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OSI REFERANS MODELİ 

ISO tarafından 1978 yılında geliştirilmiş olan OSI referans modeli, uzun çalışmalardan 
sonra elde edilen veriler ışığında oluşturulmuştur. OSI modelinin amacı değişik işletim 
sistemlerine sahip cihazların birbirleriyle haberleşmesine imkân sağlamasıdır. Model içerisinde 
yer alan katmanlardan her biri ihtiyaçlar göz önüne alınarak oluşturulmuş, kendi içerisinde 
belirli görevleri yerine getirmek için tasarlanmıştır. Tasarım içerisinde yer alan her yapı 
kendisinin bir üstündeki seviyedeki diğer katmana hizmet verecek biçimde oluşturulmuştur. 
Fiziksel katmandan alınan veri, veri bağlantısı katmanına; veri bağlantısı katmanından alınan 
veri, ağ katmanına; ağ katmanından alınan bilgi, bir üst yapı içerisinde bulunan diğer katmanlar 
arasında sırası ile işlenerek son kullanıcıya kadar iletilir. Katmanlar arasında sağlanan bu ortak 
çalışma sistemi sayesinde bilgisayarlar arasındaki haberleşme mümkün olmaktadır. 

OSI KATMANLARI: 

1. Fiziksel Katmanı (Physical Layer) 
2. Veri Bağlantısı Katmanı (Datalink Data Link Layer) 
3. Ağ Katmanı (Network Layer) 
4. İletişim Katmanı (Transport Layer) 
5. Oturum Katmanı (Session Layer) 
6. Sunum Katmanı(Presentation Layer) 
7. Uygulama Katmanı(Application Layer) 

Yukarıda belirtilen her bir katmanın kendisine has görevleri vardır. Yerine getirdiği 
hizmetler sayesinde OSI referans modeli hiyerarşik bir uyum içerisinde çalışır. Tasarlanan bu 
yapı sayesinde her katman kendi içerisinde protokollerin tanımlanmasına olanak sağlar. 
Yaratılan bu hizmetlerden diğer katmanlar da veri akışı sayesinde yararlanır. En alt yapıdan en 
üst yapıya kadar her katman çalışmak için birbirine ihtiyaç duyar. 

OSI Referans Modeli Katmanlar ve Kullanılan Bazı Protokoller Grafiği 
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Katmanlar Arasındaki İlişki 

Her bir katmanın görevi bir üst katmana servis sağlamaktır. İki bilgisayar arasındaki 
iletişimde katmanlar sırasıyla iletişim kurarlar; eş düzeydeki katmanlar aslında doğrudan 
iletişim kurmazlar ancak aralarında sanal bir iletişim oluşur. 

İki Bilgisayar Arasındaki Katmanlar, Gerçek ve Sanal İletişim Arasındaki İlişki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FİZİKSEL KATMAN  

OSI modeli içerisinde tanımlanmış olan ilk katmandır. Fiziksel katman verilerin 
haberleşme kanalları boyunca bitler halinde iletilmesinden sorumludur. Fiziksel katman 
yalnızca verilerin taşınmasından sorumlu olup, taşıdığı bilginin türü veya yapısı hakkında 
herhangi bir bilgiye sahip değildir. Bu veriler dijital sinyaller şeklinde (1′ler ve 0′lar) olabileceği 
gibi analog sinyallerden de oluşabilir. Fiziksel katman tarafından gönderilen verileri taşıyan 
değişik türlerde yapılar mevcuttur. Twisted pair, koaksiyel kablo, fiber optik kablolar, kablosuz 
iletişim en çok kullanılan fiziksel iletişim kanallarıdır. Bunlara ek olarak fiziksel katman, taşıdığı 
verilerin veri bağı katmanına aktarılmasında da sorumludur. OSI referans modeli içerisinde yer 
alan fiziksel katmanın yerine getirdiği görevler sırası ile aşağıda listelenmiştir. 

Fiziksel Katmanın Görevleri:    

 Fiziksel katman, veri iletişiminin yapıldığı fiziksel kanallar üzerinden yapılan iletişim ile 
ilgili görevleri yerine getirir. 1 veya 0 olarak gönderilen verinin karşı taraftan 
gönderildiği şekli ile algılanması bu katmanın görevi ve sorumluluğu içerisinde yer alır. 

 Bağlı olan uçlar arasında mekanik ve elektriksel tanımlamalar yaparak veri hareketine 
başlaması, sürdürülmesi ve sonlandırılması görevlerini üstlenir. 

 Voltaj seviyeleri, voltaj değişim aralıkları, veri iletim hızı, iletilecek verinin erişebileceği 
en uzak mesafe bu katman içerisinde tanımlanır. 

Uygulama Katmanı  

Sunum Katmanı 

Oturum Katmanı 

İletişim Katmanı 

Ağ Katmanı 

Veri Bağlantısı Katmanı 

Fiziksel Katman 

Uygulama Grubu 
Yazılım 

Ağ Grubu 
Donanım 

Ara Katman 



Fiziksel Katmanda Kullanılan Bazı Protokoller: 

RS232: Bir haberleşme standardıdır. Kısa mesafede haberleşme sağlamak için 1960’ların 

başlarında ortaya çıkmıştır. Şu an kullanılan standart ise 

1987’de standart haline getirilmiştir. 

RS232 haberleşme standardı  seri asenkron olarak 

çalışmaktadır. Aynı zamanda ‘tam çift yönlü’ olarak 

çalışabilmektedir. 

RS-232 iletimi yapılırken veriler ASCII karakterlerinden 

dolayı 8 bitlik karakterler halinde iletilmektedir. İletim 

seri bir şekilde gerçekleşmektedir. Gönderilecek veri 

gönderici tarafından belirli bir formatta hazırlanır ve hatta 

iletilir. Bu işlem yapılırken alıcı sürekli olarak hattı 

dinlemektedir. Alıcı, başlangıç bitini gördükten sonra bitiş bitine kadar olan aralıktaki verileri 

okur. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode): Eş zamansız Aktarım Modu (ATM), tarihçesi 70 ve 

80lerde geniş bant ISDN’in geliştirilmesiyle 

başlayan bir teknolojidir. Verileri 53 byte 

sabit büyüklükte hücreler halinde ileten bir ağ 

tekniğidir. Bağlantı temelli bir teknolojidir. 

Veri iletimi için paket anahtarlamanın bir türü 

sayılabilecek bir yöntem olan hücre aktarımı 

tekniğini kullanır. Bu teknik sanal devreler 

oluşturarak devre anahtarlamanın 

avantajlarından da faydalanır. Paket 

anahtarlamada olduğu gibi ATM çoğullama 

ve anahtarlama işlevlerini bütünleştirir, 

patlamalı trafik için uygundur ve farklı hızlarda çalışan cihazların haberleşmesine müsaade 

verir. Yalnız paket anahtarlamanın aksine, ATM yüksek performanslı çoklu ortam ağları için 

tasarlanmıştır. Beklenilenin aksine yerel ağlarda kullanımı kısıtlı kalmış, günümüzde daha çok 

iletişim ve bilgisayar ağları arasında hızlı omurga yapıları oluşturmak için kullanılır olmuştur. 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface): 100 mbps' nin üzerinde hızlarda çalışan yüksek hızlı 
bir bilgisayar ağına verilen isimdir. Bir yerel alan ağı veri iletimi için bir standarttır. Daha çok 
fiber optik kablo hatlarında kullanılır. FDDI ile 200 kilometre kadar uzaklıktaki bir alanda 100 
Mbit / s hızında veri iletişimi gerçekleştirilebilir. Günümüzde Ethernet kullanımı daha 
yaygındır. Kullanılan fiber optik kablo 
sayesinde yüksek hızlarda çalışan Token Ring 
LAN' dır. FDDI kablolamada çift kablolama 
tekniği kullanılır. Bu durumda bir taraf saat 
yönünde iletim yaparken diğer taraf saatin 
tersi yönünde iletim yapar. FDDI' da A ve B 
sınıfı olmak üzere iki istasyon vardır. A sınıfı 
istasyonlar hayati veriler ilettiğinden her iki 
fibere de bağlanır. B sınıfı istasyonlar ise 
fiberlerden sadece birine bağlanır. FDDI ile IEEE 
802,5 Token Ring'in bir farkı vardır. 802,5'te bir 
istasyon yolladığı paket yerine gidip geri gelene kadar yeni jeton üretemezken FDDI'da 
istasyonun yeni bir jeton üretmek için eski jetonun geri gelmesini beklemesine gerek yoktur.  



