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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Bilişim Teknolojileri  

DAL Bilgisayar Teknik Servis 

MODÜLÜN ADI Dizüstü Bilgisayarlar 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/50 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak dizüstü bilgisayarların bakımını yapma ve 
arızalarını giderme ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

MODÜLÜN 
KAZANIMLARI 

1. Dizüstü bilgisayarların düzgün çalışması için klavye 
bakımını yapıp arızalarını giderebileceksiniz. 

2. Dizüstü bilgisayarların RAM arızalarını 
giderebileceksiniz. 

3. Dizüstü bilgisayarların optik sürücü bakımını 
yapabileceksiniz 

4. Dizüstü bilgisayarların fan arızasını tespit ederek 
bakımını yapabileceksiniz. 

5. Dizüstü bilgisayarların batarya arızalarını tespit 
edebileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Statik elektrikten arındırılmış ortam, Bilişim 
teknolojileri laboratuvarı  
Donanım: Antistatik Poşet, Antistatik Ambalaj 
Köpükleri, Antistatik Bileklik, Antistatik Altlık, Anakart, 
plastik ayak, el takımları, hava üfleyicisi, beyaz silgi, 
yumuşak uçlu fırça 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 
öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 
kendinizi değerlendirebileceksiniz. 
Öğretmeniniz, bireysel öğrenme materyalinin sonunda, 
ölçme araçları (uygulamalı faaliyetler, iş ve performans 
testleri, çoktan seçmeli / doğru-yanlış ve boşluk 
doldurmalı sorular, vb.) kullanarak kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçüp değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Bilgisayar sistemleri, hayatımızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştır. Çok 

yönlü olarak kullanılan bu sistemler bazı durumlarda karşımıza can sıkıcı sorunlar olarak 
çıkabilmektedir. Böyle sorunlar ile karşılaşıldığında öncelikle sorunun yazılımsal mı yoksa 
donanımsal mı olduğunu tespit etmek gerekir.  

 
Kullanıldığınız bilgisayar sistemlerinin donanım sorunlarını çözebilmek, bu 

teknolojiyi çok daha korkusuzca kullanabilmek anlamına gelecektir. Bilgisayarın donanımsal 
sorunlarını çözebilen kişi; bilgisayar teknolojisini en üst düzeyde kullanabilen, kendine öz 
güveni en yüksek noktada olan, araştırmacı kişi kimliği kazanmış birey demektir.  

 
Bu bireysel öğrenme materyalinde, dizüstü bilgisayarların donanım sorunlarının 

tespiti, alınacak iş güvenliği tedbirleri ve tespit edilen sorunların çözüm yolları hakkında 
bilgiler yer almaktadır. Ayrıca sorun gidermede nasıl bir planlama yapılacağını da burada 
bulabileceksiniz. 

 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
Dizüstü bilgisayarların düzgün çalışması için klavye bakımını yapıp arızalarını 

giderebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Dizüstü bilgisayarlarının bakım ve onarımlarını yapmak için gerekli olabilecek 

malzeme ve ekipmanları araştırınız. 

 Dizüstü bilgisayarların klavye yüzey temizliğinin nasıl yapılması gerektiği 

hakkında araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarların klavyelerinin sökme ve takma işleminin nasıl yapıldığını 

araştırınız. 

 Dizüstü bilgisayarların klavye tuşlarını sökme ve takma işleminin nasıl 

yapıldığını araştırınız. 

 Dizüstü bilgisayarların klavye soket bağlantılarının şerit uçları hakkında bir 

araştırma yapınız. 

 Edindiğiniz bu bilgileri resim ve videolar ile destekleyip bilgilerinizi 

arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 
1. DİZÜSTÜ(LAPTOP) BİLGİSAYARLAR KLAVYE 

BAKIMI VE ARIZALARI 
 

1.1. Dizüstü Bilgisayarlarla İlgili Temel Kavramlar 
 
 Dizüstü bilgisayar 
 
Dizüstü bilgisayar, laptop bilgisayar, notebook bilgisayar, taşınabilir bilgisayar olarak 

tanımlanan kavram aslında aynı nesneyi karşılayan sözcüklerdir. Bu sözcükler içinden 
Dizüstü Bilgisayar Türkçe olması nedeniyle kullanımda tercih edilmektedir. 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 1.1: Dizüstü bilgisayar 

Dizüstü bilgisayar, donanım olarak bir masaüstü bilgisayarın sahip olduğu bütün 
ögelere sahiptir. Dizüstü bilgisayarı farklı kılan özellikler daha az enerji kullanımı, daha 
küçük boyut ve hacimlerinden dolayı kullanıcılar tarafından rahatlıkla taşınabilmeleridir. 

 
Dizüstü bilgisayarlarının marka ve modeli çok önemlidir. Muhtemelen tüm 

kullanıcılar, dizüstü bilgisayarlarının kasalarını açarken masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi 
aynı mantıkta hareket edebileceklerini sanırlar. Dizüstü bilgisayarların sahip oldukları 
değişik özellikler, onların kasalarını da özel yapar. Bu nedenle her dizüstü bilgisayar için 
verilen adımlar doğrudan doğruya aynı olmayabilir. 

 
Fotoğraf  1.2: Taşınabilir bilgisayar 

Bazı dizüstü bilgisayarlarda CPU ve diğer soğutuculara erişmek oldukça kolayken 
bazı dizüstü bilgisayarlarda da durum tam tersini gösterir.  

 
Dizüstü bilgisayarların iç aksam montajları markadan markaya hatta modelden modele 

farklılık gösterebilir. Burada genel olarak kullanılan iki yoldan bahsedilecektir. Bunlar; 
dizüstü bilgisayarın üst kısmından içini açmak ya da alt kısmından içine erişmektir. 
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Dizüstü bilgisayarın iç aksamına ulaşmak için alt kısmından parçalarına ayırmak 
gerekiyorsa bu durum işi yapan kişi için avantajdır. Çünkü ilgili parçalara ulaşmak bu 
yöntem ile çok daha kolaydır. Bu durum dizüstü bilgisayarın temizliği açısından 
kullanıcılara büyük avantajlar sağlar. Dizüstü bilgisayarın içini açmak için üst kısmından 
başlamak gerekiyorsa bu durumda ilk önce klavye çıkarılmalıdır. 

 
Bu bireysel öğrenme materyalinde verilen öneriler her dizüstü bilgisayarda aynı 

olmaz. Dizüstü bilgisayarların servis (bakım) kılavuzu dikkatle okunmalıdır. Dizüstü 
bilgisayarın servis (bakım) kılavuzu muhtemelen kutusunun içinden çıkar. Aksi takdirde 
İnternetten de çok rahatlıkla dizüstü bilgisayarın servis (bakım) kılavuzuna erişilebilir. 

 
Dizüstü bilgisayarlarda tüm bileşenler anakarta yatay şekilde yerleştirilmiştir. 

Dolayısıyla anakart, sökülmesi ve değiştirilmesi en zor bileşendir. 
 
Genellikle her dizüstü bilgisayar modelinin kendi şekil faktörüne uygun, standart 

olmayan bir anakartı ve bunlara göre tasarlanmış dâhili bileşenleri söz konusudur. 
 
Dizüstü bilgisayarların dâhili bileşenlerine genellikle kasanın arka kısmından özel 

kapaklar ile ulaşılır. Değiştirilmesi en muhtemel bileşenler daha kolay erişilecek şekilde 
yerleştirilmiş durumdadır. 

 
Fotoğraf 1.3: Dizüstü bilgisayarın arka panel donanım birimlerinin yerleri 

Dizüstü bilgisayarların klavye bakım ve arızaları anlatılmadan önce her elektronik 
aygıt için olduğu gibi dizüstü bilgisayarın bakımı için de işçi sağlığı ve güvenliğini ön 
planda tutmak gerekir.  

 
Statik Enerji:  
 
Birden çok yükün birbirleri ile sürtünme, dokunma veya etki yoluyla etkileşimleri 

sonucu oluşan yük değişikliklerine statik(durgun) elektrik denir. İnsan vücudunda bulunan 
statik elektrik özellikle ellerde, yüz ve başta yoğunlaşmış hâlde bulunur. Bu enerji ile hassas 
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elektronik cihazlara dokunulduğunda onların çalışması etkilenebilir daha da önemlisi 
bozulmalarına neden olunabilir. Çalışmaya başlamadan önce bu yükü vücuttan atmak 
gerekir. 

