
Bugün inceleyeceğimiz ürün  Asus’un X58 platformuna kattığı ilk üye olan Ati CrossfireX ve 

Nvidia SLI destekli Asus P6T Deluxe modeli. Şimdi gelin hep birlikte bu anakartı yakından 

inceleyelim. 

 

  

ASUS P6T DELUXE: 

Asus P6T Deluxe OC Palm Edition anakartında üst sınıf bir anakarttan beklediğiniz 
her şeyi bulabiliyorsunuz ki buna OC Palm Tool denen küçük bir aparat da dahil. 
Anakartımızda Intel’in yeni yongası olan X58 yongaseti bulunmakta, güney 
köprüsünde ise yine P45 anakartlardan aşina olduğumuz ICH10R yongası bulunuyor. 
Kısaca belli başlı yenilikleri listelemek gerekirse en önemli değişiklikler LGA 1366 
soket geçişi, bellek kontrolcüsünün işlemciye geçmiş olması, 3 kanal DDR3 bellek 
kullanımı, olarak sayabiliriz.  

P6T Deluxe anakartı 16+2 fazlı bir güç dizaynına sahip. Böylece anakartta iletilen 
akım sinyali çok daha temiz ve pürüzsüz olduğu gibi sürekli sağlanan voltaj değerleri 
de en üst hız aşırtma durumlarında bile mümkün olduğunca stabil kalıyor. Ayrıca 
anakartımız toplamda yine 24GB DDR3 bellek desteklerken aynı zamanda “Serial 
Attached SCSI” kontrolcüsü sayesinde yeni üst seviye SAS harddiskleri de 
destekliyor. Bu tip diskler genelde üst seviye serverlarda kullanılıyor. Yine bu 
anakartın üzerindeki üç adet Pci-Express 16x yuva sayesinde ister Ati CrossfireX 



isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir 
tablo halinde görelim. 

 

Anakart şu anda piyasadaki tüm Core i7 serisi işlemcileri çalıştırabiliyor. Üzerindeki 6 
adet DDR3 bellek yuvası ile toplamda 24 GB DDR3 bellek destekliyor. Anakartın 
desteklediği en yüksek resmi bellek hızı ise 1600 mhz. MSI X5. Kartta bulunan ek 
kontrolcüler sayesinde toplamda 2 tane SAS harddisk port, 2 tane IEEE1394 girişi, 2 
adet gigabit Ethernet girişi, 1 adet E-Sata girişlerine sahip oluyoruz. Intel’in kendi 
güney köprüsü tarafından desteklene altı adet Sata 2 portunda Raid 0/1/0+1 ve 5 
yapılabiliyor. Ayrıca anakartın üzerinde bir adet IDE bağlantı noktası ile toplamda 3 
adet PCI-Express 16x, 1 adet PCI-Express 4x ve 2 adet PCI genişleme yuvası 
bulunmakta. Bunlar haricinde 8 tanesi arkada olmak üzere toplamda 14 adet USB 
2.0 portu bulunuyor. Şimdi kartımıza yakından bakalım. 



 

 



 



 



 



 

  



 



 

  

Piyasadaki tüm Core i7 işlemcilere destek veren anakartımızda kısaca yinelemek 
gerekirse X58 ve ICH10R yongaları kullanılmış. Anakartımızın soğutmasına yakından 
baktığımız zaman klasik ısı borulu soğutma sistemini görüyoruz. Güney köprüsü olan 
ICH10R üzerindeki nispeten küçük ısı dağıtıcıdan başlayarak X58 yongası üzerindeki 
büyük pasif ısı dağıtıcıya ısı borularıyla bağlanan soğutma buradan da işlemci 
soketinin üstü ve sağındaki mosfet soğutucularına bağlanmakta. Özellikle X58 
yongası üzerindeki alüminyum-bakır karışımı yapraklı dizayna sahip pasif soğutucu 
dikkat çekici. Intel’in stok fanı sayesinde bu yaprakların arasından girecek olan hava 
ile yonganın daha efektif soğutulacağı düşünülmüş. Eğer başka bir soğutucu 
kullanılacaksa, anakartın kutusundan çıkan vidalarla bu pasif blok üzerine 40mm 
çapında bir fan oturtmak mümkün. Asus firması eski anakartlarından aşina 
olduğumuz ve Stack Cool adını verdikleri soğutma teknolojisini burada da kullanmış. 
Bu teknoloji sayesinde oldukça ısınan anakart bileşenlerindeki ekstra sıcaklığı 
anakartın Stack Cool PCB dizaynı sayesinde daha efektif olarak kendi üzerinden 
uzaklaştırdığı belirtiliyor. Anakartın arka tarafına baktığımızda ise işlemci soketinin 
altına denk gelen kısımda Asus’un metal bir parça kullandığını görüyoruz. Anakartta 
komple olarak katı kapasitör kullanılmış ki son zamanlarda çoğu üretici artık bu tipleri 
tercih ediyor. Anakartın genel yerleşimi ise kusursuza yakın diyebiliriz.  
İşlemci soketinin hemen sağ üst tarafında ise anakartın 8 pin güç girişini görüyoruz. 
Biraz altta ise işlemci fan giriş soketi görülüyor. İşlemci soketinin çevresi ise 16+2 



fazlı güç dizaynından dolayı oldukça kalabalık. Soket etrafında birçok ısı dağıtıcı ve 
katı kapasitörler görebiliriz. 

