üzerindeki port numarası yazılır (Bakınız fotoğraf 2.8). 

 
Örneğin anahtarımızın 1 (bir) nolu FastEthernet portuna giriş yapmak için aşağıdaki 

komut verilmelidir.  
 
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1 
Switch(config-if)#  
 
Böylece artık anahtarın 1 numaralı FastEthernet portunun yapılandırması 

gerçekleştirilebilir. 

 
Fotoğraf 2.8: Arayüz giriş komutları 



 

Birden çok aynı tipteki porta (arayüz) aynı işlem yapılmak istendiğinde her port için 
“interface fastEthernet 0/1” komutu verilerek tek tek bağlanılıp işlem yapılması oldukça 
zaman alacaktır. Bunun yerine işlemi kolaylaştırmak için 

 
“interface range fastEthernet 0/1-10”  
 
komutu verilirse config modda komut satır başı Switch(config-if-range)# olarak 

değişir. Bu da yapılacak tüm işlemlerin sıfırıncı slottaki fastEthernet modülünün 1’den 
10’uncu portuna kadar uygulanacağını gösterir. (interface range fastEthernet 0/1-10) işlemi 
bir port aralığı olarak değil de belirli portlara yapmak istenirse (örneğin fastEthernet 
portlarından 1,5 ve 7’inci portlar yapılandırılmak istenirse) bunun için yapılandırma öncesi  

 
“interface range fastEthernet 0/1, fastEthernet 0/5, fastEthernet 0/7” 
 
komutunun kullanılması yeterli olacaktır. 

 
Fotoğraf 2.9: Port aralığı belirleme 

Arayüz içindeyken uygulanabilecek komutlar fotoğraf 2.10’da gösterilmiştir. 

 
Fotoğraf 2.10 Arayüz komutları 



 

Arayüzde yapılabilecek bazı ayarlara örnekler: 
 
 Bir portu kapatmak veya kapalı portu açmak için 
 

• Anahtar#config terminal 
• Anahtar(config)#interface fa0/1 
• Anahtar(config-if)#shutdown 

 
 Aynı portu tekrar açmak için: 
 

• Anahtar(config-if)#no shutdown 
 
 Porta vlan atamak veya vlanı değiştirmek için 
 

• Örnek: Fa0/1 portunu vlan 10'a atamak 
• Anahtar#configure terminal 
• Anahtar(config)#interface fastEthernet 0/1 
• Anahtar(config-if)#switchport access vlan 10 
• Anahtar (config-if)#end 
• Anahtar# 

 
 Bir porta açıklama yazmak için 
 

• Anahtar#configure terminal 
• Anahtar(config)#interface fastEthernet 0/1 
• Anahtar(config-if)#description Sunucu Portu -> meb.gov.tr 

 
2.3. Uzak Masaüstü Yapılandırma  

 
Konsol portu kullanılarak ilgili ağda, ağ hizmeti yapılandırılmamış olsa dahi (örneğin 

ağ cihazı ilk kez yapılandırılırken) cihaza erişim sağlanabilir ve cihaz yapılandırılabilir. İlk 
yapılandırma sırasında, terminal emülasyon yazılımını (hyperterminal, putty vs.) çalıştıran 
bir bilgisayar, özel bir kablo (console kablosu) kullanılarak cihazın konsol portuna bağlanır. 
Anahtar (switch) veya yönlendiricinin (router) ayarlanmasına yönelik yapılandırma 
komutları bağlı bilgisayardan girilebilir. Konsol portu ayrıca ağ cihazları hata verdiğinde ve 
Cisco anahtar cihazına uzaktan erişimin sağlanamadığı durumlarda kullanılabilir. 

 
Birçok IOS cihazın, konsol erişimi varsayılan olarak şifresizdir. Fakat cihaza yetkisiz 

erişimi önlemek için konsol, parolalarla yapılandırılmalıdır. 
 
Anahtara uzaktan erişim için IP yapılandırma işleminin yapılması gerekir. Bunun için 

öncelikle kullanılmayacak bile olsa varsayılan olarak pasif olan VLAN1’in aktif hâle 
getirilmesi gerekir. Anahtara IP adresi atamak için şu işlemler yapılır: 

 



 

 
Fotoğraf 2.11: Anahtara ip atama 

Bu işlemlerden sonra anahtara uzaktan 192.168.1.2 adresi üzerinden telnet ile ulaşılıp 
anahtar yapılandırması ayarlanabilir. 