 
 Antistatiklik 
 
Statik elektriğin oluşmasını engellemedir. Yardımcı ekipmanlar işi kolaylaştırır.  
 
İş güvenliği ve sağlığı bakımından bu ekipmanlar dizüstü bilgisayarın bakım ve 

onarımı yapılırken çalışanın üzerindeki statik elektriği boşaltmaya yardım eder, işi 
kolaylaştırır, en önemlisi fiziksel anlamda yaralanmayı engeller.  

 
 Dizüstü bilgisayarların bakım ve onarımı için gerekli olan ekipmanlar 
 

• Antistatik poşet 
 
Elektrostatik hassasiyetindeki parçalara ideal bir koruma sağlar. Polietilen iç yüzey, 

metal orta tabaka ve polipropilen dış tabaka yapısıyla bu poşet türü statik deşarja karşı 
erişilebilir metal yüzeyler olmadan koruma sağlar.  

 
• Antistatik ambalaj köpükleri 

 
Statik elektrikten etkilenebilecek hassas malzemeleri bir yerden başka bir yere taşımak 

için kullanılır. 
 

• Antistatik bileklik 
 
İnsan vücudunda oluşan statik elektriği vücuttan atan bilekliklerdir. 

 
Fotoğraf  1.4: Antistatik bileklik 
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• Antistatik altlık 
 
Hassas elektronik aygıtların tamir bakım ve onarımlarını yaparken statik elektrikten 

etkilenmemeleri için kullanılan yalıtkan maddelerdir. 
 

• El takımları 
 
Basit kesici ve şekillendirici aletlerdir. Bu aletlerin kullanımını bilmek iş güvenliği ve 

sağlığı açısından çok önemlidir. 

 
Fotoğraf 1.5:  El takımları 

Dizüstü bilgisayarın tamir ve bakımı yapılarken aşağıdaki malzemelerin de olması işi 
kolaylaştırır. 

 
o Gitar penası  
o Hava kompresörü 
o Yumuşak kıllı fırça 
o Vakumlu el süpürgesi 
o Mikro fiber bez ve plastik yüzey temizleme köpüğü 
o Beyaz silgi ve pamuk çubuklar 
o Oksit temizleyici ve koruyucu spreyler 
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1.2. Klavyenin Yüzey Temizliğinin Yapılması 
 
Dizüstü bilgisayarların klavye temizliği önemli ve dikkatle yapılması gereken hassas 

bir iştir. Bu temizlik yapılırken klavyenin bozulması söz konusu olabilir. 

 
Fotoğraf 1.6:  Dizüstü bilgisayar klavyesi 

 Dizüstü bilgisayar kapatılıp tüm bağlantı kabloları sökülür. 

 Mikro fiber beze çok az plastik yüzey temizleme köpüğü sıkılıp beze iyice 

yedirilir. 

 Mikro fiber bezi klavyenin üzerinde sağa sola hareket ettirilerek yüzey temizliği 

yapılır.  

 
Fotoğraf 1.7:  Dizüstü bilgisayarın yüzey temizliği 

 Dizüstü bilgisayarların tuş aralıklarını temizlemek için pamuk çubukları veya 
ince yumuşak tüylü bir fırça kullanılır. 

 
 
 

7 



 

 
Fotoğraf 1.8:  Dizüstü bilgisayarın tuş aralarının temizliği 

 Dizüstü bilgisayarların klavye alt temizliği (ihtiyaç hâlinde) için klavye sökülür. 
Aynı işlemler alt bölüm için de tekrarlanır. 

 
1.3. Dizüstü Bilgisayarların Klavyesini Sökme ve Takma İşlemi  

 
 Dizüstü bilgisayarın tüm bağlantı kabloları ve bataryası çıkarılır. İş güvenlik 

tedbirleri alınır.  Antistatik malzemeler yardımı ile statik elektrikten arındırılmış 

bir ortam oluşturulur. 

 Dizüstü bilgisayarlarının kasa ve klavye söküm işlemleri marka ve modeline 

göre için dizüstü bilgisayarın marka ve modeli öğrenilir. 

 Dizüstü bilgisayarın marka ve modeline göre sistem bakım kılavuzu bulunup 

(İnternet) klavye sökme ve takma kısmı okunup yönergeler uygulanır. İnternet 

üzerinden video paylaşım sitelerinden de yararlanılabilir. 

 Aşağıda bir dizüstü bilgisayarın klavye sökümüne ait fotoğraflar verilmiştir. Bu 

resimleri inceleyiniz. 

 
Fotoğraf 1.9:  Dizüstü bilgisayarın kasa vidalarının sökülmesi 
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Fotoğraf 1.10:  Dizüstü bilgisayarın klavye bağlantı noktalarının sökümü 

 
Fotoğraf 1.11:  Dizüstü bilgisayarın klavye bağlantı noktalarının sökümü 

 
Fotoğraf 1.12:  Dizüstü bilgisayarın klavye bağlantı noktalarının sökümü 
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Fotoğraf 1.13:  Dizüstü bilgisayarın klavye soket bağlantısının sökümü 

1.4. Dizüstü Bilgisayarların Klavye Tuşlarını Sökme ve Takma 

 
Fotoğraf 1.14:  Dizüstü bilgisayarın işlevini yitirmiş tuşları 

 Dizüstü bilgisayarın tüm bağlantı kabloları ve bataryası çıkarılır. 

 Dizüstü bilgisayarın tuşları doğru bir açı ile tırnaklar veya bir tornavida yardımı 

ile yukarıya doğru kuvvet uygulanarak çıkarılır. 

 
Fotoğraf 1.15:  Dizüstü bilgisayarın klavye tuşunun sökümü 
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 Kırılan veya işlevini yitiren tuşları yerine takmak için klavye tuş tırnaklarının ve 
tutucuların sağlam olduğundan emin olunmalıdır. 

 
Fotoğraf 1.15:  Dizüstü bilgisayarın klavye tuşunun sökümü 

 Bozulan veya kırılan tuş tırnakları ve tutucular değiştirilir. 

 
Fotoğraf 1.16:  Dizüstü bilgisayarın klavye tuş tutucularının değişimi 

 
Fotoğraf 1.17:  Dizüstü bilgisayarın klavye tuş tutucularının yerine yerleştirilmesi 
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 Klavye tuşunu parmaklar yardımı ile yerine takılır. 

 
Fotoğraf 1.18:  Dizüstü bilgisayarın klavye tuşunun yerine takılması 

Klavyede birden fazla klavye tuşu hasarlı, bozuk veya kayıp ise klavyeyi değiştirmek 
en mantıklı olanıdır. 

 
1.5. Dizüstü Bilgisayar Klavyesine Sıvı Dökülmesi 

 
Fotoğraf 1.19:  Dizüstü bilgisayar klavyesine sıvı dökülmesi 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınır. Bilgisayarın elektrik şarj cihazının 
elektrik bağlantısı kesilir ve batarya çıkarılır. 

 Sıvı maddenin elektronik bileşenlere akmaması için dizüstü bilgisayar ters 
çevrilir. 

 Antistatik malzemeler yardımı ile statik elektrikten arındırılmış bir ortam 
oluşturulur. 

 Dizüstü bilgisayarı ve klavyeyi kurutmak için saç kurutma makinesi vb. aletler 
kesinlikle kullanılmaz.  

 Birden fazla tuşu bozulan klavye yeni bir klavye ile değiştirilir. 
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1.6. Dizüstü Bilgisayarların Klavye Soket Bağlantıları 
 
Dizüstü bilgisayarların klavye soket girişleri klavyenin altında yer alır. Klavye 

sökümünün son aşaması, takılmasının da ilk aşamasıdır. 

 
Fotoğraf 1.20:  Klavye soket bağlantısı yapılmış dizüstü bilgisayar 

 
Fotoğraf 1.19:  Klavye soket bağlantısı yapılmamış dizüstü bilgisayar 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
ÖĞRENME HEYECANI 
 
Hiç unutamam, 1998 yılıydı. Bir gece babam her zamanki gibi işten eve geldi, elinde 

kocaman bir kutu, yanında da tanımadığım bir adam vardı. Merakla “Acaba bu adam da kim,  
ne var bu kutuda?” diye kendi kendime sorular sormaya başladım. Babam “Sana bilgisayar 
aldım.”  deyince içim içime sığmadı.  

