
IP TELEFONLAR HAKKINDAKİ SORULAR 
 

Telefon nasıl talep ederim? 

Fakülteniz veya biriminizin taşınır kayıt kontrol yetkilisinden telefon talep etmeniz 

gerekmektedir. 

 Telefonum var adıma nasıl kayıt ettiririm? 

Telefonunuzun arkasında MAC adres bilgisini, telefonunuzun model ve marka bilgisini ayrıca 

İP numaranızı  YARDIM MASASINDAN  görevli kişiye çağrı açarak kayıt işlemlerini yapmanız 

gerekmektedir. 

İP adresim nedir? 

Telefonunuz KAREL marka ise telefonunuzun “OK” tuşuna bastığınızda gördüğünüz IPV6 

adresini çağrınızda belirmeniz gerekmektedir. Cisco telefonların ip bilgisi gerekli değildir. 

MAC adresim nedir? 

Telefonunuzun arkasını çevirdiğinizde MAC adresi yazısının hemen yanında bulunan sayıyı 

çağrınızda belirtmeniz gerekmektedir. 

Telefonumun marka model bilgisi nedir? 

Telefon marka ve model bilgileri ya telefonun üstünde bulunmaktadır ya da arkasında yapışık 

etiket üzerinde yer almaktadır.  

Telefonun kurulumunu nasıl yaparım ? 

Telefonunuzu kartondan çıkarıp arkasındaki bulunan soketlere (portlara) internet kablosunu 

takmanız yeterlidir. Duvardaki porttan gelen kabloyu internet yazan sokete, bilgisayarınıza 

gidecek internet kablosunu da PC yazan sokete takmanız yeterlidir. Resimde MAC adres ve 

telefon marka model bilgisi de yer almaktadır. 



 

 

Ahizeyi bağlarken neye dikkat etmem gerekli? 

Ahizenin kablosunu telefon simgesinin bulunduğu sokete takmanız gerekmektedir. 

 

 

 

Orhanlı Yerleşkesindeki Cisco telefonları nasıl kullanabilirim? 

Orhanlı yerleşkesinde bulunan Cisco telefonların kullanılabilmesi için öncelikle telefonların 

resetlenmesi gerekmektedir. Bu işlemi kendiniz yapabilir ya da telefonunuzu Bilgi İşlem 

elemanına götürerek resetlete bilirsiniz. 



Reset İşlemi: 

1- Telefonun arkasından network  kablosu çıkarılır. ( Telefondan duvara giden internet 

kablosu) 

Network  kablosu tekrar takılır ve takar takmaz telefon üzerindeki kare (diyez tuşu, 

tuşların en sonunda) tuşuna basılı tutulur.  

2- Ahizenin üzerinde kırmızı ışık yanıp sönünce kare tuşundan elimizi çekiniz. 

3- Sıra ile birden başlayarak kare tuşu da dahil tüm tuşları tek tek yavaşca tuşluyoruz. 

Telefon resetleme işlemine geçecek olup,  değişikliği alacaktır upgradin, güncelleniyor 

şeklinde ekranda yazılar görünecektir. Herhangi bir çalışmama veya değişikliği almama 

durumunda işlemi yeniden deneyiniz. 

 

Telefonum dışarıyı arayabilir mi? 

Tüm telefonlar dışarıyı arayabilir. 

Telefonum dışardan aramaları direkt alabilir mi? 

Kampüslerdeki 40** ve 50** ile başlayan numaralar sadece dahili olan sanal numaralardır. Bu 

numaralar aranmadan önce Santral numaramız olan 0 216 280 3333 numarası çevrilir. Daha 

sonra arayan dahili numarayı tuşlar. Bu numaralar dışındaki numaralar gerçek numaralardır. 

Dışardan direkt çevrildiklerinde hat sahibinin telefonu aranır. 

 

 RE modu nedir? 

Rahatsız Edilme kelimelerinin kısaltılmasıdır.  Ekranınız üzerinde RE yazıyorsa bu modu 

aktifleştirmişsiniz anlamına geliyordur. RE nin altındaki tuşa tekrar basarsanız normal moda 

dönersiniz. 

Telefonum arayınca meşgul çalıyor. Ama ben arama yapabiliyorum. 

Bunun anlamı telefonunuzu RE moduna almış durumdasınız. RE yazısının altındaki tuşa tekrar 

basınız. 

Ahizeyi kaldırıyorum ama ses duyamıyorum.  

Bunun anlamı ahizenizin kablosunu yanlış başlamış olmanızdır. Ahize kablosu telefon 

simgesinin olduğu sokete girecektir. 



 

 

Yerleşke değiştirdim. Ne yapmam gerek ? 

Telefonunuzu internete bağlayın. Servis yok yazıyorsa İP adresini ve MAC adresini Yardım 

Masasından görevli personele bildirin. 

Cevapsız çağrıları göremiyorum. 

Telefonunuzun arkasındaki kabloları söküp takmanız yeterlidir. 

 

Destek: https://yardimmasasi.medeniyet.edu.tr/ 

 

 

 

 


