
Dersin İçeriği

• Temel Kavramlar,

• Anakart,

• Anakart Bileşenleri,

• Anakart Parametreleri,

• Anakart Montaj İşlemleri,

• Anakart Problemlerini Gidermek.
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Temel Kavramlar

• Bant Genişliği (Bandwidth)

- İletim ortamından birim zamanda gönderilecek  
maksimum veri miktarı,

- bps (bit per second), kbps, mbps…

• Hotswap

- Bir donanımın sistem çalışırken (bilgisayar  
sistemini kapatmadan) sökülüp takılabilmesi  
özelliği.
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Temel Kavramlar

• Onboard

- Anakart üzerinde entegre halde bulunan donanım  
birimlerini ifade eder.

- Örneğin, anakart üzerinde tümleşik olarak  
bulunan ses, ekran, ethernet kartlarına onboard  
kartlar denilir.

• Veriyolu (Bus)

- İşlemci, bellek ve çevre birimleri arasında veri  
iletişimini sağlayan yollardır.
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Temel Kavramlar

• PnP (P&P)

- (Plug and Play) Tak ve Çalıştır anlamındadır.

- Bilgisayarlarda sisteme bağlı olan bir donanımın  
herhangi bir ayarlamaya ihtiyaç olmaksızın  
donanımın sürücüsünün otomatik olarak sisteme  
yüklenmesi,

- Günümüzde USB, CDROM, HDD, Fare, Klavye gibi  
birçok donanım bu özelliktedir.
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Temel Kavramlar

• Port

- Bilgisayara özellikle harici donanım ürünlerini  
bağlamak için kullanılan soket yapıya sahip giriş  
çıkış kapısı.

- Seri Port (COM portu),

- Paralel Port (LPT portu),

- PS/2 Portları,

- USB,

- RJ-45 portu vb.
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Temel Kavramlar

• Pin

- Portların her bir iletken telin bağlantısını  
sağlamak amacıyla sahip olduğu iğneye benzer  
yapılardır.
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Anakartlar (MotherBoards)
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Anakart (MotherBoard)

• Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran  
ve bu parçalar arasındaki iletişimi sağlayan  
elektronik devredir.

• Tüm donanım birimlerinin dolaylı ya da dolaysız  
bağlandığı elektronik karttır.

• Görevi tüm donanım birimini, üzerinde barındırarak,  
bunların haberleşmesine imkân tanımaktır.
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Anakart (MotherBoard)

• Anakartlar yalıtkan yapıda fiberglas malzemeden  
yapılmışlardır.

• Üzerinde iletken veriyolları, slotlar ve çeşitli  
elektronik elemanlar (direnç, kondansatör, bobin ve  
chipler) vardır.

• Anakartın performansı tüm donanım birimlerini  
doğrudan etkilemektedir.
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Anakart (MotherBoard)

• Anakartlar çok çeşitli yapıda ve boyutta üretilirler  
Daha çok iki standart yapı söz konusudur.

• Bu standartlar kart üzerindeki bileşenlerin
yerleşiminden, boyutlarına kadar her türlü fiziksel  
özellikleri tanımlamaktadır.

• Bu standartlar örneğin anakart üzerindeki slotların  
yerleşimi, vida yerleri, anakart boyutları, fan ve  
anakart güç kablo konektörleri gibi yapıları tanımlar.
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Anakart Özellikleri ve Bileşenleri

Form Factor (Anakart Yapısı)

• Sistem bileşenlerinin boyutlarını ve şeklini belirleyen  
standarttır.

• Bu standartlara göre bilgisayar donanımının  
bağlanacağı slot ve soket bağlantı noktalarının,  
anakart üzerindeki dizilişi, sayısı, yerleşimi ve montaj  
delik sayısı gibi özellikler belirlenir.
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Anakart Özellikleri ve Bileşenleri

Form Factor (Anakart Yapısı)

Form Factor Boyutlar (mm) Max (AGP, PCI, PCIEx) Slot Sayısı

ATX 305 x 244 7

Micro ATX 244 x 244 4

BTX 325 x 267 7

Micro BTX 264 x 267 4
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Anakart Çeşitleri

• Anakartlar kendi arasında 4 çeşittir. Bunlar XT, AT,  
ATX ve BTX dir. Bu çeşitlilik anakart boyutları, soket  
yapılarında kendini gösterir.