2. VERİ BAĞLANTISI KATMANI 
 

Gönderilecek verinin ağ ortamında nasıl iletileceğini, fiziksel adreslemeyi ve ağ 
topolojisini tanımlar. Fiziksel kabloda çarpışma olmadan veri iletimini sağlamak (CSMA/CD) ya 
da verilerin bu medyaya nasıl konulacağı belirlemek ve yine verinin hatalara karşı kontrolünü 
yapmak, ağ üzerindeki diğer bilgisayarların kimlik doğrulamalarını yapmak, anlık iletişimin 
kimin tarafından yapıldığını tespit etmek bu katmanın görevidir. 3. katmanda (ağ katmanı) 
paketlere dönüştürülen veri, bu katmanda artık fiziksel ortama aktarılmadan önce son kez 
işlem görerek çerçeve (frame) yapılara dönüştürülür. Çerçeveler verileri belli bir kontrol içinde 
göndermeyi sağlayan yapılardır. Veri bağlantı katmanı üzerinden iletimi yapılan her paket, 
kaynak ve hedef adreslerini içerir, yani her paket başlangıcı ve bitişi belli olacak şekilde özel 
bitlerle işaretlenir. 

Veri Bağlantısı Katmanında Kullanılan Bazı Protokoller: 

ETHERNET: Farklı kablo çeşitleri üzerinden istemci bilgisayarlar arası iletişimde, Carrier Sense 
Multiple Access With Collision Detection (CSMA/CD) yönetimini kullanan günümüzde en 
yaygın kullanılan bir LAN teknolojisidir. Herhangi bir güç kaynağı ihtiyacı olmayan Ethernet 
pasif yöntem olup, kablonun fiziksel anlamda kopması ve sonlandırılmaması haricinde sorun 
oluşturmaz.  

Access Method: CSMA/CD yöntemi kullanılır. Aynı anda 
iki aygıt sisteme veri gönderdiğinde çakışma olur. 
CSMA/CD yönteminde her bir bilgisayar veri 
göndermeden önce sistemi kontrol eder, trafik yok ise 
veri gönderir. Bir bilgisayar veri gönderdiğinde söz 
konusu veri, ilgili bilgisayar tarafından alınıncaya dek, hiç 
bir bilgisayar sisteme veri gönderemez. Bir çakışma 
olması halinde aygıt, rastgele bir zaman için bekler ve 
veri gönderimini yeniler. Yeniden çakışma olursa, bir 
önce belirlediği bekleme süresinin iki katı bekler ve 
sisteme tekrar veri gönderir. 

Transfer Hızı : Standart Ethernet 10 Base T olarak 
adlandırılır ve 10 mbps veri akış hızına sahiptir. Hızlı ethernet ise 100 Base T olarak adlandırılıp, 
100mbps veri akış hızını destekler. Günümüzde 1 Gbps’e kadar veri akışını destekleyen 
ethernet bağdaştırıcıları bulunmaktadır. 

TOKEN RING: Ring topoloji üzerine kurulu 
Network ortamıdır. Token Ring Network 
ortamının fiziksel topolojisi; Start 
topolojisidir. Bilgisayarlar merkezi 
Network bileşenine (örneğin, HUB) 
bağlıdır. Hub ayrıca Multistation Access 
Unit (MSAU) olarak adlandırılır. Mantıksal 
topolojisi ise Ring benzeri bilgisayarlar 
arası jetonun izlediği yolu içerir. 

Access Method: Network ortamında 
gezen bir token kullanılır. Bir bilgisayar 
kendisine Token ulaşmadığı sürece yani, bir bilgisayar tarafından token kullanıldığı müddetçe 



başka bir bilgisayar veri gönderemez. Network ortamında ilk bilgisayar çalıştığı an Network, bir 
Token üretir. Token, kendisine bir bilgisayar talip olana dek ortamda dolaşmaya devam eder.  

Veri gönderecek bilgisayar Token’ın kontrolünü alıp, veriyi Network ortamında bırakır. Veri 
ilgili bilgisayara ulaşana dek, başka bir bilgisayar Network ortamında veri gönderemez. Veriyi 
alan bilgisayar, gönderen bilgisayara doğrulama bilgisi gönderir. Doğrulama bilgisi alan 
bilgisayar yeni bir Token üreterek Ring’e bırakır. 

Transfer Hızı: TOKEN RING network ortamında 4 – 16 Mbps veri akış hızı sağlanır. 

Frame Relay: LAN ve WAN yapıları üzerinden Variable-Lenght Packets gönderir. Network 
ortamında bağlantı için, her bir istasyon arasında daimi ve sanal veri yolu oluşturulur. Veri 
transferi için hızlı erişim olanağı sağlar. 

Packet-Switching methodu ile büyük 
paket halindeki veriler, daha küçük 
paketlere bölünerek gönderilebilir. Söz 
konusu bölünmüş verilerde çok farklı 
yollar kullanılarak, veri yeniden 
birleştirilir.  

Permanent Virtual Cirwit (PVC) tespiti ile 
tüm paketlerin aynı rotayı takip etmesi 
sağlanır ve küçük paketlere ayırıp, daha sonra hedef bilgisayarda birleştirme işlemine gerek 
kalmaz. 

Access Method:  Point-to-Point yöntemi kullanılır. Variable-Sized Packets, bir bilgisayardan 
diğer bilgisayara doğrudan gönderilir. 

Transfer Hızı: Veri akış hızı tamamen dijital kiralanmış hattınızla orantılıdır. 

Veri Bağlantı Katmanının Görevleri: 

 Veri bağlantı katmanı, fiziksel katmana erişimi ve ağ birimlerini kullanarak gönderilecek 
verinin hedefinin belirlenmesini sağlar. 

  MAC (Media Access Control – Ağ Donanımı Erişim Kontrolü) adresleri kullanılarak 
fiziksel bağlantılar arasında güvenli veri iletimine imkân sağlar. 

  MAC adresinin kullanımı sayesinde bilgisayarların aynı fiziksel bağlantıyı 
kullanmalarına ve birbirlerinde farklı şekilde tanımlanmalarına yardımcı olur. Her 
donanım adresi (MAC adresi) birbirlerinden farklı adreslere sahiptir. Ethernet 
kartlarına atanan donanım adresleri üretimleri sırasında atanır. 

  Hata denetimin yapılmasını sağlar. Katman üzerinden gönderilen her bir parça için akış 
kontrolü sağlar. Eğer parçaların iletimi sırasında hata meydana gelmişse, oluşan hata 
üst katmana iletilir. 

Yerel ağlarda yaygın olarak kullanılan IEEE 802.3 ve IEEE 802.5 standartları Elektrik ve 
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)  tarafından tanımlanmıştır. Bu standarda göre Data 
Link Katmanında oluşan iki alt katmanla yönlendirme gerçekleştirilir.  

 Logical Link Control (LCC) 

 Media Access Control (MAC) 



Mantıksal Link Kontrol (LLC): Logical Link Control alt katmanı mantıksal bir arabirimi noktası 
kullanarak üst katmanlarla olan iletişimi sağlar. Bu standartlar 802.2 ile tanımlanır. Bozulmuş 
olarak giden paketlerin tekrar gönderilmesini sağlamak temel görevlerindendir. Flow Control 
yani alıcının işleyebileceğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesinden 
de LLC sorumludur. İlgili Protokole özel mantıksal portlar oluşturur. Verinin kapsüllenmesi 
sırasında ağ katmanlarından gelen veriye  hedef ve kaynak protokol bilgilerini ekler ve tekrar 
paketlediği veriyi bir alt katman olan Ortam Giriş Kontrol (MAC) katmanına aktarır.  Böylece 
kaynak makinada ve hedef makinada aynı protokoller iletişime geçebilir. 
 
Ortam Giriş Kontrol (MAC ): MAC alt katmanı, kullanılan teknolojiye  bağımlı olarak Fiziksel 
Katmanla olan iletişimi kurmaktadır. Bu katman veriyi hata kontrol kodu, hedef ve kaynak 
bilgisayarın MAC adresleri ile beraber çerçeve yapıya dönüştürür ve fiziksel katmana gönderir. 
Alıcıda da bu işlemler tersine çevrilip Veri Bağlantısı içindeki LLC' ye aktarılır. 