 
Bir müddet sonra babam ile gelen adam, bilgisayarımı odama kurdu. Kısaca 

bilgisayarı nasıl kullanacağımı anlattı ve gitti. Babam “Geç oldu hadi yatağa.” deyince itiraz 
etmenden hemen yatağıma gittim. Heyecan, mutluluk beni o gece uyutmadı. Bilgisayarımı 
düşündüm, daldım hayallere...  

 
Ertesi gün uyanır uyanmaz yatağımdan fırladım. Evde kimsecikler yoktu. 

Bilgisayarımın yanına gittim, klavyesine dokundum, monitörünü bir bez ile sildim. Bunu 
hemen hemen her gün yaptım. Çünkü o bilgisayar artık benim her şeyimdi. “Power” tuşuna 
bastım. Bilgisayarımın içinden çıkan o ses beni benden almıştı, mutluluktan uçuyordum. İşte 
karşımda! “bilgisayarın açılış ekranı”  

 
Bilgisayarım açıldı, ama ne yapacaktım ki?  Hiçbir şey bilmiyordum. Her şeyi 

tıkladım, kurcaladım. Painti buldum üç saat boyunca paintle resim çizdim. Not defteri ile 
yazı yazdım, mayın tarlası oynadım sabah 09.00’dan akşam 16.00’ya kadar aralıksız 
bilgisayarı keşfettim.  

 
Artık yeter! Biraz bilgisayar dinlensin, yorulmuştur diyerek fişten çektim. 

Dayanamayıp beş dakika sonra bilgisayarı yeniden açtım ama bir sorun vardı. Bilgisayarım 
açılmıyordu!  

 
Çok korkmuştum, yeni bilgisayarımı bozmuştum, babam bana kızacaktı.  O korku ile 

üst kattaki bilgisayarcı ağabeyin kapısını çaldım, durumu kendisine anlatım, kendisi az sonra 
eve geldi. “İşletim sistemi çökmüş” dedi. “Bilgisayarım tekrar eski hâline döner mi” diye 
sordum.  O da “Yaparım.” dedi. Çok sevinmiştim. 

 
“Bilgisayarın çökmesi” ne demek bilmiyordum. O merakla hemen kalem kâğıdı aldım, 

yaptıklarını yazmaya başladım. Ağabey benim öğrenmem için komutları yazıyordu. Program 
kurulurken o yazıları en ince ayrıntısına kadar okudum.  Ağabeye sürekli: 

 
“Bilgisayarım oluyor mu, çalışacak mı?” diye sorular soruyordum. Ağabey de 

beklememi söyledi. Sesimi çıkarmadan sadece baktım, en sonunda olmuştu.  O ağabey 
benim gözümde çok değerli birisi olmuştu. Çünkü benim bilgisayarımı yapmıştı. 

 
O gün anladım ki bilgisayarı asla fişinden çekmeyecekmişim. Bu olaydan sonra kendi 

kendime “Bir bilgisayarı nasıl kullanırsam bozmam?”  sorusunu sürekli sormaya başladım. 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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Dışarı çıktım, bilgisayar kullanmayı bilen birilerini aramaya başladım, buldum da. 
Bulduklarıma farklı sorular sordum. Verilen cevapları not ettim.  O gün epey bilgi sahibi 
olmuştum. 

 
Her gün o bilgisayarcılara farklı farklı sorular sormaya devam ettim, artık kızmaya 

başlamışlardı. Fakat daha çok bilgiye ihtiyacım vardı.  Kütüphaneye gittim, bilgisayar ile 
ilgili tüm kitapları okudum, yeni öğrendiğim bilgileri not ettim.  Bununla da yetinmedim, 
harçlıklarımı biriktirdim, bilgisayar dergileri almaya başladım. Aldığım dergileri, yenileri 
çıkana kadar defalarca okudum, hiçbir bilgiyi kaçırmadan not ettim. Bilgisayar benim için 
her şeydi artık. İnternet o dönemler çok pahalı olduğu için satın alamamıştım. 

  
Araştırdım, yeni şeyler öğrendim, öğrendiklerimi uyguladım, uyguladıklarımı 

bozdum, bozduklarımın tamiri için tekrar araştırdım ve tekrar uyguladım, asla pes etmedim. 
Yaptıklarımı görünce daha da meraklandım ve cesaretlendim. Bu sayede artık kendi 
bilgisayarımın doktoru olmuştum.  Hayatım boyunca sadece bir kez bilgisayarımı tamir 
etmek için yardım istedim. O da üst kattaki ağabeydi. 

 
Bir komşumuz çocuğuna bilgisayar almış.  Benden yardım istediler. İşletim sitemi 

kurulu olmadığı için ona yardım etmeye çalıştım. İşletim sistemini kurarken eski günlerime 
gittim. Bu esnada çocuğa dönüp “Heyecanlı mısın?  Bu senin ilk bilgisayarın çünkü!” diye 
bir soru sordum. 

  
Çocuk bana bakarak “Heyecanlanmam gereken bir durum mu var?” dedi. Sonra 

kafamı kaldırıp çocuğun odasına şöyle bir göz attım.  Odasın da İnterneti vardı, elinde 3G 
bağlantılı yeni model bir cep telefonu vardı, oturduğu sokakta bilgisayar kafeleri vardı. 

 
Kendince belki de haklıydı. 

“Sene 2016 bir pazar gecesi saatler 22.00.” 
 
 
İlgi ve isteklerin öğrenmeye katkısını değerlendiriniz.   
 
……………………………………………..……………………………………………

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

 
Az bulunan nesnelerin sizlerin üzerindeki etkisi ne olabilir? Çocuğun merakını 

bu doğrultuda değerlendiriniz. 
 
……………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamaklarını 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. 
 Üzerinizde var olan statik elektriği 

boşaltınız. 

 Metal bir cisme dokunmalısınız. 
 Statik elektriği iletmeyen eldiven 

kullanmalısınız. 

 Temizlik ve bakım için ihtiyaç duyulan 
malzemeleri temin ediniz.  

 Evde var olan malzemelerden 
yararlanabilirsiniz (tornavida, kulak 
pamuğu, bez vb.) 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Dizüstü bilgisayarınızın elektik 
bağlantısını kesmelisiniz. 

 Bataryayı çıkarmalısınız. 
 Dizüstü bilgisayarınıza ait olan sistem ve 

bakım kılavuzunu temin etmelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın klavye yüzey 
bakım temizliğini yapınız. 

 Plastik yüzey temizleyiciler kullanarak 
klavyenizin yüzey temizliğini 
yapmalısınız. 

 Pamuk çubuklar yardımı ile klavye tuş 
aralıklarını temizlemelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın klavyesini 
değiştiriniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın marka ve 
modelini öğrenmelisiniz. 

 Klavyenizi, bilgisayarınızın sistem ve 
bakım kılavuzu yardımı ile 
değiştirmelisiniz. 

 Video paylaşım sitelerinden 
yararlanmalısınız.  

 Dizüstü bilgisayarınızın kırık, yerinden 
çıkmış ve çalışmayan klavye tuşlarını 
değiştiriniz. 

 Klavyenizde çalışmayan veya kırık olan 
tuşları kontrol etmelisiniz. 

 Kargaburun ve cımbız yardımı ile tuş 
tutucularını kırmadan bu işlemi 
yapmalısınız. 

 Video paylaşım sitelerinden 
yararlanmalısınız. 

 Klavyenizin soket giriş bağlantısını 
yapınız. 

 Klavyenizin altında yer alan hassas bir 
giriştir. Takarken dikkati olmalısınız. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dizüstü bilgisayarınızın marka ve modelini öğrendiniz mi?   