 
2.4. Telnet, SSH ve Console Yapılandırma  

 
2.4.1. Telnet yapılandırma 

 
Telnet‘in açılımı “Telecommunication Network” yani iletişim ağıdır. Telnet protokolü 

(iletişim ağı) ağ üzerindeki çok kullanıcılı bir makineye (sunucu-server) ya da yönetilebilir 
ağ cihazlarına (anahtar, yönlendirici vb.) başka bir bilgisayar kullanarak bağlanmak ve o 
makine üzerinde komutları çalıştırmak için kullanılır. TCP/IP protokollerinden biridir. Telnet 
23 numaralı portu kullanır. Telnet ile bağlanılmak istenen makine üzerinde kullanıcı adı ve 
şifresinin olması gerekir. Veriler şifrelenmez. Bundan dolayı güvensiz bir protokoldür. Ağı 
dinlemek isteyen herhangi biri verileri görebilir. 

 
Telnet, TCP/IP protokolünü kullanan sanal bir terminal protokolüdür. Uzaktaki 

hostlara bağlantı yapmak için kullanılır. Telnet sunucuları ağ terminallerine uzaktan erişim 
yapabilir. Telnet, IOS EXEC komutunu kullanarak uygulama katmanında kaynak ve hedef 
arasını doğrular. Telnet OSI modelinin uygulama katmanında çalışır. Data istemciler ya da 
sunucularda doğru teslimi TCP’de garantili bir şekilde gerçekleştirir. 

 



 

Anahtarlar, telnet oturumlarını çoklu olarak aynı anda gerçekleştirebilir. Telnet hattı 
oluşturulurken belirlenen kadar veri transfer yolu (VTY) ya da telnet hattı kullanılır. 
Belirlenen sayıda oturumu aynı zamanda alabilir. Uygulama katman bağlantıları telnette 
doğrulanır. Ağ cihazlarına uzaktan bağlantı için genelde telnet kullanılır. Telnet basit ve 
evrensel bir programdır. 

 
İşletim sistemi komut satırından telnet ile cihaz üzerine bağlanabilmek için anahtarda 

telnet yapılandırmasının yapılması gerekir. Telnetin çalışabilmesi için daha önce anahtara bir 
IP adresinin atanması gerekir ki bu sayede erişim sağlanabilsin. Config modda iken; 

 
Fotoğraf 2.12: Telnet erişimin yapılandırılması 

işlemleri yapılır ve telnet erişimi açılır. Artık bilgisayarın komut satırından telnet 
vasıtasıyla anahtara uzaktan erişim sağlanabilir. Bilgisayarın komut istemcisinde telnet 
anahtarın-ip-adresi yazılır ve (bk. fotoğraf 2.13) daha önce oluşturulan telnet erişim 
parolası girilerek anahtara erişim sağlanır. 

 
Fotoğraf 2.13: Bilgisayardan telnet ile anahtara erişim 

Anahtarın ayrıcalıklı kullanıcı modu için parola oluşturulmadıysa telnet vasıtasıyla 
anahtarda yapılandırmaya izin vermez (bk. fotoğraf 2.14). Öncelikle ayrıcalıklı kullanıcı 
modu için konsol üzerinden parolanın oluşturulması gerekir. 

 
 



 

 
Fotoğraf 2.14: Ayrıcalıklı kullanıcı modu parolası oluşturulmamış 

2.4.2. SSH yapılandırma 
 
SSH’ın açılımı secure shell yani güvenli kabuktur. SSH protokolü, bir bilgisayarın 

aynı ağda bulunan bir sunucuya uzaktan bağlanmasını sağlayan bir 
protokoldür. TELNET protokolü de bu işi yapar fakat TELNET şifresiz SSH şifreli olarak 
çalışır. Yani bir sunucuya bağlantı yaparken kullanıcı adı ve şifreler açık metin olarak değil 
şifrelenmiş olarak iletilir. 

 
Cihazlar üzerinde varsayılan olarak SSH kapalı olarak gelir. SSH bağlantısını 

yapılandırmak için öncelikle mutlaka anahtara hostname ve domain name atanmalıdır. 
Daha sonra crypto key generate rsa komutu ile şifreleme oluşturulur, bu komuttan sonra 
anahtar şifrelemenin kaç bit üzerinden yapılacağının belirlenmesini ister. Şifreleme için 360 
ile 2048 bit arasında bir değer girilmesi istenir. Bu işlemden sonra ssh versiyonu belirlenerek 
transport input ssh komutuyla giriş protokolünde sadece ssh kullanımı aktifleştirilir (bk. 
fotpğraf 2.15). 

