
FAZ 2 - ETKİLEŞİMLİ TAHTA 
BTADANA İMAJI 

 
1. Gerekli Malzemeler: 

 En az 32GB Taşınabilir depolama aygıtı (USB 3.0 tercih ediniz) 

 Klavye 

 Fare  

 USB Çoğaltıcı 
Not : İmaj atma işlemlerinde kullanılacak olan fare ve USB çoğaltıcı olmazsa olmaz değil. Sadece klavye kullanılarakta yapılır fakat çok zorlanırsınız. 
Fare işinizi kolaylaştırır fakat hem klavye hem fare hem de depolama birimine USB portu yetmeyeceği için USB çoğaltıcı kullanmak gerekir. 

 
2. İmaj İçin Disk Oluşturma: 

 
Bu işlem için elinizde faz2-btadana.iso dosyası ile rufus.exe programı olması yeterlidir. Rufus programını 

kullanarak faz2-btadana.iso dosyasını depolama aygıtına yükleyeceğiz. Bu işlem sonunda depolama aygıtımız boot 
özelliğine sahip olacak ve gerekli dosyalar içerisine yüklenecektir. Resimlerdeki işlemleri sırası ile uygulayınız. 
 

 
 

            

İhtiyacınız olan dosyalar 

Rufus programını yönetici olarak 

çalıştırın. 

Rufus programında hiçbir ayarı değiştirmeden dosya 

yükleme butonuna basın. 

Taşınabilir depolama aygıtınızı bilgisayara 

takın. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Açılan dosya yükleme sayfasında faz2-btadana.iso 

dosyasını seçip “Aç” butonuna basın. 

iso dosyasını rufus programına yükleyince ayarlar 

otomatik olarak gelecektir. Yine hiçbir ayar 

değiştirmeden önceden takmış olduğunuz depolama 

aygıtınızı seçip “Başlat” butonuna basın. 

Yükleme başlamadan önce depolama birimindeki 

tüm verilerin silinecek uyarısı çıkacak. Doğru birimi 

seçtiğinize eminseniz “Tamam” butonuna basın. 

Depolama biriminiz hazırlanacak. Depolama biriminin 

USB 3.0 özellikte olması hem birimi oluşturma hem 

de imaj yükleme işlemlerinin süresini büyük ölçüde 

azaltacaktır. Mümkünse USB 3.0 birim tercih edin. 



 
 

3. İmaj Yükleme İşlemleri: 
 

Bu bölümde hazırlamış olduğumuz boot özelliğine sahip depolama birimini kullanarak etkileşimli tahtaya imaj 
yükleme işlemlerini anlatacağız. 

Etkileşimli tahtamız kapalı konumda iken mevcut 2 adet USB yuvasından birine depolama aygıtını diğerine de 
USB çoklayıcıyı takın. Ardından klavye ve fareyi USB çoklayıcıya takın. Bu aşamada depolama biriminizi etkileşimli 
tahtanın USB portuna direk takmak çok önemlidir. Kesinlikle çoklayıcı kullanmayın. Aksi taktirde imaj yükleme işlemi 
normalden çok uzun sürecektir. 

Tüm bağlantıları yaptıktan sonra sistemi açın ve klavyeden “F7” tuşuna aşağıdaki ekrana benzer bir ekran gelene 
kadar basıp çekin. Aşağıdaki ekran gelince listede etkileşimli tahtaya takmış olduğunuz depolama birimini seçip 
“Enter” tuşuna basın. 

 

 
 
Depolama biriminizi seçip “Enter” tuşuna basınca imaj işlemlerinde kullanılan Acronis 2015 programının giriş 

sayfası açılacaktır. Programı çalıştırmak için açılan sayfada en üstte bulunan “Acronis True Image 2015” linkini fare ile 
tıklayın. 
 

   

Yükleme tamamlandıktan sonra depolama 

birimimizin içerisinde bize lazım 3 adet dosya olması 

lazım. 

1. acronis_2015.iso (program dosyası) 

2. faz2-btadana.tib (imaj dosyası) 

3. grldr   (boot dosyası) 



 
 

 
 

 

Acronis 2015 programı açıldığında sol tarafta 

bulunan “Recovery” linkine tıklayın. 

Daha sonra orta kısımda bulunan “Disk 

Recovery” butonuna tıklayın. 

“Disk Recovery” butonuna tıkladıktan sonra 

Yükleme sihirbazı penceresi açılacaktır. Açılan 

bu pencerede imaj dosyamızı tanıtmamız 

gerekiyor. “Browse” butonuna basarak imaj 

dosyamızın yolunu gösterelim. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Sol kısımdan “Removable Drive” seçeneğini 

seçin. Bu seçenek bizim depolama birimimiz. 

Seçtikten sonra sağ bölümde bulunan faz2-

btadana.tib dosyasını seçip “Ok” butonuna 

basın. 

Yükleme sihirbazı seçmiş olduğumuz imaj 

dosyasının bilgilerini gösterir biçimde yeniden 

açılacaktır. “Next” butonuna basıp diğer 

sayfaya geçin. 

Bu sayfada “Recovery whole disks and 

partitions” seçeneğini seçip “Next” butonuna 

basın. 

Bu sayfada imaj dosyamızda bulunan bölümler 

listelenmektedir. Tüm bölümleri seçip “Next” 

butonuna basın. 



 
 

 
 

 
 
 
İmaj yükleme işlemi 10-15 dakika arasında bir sürede bitmesi gerekiyor. 
 
Herhangi bir sorun ya da öneriniz var ise bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
 
Adana İli Fatih Projesi Ekibi 
E-posta : btadana01@gmail.com 
Web : http://adana.meb.gov.tr/bt 
Telefon : 0322 458 83 71 – 1140 

Bu sayfada da imaj dosyamızı hangi sürücüye 

aktaracağız onu seçiyoruz. Yandaki resimde 3 adet 

sürücü gözükmekte olup bir tanesi pasif 

durumdadır. Bu imaj dosyasının bulunduğu sürücü 

olduğu için pasiftir.  Etkileşimli tahtalarda bir adet 

sürücü olduğundan listeden pasif olmayan 

sürücüyü seçip “Next” butonuna basın.  

Tüm disk silinecek uyarısı. “Ok” butonuna basarak 

geçin. 

Son olarak kısa bir özet sayfası açılıyor. “Proceed” 

butonuna basarak imaj yükleme işlemini 

başlatıyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra 

sistemi yeniden başlatın ve güle güle kullanın… 
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