Veri Bağlantı Katmanındaki Switch ve Bridge'ler 
 
Köprüler(bridges) ve anahtarlar (switches) bu katmanda çalışır. Çerçeve iletimi 
yapmaktadırlar. Switch ve Bridge aygıtları Data Link katmanında çalışarak MAC adresine göre 
ağı  filtrelemeyi sağlarlar. Ağda Hub aygıtlarının yerine Switch kullanmanın başlıca nedeni 
collision domain adı verilen trafikteki çakışmanın önlenmesidir. Hub aygıtları çok fazla 
çatışmaya neden olurlar. 
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3. AĞ KATMANI 

Mantıksal (logical) adreslemenin yapıldığı katmandır. Ağ katmanı mesajların mantıksal 
adreslere taşınmasından sorumludur. Bu sayede örnek olarak, İstanbul – Ankara arasında 
bulunan iki bilgisayarın haberleşmesi sağlanabilir. Mantıksal adresleme bilgisayarlar arasında 
doğrudan iletişimi sağlayan fiziksel adreslemeden farklıdır. Bir barajdan A apartmanının 10. 
katında bulunan bir dairenin mutfağına su taşınmasını sağlayan işleyiş mantıksal adreslemeye 
örnek olarak verilebilir. Amaç suyu belirtilen adrese teslim etmektir. Ağ katmanı, bağlantılı 
(TCP) ve bağlantısız (UDP) hizmetlerinin sunulmasını sağlar. Bu katman üzerinde yer alan mesaj 
birikimlerine “paket” veya “datagram” denir. Ağ katmanı, veri bağlantısı katmanı tarafından 
sağlanan ‘noktadan-noktaya’ (node-to-node) bağlantı ilkesi üzerine kurulmuştur. Karmaşık ve 
geniş ağlarda, datagram yönlendirme (routing) mekanizmasının gerçekleştirildiği katmandır. 
Daha öncede belirttiğim gibi, yaratılan her katmanın sadece kendisinin yerine getirdiği 
görevleri vardır. Yerine getirdiği bu görevler sayesinde kendisinin üstünde bulunan katmanlara 
hizmet sağlar. Fiziksel katman, ağ (network) ve medya türlerine göre değişik parça (frame) 
türleri tanımlar. Değişik mimariye sahip olan ağların birbirleri ile haberleşmesi gerekir. Bu 
gereksinimi karşılamak için ağ (network) katmanı, karmaşık (farklı türde mimariye sahip) 
ağların, IP adresleme mekanizmasını kullanarak birbirlerine bağlanmalarını sağlar. Bu katmanda 
adresleme, enkapsülasyon, yönlendirme ve dekapsülasyon işlemleri uygulanır. 

Adresleme (Addressing): Ağ katmanı, veriyi gönderecek olan kaynak cihaz ve veriyi alacak olan hedef 
cihaz için bir adresleme mekanizması sağlar. Her bir veri parçasının doğru hedefe gönderilmesini 
sağlamak için her cihazın kendine özgü bir adresi olmalıdır. Ağ katmanında bu adresler IP (Internet 
Protocol) adresleridir. Bu adresler 3. katman başlığı (Layer 3 header) içinde segmentin üzerine 
enkapsülasyon işlemiyle yerleştirilir. Bu işlem sayesinde hedef cihaz gönderilen paketin kendisine 
geldiğini anlar ve veriyi hedefi yönlendirmek için kullanılan ara cihazlar veriyi göndereceği yolu belirler. 
 
Enkapsülasyon (Encapsulation): Enkapsülasyon işleminde 4. katmandan alınan segmentin üzerine 3. 
katman başlığı eklenir ve segment diye adlandırdığımız veri bütünü artık paket (packet) ismini alır. 3. 
katman başlığı, hedef adresi (destination address) ve kaynak adresi (source address) gibi bilgileri içerir. 
 
Yönlendirme (Routing): Paketi gönderecek olan kaynak ve alacak olan hedef cihazlar her zaman aynı 
ağda yer almazlar. Böyle durumlarda bir ağdan başka bir ağa veri göndermek için yönlendirme işlemi 
yapılır. Bu yönlendirme işlemini yapan ara cihaza Router (Yönlendirici) adı verilir. Router, verinin 
hedefe ulaşması için gidebileceği en iyi yolu belirler ve yönlendirir. Bu yönlendirme işlemi için 3. katman 
başlığı altında bulunan bilgileri kullanır. Kullanılan en önemli bilgi hiç şüphesiz hedef ve kaynak 
adresidir. 
 
Dekapsülasyon (Decapsulation): Paket hedef cihaza vardığında çeşitli işlemlerden geçerek OSI’nin 3. 
katmanı olan ağ katmanına ulaşır. Bu katmanda hedef adresi kontrol edilir ve paketin doğru hedefe 
ulaştığı doğrulanır. Doğrulama işleminden sonra paket dekapsülasyon işleminden geçerek 3. katman 
başlığı atılır ve 4. katman olan taşıma katmanına geçer. Ağ katmanı protokolleri olarak adlandırılan bazı 
protokoller vardır. Ağ katmanında paketi taşımak için kullanılan bazı protokoller şunlardır; IPV4, IPV6, 
IPX, AppleTalk, CLNS/DECNet. 

Ağ Katmanın Görevleri: 

 Mantıksal iki uç arasından veri iletimi sağlar. 
 Her noktanın ayrı ayrı olarak tanımlanmasını sağlayan mantıksal adreslemenin yapıldığı 

katmandır. 



 Farklı ağlar üzerinde bulunan bilgisayarlar arasındaki paket alışverişine imkan sağlayan 
yönlendirme (routing) mekanizmasını tanımlar. 

 Değişik mimariye sahip ağlarda iletilen parça (frame) büyüklükleri değişiklik 
gösterebilir. Bu nedenle ağ katmanı paketlerin ağlar arasında adaptasyonunu 
sağlayabilmek için parçalama (fragmentation) işleminin nasıl yapılması gerektiğini 
belirler. 

 Yönlendirici (Router) olarak bilinen aygıtlar bu katman üzerinde çalışırlar. IP 
datagramların ağlar arasında iletilmesi bu katman aracılığı ile gerçekleşir. 

Ağ Katmanında Çalışan Bazı Protokoller: 

Internet Protocol (IP – İnternet İletişim Protokolü): Internet ortamında her bilgisayarın bir IP 
(Internet Protokol) adresi vardır. Bir IP adresi, noktalarla ayrılır ve dört rakamdan oluşur. Bir 
bilgisayarın IP adresi var ise, Internet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulabilir. 
Yani bir sitenin IP adresini biliyorsanız, Web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. 
Ama bu rakamları akılda tutmak zor olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları 
verilmiştir. Hemen hemen her Internet Servis Sağlayıcılarda bulunan özel sunucu 
bilgisayarlarından oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi İP adresine karşılık geldiği bilgisini 
tutar ve kullanıcıları doğru adreslere 
yönlendirir. Internet ‘ te trafiğin işlemesi 
bu IP adresleriyle bağlantılıdır. Böylece 
hiçbir karışıklık olamaz. Bazı IP adresleri 
sabittir (static ip), yani IP adresleri hiç 
değişmez.  

IP adresi, İnternet Kontrol Protokolü 
(İnternet Protokolü) normallerini kullanan 
bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, 
birbirleriyle iletişim kurmak ve veri 
alışverişinde bulunmak için kullandıkları 
eşsiz bir numaradır. İnternet bağlantısı 
bulunan her cihazın bu cihaza tahsis 
edilen bir adresi olması gerekir. Bu adres 
ya da numara, iletilen bilginin doğru adrese gönderilmesini, ya da verinin doğru adresten 
alınmasını sağlar. 

IPv4 
Halen kullanılmakta olan standart ip adresi ve 32 bitten, başka bir deyişle sekiz bitlik 4 
rakamdan oluşturulur. Bu sayılar, 0 ile 255 arasında değişiklik gösterir. IPv4 protokolündeki bir 
adres 1.0.0.0 ile 255.255.255.255 arasında herhangi bir numara olabilir. Bu protokol 
kullanılarak 4 milyardan daha fazla adres üretilebilmektedir. 

IPv6 
Ama intenet protokollerinin öbekler halinde tahsis edilmesi sebebiyle, birden fazla IP adres 
aralığı kullanılamamaktadır ve bu nedenle çoğalan ağ kullanıcısı sayısına bağlı olarak, daha 
fazla IP adresine ihtiyaç duyulmaktadır. IPv6 bu ihtiyaçtan doğmuştur. IPv4’ten farklı olarak 
IPv6, 128 bit genişliğindedir, bu da 2128 tane, başka bir deyişle 3 x 1038 adet eşsiz adres 
demektir. 



IP adresi bugün suçluların takibinden çevrimiçi satış ve de pazarlamaya kadar fazlaca çeşitli 
alanlarda yaygın olarak faydalanılan bir veridir. IP numarasına bakarak kullanıcının bulunduğu 
ülkeyi, şehri, enlem ve boylamı ve ISS’yi (İnternet Servis Sağlayıcısı) belirlemek mümkündür 

ICMP: TCP/IP protokol takımında, İnternet Protokolü (IP) bilgisayarlar arasında veya ağ 
geçitlerinde hata raporlama, hata düzeltme ya da durum bildirme yeteneklerine sahip değildir. 
Bağlantısız bir protokol olan IP Kullanıcı Veri bloğu Protokolü(UDP) üstünden iki uç nokta 
arasında bağlantını kurulup kurulmadığıyla ilgilenmez. ICMP (Internet Control Message 
Protocol-İnternet Kontrol Mesaj Protokolü), İnternet Katmanında IP paketinin veri bölümünde 
çalışıp, sorunları haberleşen birimlere bildirerek bir geri besleme mekanizması oluşturur. ICMP 
genel olarak; TTL süresi dolduğu zaman paketin sahibine bildirim yapma, herhangi bir 
durumda yok edilen paket hakkında geribildirim sağlama, hata oluşumlarında geribildirim 
sağlama, paket başka bir yoldan gideceği zaman geribildirim sağlama gibi görevler üstlenir. 
Örneğin, sorun çözümü için sıkça kullanılan Ping ve Tracert komutları ICMP Echo Request ve 
ICMP Echo Reply mesajları ile çalışır.  