 
 
 
 



 

 
Fotoğraf 2.15: SSH yapılandırma 

SSH bağlantısı yapmak için bilgisayarın komut satırı veya putty, xshell gibi 
programlar kullanılabilir. 

 
SSH kullanılarak anahtara bağlanılması için telnetde olduğu gibi cihazının IP’sinin 

bilinmesi gerekir. SSH bağlantısı için “ssh -l username anahtarın-ip-adresi” komutu 
kullanılır. Kullanıcı adı (username) belirlenmediyse varsayılan admin olarak kullanılır. SSH 
ve telnet aynı parolayı kullanır. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Fotoğraf 2.16: SSH bağlantısı 

2.4.3. Console yapılandırma 
 
Konsol portu kullanılarak ilgili ağda, ağ hizmeti yapılandırılmamış olsa dahi (örneğin 

ağ cihazı ilk kez yapılandırılırken) cihaza erişim sağlanabilir ve cihaz yapılandırılabilir. İlk 
yapılandırma sırasında, terminal emülasyon yazılımını (hyperterminal, putty vs.) çalıştıran 
bir bilgisayar, console kablosu kullanılarak cihazın konsol portuna bağlanır. Anahtar 
ayarlanmasına yönelik yapılandırma komutları bağlı bilgisayardan girilebilir. Konsol portu 
ayrıca ağ cihazları hata verdiğinde, uzaktan erişimin sağlanamadığı durumlarda 
kullanılabilir. 

 
Konsol erişimi varsayılan olarak şifresizdir fakat cihaza yetkisiz erişimi önlemek için 

konsol, parolalarla yapılandırılmalıdır. Bir anahtarın konsol erişimine şu komutlarla parola 
verilebilir: 

 
Fotoğraf 2.17: Console yapılandırma 

 
 



 

2.5. Port Hızı ve Duplexmodu Yapılandırma  
 
Port hızı, anahtarın portlarından saniyede aktarılacak veri kapasitesini bit üzerinden 

ifade eder. Port hızları ethernet teknolojilerinin gelişimiyle artmıştır. Fakat anahtar yüksek 
hızda olsa bile NIC kartının hızı düşükse performans düşer. Anahtar seçimi yapılırken 
darboğaz yaşanmaması için bağlanacak cihazların port hızına göre anahtarın uplink 
portlarının hızı belirlenmelidir. 

 
Anahtarlarda fastEthernetler için 10-100 Mbps, GigabitEthernetler için ise 1-10Gbps 

hızlarında yapılandırma yapılabilir. 
 
Duplex’in Türkçe karşılığı çift yönlü demektir. Duplex, full ve half olmak üzere iki 

şekilde kullanılır. 
 
 Half duplex bağlantılar, eş zamanlı çift yönlü veri akışına izin vermez. Telsiz 

sistemi buna örnek olarak verilebilir. Telsizde bir taraf konuşurken aynı anda 
diğeri konuşamaz. Half duplex bağlantılar genelde hublar gibi eski ağ 
cihazlarında görülür. Bağlantıda kullanılan hub, half duplex çalışıyorsa son 
kullanıcı full duplex olarak ayarlanmış bir NIC karta sahip olsa bile bağlantı 
half duplex olarak devam eder. Bu senaryonun tersi de geçerlidir. Günümüzde 
kullanımı nerdeyse kalmamıştır. 

 
Şekil 2.3: Half duplex iletişim 

 Full duplex bağlantılarda veri akışı çift yönlüdür yani aynı anda hem veri 
gönderimi hem de veri alımı yapılabilir. Ethernet, fast ethernet ve gigabit 
ethernet kartları full duplex yeteneğine sahiptir. Full duplex bağlantılarda full 
duplex özelliğine sahip anahtar gerekmektedir. 

 
Resim 2.4: Full duplex iletişim 



 

Cisco anahtarlarda duplex özelliği için üç parametre bulunur. 
 
 Auto (Default): Bu mod açık iken 2 port iletişim kurarak bağlantının full veya 

half duplex olması konusunda seçim yapar. 
 Full: Full duplex modu enable eder. 
 Half: Half duplex modu enable eder. 
 
Tavsiye edilen yöntem her zaman duplex ayarlarının manuel olarak yapılması ve hız 

değerlerinin atanmasıdır. Hız değerleri yapılandırırken fast ethernete 1000 Mbps veya 10 
Gbps hızları atanamayacaktır. 