• XT Anakartlar

- Kişisel bilgisayarlarda ilk kullanılan anakart çeşididir.

- İşlemci üzerinde sabit olarak bulunmaktadır.

- Bu anakartlarda ek donanım birimlerinin 8 bit olması  
gerekiyordu.

13



Anakart Çeşitleri

• AT Anakartlar

- 1982 yılında kullanılmaya başlanmıştır ve günümüz ATX  
anakartlarına benzer anakartlardır.

- ISA, PCI ve AGP veri yollarını desteklemektedir.

• ATX Anakartlar (Advanced Technology Extended)

- Önceki anakartlara göre daha fazla giriş çıkış desteği sunar.

- Donanım birimlerinin montajı için daha esnek ve kullanışlı  
tasarımları ile günümüzde yaygın olarak kullanılır.
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Anakart Çeşitleri

• ATX Anakartlar (Devam)

- ATX anakartların micro-ATX olarak küçük boyutlu kasalar  
için üretilen çeşitleri de mevcuttur.

• BTX Anakartlar (Balanced Technology Extended)

- Hızlı işlemciler ve güçlü ekran kartlarının yarattığı aşırı  
ısınma.

- Bileşenlerin yerleri ısı dağıtımı ve soğutmaya yöneliktir.

- Standart ATX güç kaynağı kullanır.
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Anakart

• Yaygın Anakart Üreticileri

- Asus,

- Intel,

- Giga-Byte,

- FoxConn,

- MSI,

- BioStar
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Anakart Bileşenleri

• Veriyolları

• Chipset

• BIOS

• IEEE1394 Firewire

• PCMCIA veya PC Card

• USB

• AGP

• PCI Express

• Pil

• Portlar

• Bağlantı Pinleri
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Veriyolları

• Anakart üzerindeki bileşenlerin birbiri ile iletişime  
geçebilmesi için kullanılan birimlere veri yolu denir.

• İşlemci, RAM ve diğer giriş/çıkış aygıtlarını birbirine  
bağlayan yapıdır.

• Günümüzde PCI, AGP, PCI Express, USB, Firewire ve  
PCMCIA gibi veri yolları vardır.

• Veriyolları aygıt sürücüleri yardımıyla kontrol edilir.
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Chipset (Yonga Setleri)

• Anakart üzerinde farklı donanımların birbiri ile  
iletişimini sağlayan chiplerdir.

• Northbridge(Kuzey Köprüsü) ve Soutbridge(Güney  
Köprüsü) adında iki bileşenden(chip) oluşur.

• Northbridge hızlı bileşenleri(CPU, RAM, PCI Express  
ve AGP) birbirine bağlar.

• Southbridge ise yavaş bileşenleri birbirine bağlar.  
(IDE, USB, PCI vb.)
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Chipset (Yonga Setleri)

• Literatürde,
• Kuzey Köprüsü MCH (Memory Controller Hub)

• Güney Köprüsü ICH (I/O Controller Hub) olarak da  
geçmektedir.

• Cache Bellek İşlemleri,

• Level 2 Cache Bellek, RAM erişimini kısaltmak için  
kullanılır. Bununla ilgili işlemleri de gerçekleştirmek  
yine Chipset’lerin (Kuzey Köprüsü) görevidir.
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Chipset (Yonga Setleri)

• Günümüz işlemcileri hafıza denetim sistemine sahip  
olduklarından, kuzey köprüler daha çok ekran kartları  
ile ilgilenir.
• Bu yapıya AMD firması, Intel’ den daha önce  

geçmiştir.

• Kuzey Köprüsü birim zamanda daha çok iş
yaptığından dolayı çok ısınmakta ve üzerinde kimi  
anakartlarda aktif kimilerinde ise pasif soğutucular  
bulunur.

