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Özet: Raspberry Pi, Raspberry Pi Foundation[1] tarafından 2009‟da geliştirilmeye başlanmış usb ve 

Ethernet girişleri bulunan kredi kartı büyüklüğündeki tek board‟dan oluşmuş genellikle Linux işletim 

sistemi ile kullanılan tam donanımlı bir mini-bilgisayardır. Usb klavye/ mouse ile beraber  görüntü 

için  monitor yada TV bağlanarak kullanılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Rasberry Pi, Linux, Rasbian 

Installation and Use of Raspberry Pi 

 

Abstract:   Raspberry Pi is a fully equipped mini- computer started to being developed by Raspberry 

Pi Foundation[1] in 2009, having USB and Ethernet inputs, at size of a credit card consisting of a 

single board and used generally with the Linux operating system. Used by connecting it to a monitor 

or TV to display with a USB keyboard/ mouse.  
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1.Giriş 

Raspberry Pi (şekil-1) ile üzerine 

microSD karta Linux yada Windows 10  

kurularak   normal bir bilgisayar ile 

yapılabilecek pek çok şey yapılabilir, sunucu 

olarak kullanmak , yazılım geliştirmek, 

akademik çalışmalarda kullanmak , eğitim 

amaçlı öğrenci bilgisayarları yerine kullanmak 

gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir.  

Raspberry Pi (şekil-1), kredi kartı 

büyüklüğünde monitor ve klavye 

bağlayabileceğiniz mini bir bilgisayar kartıdır. 

ARM7 tabanlı bu mini bilgisayar, temel ofis 

uygulamaları ve oyunlar gibi normal bir 

bilgisayarda yapabileceğiniz çoğu işlemi 

yapmanıza imkan sağlamaktadır. Bununla 

birlikte yüksek çözünürlüklü(HD) video 

oynatabilme yeteneğine sahiptir.  
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2. Kurulum 

2.1.Gereken Donanımlar 

SD Kart: Tercihen  8GB SD kart (Raspberry 

Pi 2 için MicroSD kart) 

Ekran ve bağlantı kabloları: HDMI/DVI 

monitör yada ekran yerine kullanılabilecek bir 

televizyon, en iyi sonuç için kart üzerinde 

mevcut HDMI  girişi ile elde edilmektedir. 

DVI bağlantısı için HDMI-DVI kablosu,  eski 

tip TV ler bağlantısı için  RCA-SCART  

kablosu gerekmektedir. 

Klavye ve Mouse: Uyumlu bir USB 

bağlantıya sahip klavye ve Mouse(uyumlu 

klavye ve Mouse için 

http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals 

sitesine bakılabilir)  

Güç kaynağı: Standart bir kullanım için en az 

5 volt  ya da daha yüksek akım sağlayan bir 

USB güç kaynağı 

2.2. SD Kart  

Raspberry Pi , düzgün biçimlendirilmiş ve 

işletim sistemi içeren bir SD kart olmadan 

başlamaz. Raspberry Pi ile birlikte 

kullanılabilecek farklı Linux sürümleri 

mevcuttur bunun yanında Microsoft Windows 

10 sürümünü de yayınlamış durumdadır. 

Raspberry Pi A ve B için normal SD kart , 

Raspberry Pi B + ve Raspberry Pi 2 Model B 

(ikinci nesil) için en küçük, MicroSD 

gerektirir.  

2.3.İşletim Sistemi Kurulumu 

Raspberry Pi için düzenlenmiş 

NOOBS (New Out Of Box Software), 

Raspbian (Debian Wheezy tabanlı), Ubuntu 

Mate , Openelec, Pidora (Fedora tabanlı), 

Risck OS ve Windows 10 IOT gibi dağıtımları 

kullanılabilir. Öncelikle Raspberry Pi ile 

kullanılacak  ilgili dağıtım 

https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

sitesinden indirilebilir 

 

2.1.1.NOOBS Kurulumu 

 

 NOOBS kullanım için internetten 

önceden yüklenmiş NOOBS içeren SD kart 

satın alınabileceği gibi mevcut SD kartta da 

indirilen NOOBS veya NOOBS LITE dağıtımı 

kurulabilir. Bunun için; 

- Öncelikle yukarıda verilen adresinden 

NOOBS indirilir. 