 
Örneğin fastEthernet bir portun (Ör: fa0/1) speed ve duplex ayarını yapmak için şu 

komutlar girilir: 

 
Fotoğraf 2.18: Port hızı ve duplex ayarı 

Anahtarın gigabit desteği varsa bu portlar için 1000 Mbps veya 10000 Mbps değerleri 
girilir.  

 
2.6. DHCP Yapılandırma  

 
DHCP ortama TCP/IP protocol takımı dağıtan bir ağ servisidir. Temel görevi 

ortamdaki bilgisayar ve aygıtlara dinamik olarak IP adresi, subnet mask ve default gateway 
gibi verileri dağıtmaktır. Bu şekilde iş yükü indirgenmiş ve karmaşıklık azaltılmış olur. 

 
Elle IP vermek birçok olası hataya yol açabilir. Yanlışlıkla birden fazla cihaza aynı ip 

atanabilir ya da yazımda hata yapılabilir. Bu gibi sorunlar ağlar arası iletişimde hatalara yol 
açar, bu sebeple dinamik olarak atanan IP adresleri daha çok tercih edilir. 

 



 

Otomatik IP verme işlemi için DHCP desteği olan sunucu (server), yönlendirici 
(router) veya merkez anahtar (multilayer switch) cihazlarından birinin ağda bulunması 
gerekir. Merkez anahtar aracılığıyla kenar anahtarlara bağlı cihazlara otomatik IP vermek 
için sanal ağların (VLAN) oluşturulması gerekir. 

 
Şekil 2.5: Merkez anahtar içeren bir ağ 

Örneğin şekil 2.3’teki gibi bir ağ yapısında merkez anahtar (multilayer anahtar) 
üzerinden DHCP ile otomatik IP dağıtabilmek için diğer anahtarlarda sanal ağ (VLAN) 
oluşturulmalıdır.  Oluşturulan sanal ağlara IP adresi tanımlaması yapılır. Daha sonra Merkez 
anahtar yapılandırmasında aşağıdaki komutlar aracılığıyla DHCP için IP havuzu tanımlanır. 
IP havuzunun kapsayacağı ağ ve alt ağ maskesi ve varsayılan yönlendirici adresi tanımlanır.  

 

 
Fotoğraf 2.19: DHCP’yi aktifleştirme 

Bu komutlar verildikten sonra bilgisayarlar veya ağa bağlı ip alan cihazlar merkez 
anahtarda tanımlanan DHCP üzerinden otomatik IP adresi alacaktır.(bk. fotoğraf 2.20) 

 
 
 



 

 
Fotoğraf 2.20: DHCP üzerinden IP alma 

2.7. Yapılandırmayı Kaydetme ve Geri Yükleme 
 

2.7.1. Yapılandırmanın kaydedilmesi 
 
Anahtarın konfigürasyonunda yapılan herhangi bir değişiklik RAM’daki mevcut 

konfigürasyonda kaydedilir. Genelde anahtarlar yapılan bu değişikliği otomatik olarak 
kaydeder. Bu değişiklikleri RAM’daki bu konfigürasyonun başlangıç konfigürasyonuna 
kaydederek anahtarın kapatılıp açılması ya da elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı 
kaybedilmesini engeller. 

 
Anahtarda yapılan değişiklikleri ve yeni komutlar eklenerek düzenlenen yeni 

konfigürasyonu kaydetmek için copy running-config startup-config komutu kullanılır. 
Böylece bu komut ile anahtarın startup olarak adlandırılan yerleşik konfigürasyonuna 
kaydeder. Bu işlemler ayrıcalıklı kullanıcı modunda (enable) ise write, global konfigürasyon 
modunda (config) ise do write komutuyla yapılır. 

  
Fotoğraf 2.21: Kaydetme seçenekleri 



 

Yapılandırmanın kaydedilebileceği dört farklı alan vardır. 
 
flash: Anahtarın flash hafızasına 
ftp: Ağ üzerindeki bir ftp sunucusuna  
startup-config: Anahtarın açılış hafızasına 
tftp: Ağ üzerindeki bir tftp sunucusuna  
 
Bu kaydetme seçeneklerinden ftp ve tftp sunucularının ağ üzerindeki adreslerinin 

bilinmesi gerekir. Flash ve startup-config seçenekleri ise cihazın üzerinde bulunan 
hafızalardır. Flash hafızaya kaydetme esnasında dosya ismi sorulur, eğer dosyaya isim 
verilmezse varsayılan olarak running-config olarak kaydeder. Burada verilen isim dosyanın 
geri yüklenmesi anında sorulacağı için önemlidir. 