2. Dizüstü bilgisayarınızın sistem bakım kılavuzuna eriştiniz mi?   

3. Klavyenin yüzey temizliğini yaptınız mı?   

4. Klavyenin alt tabaka temizliğini yaptınız mı?   

5. Klavye tuş aralıklarının temizliğini yaptınız mı?   

6. Klavye sökme işlemini yaptınız mı?   

7. Klavye takma işlemi yaptınız mı?   

8. Klavye tuşlarını söktünüz mü?   

9. Klavye tuşlarını tekrar yerine taktınız mı?   
 
 
 
 

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

1. Aşağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarların bakım ve temizliği için 
kullanabileceğimiz malzemelerden biri olamaz?  
A) Micro fiber özellikli bez 
B) Hava üfleyicisi 
C) Saç kurutma makinesi 
D) Oksit giderici spreyler 
E) Tornavida seti 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarların bakım ve temizliğini yapmadan önce 
alınması gereken tedbirlerden değildir?  
A) Dizüstü bilgisayarın elektriğini kesmek 
B) Dizüstü bilgisayarın bataryasını çıkarmak 
C) Üzerimizde var olan statik elektriği boşaltmak 
D) Dizüstü bilgisayara ait sistem bakım kılavuzunu bulmak ve onu okumak 
E) Dizüstü bilgisayarı için koruyucu gözlük takmak  
 

3. Aşağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarların klavye bakımı için yanlış bir ifadedir? 
A) Dizüstü bilgisayarların klavyelerini söküp takarken video paylaşım sitelerinden 

yararlanılabilir. 
B) Dizüstü bilgisayarların klavye yüzey bakımları belli periyotlarla yapılmalıdır.  
C) Dizüstü bilgisayarların klavyeleri masaüstü bilgisayarların klavyesi ile aynı fiziksel 

özelliklere sahiptir. 
D) Dizüstü bilgisayarlar klavyelerinin tuşları yenileri ile değiştirilebilir. 
E) Dizüstü bilgisayarlar soket girişi ile anakarta bağlanır. 
 

4. Dizüstü bilgisayarın tamir ve bakımı yapılarken aşağıdaki malzemelerin hangisinin 
olması gerekmez? 
A) Gitar penası  
B) Hava kompresörü 
C) Şarjlı matkap 
D) Vakumlu el süpürgesi 
E) Mikro fiber bez ve plastik yüzey temizleme köpüğü 
 

5. Dizüstü bilgisayarlarda aşağıdakilerden hangisi değiştirilmesi en zor bileşenlerdendir? 
A) Klavye 
B) Ekran 
C) Anakart 
D) Harddisk 
E) Ram 
 

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–2 
 
 
Dizüstü bilgisayarların RAM bellek bakımlarını yapıp arızalarını giderebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Dizüstü bilgisayarında kullanılan RAM bellekler hakkında araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarlarının anakartından gelen RAM bellek ikaz sesleri hakkında 

araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarların RAM bellek yuvaları hakkında bir araştırma yapınız. 

 Edindiğiniz bu bilgileri resim ve videolar ile destekleyip bilgilerinizi 

arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 
2. DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN RAM ARIZALARINI 

GİDERME 
 
Dizüstü bilgisayarların RAM bellekleri; yapıları, fiyatları ve fiziksel özellikleri 

bakımından masaüstü bilgisayarlara göre farklılık gösterir. Günümüzde SO-DIMM ve Micro 
SO-DIMM tipindeki DDR2, DDR3 ve DDR4 teknolojisine sahip RAM’ler kullanılır. 

 
Fotoğraf 2.1:  Dizüstü bilgisayar ait RAM bellek 

Dizüstü bilgisayarda RAM belleklerden kaynaklanan en büyük sorunların başında 
bilgisayarın açılmaması, yeniden başlatma, kilitlenme, donma vb. sorunlar gelir. 

 
  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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2.1. RAM Belleklerin Yerinden Çıkarılması ve Takılması 
 
 Önce şarj cihazının elektrik bağlantı kablosu ve batarya çıkarılır. 
 İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri alınır. Antistatik malzemeler yardımı ile statik 

elektrikten arındırılmış bir ortam oluşturulur. 
 Dizüstü bilgisayarda var olan belleklerin tipi, çalışma frekansı ve gecikme 

değeri öğrenilir (Bunun için İnternetteki ücretsiz programlardan 
yararlanılabilir.). 

 Dizüstü bilgisayar ters çevrilir ve RAM kapağı açılır. 

 
Fotoğraf 2.2:  Dizüstü bilgisayar RAM bellek yuvasının açılması 

 
Fotoğraf 2.3: Dizüstü bilgisayar RAM bellek yuvasının açılması 
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Fotoğraf 2.4: Dizüstü bilgisayar RAM bellek yuvasından çıkarılması 

 Birden fazla RAM kullanılıyorsa RAM’lerin sayısı bire düşürülerek dizüstü 
bilgisayar tekrar çalıştırılır. 

 Çalışmayan RAM’leri tespit edilip yenileri ile değiştirilir. 
 

2.2. Dizüstü Bilgisayar RAM İkaz Sesleri 
 
Dizüstü bilgisayarınız açılırken anakarttan gelen seslere göre de RAM bellek hataları 

anlaşılabilir.  
 
Bilgisayar açılırken 1 kısa bip sesi, 1 uzun bip sesi duyularsa bu büyük bir olasılıkla 

(Anakart BIOS yazılımına göre değişkenlik gösterebilir.) RAM bellek sorunu demektir. 
Muhtemelen bilgisayarın açılmasına engel olacaktır. Bu durumda yukarıda bahsedilen 
yöntem tekrar denenir. 

 
2.3. Dizüstü Bilgisayar RAM Temizliği ve Genel Bakımı 

 
Dizüstü bilgisayar RAM belleklerinin temizliği yapılırken özellikle RAM bellek 

yuvalarının oksitlenmesi (pas tutması) çoğu zaman karşımıza RAM bellek sorunu olarak 
çıkar. Bu oksitlenmeyi temizlemek için; 

 Vücutta olabilecek statik elektrik bir metal cisme dokunularak ve antistatik 

bileklik yardımı ile atılır. 

 İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri alınır. Antistatik malzemeler yardımı ile statik 

elektrikten arındırılmış bir ortam oluşturulur. 

 Dizüstü bilgisayarın şarj cihazının bağlantı kablosu ve bataryası çıkarılır. 

 RAM bellek bilgisayardan çıkarılır. 

 RAM belleğin oksitlenmiş veri yolları alanı bir beyaz silgi veya yumuşak uçlu 

kuru fırça ile temizlenir. 
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Fotoğraf 2.5: Dizüstü bilgisayar RAM bellek veriyollarının basit yöntem ile temizliği  

 RAM bellek yuvalarının temizliğini yumuşak uçlu bir fırça ile oksitlenmiş ise 
oksit giderici sprey kullanılarak temizlenir. 

 
Fotoğraf 2.6: Dizüstü bilgisayar RAM bellek yuvaları  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Bilgisayar ve İnternet Kullanımında Amaç 
 
Bilgisayarın hemen her yaş ve eğitim düzeyinde insan tarafından kullanılmaktadır.  Bu 

durum ortaya çeşitli sorunlar çıkarmıştır. Kişilerin aradığı ve ihtiyaç duyduğu bilgilere 
ulaşması ve edindiği bilgiyi kullanırken taşıdığı amaç üzerinde düşünülmesi gereken bir 
konudur. Bilgisayar ve İnternet’in insanlara faydalı olma amacıyla kullanılması yadsınamaz 
bir gerçektir. 

 
Bu durumda sizce bilgisayar ve İnternet kullanılırken insanlara faydalı olması 

için nelere dikkat edilmelidir? Aşağıdaki örneğe olduğu gibi bu konudaki fikirlerinizi 
maddeleyiniz. 

 
1. Bilgisayar ve İnternet’in hırsızlık yapmak için kullanılmaması gibi. 

2.  …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………… 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamaklarını 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. 
 Üzerinizde var olan statik elektriği 

boşaltınız. 

 Metal bir cisme dokunmalısınız. 
 Statik elektriği iletmeyen eldiven 

kullanmalısınız. 

 Temizlik ve bakım için ihtiyaç duyulan 
malzemeleri temin ediniz.  

 Evde var olan malzemelerden 
yararlanabilirsiniz (tornavida, kulak 
pamuğu, bez vb.). 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 
 Dizüstü bilgisayarınızın elektik 

bağlantısını kesmelisiniz. 
 Bataryayı çıkarmalısınız. 

 Dizüstü bilgisayarınızın belleklerinin 
yerini tespit ediniz. 

