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1. Genel İletişim Becerileri 

1.1. Sosyal medya kavramını anlama 

 

Basit sosyal medya kullanımı ile ilgili çeşitli önerilerde bulunmak için, sosyal medyanın anlamı hakkında 

ortak bir anlayış olmalıdır. 21. yüzyıl ilerledikçe, günlük yaşamımızda sosyal medya kavramını daha çok 

duyuyor ve bu kavrama hayatımızda daha büyük bir yer veriyoruz. Sosyal medya hakkında çeşitli 

tanımlamalar vardır ve bu kavramla ilgili en basit ve en kapsamlı özetlerden biri de Matthew Hudson 

(2018) tarafından yapılmıştır: “Sosyal medya, kişilerin içeriği hızlı, verimli ve gerçek zamanlı olarak 

paylaşım yapmalarına olanak sağlamakiçin tasarlanmış web sitelerini ve uygulamaları ifade eder.”- M. 

Hudson. 

 

Sosyal medya, insanların günlük 

alışkanlıklarını değiştirmektedir; 

örneğin kağıt formatlar yerine 

dijital cihazlar tercih edildiği için 

birçok gazete ve / veya dergi 

özellikle elektronikleşmiştir. Sizin 

torunlarınızın veya arkadaşlarınızın 

torunlarının çok fazla basılı 

fotoğraflarının olmadığını fark 

etmiş olabilirsiniz, ancak 

bilgisayarlarında, telefonlarında ve 

tabletlerinde binlerce fotoğraf 

vardır. Kitaplar, dergiler, 

makaleler, gazeteler, forumlar ve 

kamuya açık tartışmalar 

dijitalleşmiştir. Şekil 1, bu 

kavramın dünya çapında bir 

fenomen haline geldiğini 

göstermekte ve dünyadaki 

bölgelere ait sosyal medya 

kullanım istatistiklerini 

özetlemektedir (Ocak 2018).  

 

 

Şekil 1: Bölgelere göre Ocak 2018 itibariyle küresel sosyal ağ kullanım oranı (www.statista.com)  

 

 

 

http://www.statista.com/
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1.2.  Sosyal medya türleri ve platformları (Facebook, Twitter, Skype, Viber, WhatsApp) 

 

Günümüzde erişime açık çok çeşitli sosyal medya türleri ve platformları bulunmaktadır, ancak bu el 

kitabında en çok bilinenlere odaklanacağız; bunlar aynı zamanda “DIAL” projesinin anketinde 

katılımcıların özellikle dikkatini çekenlerdir.  

En büyük sosyal medya ağları Facebook ve Twitter'dır. Popüler mesajlaşma ve içerik paylaşım araçları ise 

Skype, WhatsApp ve Viber'dır. Hepsinin farklı hedef kitleleri, amaçları ve içeriği vardır. Bu bölümde 

sosyal platformlar hakkında kısa ve kapsamlı açıklamalara yer verilmektedir.  

Facebook:    

 

 Hesap oluşturabildiğiniz, fotoğraflarınızı, yazılarınızı, internet gazetesi haberlerinizi, videolarınızı, 

hikayelerinizi ve diğer bilgilerinizi arkadaşlarınızla (veya istediğiniz herhangi biriyle) 

paylaşabildiğiniz çevrimiçi bir platformdur. 

  İlgilendiğiniz konuları başkalarıyla tartışmak için bir grup oluşturabilir ya da bir gruba 

katılabilirsiniz (forum gibi). Ayrıca en sevdiğiniz müzisyenleri, müzik grubunu, oyuncuyu, 

mağazaları, kitapları, TV yıldızını ve hatta en güncel haberleri almak için kafeteryaları takip 

edebilirsiniz. Şekil 2, “DIAL” projesinin Facebook grubuna ait bir örnektir. Bu sayfayı takip 

edebilir ve projenin nasıl gittiğini görebilir, güncellemelere ilişkin fikir edinebilir ve dijital-kıdemli 

yetkililer ile ilgili bazı bilgileri okuyabilirsiniz. Bir sohbete katılmanız da memnuniyetle 

karşılanmaktadır.  
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Şekil 2: Facebook grubu örneği: “Projenin“ DIAL ”Facebook sayfası” 

 

 

 Kazak örmek benzeri herhangi bir hobiniz varsa küçük işletme grubu oluşturabilir ve ürünlerinizi 

çevrimiçi olarak satabilir, müşter bulabilir ve/veya müşteri tabanınızı genişletebilirsiniz (Lütfen 

dikkat ediniz! Bu seçenekle ilgileniyorsanız, yerel hükümetinizle de bağlantı kurmanız ve küçük 

bir işletme oluştururken aklınızda bulundurmanız gereken tüm önemli bilgileri öğrenmeniz 

gerekir). 