ICMP mesajları IP datagramının veri alanında taşınır. IP başlığındaki protokol alanı 1'e 
ayarlanarak ICMP'nin kullanıldığı gösterilir. 

IP Başlığı 

 Tip (8) 

 Kod (8) 

 Toplamsal Hata (16) 

 Parametreler (eğer parametreler yoksa kullanılmaz) 

 Bilgi (değişken)  

 (n) = Alandaki bitlerin sayısı 

 Tip Alanı: Mesaj tipini tanımlar. 
 Kod Alanı: Hata veya durum bilgisi tipini tanımlar. 
 Toplamsal Hata(Checksum): ICMP mesajının 16-bit'lik 1'e tümleyenini hesaplar. 
 Parametreler: Parametrelerin daha uzun halinin belirlenmesinde kullanılır. 
 Bilgi: Mesajla ilgili bilgidir. 

Hedef ulaşılamaz (Destination Unreachable): Hedef bilgisayardan ağda herhangi bir bilgi 
alınamadığı durumlarda bu parametre kullanılır.  

Hedeften cevap dönen bir PING sorgusu: 
 



OSPF (Open Shortest Path First – Öncelikli Olarak Kısa Rotayı Kullanan): RIP protokolünde 
bulunan bazı eksik yanları geliştirmek ve düzeltmek için IETF (Internet Engineering Task Force) 
tarafından geliştirilmiş bir protokoldür. RIP' in aksine OSPF, Hat Durumu protokolü olarak 
tasarlanmıştır. Hat durumu yönlendirme protokolleri, topolojinin tamamını görebildiği gibi, ağ 
değişikliklerinde Tetiklenmiş Güncelleme gönderir. 
Buna göre yönlendiriciler ağdaki iki nokta arasında 
bulunan tüm yolların bilgisine ulaştıktan sonra SPF 
algoritmalarını kullanarak hangi yolun en iyisi 
olduğuna karar verirler. Ayrıca Hat Durumu 
Güncellemesi olarak bilinen, 30 dakikada bir 
periyodik güncellemeler gönderir.  

OSPF protokolünü diğer protokollerden farklı yapan 
en önemli özelliği hat durumu protokolü olmasıdır. 
Buna göre OSPF, yol bilgisini hızlı bir şekilde 
öğrenme, büyük ve karmaşık ağlarda daha iyi çalışabilme ve güvenilirlik konularında oldukça 
başarılıdır. OSPF protokolü uzaklık vektörü protokolleri gibi metrik kullanmaz. Yani herhangi 
bir basamak sayısı sınırlaması yoktur. Metrik hesaplamasında adı verilen bant genişliği ile ters 
orantılı olan değerler kullanır. En iyi yol, en düşük maliyetli yoldur ve en iyi rotalar yönlendirme 
tablosunda yer almaktadır. 

RIP (Routing Information Protocol – Yönlendirme Bilgi Protokolü): Uzaklık vektör 
algoritmasıyla çalışan ve yönlendirmeleri hesaplamak için Bellman-Ford algoritmasını kullanan 
bir protokoldür. RIP, yönlendirici cihazların tablosunda Yönetim Mesafesi 120 olarak yer alır. 
RIP yönlendiriciler, en iyi yol seçimini yaparken sadece hop  sayısına  bakar. RIP en fazla 15 
hop’ u kabul eder. Bu sayı aşıldığı zaman (yani 16. Hop’ a gelince) kaynak bulunamadı hatasını 
verir.  

RIP mesajları kapsüle edilmiş şekilde UDP 
segmentinde 520’nci porttan yollanır. RIP kullanan 
yönlendiriciler, 30 saniyelik döngüler halinde 
komşu yönlendiricilere tüm yönlendirme tablosunu 
gönderir. 

RIP için 3 ayrı zamanlayıcı bulunur.  

• Invalid (Geçersiz): RIP protokolü kullanan 
yönlendirici eğer 180 saniye boyunca ağ için bir 
güncelleme gelmezse (metrik 16 yapılarak) yönlendirme geçersiz olarak kabul edilir. 

• Flush (Çöpe Atma): RIP kullanan yönlendirici 240 saniye boyunca diğer yönlendiriciden bilgi 
alamazsa yönlendirme tablosundan yönlendirme bilgilerini siler.  

• Holddown (Beklemeye alma): Yönlendiricilerde loop’ u engellemek için kullanılan 
mekanizmalardan biridir. Bekleme süresi 180 saniyedir. Erişilemez olan bir ağ için holddown 
timer süresince beklenir. Eski metrikten daha iyi metrikli bir  yönlendirme güncellemesi 
gelmediği müddetçe bu güncelleme kabul edilmez. 180 saniye sonunda ağın tamamlanmış 
olacağı düşünüldüğünden yanlış yönlendirme bilgisi gelmeyecektir. Bu nedenle holddown 
timer süresi dolduktan sonra gelen güncelleme bilgileri (eski metriğe nazaran daha kötü bile 
olsa) kabul edilir. 



4. İLETİM KATMANI 

Bağlantılı (güvenli) ve bağlantısız (güvenli olmayan) iletimin sağlandığı katmandır. 
İletim katmanı göndereceği verileri “kısım (segment)” olarak adlandırılan küçük parçalara 
ayırır. Bu katman kendisinin üzerinde bulunan yapılara göre saydamdır; onlara veri akış 
kontrolü, hata denetimi, belirlenen hataların giderilmesi ve çoklama (multiplexing) gibi 
hizmetler sunar.   Ağ katmanının sağladığı imkânlarla beraber noktalar arasında (node-to-
node) bağlantıların daha güvenli olarak yapılmasını sağlar. İletim katmanı güvenli veri alış 
iletimini sağlamak amacıyla hata denetim mekanizmaları üzerine kurulmuştur. Katman hata 
denetiminin yapıldığı son OSI protokol parçasıdır. Eğer fiziksel katman doğru olarak 
çalışamıyorsa bu katmanın yükleneceği görev yükü daha da artacaktır.   İletim katmanı ayrıca 
aynı ağ bağlantısı üzerinde birçok mantıksal bağlantı yapmaya olanak sağlar. Aynı fiziksel 
bağlantıyı paylaşan birden fazla iletim (transport) bağlantısı oluşması ağ 
terminolojisinde multiplexing olarak adlandırılır.   İletim katmanı OSI modelinin orta 
bölümünde bulunur. Kendisinin altında bulunan üç katman alt ağ (subnet) olarak adlandırılan 
yapının tanımlanmasını sağlar. İletim katmanının bir diğer görevi ise alt ağlar oluşturarak ağları 
daha güvenilir hale getirmektir.   TCP (Transport Control Protocol) ve UDP (User Datagram 
Protocol) bu katman üzerinde işlevlerini yerine getirir.   İletim katmanı, çoklama (multiplexing) 
yöntemi ile değişik uygulamaların aynı “sanal adresleri” kullanmasını sağlar. Bu uygulamaların 
birbirlerinden bağımsız olarak çalışabilmesini sağlayabilmek için ayrıca farklı bir tanımlamaya 
gereksinim duyulur. Bu tanımlamaya “İletim Hizmetleri Erişim Noktası” (Transport Service 
Access Point – TSAP) denir. SAP ve TSAP, OSI modeli içerisinde ağlarda son noktaları 
tanımlamak için kullanılır. 

 İletim Katmanının Görevleri: 

 Akış kontrolü sayesinde bilgisayarlar arasında baş edebilecek hızda eşgüdümlü olarak 
veri iletimi sağlanır. 

  İletim katmanı ağlarda verimliliği arttırır. Tek fiziksel bağlantı üzerinden birden fazla 
iletim (transport) bağlantısı yaratılabilir. 

  Hata denetimi sayesinde iletilirken bozulmuş kısımlar (segment) belirlenebilir. 
  Hata meydana geldikten sonra yapılacak düzeltme işlevleri yine bu katman üzerinde 

tanımlıdır. Örneğin iletim sırasında meydana gelmiş kısımların yeniden iletilmesi 
sağlanabilir. 