 Dizüstü bilgisayarınıza ait olan sistem ve 
bakım kılavuzunu temin etmelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın sistem ve bakım 
kılavuzunu okumalısınız. 

 Dizüstü bilgisayarınızın belleklerinin 
bakım ve temizliğini yapınız. 

 Oksitlenmiş RAM veri yollarınızı beyaz 
bir silgi yardımı ile temizlemelisiniz. 

 RAM belleklerinizi kapasite olarak 
yükseltebilmelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın RAM yuvalarının 
bakımını yapınız. 

 Yumuşak uçlu bir fırça ile yuvaları 
temizlemelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınız açılırken 
anakartından ses gelip gelmediğinden 
emin olunuz. 

 Gelen seslerin bip sayılarını ve ses 
uzunluklarını tespit etmelisiniz. 

 Bu seslerin RAM belleklere ait ikaz 
sesleri olduğundan emin olmalısınız. 

 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. RAM belleklerinizin kasanızdaki yerini tespit ettiniz mi?   

2. RAM belleklerinizin özelliklerini bulabilmek için bilgisayarınıza 
gerekli programları bulup yüklediniz mi? 

  

3. RAM belleklerinizin türünü öğrendiniz mi?   

4. RAM belleklerinizin tipini ve çalışma frekanslarını öğrendiniz mi?   

5. RAM ikaz seslerini tespit edip yorumladınız mı?   

6. RAM belleklerini takıp çıkardınız mı?   

7. RAM oksitlenme sorununu çözdünüz mü?   

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 
ise Ölçme Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarlarda RAM belleklerden kaynaklanan bir 
sorun olamaz?  
A) Bilgisayarın açılmaması 
B) Bilgisayarın açıkken sık sık kilitlenmesi 
C) Bilgisayar açılırken bilgisayarın anakartından bazı seslerin çıkması 
D) Bilgisayarın aşırı derecede ısınması 
E) Bilgisayarın yavaş çalışması 
 

2. Dizüstü bilgisayarlarının anakartından gelen hangi hata ikaz sesi RAM bellek sorunu 
olduğunu gösterir?  
A) 2 kısa-1 uzun bip 
B) 3 kısa bip 
C) 1 kısa bip sesi, 1 uzun bip sesi 
D) 1 uzun bip 
E) 3 Uzun bip sesi,1 kısa bip sesi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarlarda RAM bakımı yapılırken dikkat 
edilmesi gereken hususlardan biri değildir? 
A) Dizüstü bilgisayarların kasasını açmaya başlamadan önce kullanıcı üzerinde var 

olabilecek statik elektriği boşaltmak  
B) Antistatik bir ortam oluşturmak  
C) Mevcut RAM belleklerin türünü, tipini ve çalışma frekansını öğrenmek 
D) RAM belleklerin oksitlenme problemini çözmeye çalışmak 
E) RAM bellekleri anakart üzerindeki yuvalarından çıkarmak için öncelikle anakartı 

çıkarmak 
4. Dizüstü bilgisayarlarının RAM belleğinin bakımı için hangi yöntem kullanılmaz.?  

A) Vücutta olabilecek statik elektrik bir metal cisme dokunularak ve antistatik bileklik 
yardımı ile atılır. 

B) RAM bellek ıslak bezle temizlenir 
C) Dizüstü bilgisayarın şarj cihazının bağlantı kablosu ve bataryası çıkarılır. 
D) RAM bellek bilgisayardan çıkarılır. 
E) RAM belleğin oksitlenmiş veri yolları alanı bir beyaz silgi veya yumuşak uçlu kuru 

fırça ile temizlenir. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Dizüstü bilgisayarların RAM belleğinin yuva temizliği için hangi yöntem kullanılır.? 
A) Torna vida ile temizlik yapılır. 
B) Yumuşak uclu fırca ile temizlenir. 
C) Silgi ile temizlik yapılır. 
D) Kurşun kalemle temizlik yapılır. 
E) Islak bezle temizlik yapılır. 
 
 
 
 

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

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
Dizüstü bilgisayarların optik sürücü bakımını yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Dizüstü bilgisayarların optik sürücülerinin sökme ve takma işlemleri hakkında 

bir araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarlarının optik sürücülerinin okuma lens temizliği hakkında bir 

araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarlarının kızak üzerindeki bağlantı noktaları hakkında bir 

araştırma yapınız. 

 Edindiğiniz bu bilgileri resim ve videolar ile destekleyip bilgilerinizi 

arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 
3. DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN OPTİK SÜRÜCÜ 

BAKIMINI YAPMA 

 
Fotoğraf 3.1:Dizüstü bilgisayar optik sürücü 

Dizüstü bilgisayarının dış dünyaya açılan kapısı olan optik sürücüler, gerek 
medyalardan (CD, DVD, Blu RAY) gerekse bulunduğu ortamlardaki tozlardan zamanla 
kirlenir ve medyalar okunamaz hâle gelir. Optik sürücüler en temiz ve en yeni CD, DVD ve 
Blu-RAY’leri dakikalarca açamıyor, okuyamıyor ve bilgisayar kilitleniyorsa optik sürücünün 
temizliğe ihtiyacı var demektir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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3.1. Dizüstü Bilgisayarların Optik Sürücülerinin Sökümü 
 
 Vücutta olabilecek statik elektrik bir metal cisme dokunularak ya da antistatik 

bileklik yardımı vücuttan ile atılır. 
 İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri alınır. Antistatik malzemeler yardımı ile statik 

elektrikten arındırılmış bir ortam oluşturulur. 
 Dizüstü bilgisayarın şarj cihazının bağlantı kablosu ve batarya çıkarılır. 
 Dizüstü bilgisayar ters çevrilip optik sürücüyü tutan vidalar sökülür. 

 
Fotoğraf 3.2: Dizüstü bilgisayar optik sürücüsünün vidalarının sökülmesi 

 Optik sürücünün tepsisi bir ataç yardımıyla açılır ve optik sürücü dışarıya doğru 
çekilir. 

 
Fotoğraf 3.3:Dizüstü bilgisayar optik sürücüsünün anakart bağlantı vidalarının sökümü 
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Fotoğraf 3.4:Dizüstü bilgisayar optik sürücüsünün tepsisinin çıkarılması 

3.2. Dizüstü Bilgisayar Optik Sürücüsünün Lens Temizliğinin 
Yapılması 

 
 Dizüstü bilgisayarın tüm bağlantı kabloları ve bataryası çıkarılır. 
 Bilgisayarın optik sürücü tepsisi bir ataç yardımı ile açılır. 
 Hafif nemli bir pamuk çubuğu ile lens temizliği yapılır. 

 
Fotoğraf 3.5:Dizüstü bilgisayar optik sürücüsünün lens temizliğinin yapılması 

Dizüstü bilgisayarların optik sürücüleri genelde SATA bağlantı türüne sahiptir.  Bu 
bağlantı türü sayesinde dizüstü bilgisayarların optik sürücü girişine farklı donanım birimleri 
de rahatlıkla takılabilir (BD-ROM, DVD-ROM, Harici HARDDISK vb.). 

 
Enerji ve veri kablo bağlantıları yoktur. Yuvanın içindeki slota denk gelecek şekilde 

pinleri vardır ve sadece vidalarla kasaya sabitlenir. 
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Fotoğraf 3.5: Dizüstü bilgisayar optik sürücüsünün anakarta bağlantı şekli 

3.3. Optik Sürücülerin Kızak Temizliğinin Yapılması 
 
 Vücutta olabilecek statik elektrik bir metal cisme dokunularak ya da antistatik 

bileklik yardımı ile vücuttan atılır. 
 İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri alınır. Antistatik malzemeler yardımı ile statik 

elektrikten arındırılmış bir ortam oluşturulur. 
 Dizüstü bilgisayarın şarj cihazının bağlantı kablosu ve batarya çıkarılır. 
 Optik sürücünün tepsisi bir ataç yardımı ile dışarı çıkarılır. 

 
Fotoğraf 3.6: Dizüstü bilgisayar optik sürücüsünün tepsisinin çıkarılması 

 Oksit giderici spreyi optik sürücünün kızaklarına sıkılır ve kuruması beklenir.  

 
Fotoğraf 3.6: Oksit giderici sprey 
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 Bir pamuk çubuğu yardımı ile kızakların üzerindeki tozlar alınır. 