25



Chipset (Yonga Setleri)

• Önemli chipset markaları:

• Intel,

• AMD,

• Ati,

• SIS,

• VIA,

• NVIDIA
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BIOS

• Basic Input Output System (Temel Giriş Çıkış Sistemi)

• Bilgisayarın güç düğmesine bastığınızda çalışan ilk
uygulama.

• BIOS’un ilk işi sistem elemanlarının (CPU, RAM, Sabit  
Disk, Ekran Kartı…) varlığını kontrol etmektir.

• Bilgisayarın açılmasına mani bir durum söz konusu  
ise bunu kullanıcıya haber verir.
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BIOS

• BIOS en son iş olarak (sistemin çalışabilmesi için  
herhangi bir sorun yoksa) işletim sistemini çağırarak  
kontrolü ona devreder.

• Eğer işletim sistemi bulunamamışsa veya bir hatadan  
dolayı yüklenemiyorsa, kullanıcıya bu durumu  
bildirir.

• BIOS, donanım için başlangıç parametrelerini, CMOS
denilen hafızadan okuyarak ayarlar.
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BIOS

• CMOS parametrelerini değiştirmek için setup 
programı denilen bir arayüz programı kullanılır.

• Bu programa ulaşmak için bilgisayarı açtıktan hemen  
sonra Del veya bazı bilgisayarlarda F2 tuşuna  
basmamız gerekir. Bu tuşlar BIOS çeşidine göre  
değişir.

• Önemli bazı BIOS üreticileri Award, Phoenix ve 
American Megatrends (AMI) firmalarıdır.
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BIOS Chipi ve CMOS pili
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CMOS Setup

CMOS parametrelerini değiştirmek için kullanılan setup programı
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CMOS Setup

• Bilgisayar açılışına şifre koymak, çeşitli hızları  
ayarlamak(CPU, RAM…) gibi hayati parametre  
değişikliklerinde sistem bir daha açılmayabilir.

• Bu durumda parametrelerin CMOS üzerinden
silinmesi veya bilgisayarın varsayılan fabrika BIOS  
ayarları ile açılması gerekebilir.

• Bunun için şu adımlardan uygun olanı yapılmalıdır:
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BIOS Fabrika Ayarlarına Dönme

1 Pilin çıkarılması

2 Jumper ile resetleme

3 Düğme yardımıyla resetleme
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IEEE1394 Firewire

• Daha çok video, ses, görüntü işleme ve DVD  
dünyasında kullanılan yüksek hızlarda seri veri  
aktaran bir yapıdır.

• İ-Link(Sony) ve DV(Panasonic) olarak da adlandırılır.

• SCSI’nın daha da gelişmiş şeklidir.

• Firewire bant genişliği 400, 800 ve 3200 Mbit  
değerlerinde olabilmektedir.
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IEEE1394 Firewire

• IEEE1394 Firewire kablo ve port konnektörleri:
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PCMCIA veya PC Card

• (Personal Computer Memory Card International  
Association)

• Dizüstü bilgisayarlara donanım eklemek için  
kullanılan genişleme yuvalarıdır.

• PCMCIA kartlar PnP özelliğe sahiptir.
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PCMCIA veya PC Card

• PCMCIA/PC yapıda; solda, kablosuz ağ kartı ve  
sağda, dizüstü bilgisayara takılmış bir ses kartı.
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PCMCIA veya PC Card

• PnP özelliğine sahip bu veriyoluna uyumlu donanım  
birimleri, masaüstü bilgisayarlarda da PCMCIA
genişleme kartı ile kullanılabilir. Bu kart aşağıda  
gösterilmiştir.
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USB

• Universal Serial Bus, (Evrensel Seri Veriyolu)

• PnP özelliğe sahiptir.

• Tek bir bilgisayara 127 adet donanım bağlamaya izin  
veren bir yapıdır.

• Harici donanım birimlerini bilgisayara bağlamak için  
kullanılır.

• Günümüzde klavye, fare, TV kartı, Ses kartı, yazıcı,
sabit disk gibi birçok donanım birimi bu veriyolunu
kullanmaktadır.
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USB

• Veri aktarımı seri olarak yapılır.

• 12-480 Mbit bant genişliğine sahiptir.