İletim Katmanında Çalışan Bazı Protokoller: 

TCP (Transmission Control Protocol – İletim Denetimi Protokolü): TCP/IP modelinin taşıma 
katmanında bulunan protokolüdür. Bu protokol paketlerin doğru sırayla istenilen rota 
üzerinden gittiğinden emin olmak için kullanılan bir protokoldür. İki bilgisayar arasında ilk 
bağlantıyı sağlama görevi bu protokolündür. A bilgisayarı ile B bilgisayarı arasında TCP 
kullanarak bir bağlantı oluşturulmak istenirse ilk olarak A bilgisayarından B bilgisayarına TCP 
rastgele bir sequence numarası ile SYNchronize mesajı yollanır buna karşılık olarak B 
bilgisayarından A bilgisayarına TCP SYN ve ACKnowledgement mesajı yollanır. Ardından A 
bilgisayarı TCP ACK mesajını yollar ve son olarak B bilgisayarı bir ACK "TCP connection is 
ESTABLİSHED" mesajı alır. Bu yönteme three way handshake (Üçlü el sıkışma) denir ve bu 
TCP bağlantısının temel bağlantı kurulum esasıdır. 



 

TCP ayrıca, gönderilen veriler için özel bir TCP kabul paketi gönderir. Bu paket gelmiş olan 
paketlerden hangi byte'a kadar olan kısmının doğru olarak alındığını gösterir. Gönderen taraf, 
kabul gelmediği sürece paketi arka arkaya bir kaç kez yollar. Böylelikle paketin kesin olarak 
ulaştığından emin olur. Ayrıca flow control (akış kontrolü) kullanarak karşı tarafa gönderilen 
segmentlerin yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. 

UDP (User Datagram Protocol – Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Protokolü): UDP (User Datagram 
Protocol) Türkçesi ile Kullanıcı Veri bloğu İletişim Kuralları, TCP/IP protokol takımındaki iki 
aktarım katmanı protokolünden bir tanesidir ve verilerin bağlantı kurmadan yollanmasını 
sağlamaktadır. 

Gelişmiş bilgisayar ağlarında, paket anahtarlı bilgisayar iletişimde datagram modu 
oluşturabilmek adına UDP protokolü geliştirilmiştir. Söz konusu protokol minimum protokol 
mekanizması ile bir uygulama programından başka bir programa mesaj göndermek için bir 
izlek içermektedir. Paketin garantisini isteyen uygulamalar da TCP protokolünü 
kullanmaktadır. 

 

WAN adı verilen geniş alan ağlarında, görüntü ve ses aktarımı gibi gerçek zamanlı veri 
aktarımlarında kullanılan UDP aynı zamanda akış kontrolü ve bağlantı kurulum işlemleri 
yapmadığı için veri iletim süresini en aza indirmektedir. TCP ve UDP aynı iletişim yolunu 



kullandığı takdirde UDP ile yapılmış olan gerçek zamanlı veri transferinin servis kalitesi, TCP’nin 
yarattığı yüksek veri trafiği nedeni ile azalmaktadır. 

UDP güvenilir olmayan bir aktarım protokolü olarak nitelendirilmektedir. Zira ağ üzerinden 
paketi gönderdikten sonra gidip gitmediğini takip etmemekte ve bu nedenle de paketin yerine 
ulaşıp ulaşamayacağına onay verme yetkisine sahip değildir. UDP üzerinden güvenli bir şekilde 
veri göndermek isteyen uygulamaların bunu kendi yöntemleri ile yapması gerekmektedir. 

UDP, mümkün olduğunca az sayıda mesaj alışverişine odaklı ve ulaşım katmanında faaliyet 
gösteren bir protokoldür. Verilerin doğru veya yanlış şekilde iletilip iletilmediğini de garanti 
etmemektedir. UDP başlığı 4 alandan oluşur ve bu alanların her biri 16 bit uzunluğundadır. 

TCP ile UDP Arasındaki Farklılıklar 

 

 SMB (Server Message Block – Sunucu Mesaj Bloğu): Server Message Block(Sunucu İleti 
Bloğu), server-client arasındaki iletişimi sağlayan bir ağ protokolüdür. SMB protokolü, 
Windows sistemlerinin 139 ve 445 portlarını kullanarak, paylaşılan dosyalara erişimi, ağlar, 
yazıcılar ve çeşitli bağlantıları sağlar. Bu bağlantıların yanında oplock, dosya ve kayıt kitleme, 
dosya ve dizin değişikliği gibi işlemler de SMB üzerinden gerçekleşmektedir. 

 



SMB protokolü istemci-sunucu uygulamasıdır ve istemciden gönderilen istekler veya 
sunucudan gönderilen cevapları içeren veri paketlerini içerir. Bu paketler şu şekilde 
sınıflandırılabilir; 

 Oturum kontrol paketleri: Paylaşılan sunucu kaynaklarına bağlantıyı sağlar ve bu 
bağlantıyı sürdürür. 

 Dosya erişim paketleri: Uzak sunucudaki dizin ve dosyalara erişir ve bunları yönetir. 

 Genel mesaj paketleri: Verileri yazdırma kuyruğuna gönderir ve kuyrukların durumu 
hakkında veri sağlar. 

OSI ağ modelinde, SMB protokolü büyük çoğunlukla Uygulama veya Sunu Katmanı olarak 
kullanılır ve aktarım için daha düşük seviye protokollere dayanır. Taşıma katmanı protokolü 
olarak SMB, büyük çoğunlukla TCP/IP üzerinden NetBIOS ile kullanılır ancak SMB, taşıma 
katmanından bağımsız da kullanılabilir, SMB/NBT birleşimi genelde geriye dönük uyumluluk 
için kullanılır. 

5. OTURUM KATMANI 

Oturum katmanı, sunum katmanı ve iletim katmanları arasında bulunan, OSI modeli 
içerisinde tanımlanmış olan dördüncü katmandır. İşlevi iletim katmanından hizmet almak; 
sunum katmanının çalışması için gerekli servisleri sunmaktır.   Oturum (Session) katmanı 
bilgisayarlar arasında bağlantının kurulumunu, yönetimini, sonlandırılmasını; uygulama 
(Application) veya sunum (Presentation) katmanı düzeyinde veri akışını kontrol eder.   Oturum 
katmanı, genellikle iletim katmanı sunduğu servis türlerini çoğaltmak için kullanılır. Ağ 
üzerindeki bir bilgisayara bağlanmak, dosya transferi için oturum açmak bu katman üzerinden 
verilen servislere örnek olarak gösterilebilir. “Diyalog kontrol”, jeton yönetimi (token 
yönetimi), aktivite yönetimi oturum katmanın OSI modeline sağladığı bazı 
faydalardır.   Oturum katmanı, karşılıklı çift yönde (full duplex) veri akışına olanak sağlar. Bazı 
özel durumlarda bağlantıda olan iki noktanın aynı anda kritik olabilecek bir görevi yapmasını 
engellemek için aynı anda “sadece noktalardan birinin” işleyişine izin verilir. Bu yöntemi 
sağlamak için “jeton yönetimi” (token management) kullanılır.   Sıklıkla karşılaşılan bir sorunun 
çözümünde de oturum katmanı önemli bir görev üstlenir. Genel olarak uzun süren bağlantılar 
için tanımlanan belirli “zaman aşımı” (timeout) süresi vardır. İki bilgisayar arasında dosya 
transferi yapılırken, örnek olarak otuz dakika sonunda bağlantı kesintiye uğrayabilir. Transferin 
veya veri alışverişinin devam etmesini sağlamak için aktivite yönetimi (activity management) 
yöntemi kullanılır. Bağlantı kesildiğinde yeni bağlantıda en son eşleme noktasını kullanılarak 
bağlantı kaldığı yerden yeniden tesis edilir.   Oturum katmanı “port katmanı” olarak da 
isimlendirilir. Çünkü bilgisayar servisleri port’ lar aracılığı ile birbirleri arasında iletişim 
kurabilirler. Buna örnek olarak HTTP verilebilir. HTTP 80. port üzerinden hizmet verir. Bu 
katman üzerinden servis veren protokol ve uygulamalar aşağıdadır. 

Oturum Katmanında Çalışan Bazı Protokoller: 

RPC (Remote Procedure Call – Uzaktan Yordam Çağrısı): RPC, sunucu ve istemcilerin iletişimi 
için tasarlanmış bir servistir. Kullandığınız herhangi bir uygulama sunucu istemci iletişimine 
ihtiyaç duyuyor ise eğer RPC servisini kullanabilir. Bir mail sunucu için örnek vermek gerekir 
ise, istemci yani mail almak veya göndermek isteyen bir makine mail sunucuya pop3 ile 
bağlanarak mail alabilir ve smtp üzerinden mail gönderebilir. Mail sunucu tarafında bu 
servislerin çalışıyor olması gerekmektedir ki gelen isteklere cevap verebilsinler. Aynı örnekten 
yola çıkarak Microsoft Exchange Server istemcilere pop3 ve smtp desteği sunuyorken ayrıca 



iletişim için RPC protokolünüde 
kullanabilmektedir. Burada RPC istemci 
ve sunucu arasındaki iletişimi 
gerçekleştiren servis olarak 
gözlemlenmektedir.  

Özetle RPC; Sunucu ve istemci 

arasındaki iletişim için dizayn edilmiştir. 