 
Fotoğraf 3.7:Dizüstü bilgisayar optik sürücüsünün kızak bakımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamaklarını 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üzerinizde var olan statik elektriği 
boşaltınız. 

 Metal bir cisme dokunmalısınız. 
 Statik elektriği iletmeyen eldiven 

kullanmalısınız. 

 Temizlik ve bakım için ihtiyaç duyulan 
malzemeleri temin ediniz.  

 Evde var olan malzemelerden 
yararlanabilmelisiniz (tornavida, kulak 
pamuğu, oksit giderici sprey vb.). 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Dizüstü bilgisayarınızın elektik 
bağlantısını kesmelisiniz. 

 Bataryayı çıkarmalısınız. 
 Dizüstü bilgisayarınıza ait olan sistem ve 

bakım kılavuzunu temin etmelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın optik 
sürücülerinin kasaya ve anakarta bağlı 
olan vida sökümlerini yapınız. 

 Optik sürücü bağlantı vidalarının yerini 
tespit etmelisiniz. 

 Tornavida setinizi kullanmalısınız. 

 Dizüstü bilgisayarınızın optik 
sürücüsünün lens temizliğini yapınız. 

 Metal bir ataç yardımı ile optik 
sürücünün tepsisini dışarı çıkarmalısınız. 

 Çok az nemli bir kulak pamuğu ile 
okuma lensini temizlemelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın optik 
sürücüsünün kızak bağlantı noktalarının 
temizliğini yapınız. 

 Metal bir ataç yardımı ile optik 
sürücünün tepsisini dışarı çıkarmalısınız. 

 Optik sürücünüzün kızaklarını oksit 
giderici sprey ve pamuk çubukları 
yardımı ile silmelisiniz. 

 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dizüstü bilgisayarınız kapalı iken optik sürücünün tepsisini metal bir 
ataç yardımı ile açtınız mı? 

  

2. Optik sürücünün vidalarının yerini tespit ettiniz mi?   

3. Optik sürücüyü kasadan ayırdınız mı?   

4. Optik sürücünün lens temizliğini yaptınız mı?   

5. Optik sürücünün kızak bağlantı noktalarının temizliğini yaptınız mı?   

6. Optik sürücüyü kasaya tekrar monte ettiniz mi?   
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 
ise Ölçme Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. …………………….dizüstü bilgisayarın dış dünyaya açılan kapılarıdır. 
 

2. Dizüstü bilgisayarın optik sürücüleri anakarta ………………… bağlantı türü ile 
bağlanır. 
 

3. Optik sürücülerin lens temizliği ………………………….. kullanılarak rahatlıkla 
yapılabilir. 
 

4. Optik sürücülerin ……………………….. bağlantıları noktaları belli aralıklarla 
temizlenmelidir. 
 

5. Oksit giderici spreyi optik sürücünün ………………. sıkılır ve kuruması beklenir 
 
 

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–4 
 
 
Dizüstü bilgisayarların fan arızasını tespit ederek bakımını yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Dizüstü bilgisayarlarının işlemci soğutucusu hakkında bir araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarlarının işlemci fanı hakkında bir araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarlarda soğutma işleminin önemini açıklayan bir araştırma 

yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarlarda en çok yaşanan soğutma problemleri hakkında bir 

araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayar işlemci fanının hava kompresörü (üfleyici) ve yumuşak uçlu 

fırça ile temizlenmesi hakkında bir araştırma yapınız. 

 Edindiğiniz bu bilgileri resim ve videolar ile destekleyip bilgilerinizi 

arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 
4. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR FAN ARIZALARININ 

TESPİTİ VE BAKIMI 
 
4.1. Dizüstü Bilgisayarlarda Soğutmanın Önemi 
 
Fan, dizüstü bilgisayarda başta işlemci olmak üzere ısınan donanım birimlerinin 

soğutulmasını sağlar. Fan, bilgisayarın performans ve donanımını oluşturan parçaların 
sağlıklı çalışması için büyük önem taşır. Fanda zamanla hav (ince tüy) ve toz birikir bundan 
dolayı fan bilgisayarı soğutamaz hâle gelir. Bilgisayarın performansı düşer. Fan bakımını 
ihmal etmek ciddi donanımsal arızalara yol açabilir. 

 
 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 4.3: Hav ve toz tutmuş bir dizüstü bilgisayar fanı 

Dizüstü bilgisayarda anakart üzerinde bulunan fan, işlemci ve ekran kartını bir arada 
soğutur. İşlemci fan ve soğutucularını pamuk çubukları veya ince uçlu yumuşak fırça ile 
temizlenebileceği gibi bu iş hava kompresörü yardımı ile de yapılabilir. 

 
4.2. İşlemci Fan ve Soğutucusunu Temizlemek 

 
 Vücutta olabilecek statik elektrik bir metal cisme dokunularak ya da antistatik 

bileklik yardımı ile vücuttan atılır. 
 İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri alınır. Antistatik malzemeler yardımı ile statik 

elektrikten arındırılmış bir ortam oluşturulur. 
 Dizüstü bilgisayarın şarj cihazının bağlantı kablosu ve batarya çıkarılır. 
 Dizüstü bilgisayarın kasa vidaları sökülür. 
 Fanının anakart bağlantısı sökülür. 

 
Fotoğraf 4.4: Fanın anakart bağlantısının sökülmesi 

 İşlemci soğutucunun anakart vida bağlantıları sökülüp dikkatli bir şekilde 
çıkarılır. 
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Fotoğraf 4.5: Fanın anakart vida bağlantısının sökülmesi 

 İnce tüylü fırça, pamuk çubukları ve hava kompresörleri yardımı ile temizlik 
yapılır. 

 
Fotoğraf 4.6: Hava üfleyici ile dizüstü bilgisayar fanının temizliği 

 
Fotoğraf 4.7: Dizüstü bilgisayar soğutucusunun fırça ile temizliği 
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Fotoğraf 4.8: Dizüstü bilgisayar fanının pamuk çubuğu ile temizliği 

 Gerekli görülen durumlarda işlemci ve ekran kartının termal macunu yenilenir. 

 
Fotoğraf 4.8: Termal macunu değişme noktasına gelen bir işlemci  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Ahmet ……………. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 

11. Sınıf öğrencisidir. 
 
Dizüstü bilgisayarı bozulan Ahmet bilgisayarının neden çalışmadığını, hatanın 

nereden kaynaklandığını bilmemektedir. Bilgi ve tecrübesi bu sorunu çözmesi için yeterli 
değildir. Sınıf arkadaşlarından yardım istemeyi düşünmektedir. 

 
Buna göre aşağıdaki bilgileri de göz önünde bulundurarak Ahmet’e nasıl yardım 

edebilirsiniz? Sınıf içinde fikirlerinizi ve çözüm önerilerinizi Ahmet ile paylaşınız. 
 
a) Ahmet’in dizüstü bilgisayarının garantisi henüz yeni bitmiştir. 
b) Ahmet kendisine doğabilecek maddi zararları da düşünmek zorundadır. 
c) Ahmet bundan sonraki derslerini ve sınavlarının bu durumdan olumsuz 

etkileneceğini düşünmektedir. Bu yüzden kaygılıdır 
 
 
 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamaklarını 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üzerinizde var olan statik elektriği 
boşaltınız. 

 Metal bir cisme dokunmalısınız. 
 Statik elektriği iletmeyen eldiven 

kullanmalısınız. 

 Temizlik ve bakım için ihtiyaç duyulan 
malzemeleri temin ediniz.  

 Evde var olan malzemelerden 
yararlanabilirsiniz (tornavida, kulak 
pamuğu, Hava üfleyicisi, termal macun 
vb.). 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Dizüstü bilgisayarınızın elektik 
bağlantısını kesmelisiniz. 

 Bataryayı çıkarmalısınız. 
 Dizüstü bilgisayarınıza ait olan sistem ve 

bakım kılavuzunu temin etmelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın fan ve işlemci 
soğutucusunun yerini tespit ediniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın marka ve 
modelini öğrenmelisiniz. 

 İşlemcinizin kasadaki yerini öğrenmek 
için İnternet’te yer alan videoları 
izlemelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın fan ve işlemci 
soğutucusunu sökünüz. 

