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ÖZET 

 Internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Üniversite personelin 

lojmanlarında da bu teknolojiyi kullanmaları için değişik yollar düşünülmüştür. 

En etkin yol fiber kablolamadır. Ancak bu teknoloji dağınık kampüslerda maliyeti 

arttırmaktadır. Diğer seçenekler wi-fi yada DSL uygulamalarıdır. Bu çalışmada 

neden ADSL kullanıldığı ve İnönü Üniversitesi ADSL alt yapısı hakkında bilgi 

vermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dağınık, Bağlantı, Adsl 

 

ABSTRACT 

 Internet is an indispensable part of life. Different ways are planned for 

university employee to use internet in their residences at campus. The most 

effective way isfiber cabling. But this technology increases the expenses on 

widely placed campuses. The other options are wi-fi and DSL applications. 

In this study, it will be explained that why ADSL is used and ADSL 

substructure used at İnönü uni.  
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1. GİRİŞ 

 

 Günümüzde Internet hayatımızın her noktasında. Hareket halinde  dahi 

kullanabildiğimiz bu teknolojiyi evlerimizde kullanmak için değişik teknolojiler 

geliştirilmiştir. Kampus dahilinde odalarda, laboratuarlarda kullanılan bu teknolojinin 

kullanım alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. kampüsümüzün durumu ve mevcut alt yapı 

göz önüne alınarak kampus dahilinde Internet bağlantısı olmayan birimler ve lojmanlar için 

ortak bir çözüm bulunması gerekmektedir. 

 

    Resim 1- İnönü Üniversitesi Kampüsü 

 

 

  2- Neden ADSL? 

 

ADSL Asymetrical Digital Subscriber Line yani Asimetrik Dijital Abone Hattı’nın 

kısaltması olarak tanımlanan hızlı Internet bağlantısına verilen isimdir. ADSL, DSL 

teknolojisinin asimetrik olanı olarak da tanımlanabilir. Asimetrik kelimesi upload ve 

download hızlarının birbirinden farklı olmasından kaynaklanır. Örneğin 512/128 Kbps 

bağlantı hızı demek ilk yazılan rakamın download, ikinci yazılan rakamın da upload hızı 

olduğu anlaşılır. Bu teknolojinin bizim için en büyük avantajı kablolama altyapısının hali 

hazırda olmasıdır. Yani bu teknoloji mevcut bakır telefon hattı üzerinden kullanılmaktadır.  

 

Kampüsümüz dahilinde doğu lojmanları, batı lojmanları, Tıp Fakültesi lojmanları, 

dubleks daireler ve tripleks villalardan oluşmaktadır. Bu lojmanlarımıza Internet bağlantısı 



için akla gelen ilk çözüm fiber kablolamadır. Ancak lojmanların yan yana olmaması, fiber 

kablolamanın pahalı olması ve fiberden sonra CAT5 kablolamanında olmasından dolayı fiber 

kablolamadan vazgeçilmiştir. İkinci Çözüm kablosuz Internet çözümdür. Bu çözümün 

avantajı kablolama olmamasıdır. Yalnız bu teknolojininde dezavantajları vardır. Fiziksel 

engeller bunlardan bir tanesidir. Lojmanların yine dağınık olmasından dolayı lojmanlarda 

vericiyi gören odalarda bağlantı sağlanması diğer odalardan sinyal alınmaması lojman 

sakinlerine sınırlama getirmektedir. 

 

Diğer bir tercih ise Adsl (Asimetrik Dijital Abone Hattı)  uygulamasıdır. Bu teknoloji 

ile tanışmamız 2002 yılında switch’e benzer bir cihazın test amacıyla birimimize 

bırakılmasıyla başlamıştır ki aynı zamanda Adsl kelimesi ülkemizde Türk Telekom’un 

ihalesinden dolayı yeni duyulmaya başlanmıştır. Yüksek band genişliği artık ev kullanıcıların  

kullanımına açılma yoluydu.  Öncelikler Adsl’nin ne olduğunu belirten bir web sayfası 

hazırlandı. Bu sayfada bilgiler ve bu teknolojinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler verildi. 

İlk cihaz alındıktan sonra (16 port) bağlantı için başvurular beklendi. Port sayısının az oluşu 

nedeniyle toplu bağlantılar ile kampus lojmanlarına sinyal verilmeye başlandı. Ancak 

bireylerin gruplar oluşturup ortak bağlantı yapmaları zor olmaktaydı. Bireysel bağlantı için ise 

modem fiyatları yeterince uygun değildi. Bireysel bağlantıların arttırılması için 96 port daha 

alındı. 