 

  

Anakartta üç siyah ve üç turuncu olmak üzere toplamda 6 adet DDR3 bellek yuvası 
bulunuyor. Böylece ister turuncu ister siyah renge üçer adet takacağımız DDR3 
bellekler ile 3 kanal bellek teknolojisine kavuşuyoruz. Anakartımız toplamda 24GB 
DDR3 destekliyor. Ayrıca bellek slotlarının birinci PCI-Express 16x yuvasından 
uzakta olması da iyi olmuş, böylece bellek söküp takarken sistemde olabilecek uzun 
bir kart sizi engellemiyor. Bellek slotlarımızın hemen altında ise anakartın 24 pinli güç 
girişini görebiliriz. Bunun yanında ise Bios pilini görüyoruz. Bios pili için oldukça sıra 
dışı bir yer ancak böylesine üst seviye bir anakartta pcb üzerinde boş yer bulmak da 
zor. 



 

  

Anakartımızın sağ kısmında sata bağlantı noktalarını görebiliriz. 6 adet kırmızı renkli 
sata girişi ICH10R tarafından yönetilmekte iken iki adet turuncu renkli SAS girişi 
anakart üzerindeki Marvell 88SE6320 yongası tarafından kontrol ediliyor. Kırmızı 
portlarda Raid 0/1/0+1/5 destekleri bulunurken turuncularda Raid 0/1 yapılabiliyor. 
Yine anakartımızdaki Marvell 88SE6111 yongası sayesinde hayata geçirilen IDE 
portunu da burada görebiliriz. Yine bu yonganın desteklediği bir adet e-sata portu da 
anakartın arka çıkışında bulunuyor.  



 

  

Anakartımızın alt kısmında ise birçok ek bağlantı noktası görülüyor. Soldan sağa 
sayacak olursak ilk olarak ses çıkışı pinlerini görüyoruz.  Bunun yanında artık 
çoğumuzun kullanmadığı ama anakartlarda halen bulunan floppy girişi yer almakta. 
Kırmızı renkli IEEE1394 firewire girişi de floppy girişinin yanında yerini almış. Firewire 
çıkışının sağında ise 3 adet mavi renkli usb çıkışları görülmekte. Daha sonra ise uzay 
sistem kullananları sevindirecek olan anakart power/reset tuşları ile yüksek voltaj 
jumper’ı ve ön panel bağlantı pinleri yer alıyor 



 

  

Anakartımızda 3 adet PCI-Express 16x, 1 adet PCI-Express 4x ve 2 adet de PCI 
genişleme yuvaları bulunmakta. Anakartta bulunan 3 adet Pci-Express 16x yuvaları 
sayesinde Ati CrossfireX ve Nvidia Dual SLI teknolojilerinin desteklendiğini de 
yeniden belirtelim. 2 adet PCI genişleme yuvası arasında da Asus’un P45 çipsetli 
anakartlarından hatırlayacağımız Express Gate SSD modülü yerini almış. Bu modül 
sayesinde işletim sistemini açmadan internete girebilir, resimlerinize bakıp müzik 
dinleyebilir veya skype aracılığıyla arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. 



 

  

Anakartımızın arkasında bir adet ps/2 klavye/mouse girişleri ile birlikte, 8 adet USB 
2.0 girişleri, 1 adet IEEE1394 girişi, 2 adet Ethernet girişi, 1 adet e-sata girişi, 1’er 
adet koaksiyel ve optik ses girişi ile 7.1 kanal analog ses girişleri bulunuyor. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  

Anakartımızın kutusundan çıkan en dikkat çekici aparat hiç kuşkusuz ki anakartın 
adının içinde de geçen OC Palm aparatı. Bu aparatı usb kablo aracılığıyla 
anakartımıza bağladıktan sonra TurboV yazılımı aracılığıyla sistemimize hız aşırtma 
yapabildiğimiz gibi aynı zamanda içinde bulunan Yahoo eklentileri sayesinde sistem 
kaynaklarının kullanım durumu, fan hızları ve sistem sıcaklıklarının takibi yine bu 
ekrandan yapılabiliyor. Ön yüzde aleti açma kapama tuşu ile birlikte sonradan 
programlanabilir akıllı tuşlar bulunmakta. Arka tarafta ise masamızın üzerinde bir 
fotoğraf çerçevesi gibi durmasını sağlayacak açılır kapanır ayağı bulunan cihazımızın 
USB 2.0 bağlantı girişi de yine arkada. Ekran kalitesi ise böylesine basit bir cihazdan 
beklediğimizden çok daha iyi diyebiliriz. Açıkçası biz bu oc palm aparatını çok 
beğendik ve kesinlikle anakarta artı değer katan şeylerin başında geliyor.  