- İndirilen zip formatındaki dosya bir dizine 

açılır 

- Elde bulunan  SD kart formatlayıcı bir 

program yada 

https://www.sdcard.org/downloads/formatt

er_4/ sitesinden indirilen SDFormatter.zip 

programıyla formatlanır 

- Daha sonra NOOBS açılmış zip dosyaları 

SD katta kopyalanır. 

- Hazıranan SD kart Raspberry Pi takılarak 

açılır, ilk açılışta boot ekranı gelir buradan 

Raspbian   yada farklı bir işletim sistemi 

seçilerek install üzerine tıklanır, böylece 

kurulum başlanır. 

2.1.2. Raspbian kurulumu 

- Yukarıda verilen siteden kurulması 

istenilen Raspbian dağıtımı indirilir. 

- İndirilen dağıtım bir zip dosyasında 

geliyor,  zip dosyasından img uzantılı imaj 

dosyası çıkıyor bu dosyayı  SD karta 

yazılması için Windows ortamında 

win32diskimager  programı yada konuyla 

ilgili mevcut başka bir program 

kullanılarak SD „ye yazdırılır. Linux 

ortamında ise  aşağıdaki komut 

kullanılarak SD karta yazdırılır. 

 

 sudo dd if=xxxx.img of=/dev/sd[SD disk 

harfi] 

 

- Yüklemi işlemi tamamlandıktan sonra 

hazırlanan SD kart  Raspberry Pi takılarak 

açıldığında aşağıda verilen yapılandırma 

menüsü (Raspi-config) Şekil-2 ekrana 

gelir. Ön kullanıcı adı pi ve  rasperry 

şifresi ile giriş yapıldıktan sonra startx 

komutu ile grafiksel ortama geçilir. 

http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals
https://www.raspberrypi.org/downloads/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
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Expand Filesystem: Eğer Raspbian kurulumu 

NOOBS kullanılarak yapıldıysa ,   hafıza 

kartının  tümü  otomatik olarak genişletiliyor 

bir şey yapmaya gerek yok, kurulum bir 

dağıtımım img dosyasından yapıldıysa kartın 

tamamının kullanılması için izin verilmesi 

gerekir, izin verilmez ise genellikle yetersiz 

disk uyarısı alınıyor. 

 Change User Password: İlk girişte 

var olan parolayı(raspberry) değiştirmek için 

kullanılır. 

 Enable Boot To Desktop or Scratch: 

Raspberry Pi‟nin açılışında grafiksel yada 

konsol karşılama ekran seçimi yapılır.  

 International Options: Dil, klavye, 

saat gibi yerel ayarlar yapılır 

 Enable Camera: Eğer kamera 

kullanılacaksa etkinleştirilir. Bu durumda en az 

128MB hafıza GPU atanır. 

 Add to Rastrack: 2012 yılında 

kurulan ve dünyada Raspberry Pi 

kullanıcılarının gösterildiği 

http://rastrack.co.uk/  haritasına yer almak 

istiyorsanız Rastrack katılabilirsiniz.    

 Overclock: Bu seçenekle overclock 

ayarlanarak işlemci normalden daha yüksek 

hızlarda çalıştırılabilir, bu seçeneği kullanırken 

dikkatli olunmalıdır, sistemde kararsızlığa 

neden olabilir. 

 Advanced Options: Bu seçenekle 

özellikle eski tip televizyonlardaki görüntü 

kayıplarını önlemek  ayarlamalar, ssh 

bağlantısına izin verme,sisteme  hostname ismi 

vermek, ses çıkışını HDMI yada 3.5 mm jack‟e  

yönlendirmek ve güncelleme  şekil-3 [3] gibi 

işlemler yapılır.  

  

http://rastrack.co.uk/
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3. Sonuç 

 

2009 yılında İngiltere'de Cambridge ARM 

laboratuarlarında bir grup öğrenci tarafından 

geliştirilmeye başlanılan 2012 yılında 

Raspberry Pi olarak piyasaya çıkmış ve 2105 

yılında Raspberry Pi 2 modeli duyurulmuştur. 

Kredi kartı büyüklüğünde  küçük ve yetenekli 

olan bir bilgisayar olan Raspberry Pi ile 

normal bir masaüstü bilgisayar ile yapılabilen 

işleri ; ofis programları, yüksek çözünürlüklü 

video izlemek ,çeşitli oyunlar oynamak, 

program geliştirmek, “Digital Signage” 

sistemleri kurulumu   ve bilgisayar destekli 

eğitim için   kullanılabilmektedir.  
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