
wwPHP.com Debian Minimal Kurulumu. 

Kullanılan Yükleme Kalıbı : debian-8.7.1-amd64-CD-1.iso   

Debian tabanlı bir server kurmak isterseniz veya projelerinizde kullanmak için en minimal 

konfigurasyonda masaüstü araçlarını içermeyen içerisinde sadece Debian’ın starndart araçları ve Ssh 

server bulunan kurulumu. 

 

1. Adım : Boot ekranında bulunan Install seçeneğine gelip “Enter”’a basıyoruz. 

 

2. Adım : Dil seçimi kısmında istediğiniz dili seçebilirsiniz fakat ben İngilizceyi tercih ediyorum. 



 

3. Adım : Ülke bölümünde Other seçeneğine gelip Enter’a basıyoruz. 

 

4. Adım : Sonraki pencerede Asia seçeneğini seçiyoruz. 



 

5. Adım : Turkey seçeneğini seçip Enter’a basıyoruz. 

 

6. Adım : United States’ı seçip Enter’a basıyoruz. 



 

7. Adım: Klavye konfigurasyonun da hangi klavye cinsini kullanıyorsanız onu seçiyoruz. 

 

8. Adım : Bu kısımda eğer  1 den fazla ethernet kartınız varsa kullandığınız ana ethernet kartınızı 

seçmenizi isteyecektir, fakat  1 adet ethernet kartınız varsa karşınıza çıkmayabilir. 



 

9. Adım : Bu bölümde sisteminize bir ad veriyorsunuz, default olarak debian yazıyor fakat ben 

wwphp yaptım. 

 

10. Adım : Eğer kuracağınız siste bir domain yapısı dahilinde ise buraya o domaini yazabilirsiniz 

yada wwphp.local diye bir adreste verebilirsiniz ben boş bırakıyorum. 



 

11. Adım : Bu bölümde sistem sisteme Root kullanıcısı ile giriş yapmanız için bir şifre belirtmenizi 

istiyor. 

 

12. Adım : Sistem Root kullanıcısı harcinde 1 adette yerel kullanıcı oluşturmanızı istiyor, bu 

kısımda yerel kullanıcının kullanıcıadını tanımlıyorsunuz. 



 

13. Adım : Tanımladığınız yerel kullanıcı için bir şifre oluşturuyorsunuz. 

 

14. Adım : Disk yapılandırma yöntemini seçiyorsunuz default  olarak ben ilk sıradakini seçiyorum. 



 

15. Adım : Dizin yapınız oluşturulurken nasıl oluşturulmasını istediğini seçiyorsunuz ben default 

olarak gelen ilk sıradakini seçiyorum. 

 

16. Adım : Eğer sistem özeti doğru ise Finish olan seçeneği seçip Enter’a basıyoruz. 



 

17. Adım : Yes seçeneğini seçerek Enter’a basıyoruz. 

 

18. Adım : Ana sistem dosyaları yüklenmeye başlıyor. 



 

19.Adım : Eğer içerisinde yüklemek istediğiniz paketler bulunan Debian CD’si yoksa No’yu 

seçiyoruz. 

 

20. Adım : İnternet üzerinden debian paketlerini indirmek için Yes’i seçip devam ediyoruz. 

 



 

21. Adım : Debian paketlerini indirmek istediğiniz lokasyonu seçiyorsunuz. 

 

22. Adım : Lokasyonu seçtikten sonra paketleri indirmek istediğiniz sunucuyu seçiyorsunuz. 



 

23. Adım : Eğer internet hattınız üzerinde bir proxy kullanıyorsanız doldurun yoksa boş bırakıp 

devam edin. 

 

24. Adım : Kullanılabilir paketleri indirmeye başlıyor. 



 

25. Adım : Yes seçeneğini seçerek devam ediyoruz. 

 

26. Adım : Yüklemek istediğimiz paketleri seçiyoruz, ben en minimal şekilde yüklemek istediğim 

için sadece SSH server ve standard system utilities’ı seçiyorum. 

 



 

27. Adım : Grub boot loader ana başlatıcı olsunmu diye soruyor ben Yes diyerek devam 

ediyorum. 

 

28. Adım : Burada boot loader’ı hangi harddiske kurmak istediğinizi soruyor burada ana 

harddiskinizi seçip Enter’a basıyoruz. 



 

29. Adım : Kurulum tamamlandı continue diyerek sistemi yeniden başlatıyoruz ve kurulum cdmizi 

çıkartıyoruz. 

Bu kurulum Debian’ı en minimal şekilde kurmayı göstermektedir. 

Bu kurulum yönergesi yardımıyla kurulum yaptığınızda herhangi bir masaüstü aracı çıkmayacaktır 

tamamen konsol ile kullanmanız gerekir. 

Debian’ı mysql server, ftp server, web server vb. Şeylerde kullanmak için bu şekilde kullanabilirsiniz. 
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