• İstenirse bilgisayara USB-HUB denilen donanım  
takılarak daha fazla USB port elde edilebilir.

• USB 2.0 - USB 3.0

• USB 3.0’ın rengi mavi ve pin sayısı 9’dur.

• USB 2.0 ise siyah ve A/B tiplerinin pin sayısı 4 micro  
ve mini tiplerinin pin sayısı ise 5’tir.
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USB

• Solda USB kablo ve port, sağda ise USB-HUB  
gösterilmektedir.
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USB

• USB port yapıları düşük güçle çalışan sistemlere  
harici güç kaynağı bağlamaksızın gerekli gücü  
sağlamak amacı göz önüne alınarak üretilmiştir.

• USB port ve kablo konnektör yapıları, çeşitli  
büyüklüklerde ve tiplerde cihazların büyüklüğüne  
göre üretilebilmektedir.

• Konnektörler büyüklüklerine göre mikro, mini, B ve  
A diye isimlendirilmektedir.
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USB

USB 3.0 A

USB 3.0 Micro BUSB 2.0 A
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USB

USB Hızı Bant Genişliği

USB 1.0 Düşük hızlı 1.5 Mbit

USB 1.1 Orta hızlı 12 Mbit

USB 2.0 Yüksek hızlı 480 Mbit

USB 3.0 Çok yüksek hızlı 4.8 Gbit
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ISA (Industry Standart Architecture)

• İlk üretilen veri yolu tipidir.

• 8-16 bit veri yoluna sahiptir.

• Bant genişliği çok düşük olduğundan günümüz  
anakartlarında kullanılmamaktadır.

ISA Slotu
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AGP (Accelerated Graphics Port)

• Sadece ekran kartlarının takılacağı yuvadır.

• 32 bit genişliğe sahiptir.

• Toplam bant genişliği 266 MB/sn’dir.

• 1x, 2x, 4x, 8x gibi sürümleri vardır.

• Bilgisayarda çalışılan programlar veya oyunlar  
geliştikçe ihtiyaç duyulan bant genişliği de
artmaktadır. Günümüzde yerini PCI Express yapıya
bırakmıştır.
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AGP (Accelerated Graphics Port)

AGP Slotu
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PCI (Peripheral Component Interconnect)

• Genel amaçlı birçok farklı kart çeşidini destekleyen  
bus yapısıdır.

• Tak çalıştır özelliğine sahip olup genelde beyaz  
renktedirler.

• PCI slotlara ses, ekran, tv ve ağ kartları bağlanabilir.

• 32/64 bit bant genişliğini  
kullanan modelleri vardır.
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PCI Express (PCI-e)

• Günümüzde daha çok ekran kartları tarafından  
desteklenen, fakat genel amaçlı veriyolu mimarisidir.

• 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x gibi sürümleri vardır.

• Çarpanları sahip olduğu hat sayısını gösterir.

• Her bir hat tek yön için 250 MB/s bant genişliğine  
sahiptir.

• Toplamda bant genişliği 8 GBps’a kadar çıkmaktadır.
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PCI Express (PCI-e)
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Veri yolları hız grafiği
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Pil

• CMOS hafızadaki parametrelerin kalıcı olması için  
gerekli elektrik enerjisini sağlar.

• Bittiğinde CMOS üzerindeki parametreler sıfırlanır.

• Özellikle BIOS şifresi unutulursa, bilgisayarın fişi  
çekildikten sonra pili kısa süreli
çıkarıp takmak yeterli olacaktır.
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Portlar

• Bilgisayarın dış dünya ile iletişimini sağlayan giriş  
çıkış kapılarına port denir.

• Seri, paralel, USB, PS/2… gibi çeşitleri mevcuttur.

• Paralel port ve seri port günümüz bilgisayarlarının  
çoğunda bulunmamaktadır. Günümüzde bu portların  
yerini tümüyle tek başına USB almış durumdadır.
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Bağlantı Pinleri

• Kasa üzerindeki ledleri(küçük diyot yapıda lamba),
anahtarları, USB portlarını, ses çıkış veya girişlerini
ve sistem hoparlörünü bağlamak için kullanılan
iğnelerdir.