  Facebook'ta bilgi paylaşımının yanı sıra, oyunlar oynayabilir, arkadaşlarınızın veya sizin 

yakınlarınızdaki ilginç etkinlikleri arayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hangi etkinliklerle ilgilendiğini 

görebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj atabilirsiniz. E-posta göndermek yerine, 

mesajlaşma seçeneğini seçebilir ve herkese ücretsiz hızlı mesajlar gönderebilirsiniz. 

Mesajlaşmanın en güzel yanı, en sevdiğiniz kafeteryanın Facebook grubuyla iletişim bile 

kurabilmeniz ve çevrimiçi olarak pazar günü açılıp açılmayacaklarını ya da başka herhangi bir 

soruyu sorabilmenizdir. 

 Başlangıçta, Facebook gençler ve öğrenciler içindi, ancak günümüzde bu platform her yaştan kişi 

tarafından kullanılıyor. Bu platform sadece bireylerin ortak ilgi alanlarını ve fikirlerini paylaşma 

yeri değil, aynı zamanda şirketlerin işlerini tanıtması için de bir yer haline geldi. Bu nedenle 

Facebook kullanıcıları şirket reklamlarını ve etkinliklerini çok sık görüyorlar.  

 

Twitter:  
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 İnsanların takipçilerine kısa mesajlar yazdığı bir çevrimiçi ağ sitesidir. Bu platformda böyle 

mesajlar oluşturmaya tweet atmak denir. Kendi hesabınızı ve kendi tweetlerinizi 

oluşturabilirsiniz, ancak tweet atmak zorunlu değildir. Sadece diğer kişilerin tweetlerini okumak 

için de bir hesap oluşturabilirsiniz. Örneğin, ülkenizin başkanını veya en sevdiğiniz ünlüyü takip 

edebilirsiniz. Şekil 3'te dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo’nun Twitter hesabını görebilirsiniz. 74 

milyondan fazla Twitter kullanıcısı tweet'lerini okumak için onu takip ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Twitter'da bir hesap örneği – 74 milyondan fazla Twitter kullanıcısı tarafından takip edilen Cristiano Ronaldo’nun 

Twitter profili. 

 

 

 Bazı insanlar ilginç şirketleri keşfetmek ve takip etmek için twitter kullanıyor.  

 “İnsanlar çok çeşitli sebeplerle tweet atıyorlar: gösteriş, dikkat çekme, web sayfalarının bitmek 

bilmeyen kişisel tanıtımları, can sıkıntısı. Tweetlerin büyük bir çoğunluğu bu mikroblogları 

eğlenceye çevirmek, dünyaya haykırmak ve kaç kişinin sizin yazılarınızı okumayı seçtiğini 

göstermek için atılıyor.” - Paul Gil.  

 İnsanların takip etmek istediği ünlüler ve şirketler olduğu için Twitter hâlâ popüler olmakla 

birlikte, bazı ülkelerde konsepti ve kitleleri değişmiştir. Artık iş dünyasına daha çok benzeyen bir 

platform olduğu, gazetecilerin, medyanın, politikacıların ve aktivistlerin güncel konular hakkında 

fikirlerini konuştukları bir yer olduğu görülmektedir. 

Skype (ref. Skype ana sayfası):   

 Skype, tüm dünyanın konuşmasını sağlayan bir yazılımdır. Milyonlarca kişi ve işletme Skype'ı 

kullanarak Skype'taki diğer insanlarla  ücretsiz video görüşmesi yapabilir ve  ses  gönderebilir; 

birebir ve  grup aramaları  yapabilir,  anlık mesajlar gönderebilir ve  dosyalar paylaşabilir . Skype'ı 

telefonunuzda, bilgisayarınızda veya tabletinizde olmak üzere sizin için en uygun cihazda 

kullanabilirsiniz. 

http://www.skype.com/go/video
http://www.skype.com/go/skypetoskypecall
https://support.skype.com/faq/FA10613
http://www.skype.com/go/im
http://www.skype.com/go/transferfile
http://www.skype.com/go/mobile
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 Skype’ı ücretsiz  indirebilirsiniz , kullanımı kolaydır. 