 Fan ve soğutucunuzun vida noktalarını 
bulup sökmelisiniz. 

 Fanınızın anakart bağlantı noktasını 
sökmelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın fan temizliği ve 
bakımını yapınız 

 Hava üfleyici ve yumuşak uçlu bir fırça 
yardımı ile fan ve soğutucunuzu 
temizlemelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın soğutucu 
temizliği ve bakımını yapınız 

 Hava üfleyici ve yumuşak uçlu bir fırça 
yardımı ile fan ve soğutucunuzu 
temizlemelisiniz. 

 Dizüstü bilgisayarınızın fan ve 
soğutucusunu tekrar yerine takınız. 

 Anakart vida bağlantılarını yapmalısınız. 
 Fan anakart bağlantısını yapmalısınız. 

 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşlemci fan ve soğutucunuzun kasanızdaki yerini tespit ettiniz mi? mi?   

2. İşlemci fan anakart bağlantı noktasını söktünüz mü ?   

3. İşlemci fan ve soğutucusunun anakart bağlantı noktalarını söktünüz 
mü ? 

  

4. İşlemci fanınızın temizliğini yumuşak uçlu fırça ile temizlediniz mi?   

5. İşlemci soğutucunuzun temizliğini yumuşak uçlu fırça ile temizlediniz 
mi? 

  

6. İşlemci fanınızın temizliğini hava üfleyicisi yardımı ile temizlediniz 
mi? 

  

7. İşlemci soğutucunuzun temizliğini hava üfleyicisi yardımı ile 
temizlediniz mi? 

  

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 
ise Ölçme Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. …………………….dizüstü bilgisayarının soğutulmasında çok önemli bir görev 
üstlenir. 
 

2. Dizüstü bilgisayarların soğutucu ve fan temizliği yumuşak uçlu bir fırça yardımı ile 
yapılabildiği gibi ……………………………….. kullanılarak da etkin bir şekilde 
yapılabilir. 
 

3. Dizüstü bilgisayarlarının en çok ısınma problemi yaşadığı donanım birimleri işlemci 
ve ekran kartıdır. Soğutucular ile beraber bu donanımların dış yüzeylerine 
………………….…...  sürülerek de soğutmaya yardım edilebilir. 
 

4. İnce tüylü fırça, ……………… ve hava kompresörleri yardımı ile temizlik yapılır 
 

5. İşlemci soğutucunun anakart ……… bağlantıları sökülüp dikkatli bir şekilde çıkarılır 
 
 
 
 

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

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
 
Dizüstü bilgisayarların batarya arızalarını tespit edebileceksiniz.  
 
 
 
 
 Dizüstü bilgisayarlarının batarya şarj değerleri hakkında bir araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarlarının adaptör giriş deformasyonu (şekil biçim bozukluğu) 

hakkında bir araştırma yapınız. 

 Dizüstü bilgisayarlarının batarya bağlantı noktalarındaki oksitlenmelere bağlı 

temizlik işlemleri hakkında bir araştırma yapınız. 

 Edindiğiniz bu bilgileri resim ve videolar ile destekleyip bilgilerinizi 

arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 
5. DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN BATARYA 

ARIZALARINI TESPİT ETME 
 

5.1. Batarya 
 
Dizüstü bilgisayarların adaptör vasıtası ile şebeke elektriğine bağlı olmadığı 

durumlarda dizüstü bilgisayarı çalıştırmaya yarayan pillerin bütünüdür. Bataryaların içinde 
Ni-Mh (Nikel – Metal Hidrit Batarya) ve sıklıkla Li-Ion (Lityum Lion Batarya)  pil hücreleri, 
ayrıca bu hücreleri kontrol eden ve dizüstü bilgisayar ile batarya arasındaki iletişimi 
sağlayan bir de elektronik devre mevcuttur. 

 
Fotoğraf 5.1: Dizüstü bilgisayar bataryası 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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5.2. Batarya Şarj Değeri 
 
Pil hücrelerinde depolanan enerjinin miktarı toplamda bataryanın kapasitesini ifade 

eder. Bir bataryanın kapasitesi mAh ile ifade edilir ve bu değer ne kadar yüksek ise 
bataryanın kapasitesinin de o kadar yüksek olduğu anlaşılır. 

 
5.3. Çalışma Gerilimi (Rating Voltage) 

 
Anma gerilimi ya da beyan gerilimi adı da verilen bu parametre bataryanın kaç volt 

çıkış verdiğini belirtir. Bir başka değişle bataryanın tam şarjlı hâldeyken (+) ve (-) 
uçlarındaki potansiyel farkın değeridir. Bu değer cep telefonlarında 3.3V, 3.7V, 5V gibi 
değerler alırken dizüstü bilgisayarlarda 10.8V, 11.1V, 14.8V gibi değerler alabilir. 
Bataryaların çıkışı DC (Doğru Akım)’dir. 

 
Örnek  
 
Rating: 10.8V= Capacity 48Wh=4800mAh 
 
Örnek  
 
DC 14.4V=Capacity 43Wh= 4300mAh 
 

5.4. Dizüstü Bilgisayarların Adaptör Giriş Deformasyonu 
 
Dizüstü bilgisayarların elektrik prizi ile bağlantısını sağlayan adaptörleri mevcuttur.  

 
Fotoğraf 5.2: Dizüstü bilgisayar adaptörü (1=AC adaptör, 2=DC uç, 3=Güç kablosu) 
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Dizüstü bilgisayarın sürekli şarj işlemleri için kullanılması zamanla adaptörün 
deformasyonuna (şekil ve biçim bozukluğu), kablo içindeki bakır tellerde kopuklukların 
meydana gelmesine neden olur. Bu durum da adaptörün bozulmasına ve dizüstü bilgisayarın 
elektrik alamamasına yol açar. 

 
Fotoğraf 5.3:Dizüstü bilgisayar adaptörün kablo deformasyonu 

 
Fotoğraf 5.4:Dizüstü bilgisayar adaptörün deformasyonu 

Bu tür durumlarda yapılması gereken en önemli şey, dizüstü bilgisayarın batarya ve 
adaptörünü tamirden çok yenisi ile değiştirmektir. Çünkü tamir edilen adaptör veya batarya 
tekrar tekrar bozularak yeni fiyatından daha yüksek bir maliyete neden olur. 

 
5.5. Dizüstü Bilgisayarların Adaptör Bakımı 

 
 Güç kablosu her zaman kolayca erişilebilecek bir AC (Alternatif Akım) prizine 

takılır. 
 AC adaptörü her zaman topraklı bir prize takılır. Bu yapılmazsa dizüstü 

bilgisayar kullanılırken bilgisayara dokunulduğu zaman avuçlarda elektriksel 
bir karıncalanma hissedilebilir. 

 Dizüstü bilgisayara giden gücü kesmek için önce şarj cihazı AC duvar prizinden 
çıkarılır. Daha sonra şarj cihazı bilgisayardan çıkarılır. 

 Güç adaptörünün ortam ısısının 35 °C üzerine çıkabildiği ve doğal soğutmayı 
önleyen bir yere (dolapların altına ya da çıkış fanlarının veya ısıtıcıların 
yakınına) yerleştirilmediğinden veya başka nesnelerle (telefon defteri, battaniye, 
kıyafetler gibi) örtülmediğinden emin olmak gerekir. 
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 AC adaptörü ısınabilir ve termal koruma moduna geçebilir. Tekrar kullanmadan 
önce AC adaptörünün soğuması için en az beş dakika beklenir. 

 Bataryanın şarjının bitmesini beklemeden sürekli olarak şarj etmek pil 
performansını düşürüp pil ömrünü kısaltacaktır. 

 Dizüstü bilgisayarı taşırken güç adaptörünün kablosu, fare ve diğer çevre birimi 
aygıtlarının kabloları çıkarılır. 

 Dizüstü bilgisayarı taşınırken aksesuarları veya güç adaptörü bilgisayara takılı 
bırakılmaz. Bu kabloların çekilmesi, bükülmesi veya dolaşması konektörlerin 
kopmasına yol açabilir. 

 Bilgisayarı paketlerken güç kablosu çok sıkıştırılmadan bir demet hâlinde 
toplanır. 