Kullandığınız herhangi bir program 

sunucu istemci iletişimine ihtiyaç 

duyuyor ise  bu prosedürü sağlayan 

bilgisayar programına izin veren süreçler arası iletişim teknolojisidir. 

Kısaca bir sunucunun bir istemcide kod çalıştırmasına yarayan protokoldür. 

SQL (Structured Query Language – Yapısal Sorgu Dili): Türkçe anlamı sorgu dili olan Structered 
Query Language yani sql, herhangi bir programlama değildir. Veritabanı işlemleri için kullanılan 
bir alt dil olarak da bilinir. Bilgisayar ortamına aktarılmış olan işlenmemiş bilgilere veri 
denilmektedir. Bilgisayara girilen ve bilgisayar tarafından saklanan her şey veridir. İleri 
zamanlarda bu saklanan verilere kolaylıkla ulaşılabilir ve bu veriler istenildiği zaman 
kullanılabilir. Peki, bu sistemde sql veritabanı rolü nedir? SQL sisteminin ne demek olduğu ve 
hangi amaçla kullanıldığı ile ilgili geniş bilgiler veren bu yazı ile sistemin avantajlarını da 
öğrenebileceksiniz. 

Bilgisayar başında bir işle uğraşan kişilerin veri ile ilgilenmesi kaçınılmazdır. Verilerin belirli 
kriterlere göre sunulması işlemine sorgu denir. 
Sorgu işlemi ise sql ile yapılabilmektedir. Bir nevi 
sorgulama dili olan bu sistem ile veriler üzerinde 
işlem yapabilmek daha kolay bir hale gelmiştir. Sql 
veritabanı sistemi bir programlama dili olarak 
bilinse de, aslında bir veritabanı yönetim 
sistemidir. Bu sistem ile yalnızca veritabanı 
üzerinde işlem yapılabilmektedir. Bilgi artışının 
yaşanması ile beraber bilgisayara eklenen 
verilerin depolanması kaçınılmaz bir hale gelmiştir.  

Depolanma işleminin yapılabilmesi için dosya – işlem sistemi bulunmaktadır. Ancak 
günümüzde bu sistemin yeterli olmadığı görülmüş ve yeni bir depolama sisteminin gerekli 
olduğu anlaşılmıştır. Dağınık olarak yer alan verilerin düzenlenerek depolanması için sql 
veritabanı sistemi geliştirilmiştir. Veritabanı sisteminin kullanılmasının sağladığı birçok farklı 
avantaj bulunmaktadır. Şimdi bu avantajların neler olduğuna değineceğiz. 

NetBIOS: NetBIOS (Network Basic Input/Output System), bir yerel ağ (LAN) üzerindeki farklı 
bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan (veri aktarımı vs.) bir sistemdir. IBM 
tarafından ilk masaüstü bilgisayarlar için oluşturulan NetBIOS, daha sonra Microsoft 
tarafından Windows işletim sistemlerine uyarlanmıştır. 

NetBIOS üzerinden aynı ağ üzerindeki bilgisayarların iletişimi, temel olarak WINS (Windows 
Internet Name Service) Sunucusunun bilgisayarların NetBIOS isimlerini IP adreslerine 
çözümlemesiyle gerçekleşir. 



Bir bilgisayara işletim sistemi kurulduğunda bu bilgisayara bir NetBIOS ismi atanır. NetBIOS 
ismi, 16 adet ASCII karakterden oluşur. Bu isim tek parçadan oluşmaktadır. Yani etki alanı 
isimleri gibi (server1.sirket.com.tr)  değil de  ”server1”  gibi nokta kullanılmadan oluşturulan 
isimlerdir.  Ancak Microsoft bu adı 15 karaktere sınırlandırmıştır ve 16. karakteri NetBIOS son 
eki (NetBIOS  Suffix) olarak ayırmıştır (Bilgisayar ismi 15 karakterden azsa, 15. karaktere kadar 
boşluk karakterleriyle doldurulur).  Bu son ek,  Microsoft ağ yazılımı tarafından kayıtlı 
bilgisayarlarda kurulu olan hizmetlerin fonksiyonunu belirlemek için kullanılır. 

NetBIOS ismi bir benzersiz (Unique) veya bir grup (Group) ismidir. Bir NetBIOS işlemi belirli bir 
bilgisayardaki belirli bir işlemle iletişim kurduğunda benzersiz bir isim, birden çok 
bilgisayardaki birden çok işlemle iletişim kurduğunda grup ismi kullanır. 

Komut satırına "nbtstat  -n"  yazılarak yerel NetBIOS isimleri ve sunduğu hizmetler görülebilir. 

 

NetBIOS isimleri günümüzde kısıtlı kalmıştır. Çünkü artık bilgisayarlara 15 karakterlik isimler 
vermek yetersiz kalmaktadır. Özellikle İnternet ortamında kaynaklara daha geniş yapılar içinde 
ulaşmak, bilgisayar dünyasını NetBIOS yerine DNS tabanlı hale getirmiştir. 

 6. SUNUM KATMANI 

Sunum (Presentation) katmanı verilerin gösterimini sağlar. ASCII, Binary, EBCDIC gibi 
veri gösterim türleri mevcuttur. Bağlantı noktalarının birbirlerini anlamalarını sağlamak için 
aynı dilden konuşmaları gerekir. Bunun için veri gösterim sistemlerinin ve sematiğinin aynı 
olması sağlanmalıdır. SNMP protokolü ASN.1, ağ dosya sistemi (NFS – Network File System) 
XDR’i veri gösterimi için kullanır. Çoğu uygulamalarda ise sunum (presentation) katmanı 
işlevsiz olarak kabul edilir.   Sunum katmanı, iletimde olan bilgisayarlar arasında gönderilen 
verinin alıcı tarafından algılanabilir olmasını sağlar. 

 Sunum Katmanının Görevleri: 

 Verilerin şifrelenmesini, 
 Verilerin sıkıştırılmasını, 
 Grafik dosyalarının sıkıştırılması 
 ASCII ve EBCDIC karakterleri arasında dönüşüm yapılmasından sorumludur. 



Sunum Katmanında Çalışan Protokoller: 

JPEG (Joint Photographic Experts Group – Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu): JPEG (Joint 
Photographic Experts Group) formatında sayısal bir fotoğrafın bellek kartında veya sabit diskte 
kapladığı alan, görüntüde çok belirgin bir fark olmaksızın onda bir boyutuna kadar 
sıkıştırılabilir. 

Gözümüz detaya renkten daha duyarlı olduğundan, renk bilgisini daha fazla sıkıştırır. Ayrıca 
detay bilgisini de ince ve kaba olanlar olarak ayırır, ince detayları da kaba detaylara oranla 
daha az hesaba katar. Detayı bu yazının sınırlarını aşan bu işlemler bir dizi matematik formül 
ve sıkıştırma yöntemi ile sağlanmaktadır. 

Sıkıştırma için fotoğraf 8x8 piksellik birbirinden bağımsız ele alınacak karelere bölünür, bu 
kareler sıkıştırma arttıkça belirgin hale gelir. Bu da resimdeki kenar çizgilerinin 
belirginleşmesine ve görüntü kalitesinin düşmesine neden olur. Sıkıştırmayı azaltmak ise dosya 
boyutunun büyümesine neden olacaktır. 

JPEG kayıt seçeneği en ucuzundan en pahalısına bütün fotoğraf makinelerinde bulunuyor. 
Sıkıştırma seçenekleri veya başka bir deyişle kalite ayarı her makinede farklar gösterse de 
kullanıcılara mutlaka bir iki seçenek sunuluyor. 

JPEG sıkıştırmasıyla kaydedilen fotoğraflar detaylarını bir miktar yitirdiklerinden baskının 
önem taşıdığı durumlarda bu yöntem tercih edilmemelidir. Profesyonel çekimlerde JPEG 
yerine TIFF veya RAW dosya formatlarını kullanmak kaliteyi artıracaktır. Bellek kartınız 
yeterince büyükse dosya boyutunun büyük olmasına aldırış etmeksizin TIFF veya RAW 
formatlarında çekim yapabilirsiniz. 

GIF (Graphics Interchange Format – Grafik Dönüşüm Biçimi): GIF dosya formatı da tıpkı JPG 
gibi sık kullanılmaktadır. GIF formatının açılımı ise Graphics Interchange Format’tır. 

Bir aralar patent davaları ile karşı karşıya kalan GIF formatı TIFF ile aynı LZW sıkıştırma 
algoritmasını kullanıyor. Artık patent davaları bir kenara bırakıldı ve GIF formatı herkes 
tarafından kabul edildi. 

GIF dosyaları 256 renk çeşidini desteklemektedir.Bunu 8 bit renkli görseller olarak 
desteklemektedir. Bu 256 adet renk bir renk tablosu üzerine yazılarak saklanıyor. Grayscale de 
8 bit olduğu için bu format özellikle Grayscale dosyalar için son derece ideal. Gününüzde GIF 
dosyalarına en sık küçük animasyonlarda rastlıyoruz. 

