
 

 

 

 

Sistem Gereksinimleri  
 

App Server Sistem Gereksinimleri:  

● İşletim Sistemi 

o Windows 2012 R2 ve Üstü. 

 ● Domain Yapısı  

o Sunucu domaine dahil olmalıdır.  

● SQL Sistemi  

o MS SQL 2016 ve Üstü.  

o Express / Standart / Enterprise olabilir.  

o Local kurulabilir veya instance olarak başka bir SQL server içinden sağlanabilir. 

o  SQL server authentication Yetkisi gerekmektedir.  

o Tablo üretme ve Tablo düzenleme yetkileri gerekmektedir. 

 ● Sistem Kaynakları  

o 8 GB RAM tavsiye edilir, kullanıcı sayısı ve local SQL tercihine göre artırım yapılmalıdır.  

o 2CPU kullanılabilir. 4 Core CPU tavsiye edilir, kullanıcı sayısı ve local SQL tercihine göre artırım 

yapılmalıdır. 

o  Sistem dosyaları için Windows ve kurulu yazılımlar harici 5 GB alan gerekmektedir C diski 

üstünde. Tercihen SSD disk kullanılmalıdır.  

o Kullanıcı dosyaları C diski üstünde alan, farklı bir local disk üzerinde alan (D-F vb.), CIF üzerinde 

alan veya Network üzerinde (UNC Path) alan tercih edilebilir. Tercihen SSD disk kullanılmalıdır. 

o  Kullanıcı dosyaları için ayrılacak alan kullanıcı sayısına ve tanımlanacak kullanıcı kotasına göre 

belirlenmelidir. Tercihen SSD disk kullanılmalıdır.  

● Network Gereksinimleri 

o Kurumun network yapısına göre direk erişim (Real IP) veya local IP verilebilir.  

o  Subdomain tanımlanması tavsiye edilir. SSL için gereklidir.  

o SSL sertifikası yüklenmesi tavsiye edilir.  

● İzinler  



 

 

o AD sorgusu yapma yetkisine sahip bir AD kullanıcısı verilmelidir. Şifresinin otomatik değişmesini 

engellemek adına password never expired tavsiye edilir. Ayrıca Ldap ve sorgu izinleri 

verilmelidir. 

o  SMTP relay veya mail hesabı bilgileri gerekmektedir. Ayrıca ilgili port izinleri verilmelidir.  

o  SQL Server local değilse ilgili sorgu izinleri ve ilgili veri tabanında tam yetkili bir kullanıcı 

gerekmektedir.  

o Sisteme erişmesi istenilen kullanıcı networkleri için SSL durumuna göre 80 veya 443 izinlerinden 

biri verilmelidir.  

o DMZ Server kullanılacak ise App server ve DMZ server arasında SSL durumuna göre 80 veya 443 

izinleri verilmelidir.  

o Editör Server kullanılacak ise App server ve Editör server arasında SSL durumuna göre 80 veya 

443 izinleri verilmelidir. 

o Editör Server kullanılacak ise Editör server ile kullanıcı networkleri için SSL durumuna göre 80 

veya 443 izinlerinden biri verilmelidir.  

 

 

DMZ Server Sistem Gereksinimleri:  

 

● İşletim Sistemi  

o Windows 2012 R2 ve Üstü. 

●Domain Yapısı 

o Sunucu domaine dahil olmasına gerek yoktur.  

● SQL Sistemi 

o SQL kurulumuna gerek yoktur.  

● Sistem Kaynakları 

o 8 GB RAM tavsiye edilir, kullanıcı sayısı ve local SQL tercihine göre artırım yapılmalıdır. 

o 2 Core CPU tavsiye edilir, kullanıcı sayısı ve local SQL tercihine göre artırım yapılmalıdır. 

o Sistem dosyaları için Windows ve kurulu yazılımlar harici 5 GB alan gerekmektedir C diski 

üstünde. Tercihen SSD disk kullanılmalıdır. 

 ● Network Gereksinimleri  

o Kurumun network yapısına göre direk erişim (Real IP) veya local IP verilebilir. 

o Subdomain tanımlanması tavsiye edilir. SSL için gereklidir. 

o SSL sertifikası yüklenmesi tavsiye edilir.  

● İzinler  

o Sisteme erişmesi istenilen kullanıcı networkleri için SSL durumuna göre 80 veya 443 izinlerinden 

biri verilmelidir. 

o App server ve DMZ server arasında SSL durumuna göre 80 veya 443 izinleri verilmelidir. 