 

3- Cihaz Seçimi ve Programlanması 

Cihaz seçiminde en önemli konu cihazın modüler olması gerekmekteydi. Bunun 

nedeni kampus dahilinde 2 adet santral olmasıdır. İlk alınan cihazlardan 24*4 port Rektörlük 

santraline 24*1 port ise Tıp Fakültesi santraline monte edildi. Ancak bağlantı isteği arttıkça 

cihaz sayısı da zamanla artmıştır. 

 



 
Resim2. ADSL Sistemi 

 

3.1 - Cihazın Ayarlanması 

Adls switch cihazı önünde 100Mgbit bir CAT5 bağlantı ve bu bağlantıda fiber ile 

omurgaya bağlıdır. Her bir cihazda 24 port bulunmakta ve her portun güvenlik için bir IP’si 

bulunmaktadır. Bu IP aynı zamanda kullanıcısının modem IP’sidir. Bu IP ile bir virüs yada 

worm yayılması durumunda kullancıya ulaşılmakta eğer sonuç alınamıyorsa port 

kapatılmaktadır. 

 

 

 



 3.2- İlk Kurulum 

Bu kısımda dsl bağlantı türünü vpi,vci kanallarını ve bağlantı türünü giriyoruz. Aynı 

zamanda cihaza uzaktan erişebilmek için bir ip veriyoruz. 

IUDslam2>> pm 

Enter Privileged Command Mode Password : 

Privileged command mode is turned on. 

 

IUDslam2>$ su 

All configuration will be cleared. Are you sure?(Y/N) yy 

To abort setup, enter ESC! 

Bridge(0)/PPPoA(1) ? 0 

  --> Bridge mode 

 

VPI ? ( 0-15) 0 

  --> VPI = 0 

 

VCI ? ( 1-255 ) 33 

  --> VCI = 33 

 

 

Enable packets transfer between ADSL ports ?(Y/N) yy 

 

DX6524C IP ? (dhcp/<IP>/<None-ENTER> 10.33.6.103 

  --> IP 10.33.6.103 

 

Subnet ? (255.255.255.00) 255.0.0.0 

  --> subnet 255.0.0.0 

 

Default gateway IP ? (<IP>/<None-ENTER>) 10.33.255.254 

  --> Gateway 10.33.255.254 

 

Filtering : IP Only ?(Y/N) y 

 

Filtering : Netbios over TCP/IP deny ?(Y/N) y 



 

Filtering : CPE DHCP deny ?(Y/N) y 

 

Saving configuration...Configuration saved. 

Updating flash filing system ...  

 

 Artık cihaz kullanıma hazır bulunmaktadır. Bundan sonra cihaz ile santral arasındaki 

bakır kablolamanın yapılmasıdır. Santralden direk kullanıcıya giden bakır kablo bir kesici 

kullanılarak önce cihaza girmekte sonra kullanıcıya gitmektedir.  
 

4- Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Yolları 

Teknolojini yeni olmasından ilk zamanlarda aşırı sorunlar rapor edilmekteydi. Ama 

raporlarımız sonucunda bu hataların %90 gibi yüksek bir oranda kullanıcı hatalarından 

kaynaklandığı görülmektedir. Kişiler bilgisayarlarına modemlerini tanıtamamakta yada IP 

ayarlarıyla oynamaktaydılar. Her ne kadar modem ayarlama bizim sorumluluğumuz 

olmamasına rağmen ilk modem kurulumu bölümümüz tarafından yapılmış daha sonra telefon 

desteği verilmiştir. Ancak modem markalarının ve bunların modellerinin artmasından ve her 

modemin farklı bir kurulum ve ayarlanmasından dolayı telefon desteği modem kurulumundan 

sadece gerekli bilgilerin verilmesine (VPI,VCI gibi) dönmüştür. %10’luk kısım bakır kablo 

bağlantılarında  yada arızalı modemlerden kaynaklanmaktadır. 

 

5- Sonuç 

Internet yaşamdır. Bu hayatın kampus dahilinde bürolarda olduğu gibi evlere de 

taşınması gerekmekteydi. Biz bu hayatı lojmanlarımıza taşıdık. Şuan Sistemimizde 280 port 

bulunmaktadır. Bağlı olan kullanıcılarımızın sayısı 360 civarındadır.  İlk etap da lojmanlara 

Internet sağlamak için düşündüğümüz bu sistem daha sonradan farklı amaçlarla da kullanıldı. 

Lojmanlar dışında, spor salonun, matbaa, kampus dahilinde bulunan anaokulu ve ilköğretim 

okulu ve özel kolej , ısı merkezi , Jandarma karakolu ADSL ile bağlantı verilmektedir. Aynı 

zamanda bu bağlantıyı fiber bağlantı ihtiyacı duyan birimlere fiber kablolama yapılıncaya 

kadar Adsl ile hizmet verilmiştir.  