JPG dosya formatlarında yaşanan kalite kaybı GIF formatında yaşanmıyor. Ancak yüksek 
kalitedeki görsellerin saklanması için uygun olmayan bir formatır. Çünkü sadece 8 bit renk 
desteklemektedir. 

Gife dönüştürmek istediğiniz resim çok kaliteli olursa ortaya komik bir resim çıkacaktır. Ancak 
bazen de ilginç bir etki ortaya koyuyor. GIF’in en iyi kullanım alanları tipografi ve geometrik 
şekilleri saklamak oluyor. Ancak geometrik şekillerde de SVG ve AI gibi vektör formatlar öne 
geçiyor. Günümüzde JPG kullanımı GIF kullanımına yeğleniyor. GIF ise ancak küçük komik 
animasyonlar için kullanılıyor. 

 



ASCII (American Standart Codes for Information Interchange – Bilgi Değişimi İçin Amerikan 
Standart Kodlama Sistemi): Bir metin bilgisini bilgisayar hafızasında temsil edebilmek için, 
bilgisayar sistemi, her harf veya sembol için bir sayısal değer atar. Hangi sembol için hangi 
sayının atanacağı kullanılacak kodlama sistemine bağlıdır. 

Neticede her harf ve sembolün bir sayısal karşılığı ve bu sayının da bilgisayar belleğinde veya 
depolama aygıtlarında saklanan bir ikilik sistem karşılığı vardır.  

 

Sembollerin sayısal karşılıklarını belirleyerek, sayısal olmayan ya da alfabetik türdeki bilgiyi 
bilgisayarda temsil etmek amacıyla kullanılan kodlama sistemlerinden en yaygın olarak 
kullanılanı ASCII kodlama sistemidir. 

ASCII sözcüğü American Standart Code For Information Interchange sözcüklerinin koyu 
yazılmış ilk harflerinden oluşan yapay bir sözcüktür. ASCII kodlama sistemi her sembol için 8 
bit kullanmaktadır. Sekiz bit kullanarak 0 ila 255 rakamları ile toplam 256 adet sembol temsil 
edilebilmektedir. ASCII kodlama sistemi 1963 yılında tanımlanmıştır. 

HTML (Hyper Text Markup Language – Hiper Metin İşaret Dili): Html (HyperText Markup 
Language / Hareketli Metin İşaretleme Dili), internet dökümanları oluşturmaya yarayan bir 
dildir. Html, belgelerin birbirine nasıl bağlanacaklarını ve belge içindeki metin, resim ve benzeri 
nesnelerin nasıl yerleştirilecekleri belirleyen ve etiket(tag) denilen kod parçacıklarından oluşan 
bir sistemdir. 

Html bir programlama dili değildir. Herhangi bir programlama mantığı taşımaz. Veriler içine 
yerleştirilen etiketler, metnin dolayısıyla belgenin browser tarafından verileri nasıl işleneceğini 
belirler. Html dokümanı 
hazırlamak için gerekli olan tek 
şey bir editördür. Bunun için 
piyasada bulunan kod veya 
görsel tabanlı bazı programları 
kullanılabilirsiniz. Bunun yanı 
sıra, bir editörünüz yoksa html 
dokümanı hazırlamak için size 
bir notepad bile yeter. Html 
dokümanınızı hazırladıktan 
sonra .htm veya .html uzantısı ile kaydettiğinizde bir html dokümanına sahip olmuş olursunuz. 

  



7.UYGULAMA KATMANI 

Uygulama katmanı programların ağı kullanabilmesi için araçlar sunar.  Microsoft 
API'leri uygulama katmanında çalışır. Bu API'leri kullanarak program yazan bir programcı, 
örneğin bir ağ sürücüsüne erişmek gerektiğinde API içindeki hazır aracı alıp kendi programında 
kullanır. Alt katmanlarda gerçekleşen onlarca farklı işlemin hiçbirisiyle uğraşmak zorunda 
kalmaz. 

Uygulama katmanı için bir diğer örnek Http’dir. HTTP çalıştırılan bir program değil bir 
protokoldür. Yani bir kurallar dizesidir. Bu dizeye gören çalışan bir Browser(IE mesela), aynı 
protokolü kullanan bir Web sunucuya erişir. 

OSI kavramsal bir modeldir. Yani hiçbir yerde OSI programı veya OSI donanımı diye bir şey 
göremezsiniz. Ancak yazılım ve donanım üreticileri bu modelin tanımladığı kurallar 
çerçevesinde üretim yaparlar ve ürünleri birbiri ile uyumlu olur. 

OSI Modeli aygıtların işlevlerini anlamak ve açıklamakta kullanılır. Örneğin HUB dediğimiz 
cihazlar gelen veriyi sadece bir takım elektrik sinyalleri olarak gören ve bu sinyalleri çoklayıp, 
diğer portlarına gönderen bir cihazdır. Bu da HUB'ların fiziksel(1. katman) katmanda çalışan 
cihazlar olduğunu gösterir. 

Oysa switch denen cihazlar 2. katmanda çalışırlar. Çünkü 2. katmanda tanımlı MAC adreslerini 
algılayabilirler ve bir porttan gelen veri paketini(yine elektrik sinyalleri halinde) sadece gerekli 
olan porta(o porttaki makinanın MAC adresini bildiği için) yollayabilirler. 

Yönlendiriciler(router) için ise bazen "3. katman switch'ler" tabirini görebilirsiniz.  Çünkü bu 
cihazlar biraz daha ileri gidip, 3. katmanda veri paketine eklenmiş IP adresi gibi değerleri de 
okuyabilir ve ona göre veri paketini yönlendirebilir. 

OSI Modelinde en üst katmandan yola çıkan ham veri (örneğin A harfi, bir resim, bir ses dosyası 
vb.), her katmanda o katmanla ilgili bazı ek bilgiler eklenerek bir alt katmana aktarılır.

 



Alıcı bilgisayarda ise, alttan üste doğru her katman karşı taraftaki eş katmanın bilgisini kullanır, 
gerekeni yapar, bu bilgiyi temizleyip paketi bir üst katmana geçirir. 

 

Modele göre her bir katman genellikle üç katmanla ilişki içindedir. Bu üç katman; alt ve üst 
katmanlar ve karşı taraftaki eş katmandır. Örneğin Transport katmanındaki TCP protokolü, 
doğal olarak bir üst katmandan aldığı veriyi bir alt katmana iletir(veri gönderimi) veya alttan 
geleni üste iletir(veri alımı). Ancak gelen veri paketleri eksik ise, tekrar gönderilmesi gereken 
veri paketini karşı taraftaki eş katmana bildirme görevini de yürütür 

Uygulama Katmanında Çalışan Bazı Protokoller: 

FTP (File Transfer Protocol – Dosya İletim Protokolü): FTP (Dosya Aktarım Protokolü) 
internete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için 
geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel isimdir. 
İlk geliştirilen internet protokollerinden birisidir. FTP protokolü ile bir bilgisayardan bir başka 
bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli bağlantı kurulur ve bir dizi 
komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma ve gönderme işlemleri yapılır. 

 FTP kullanarak dosya transferi gerçekleştirebilmek için şu bilgi ve programlara ihtiyaç 
vardır: 

 Bağlanmak istenen bilgisayarın internet adresi 

 Bağlanmak istenen bilgisayarda dosyalarına ulaşılacak hesapla ilgili kullanıcı adı ve 
şifresi 

 İnternet erişimi olan, üzerinde FTP yazılımı bulunan (FTP hizmeti veren) bir bilgisayar 

 Bağlanmak istenen bilgisayarda, FTP protokol komutlarını yorumlayacak çalışır 
durumda bir FTP istemcisi  

 



HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – Hiper Merin Aktarım İletişim Kuralı): HTTP (The 
Hypertext Transfer Protocol – Hiper Metin Aktarma İletişim Kuralı) ve HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure – Hiper Metin Aktarma Güvenli İletişim Kuralı), bir kaynaktan 
dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir 
iletişim kuralıdır. HTTPS, HTTP'ye göre daha gelişmiş ve daha güvenli bir iletişim kuralı olup, 
dokümanda bu iki iletişim protokolü ve çalışma prensipleri incelenecektir. 

HTTP, İnternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair 
kurallar ve yöntemleri düzenleyen uygulama katmanında çalışan bir iletişim protokolüdür. 
Web sitesi görüntülemek ve üzerinde çeşitli işlemler yapmak için kullanılır. 