 Belli bir miktar ödeme yaparsanız, çok daha fazlasını da yapabilirsiniz -  çağrı atmak ve  SMS 

göndermek  gibi.  Kullandığınız kadar ödeyebilirsiniz  veya abonelik  satın alabilirsiniz. Aynı 

zamanda  iş  dünyasında tüm işçilerinizi, iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi işlerin yapılması için bir 

araya getirebilmenizi de sağlar. 

 Skype herkes içindir, hedef kitlesi var olduğu yıllar boyunca çarpıcı bir şekilde değişmemiştir.  

Viber (  ref. Viber ana sayfası): 

 Viber, kim olduklarına veya nereden geldiklerine bakmaksızın insanları birbirine bağlayan bir 

arama ve mesajlaşma uygulamasıdır. 

 Videolar, fotoğraflar ve bağlantılar paylaşabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz telefon görüşmeleri ve 

görüntülü görüşmeler yapabilir, ücretsiz mesaj gönderebilirsiniz. 

 Uygulama Doğu Avrupa’da, Belarus’ta, Moldova’da ve Ukrayna'da popülerdir.  

 Bu uygulama sohbet etmeyi, arkadaşlarına ve ailesine mesaj ve video göndermeyi seven herkes 

içindir.  

WhatsApp:   

 Bu uygulama Viber'den pek farklı değildir. Ayrıca mesajlaşma, dosya paylaşımı, sesli mesajlaşma, 

görüntülü arama ve grup sohbetleri için kullanılan ücretsiz bir uygulamadır. 

 Uygulama Akıllı Telefonlar içindir, ancak masaüstünde de kullanabilirsiniz.  

 Uygulamayı yalnızca çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz (İnternet bağlantınızın olması gerekir).  

 Bu uygulama sohbet etmeyi, arkadaşlarına ve ailesine mesaj ve video göndermeyi seven herkes 

içindir.  

 

Bu platformlarda iletişim genellikle gayri resmîdir, çünkü sosyal medya yoluyla birisine ulaşmak gayrı 

resmî bir iletişim şekli olarak kabul edilir. Duygularınızı emoji denilen sohbetinize ekleyebileceğiniz yüz, 

hayvan veya diğer nesnelerin küçük animasyonlarıyla ve ikonlarla ifade edebilirsiniz. Örneğin, aile 

üyenize “İyi ki doğdun!” diyebilir ve bir çiçek veya gülen yüz ekleyebilirsiniz. Şekil 4, Facebook'ta emoji ile 

doğum günü dileği göndermeye bir örnektir. 

 

Şekil 4: Facebook'ta doğum günü kutlamasında emoji kullanımına örnek 

 

http://www.skype.com/go/download
http://www.skype.com/go/skypesms/
http://www.skype.com/go/skypesms/
http://www.skype.com/go/rates/
http://www.skype.com/go/subscriptions/
http://www.skype.com/go/business
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1.3. Sosyal medyada hesap oluşturma ve silme 

 

Genellikle sosyal medyada veya internette herhangi bir yerde hesap oluşturmak basit bir işlemdir, 

sadece aktif bir e-posta adresine ihtiyacınız vardır. Sosyal medyada (örneğin, Facebook'ta) yeni bir hesap 

oluşturmak istediğinizde aşağıdaki gibi göstergelere bakmanız gerekir:  

 Yeni hesap oluştur 

 Buraya kayıt ol 

 Henüz kayıt olmadınız mı? Buraya kayıt ol 

Bu göstergeler tüm sosyal medyada ya da kayıt olmaya izin veren herhangi bir internet platformunda 

vardır. Kayıt butonuna tıkladığınızda site, adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve doğum bilgilerinizi 

isteyecektir. Bu olağan bir işlemdir. Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype ve Viber’e nasıl kayıt 

olunacağını daha ayrıntılı bir şekilde olarak anlamak için, bu bölümü okumaya devam ediniz. 