 
Fotoğraf 2.22: Ayarları kaydetme 

2.7.2. Geri yükleme 
 
Anahtar üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik sonucunda ya da anahtar ayarlarının 

bozularak düzgün çalışmaması durumunda daha önce kaydedilen ayarlar geri yüklenebilir. 
Bu işlemde yapılandırmanın kaydedilmesi copy komutu ile gerçekleştirilir. 

 
Fotoğraf 2.23: Geri yükleme 

Ayarlar geri yüklenirken yüklemenin yapıldığı alandaki kaynak dosya adı istenir. 
Daha önce kaydedilen yapılandırma dosyalarından hangisinin geri yüklenmesi isteniyorsa o 
dosyanın ismi yazılarak işlem tamamlanır. 

 



 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıdaki hikâyeleri okuyunuz. Hikâyelerde öne çıkan değerlerle ilgili 

fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.  
 
Avcı ile Güvercinler 
 
Avcının biri kuşlar için yere tuzak hazırlamış, üzerine de tane serpmiş. Bir kenara 

gizlenerek beklemeye başlamış. Bu sırada da gökyüzünde bir güvercin sürüsü belirmiş. 
 
Güvercinlerin lideri, taneleri görünce, arkadaşlarını taneleri yemeleri için yere 

indirmiş. Fakat birden ne olduğunu anlayamadan tuzağın içinde kalmışlar. 
 
Bütün güvercinlerle lider güvercin çırpınmaya başlamış ve büyük bir kargaşa olmuş. 
 
Birden güvercinlerin lideri şöyle seslenmiş: 
 
"Derdimize çare ararken aramızdaki birliği ve dayanışmayı bozmayalım. Kendi 

canımıza verdiğimiz değer kadar arkadaşlarımızın canına da değer vermeliyiz. Hepimiz 
birbirimizle yardımlaşmalı ve tek bir kuş gibi uçmalıyız. Bu sayede her birimiz, birbirimizin 
sayesinde kurtulacaktır." 

 
Bunun üzerine güvercinler liderin emriyle hep birlikte kanat çırpmış ve üstlerini örten 

ağla birlikte havalanmışlar. Ağın havalanması ile de hep birlikte kurtulmuşlar. 
 
Kadının Sorumluluğu 
 
Osmanlıların ilk Şeyhülislamı Molla Fenari (1350-1431) şeyhülislam olmadan önce 

Bursa kadısı idi. Onun kadılığı sırasında bir adam pazardan bir at satın aldı. Fakat alışverişin 
hemen arkasından atın hasta olduğunu fark etti. Geri vermesi gerekiyordu ama satın aldığı 
adamı zorluk çıkartır, atın hastalığını kabul etmez diye önce kadıya gidip resmi kanaldan işi 
sağlama bağlamak istedi.  

 
Mahkemeye gittiğinde kadıyı (Molla Fenari) yerinde bulamadı. İşini ertesi güne 

bıraktı. Fakat at o gece öldü. Adam ertesi gün olanları kadıya anlattı, mağdur olduğunu, ne 
yapması gerektiğini sordu. Molla Fenari: “Senin zararını ben ödeyeceğim” dedi. Adam 
hayretle kadıya baktı: “Niçin siz ödeyeceksiniz, konuyla hiçbir ilginiz ve suçunuz yok ki…” 
dedi. Molla Fenari: “Evet öyle görünüyor ama aslında benim de suçum büyük. Eğer sen dün 
makamıma geldiğinde ben yerimde olsaydım, olaya müdahale eder, atı geri verdirir, paranı 
iade ettirirdim. At da sahibinin elinde ölürdü. Bu imkân şimdi yok olmuştur. Senin zararına 
benim makamımda bulunmamam sebep olduğu için zararını ben ödeyeceğim.” dedi ve 
ödedi. 

 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Okulunuz laboratuvarlarında kullanılan anahtara konsol kablosu ile bağlantı kurarak 

yapılandırmalarını inceleyiniz. Temel anahtar yapılandırma komutlarını inceleyiniz ve bu 
komutları arkadaşlarınıza anlatınız. Ağ simülasyon programı aracılığıyla bir ağ kurarak 
anahtarın yapılandırmasını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygulamaya başlamadan iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerini alınız. 

 Elektrik bağlantılarını ve statik elektrik 
durumunu kontrol etmelisiniz. 