HTTP/0.9 ve 1.0'da bağlantı tek bir "request-response" (istek-cevap) aşaması ardından 
kapanır. HTTP/1.1'de bağlantının birden fazla istek için kullanıldığı "keep-alive-mechanism" 
(hayatta-tutma-mekanizması) tanıtıldı. Böyle kalıcı bağlantılar sezilebilir gecikmeleri azaltır, 
çünkü istemci ilk istek yollandıktan sonra tekrar TCP bağlantısını onaylatmak zorunda kalmaz. 
Sürüm 1.1, HTTP/1.0'a göre bant genişliğini en uygun hale getirmiştir. Sunum 1.1'deki bir diğer 
geliştirme ise sunucunun, istemci tarafından açıkça istenilen kaynağın bir kısmını ilettiği "byte 
serving" (byte sunma)'dir. Bu da band gemişliği anlamında avantaj sağlamaktadır. 

HTTP oturumu ağ üzerindeki "request-response" işleminin bir aşamasıdır. HTTP istemcisi 
istekte bulunur. İstemci belli bir port üzerinden TCP (Transmission Control Protocol – Aktarım 
Kontrolü İletişim Kuralı) bağlantısı kurar (Genellikle 80. porttan). O port üzerinde dinlemekte 
olan HTTP sunucusu istemcinin istek mesajını bekler. İstek ulaştığında sunucu durum sinyalini 
geri döner. Sinyalde örnek olarak “HTTP/1.1 200 OK” ve ardından muhtemelen istenilen 
kaynağın gövde metni, hata mesajı veya bazı diğer bilgiler bulunabilir. 

HTTPS, HTTP ile SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security – Güvenli Soket 
Katmanı/Aktarım Katmanı Güvenliği) iletişim kurallarının şifrelenmiş iletişim ve güvenli 
tanımlama amacıyla birleşimidir. Varsayılan olarak 443’üncü porttan bağlantı kurar. 

HTTPS’in asıl amacı güvenli olmayan bir iletişim ağı üzerinden güvenli bir kanal oluşturmaktır. 
Bu yöntem hattı dinlemek isteyenlere karşı yeterli korumayı da sağlar. Banka Web-sayfaları 
veya yüksek güvenlik gerektiren uygulamalarda tercih edilir. 

HTTPS’e özgü güvenlik, tarayıcı yazılımıyla gelen başlıca sertifika sahiplerine dayanır. Bu, “Kime 
güveneceğimi söylemesi için sertifika sahibine güveniyorum.” demekle aynı şeydir. Bu yüzden 
bir Web sayfasına olan HTTPS bağlantısına yalnızca aşağıdakiler geçerliyse güvenilebilir: 

 Kullanıcının, tarayıcı yazılımının HTTPS’i düzgün bir şekilde önceden yüklenmiş 
sertifikalarla birlikte sağladığına güvenmesi. 

 Kullanıcının, sertifika sahibine sadece yasal Web sayfalarını yanlış yönlendirici isimler 
olmadan doğrulaması için güvenmesi. 

 Web sayfasının güvenilir yetkili tarafından imzalanan geçerli sertifika sağlaması. 
(Geçerli olmayan sertifika çoğu tarayıcıda uyarı verir.) 

NFS (Network File System – Ağ Dosya Sistemi): NFS verilerin birçok bilgisayarda paylaşılmasını 
sağlar.Bu sayede bir kullanıcının sadece özel bir bilgisayardan ağa oturum açması 
gerekmez.NFS yoluyla herhangi bir makinadan kendi dizinine (home directory) erişebilir.  



Ancak NFS çok yeterli bir protokol olmayıp, modem bağlantısı üzerinde çok yavaştır. Yerel ağlar 
(local network) için tasarlanan NFS hayli esnektir ve hem kullanıcılar hem de sistem 
sorumluları(adminisrator) için birçok olasılık sunmaktadır.  

Bu sistem dikkatli bir kullanım gerektirir. Herkesin ağ üzerine veri girişine izin vermek doğru 
bir yönetim planı olmayabilir. Birkaç gerekli önlem riski azaltacaktır.  

NFS olarak adlandırılan şey birbirinden farklı 4 protokolün birleşmesinden meydana gelmiştir. 

Bu 4 protokolde RPC(Remote Procedure Calls) ve portmap(rpc.portmap) portmapper,RPC 

program numaralarını port numaralarına çevirir. PC sunucusu çalışmaya başladığında 

portmap'e hangi kapının kullanılacağını ve yönetilen RPC program numarasını söyler. Bir 

kullanıcı bir program numarasına bir RPC isteği göndermek istediğinde; istenen programa 

erişim veren port numarasını almak için öncelikle sunucu 'portmap' ‘iyle bağlantı kurulur. 

Ardından RPC paketleri ilgili portlara gönderilir. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Yalın Elektronik Posta İletim Protokolü): 
SMTP kısaltması, internet üzerinden e-posta akışı arkasındaki izlek olan Simple Mail Transfer 
Protocol (Basit Posta Aktarım Protokolü) anlamına gelir. 

Bir e-posta gönderdiğiniz zaman ne olur? E-posta dağıtım işlemi aslında klasik postaya oldukça 
benzer: organize bir sistem zarfınızı önemser ve bir dizi adımlar sonunda alıcınızın gelen 
kutusuna düşer. Bu işlemde, SMTP sunucusu sadece SMTP çalıştıran ve aşağı yukarı postacı 
gibi davranan bir bilgisayardır. İletiler alındıktan sonra somut olarak e-postaların alıcılarına 
teslimi ile ilgilenen bu sunucuya gönderilir. 

Temelde, bir iletinin  bilgisayarınızdan alıcının bilgisayarına yolculuğu aşağıdaki gibidir: 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol – Yalın Ağ Yönetim Protokolü): SNMP (Simple 
Network Management Protocol - Basit Ağ Yönetim Protokolü) adında da anlaşılacağı gibi ağı 
yönetirken, ağ yöneticisine yardımcı olan basit bir uygulama katmanı protokolüdür. Temel 
anlamda, geniş ağlarda cihazların yönetimini ve denetimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. 



SNMP kullanılarak ağda bulunan Yönlendirici (Router), Anahtarlayıcı (Switch), Erişim Sunucusu 
(Access Server), Köprü (Bridge) ve hatta bilgisayar gibi cihazların sıcaklık, cihaza bağlı 
kullanıcılar, İnternet bağlantı hızı, cihaz çalışma süresi gibi temel bilgiler elde edilebilir. Bu 
şekilde ağın performansı artırılabilir, ağdaki problemler bulunup çözülebilir ya da ağda büyüme 
için önceden planlama yapılabilir. TCP/IP protokolünün bir parçası olan SNMP, IP adreslerini 
kullandığı için sadece kendi fiziksel ağını değil yönlendiricilerin diğer ara yüzlerinin de kontrol 
edilmesini sağlar. SNMP, ajan uygulama, yönetici uygulama ve ağ yönetim sistemi adı verilen 
3 bileşenden oluşmaktadır. 

 Ajan Uygulama: Ağdaki cihazlar üzerinde çalışan uygulamadır. Bu uygulama ile cihazın 
gerekli bilgileri alınır ve kayıtlı tutularak yönetici uygulamaya aktarılır. Aynı şekilde 
yöneticiden gelen değişklikler bu uygulama tarafından cihaza uygulanır. Yani kısacası 
bu uygulama, SNMP’nin, kullanılacağı cihazlar üzerinde çalışan bileşenidir. 

 Yönetici Uygulama: Ajan uygulama ile ağ yöneticisi arasındaki bilgi akışını sağlayan 
uygulamadır. Yani, ajan uygulamadan aldığı cihaz bilgilerini yöneticiye, yöneticiden 
aldığı yapılandırma değişiklik isteklerini de ajan uygulamaya ileten bileşendir. 

 Ağ Yönetim Sistemi: Yönetici birimde çalışan ve tüm ağdaki cihazların bilgilerinin eş 
zamanlı olarak izlenmesini ve yönetimini sağlayan yazılımdır.  

 

OSI Referans Modeli Katmanlarının Görevlerinin Özet Görünümü 

Katman Görevi 

7.) Uygulama (Application) Kullanıcının uygulamaları 

6.) Sunum (Presentation) Aynı dilin konuşulması; veri formatlama, şifreleme 

5.) Oturum (Session) Bağlantının kurulması ve yönetilmesi 

4.) Taşıma – Ulaşım 
(Transport) 

Verinin bölümlere ayrılarak karşı tarafa gitmesinin 
kontrol edilmesi 

3.) Ağ (Network) 
Veri bölümlerinin paketlere ayrılması, ağ adreslerinin 
fiziksel adreslere çevrimi 

2.) Veri İletim (Data Link) Ağ paketlerinin çerçevelere ayrılması 

1.) Fiziksel (Physical) Fiziksel veri aktarımı 

 

 



Network Cihazlarının OSI Referans Modelindeki Çalışma Katmanları 

Ağ Cihazı Çalıştığı Katman 

Yineleyici (Repeater), Hub Fiziksel Katman  

Köprü (Bridge)  Veri İletim  

Yönlendirici (Router) Ağ  

Geçit yolu (Gateway) Taşıma, Oturum, Sunum, Uygulama  

Anahtar (Switch) Veri İletim (Data Link Layer) 
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