 
Fotoğraf 5.5: Düzgün bir şekilde katlanmış AC adaptör kablosu 

 
Fotoğraf  5.6: Yanlış bir şekilde katlanmış AC adaptör kablosu 

 Kablonun içindeki bakır tellerin kopmasına yol açabileceği için güç kablosu güç 
adaptörünün veya başka herhangi bir nesnenin etrafına dolanmaz. 

 
5.6. Batarya ve Batarya Giriş Soketlerindeki Oksitlenmeler 

 
Nemli havadaki ortamlarda elektronik cihazların demir, lehim gibi aksamlarının 

oksijenle ile olan tepkimesi sonucu oksitlenme oluşur. Oksitlenme bilinen paslanma 
durumudur. 
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Fotoğraf 5.7: Oksitlenmiş batarya soketi 

Bu oksitlenme dizüstü bilgisayarların batarya soketlerinde bulunan metal, demir, 
lehim gibi yerlerde oluşur ve bataryanın şarj olmamasına, şarjlı bataryanın hızlı bir şekilde 
boşalmasına hatta hiç çalışmamasına kadar kötü durumların oluşmasına neden olabilir.  

 
5.7. Batarya ve Soketlerdeki Oksitlenmenin Temizlenmesi 

 
 Dizüstü bilgisayarın elektrik bağlantısı kesilir. 
 Dizüstü bilgisayarın bataryası çıkarılır. 
 Piyasada rahatlıkla bulunabilecek, pahalı olmayan ve özellikle oksitli ürünler 

için üretilmiş oksit giderici ve temizleme spreyi oksitlenmiş batarya soketine 
sıkılır. 

 Bir fırça veya bez yardımı ile silinip kurulanır veya kuruması beklenir. 

 
Fotoğraf 5.8: Oksitlenmiş ve tozlanmış batarya soket temizliği 

 Batarya soketi tam kurumadan kesinlikle kullanılmaz, dizüstü bilgisayarı 
çalıştırılmaz. 

 
Oksitlenmeyi temizlemenin diğer bir yöntemi de saf alkol ile oksitli yeri 

temizlemektir. Bir fırça yardımıyla saf alkol, oksitli yere sürülüp temizlenir ve kuruması 
beklenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamaklarını 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dizüstü bilgisayarınızın bataryasını 
çıkarınız. 

 Her dizüstü bilgisayarının bataryasını 
sistem bakım kılavuzu yardımı ile 
çıkarmalısınız. 

 Dizüstü bilgisayar bataryanızın şarj 
değerlerini öğreniniz. 

 Bataryanızın üzerinde şarj değerleri 
yazılıdır. 

 Dizüstü bilgisayar bataryanızın şarj 
değerlerini ölçüp üzerinde yazan değerler 
ile karşılaştırınız. 

 Dizüstü bilgisayarınızın şarj değerlerini, 
çıkış volt değerlerini voltmetre yardımı 
ile ölçmelisiniz. 

 Batarya adaptörünüzü kontrol ediniz.  Adaptörünüzün deformasyona uğrayan 
bölgelerini tespit etmelisiniz. 

 Bataryanızın oksitlenebilecek yerlerini 
kontrol ediniz. 

 Oksitlenmiş batarya soketlerinizi oksit 
giderici spreyler ile temizlemelisiniz. 

 Bataryanızın yüzey hasar tespitini yapınız.  Bataryanızı orijinal bir batarya ile 
değiştirmelisiniz. 

 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bataryanızın şarj değerini öğrendiniz mi?   

2. Bataryanızın şarj değerini ölçtünüz mü?   

3. Adaptör giriş soketinin bakımını yaptınız mı?   

4. Adaptör deformasyon bölgelerini tespit ettiniz mi?   

5. Batarya soketindeki oksitlenmeyi tespit ettiniz mi?   

6. Batarya soketindeki oksitlenmeyi giderdiniz mi?   
7. Batarya soketindeki oksitlenme temizliğini oksit giderici sprey 

kullanarak yaptınız mı?   

8. Batarya adaptörünün katlanma ve saklanma şekillerini öğrendiniz mi?   
9. Batarya adaptörünün ısınma sebebini ve adaptörü soğutma 

yöntemlerini öğrendiniz mi?   

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 
ise ölçme değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi dizüstü bilgisayarların batarya tanımıdır?  
A) Şebeke elektriğinin olmadığı durumlarda belli bir süre bilgisayarı çalıştırmaya 

yarayan pillerdir. 
B) Kendi enerjisini üretebilen donanım birimidir. 
C) Dizüstü bilgisayarların soğutulması için kullanılan donanım birimidir. 
D) Bilgisayarın her zaman çalışmasını sağlayan pillerdir. 
E) Batarya kavramı sadece cep telefonlarında var olan bir kavramdır. 
 

2. Batarya şarj değeri hangi birim ile ölçülür?  
A) Mhz 
B) Hz 
C) Volt 
D) Wh 
E) mAh 
 

3. Çalışma şarj değeri neyi ifade eder? 
A) Bataryanın çıkış volt değerini 
B) Bataryanın giriş volt değerini 
C) Adaptörün çıkış volt değerini 
D) Adaptörün giriş volt değerini 
E) Bataryanın toplam yük değerini 
 

4. Batarya soketindeki oksit’in temizlenmesi ile ilgili hangisi doğrudur.? 
 
A) Oksitlenen yer saf alkol ile temizlenir. 
B) Oksitlenen yer Asit ile temizlenir. 
C) Oksitlenen yer ıslak bez ile silinir. 
D) Oksitlenen yer kuru bezle silinir. 
E) Oksitlenen yer ıslatılarak temizlenir. 
 
 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Dizüstü bilgisayar adaptörü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.? 
A) AC adaptörü ısınabilir ve termal koruma moduna geçebilir. Tekrar kullanmadan 

önce AC adaptörünün soğuması için en az beş dakika beklenir. 
B) Bataryanın şarjının bitmesini beklemeden sürekli olarak şarj etmek pil 

performansını düşürüp pil ömrünü kısaltacaktır. 
C) Dizüstü bilgisayarı taşırken güç adaptörünün kablosu, fare ve diğer çevre birimi 

aygıtlarının kabloları çıkarılır. 
D) Dizüstü bilgisayarı taşınırken aksesuarları veya güç adaptörü bilgisayara takılı 

bırakılmaz. Bu kabloların çekilmesi, bükülmesi veya dolaşması konektörlerin 
kopmasına yol açabilir. 

E) Bilgisayarı paketlerken güç kablosu elektrik prizinde takılı bırakılır. 
 
 
 
 

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 Modül Değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Dizüstü bilgisayarların klavyesi sökülemez. 
 

2. (   ) Dizüstü bilgisayarların klavye soket girişleri yoktur. 
 

3. (   ) Dizüstü bilgisayarlarda birden fazla RAM bellek kullanılabilir. 
 

4. (   ) Dizüstü bilgisayarlarda RAM belleklerin veri yolları oksitlenebilir. 
 

5. (   ) Dizüstü bilgisayarlarda optik sürücüler SATA veri tipini kullanır. 
 

6. (   ) Dizüstü bilgisayarlarda optik sürücülerin lens temizliği oksit giderici spreyler ile 
yapılır. 
 

7. (   ) Dizüstü bilgisayarlarda işlemci fanı çalışmadığı zaman herhangi bir sorun ile 
karşılaşılmaz. 
 

8. (   ) Dizüstü bilgisayarlarda fan ile işlemci soğutucusunun görevi aynıdır. 
 

9. (   ) Dizüstü bilgisayarlarda işlemcileri soğutmak için termal macunun belli aralıklarla 
yenilenmesi gerekir. 
 

10. (   ) Batarya, dizüstü bilgisayarlarda elektrik bağlantısı olmadan çalışabilmesine 
olanak sağlayan donanım birimidir. 
 
 
 
 

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 bireysel öğrenme faaliyetine geçmek için 
öğretmeninize başvurunuz.  

 
 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 
2 E 
3 C 
4 C 
5 C 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 
2 C 
3 E 
4 B 
5 B 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Optik sürücüler 
2 SATA 
3 pamuk çubuklar 
4 kızak 
5 kızaklarına 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Fan 
2 hava üfleyicisi 
3 termal macun 
 pamuk çubukları 
 vida 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 
2 E 
3 C 
4 A 
5 E 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODUL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

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