 Laboratuvarda kullanılan anahtarı 
yapılandırmak için bağlantınızı yapınız. 

 Ağ simülasyon programında basit bir ağ 
kurunuz. 

 Anahtara bağlanmak için konsol kablosu 
(rollover) kullanabilirsiniz. 

 İki anahtar ve beş tane bilgisayardan 
oluşan bir ağ oluşturabilirsiniz. 

 Anahtarın temel yapılandırmalarını 
yapınız.  

 Anahtara isim ve kullanıcı parolası 
belirleme işlemlerini yapmalısınız. 

 Anahtara uzaktan erişim için gerekli 
yapılandırmayı yapınız. 

 Anahtarın Telnet ve SSH bağlantıları 
aktifleştirmelisiniz. 

 Anahtarınıza DHCP yapılandırmasını 
yapınız. 

 Simülasyon programında 
oluşturduğunuz ağınıza merkez 
(multilayer) anahtar üzerinden DHCP’yi 
aktifleştirebilmelisiniz. 

 Konfigürasyonda yapılan değişiklikleri 
saklayınız. 

 Ayrıcalıklı kullanıcı modunda copy 
komutu vasıtasıyla işlemi yapabilirsiniz. 

 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangi iletişim şeklinde bir taraf veri gönderirken diğeri veri 
göndermek için beklemektedir?  
A) Simpleks 
B) Duplex 
C) Half Duplex 
D) Full Duplex 
E) Triplex 
 

2. Ayrıcalıklı kullanıcı (priviledged) modda iken prompter’lardan görünen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Anahtar> 
B) Anahtar< 
C) Anahtar# 
D) Anahtar& 
E) Anahtar(config)# 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi anahtara isim vermek için kullanılır? 
A) name 
B) hostname 
C) ip host 
D) banner motd 
E) banner 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi global konfigürasyon moduna girmek için kullan komuttur? 
A) enable 
B) admin 
C) root 
D) disable 
E) configure terminal 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi yardım komutudur? 
A) ? 
B) % 
C) ! 
D) * 
E) # 

6. Aşağıdakilerden hangisi arayüz konfigürasyon modunda promter’da görünür? 
A) anahtar(config-if)# 
B) anahtar(config)# 
C) anahtar(conf)# 
D) anahtar# 
E) anahtar(config-line)# 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

7. Aşağıdakilerden hangisi anahtarın konsol portuna parola vermek için kullanılan 
komuttur? 
A) line aux 0-login-password 
B) enable password 
C) line vty 0 4-login-password 
D) line console 0-login-password  
E) enable console 0-login-password 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi ile vty 0 4 için oluşturulan parola kullanılarak anahtar 
bağlantısı sağlanır? 
A) Modem bağlantısı 
B) Konsol bağlantısı 
C) Telnet bağlantısı 
D) Telefon bağlantısı 
E) Aux bağlantısı 
 

9. Anahtar üzerinde mevcut konfigürasyonu aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler? 
A) show version 
B) show running-config 
C) show startup-config  
D) show interfaces 
E) show ip interfaces 
 

10. Anahtar MAC tablosunu aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler? 
A) show mac-version 
B) show mac-table 
C) show table-mac-address 
D) show mac-table-address 
E) show mac-address-table  
 
 
 
 

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. 

 
 
 



 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 
Bu materyal kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Anahtarların fiziksel olarak görünüşleri ve kablo bağlantı portlarını 
incelediniz mi? 

  

2. Ethernet çerçeve yapısını incelediniz mi?   
3. Anahtar mac tablosunu incelediniz mi?   
4. Anahtarın fizikssel olarak kurulumunu yaptınız mı?   
5. Anahtara konsol kablosu ile bağlanıp temel anahtar yapılandırmasını 

gerçekleştirdiniz mi? 
  

6. Anahtara telnet veya ssh üzerinden bağlandınız mı?   
7. Anahtarın otomatik IP vermesi için DHCP yapılandırmasını yaptınız 

mı? 
  

8. Anahtarın port hızlarını ayarladınız mı?   
9. Anahtarın yapılandırmasını yedeklediniz mi?   

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 
2 B 
3 E 
4 C 
5 A 
6 D 
7 D 

8 cross-over 
(çapraz) 

9 düz 

10 Colliosion 
(çatışma) 

11 MAC adres 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 C 
3 B 
4 E 
5 A 
6 A 
7 D 
8 C 
9 B 

10 D 
 
 
 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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