• Bu anahtar ve ledleri anakarta bağlamak için  
bağlantı pinlerini kullanırız.

• Her anakarta göre bunlar farklılık arzedebilir. Bu  
pinlerin açıklaması anakart üzerinde küçük harflerle  
yanlarında veya kullanım kılavuzunda yazılıdır.
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Bağlantı Pinleri
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Anakart Parametreleri

• CPU Desteği

• FSB Hızı

• Bellek Desteği

• Slot Tipleri ve Sayısı

• Onboard Kartlar

• Disk Arayüzü
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CPU Desteği

• Her anakart üzerindeki CPU pin yapısına uygun  
işlemcileri destekler.

• Dolayısıyla CPU ve anakart uyumlu seçilmelidir.  
Anakartlar başlıca yapı olarak, AMD ve Intel uyumlu  
olarak ikiye ayrılırlar.

• Her biride kendi aralarında soket yapılarına göre  
farklılık arz edebilir.

• Farklı soketler farklı sayıda ve yapıda pine(iğne)  
sahiptir.
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CPU Desteği

• Sırayla sağdan sola Intel LGA775, Intel 478 ve AMD  
AM2 940 pin soket yapıları
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FSB Hızı

• Front side bus = Ön Veriyolu anlamına gelir.

• System bus da denilir.

• Kuzey köprüsü ile CPU arasındaki bağlantı hızını  
gösterir.

• Günümüzde 1333, 1066, 800, 533 MHz gibi hız  
değerleri vardır.
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Bellek Desteği

• Anakartın yapısına göre desteklediği RAM tipleri de  
değişiklik göstermektedir.

• RAM tipleri SD (artık kullanılmıyor), DDR, DDR2,  
DDR3 olarak sayılabilir.

• Ayrıca aynı RAM çeşidinin farklı hız seçenekleri de  
vardır. Anakarta uygun RAM seçimi yapılmalıdır.

 (4 GB 1333 MHz DDR3 RAM)

 (4 GB 1600 MHz DDR3 RAM gibi…)
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Slot Tipleri ve Sayısı

• Bilgisayara takılacak kart çeşidine ve sayısına göre  
anakartın aynı yapıda slotlara sahip olması gerekir.

• Her anakart slot sayısı ve çeşidi bakımından farklılık  
gösterebilir.
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Onboard Kartlar

• Bazı anakartların üzerinde ses, ekran, IEEE1394,  
ethernet gibi kartlar tümleşik olarak üretilmektedir.

• Bu tip anakartlar alındığında ayrıca bu kartlardan  
almaya gerek kalmamaktadır.

• Yalnız bu tümleşik kartlar genelde standart bir  
performansla çalışır.

• İstendiğinde bunlar setup programından(BIOS) iptal  
edilerek daha gelişmiş kartlar takılabilir.
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Onboard Kartlar
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Disk Arayüzü

• Disk arayüzü olarak SCSI, SATA ve PATA yapıları vardır.

• Ev ve ofis bilgisayarlarında diskler genelde SATA ve 
ATA(PATA) arabirimli olarak düşünülmektedir.

• SCSI çözümü server gibi performans gerektiren ve  
çokça disk erişiminin olduğu veritabanı bulunan
bilgisayarlarda bant genişliği fazla olduğundan tercih  
edilmektedir.
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Disk Arayüzü

• Anakartlarda SATA konnektör daha az yer kapladığı  
için anakart üzerindeki soket sayısı üreticiler  
tarafından çıktığı günden bu yana giderek artırılmış, 
PATA(IDE) sayısı da düşürülmüştür.

• Bir PATA konnektöre (IDE) en fazla 2 adet Disk ya da  
Optik Sürücü bağlanabilmektedir.

• Bir SATA konnektöre ise 1 adet Disk veya Optik  
Sürücü bağlanabilmektedir.
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Anakart Montaj İşlemleri
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Kasadaki Seçenekler
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Eski Anakartı Sökmek
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Yeni Anakartı Monte Etmek
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Ön Panel Kablo Bağlantıları
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Ekstra Bağlantı Noktaları
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