Facebook'ta hesap oluşturma / silme  

 AŞAMA 1:  İnternet penceresini açın. Adres çubuğuna www.facebook.com  yazın. Facebook Ana Sayfası 

görünecektir. Kayıt yaptırmadan önce en az 13 yaşında olmanız gerektiğini bilmelisiniz (bu kural 

torunlarınız için geçerlidir). Facebook'a kaydolmak ücretsizdir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Facebook ana sayfasının ve adres çubuğunun doğru adrese sahip ekran görüntüsü. 

 ADIM 2:  Facebook ana sayfasında, adınızı, soyadınızı, 

e-posta adresinizi, şifrenizi, doğum gününüzü ve 

cinsiyetinizi girin. Hesabınız için gerçek adınızı kullanmanız 

gerekir.  

 

 

http://www.facebook.com/
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Şekil 6: Facebook kaydı için başvuru formu.  

 AŞAMA 3:  "Kaydol" butonuna tıklayın. Bilgilerinizin tümü doğruysa, sağladığınız e-posta adresinize bir 

doğrulama e-postası gönderilir.  

 

 

 

 

 

Şekil 7: Yukarıdaki tüm verileri girdikten sonra tıklanması gereken kayıt ol butonu. 

 AŞAMA 4:  "Kaydol" butonuna tıklayın. Bilgilerinizin tümü doğruysa, sağladığınız adrese bir doğrulama 

e-postası gönderilir. Facebook'tan size gelen yeni bir mailiniz olup olmadığına bakın. Facebook'tan yeni 

bir e-posta varsa, açmak için tıklayın ve ardından e-postada bulunan mavi bağlantıya tıklayın. Bu 

bağlantı, doğrulama bağlantısıdır. Buna tıkladıktan sonra e-postanızı kapatabilirsiniz. Birinci adıma 

dönün.  

 AŞAMA 5:  Artık Facebook'un ana sayfasındasınız ve bu kez kayıt olmayacaksınız, bu sefer e-posta 

adresinizi ve Facebook hesabınız için oluşturduğunuz şifreyi kullanarak giriş yapacaksınız.  
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Şekil 8: Facebook'un ana sayfası. Kırmızı daire, giriş verilerinin nereye yazılacağını açıklar. 

 

Facebook'ta hesap oluşturmak için gerekli 5 aşamayı gördünüz . Hesap oluşturma hakkınız olduğu kadar 

hesabınızı silme yetkiniz de vardır. Hesabı silmek için öncelikle profilinizden oturum açmış olmanız 

gerekir.  

 Facebook sayfanızı silmek  için hesabınıza giriş yapmalısınız, ardından  facebook.com/help/delete 

account adresindeki “Hesabımı sil” sayfasına gidin ve büyük mavi butona tıklayın. 

 Facebook yardım sayfası  diyor ki: “Hesabınızı sildiğinizi insanlar sizi artık Facebook'ta göremez. 

Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz veya yedekleme sistemlerinde depolanan diğer veriler gibi 

gönderdiğiniz tüm verilerin tamamen silinmesi 90 gün sürebilir. Biz bu bilgileri silerken, Facebook 

kullanan diğer insanlar bunlara erişemez.” Fikrinizi değiştirir ve daha sonra oturum açarsanız, hesabınızı 

yeniden etkinleştirme şansına sahip olursunuz, ancak verilerinizin bir kısmı veya tamamı silinmiş olabilir. 

 

 

 

 

 

Skype'ta hesap oluşturma 

 AŞAMA 1:  Bilgisayarınızdaki Skype  simgesine çift tıklayın (muhtemelen masaüstünüzdedir).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Skype penceresi - hesap oluştur butonu en alt kısımdadır.  

https://www.facebook.com/help/224562897555674
https://www.facebook.com/help/delete_account
https://www.facebook.com/help/delete_account
https://www.facebook.com/help/224562897555674
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 AŞAM- 2:  Gerekli bilgilere göre formu doldurunuz. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı yazın ve 

hatırlayacağınız bir şifre oluşturun. Numaranız ve adınız yerine, "e-postanızı kullanın"a tıklayarak e-posta 

adresinizle de kaydolabilirsiniz. Dilerseniz şifrenizi bir kağıda yazabilir ve güvenli bir yere koyabilirsiniz, 

ancak daima hatırlayabileceğiniz bir şifre seçmeniz önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Skype'ta hesap oluşturma - başvuru formu.  

 AŞAMA 3:  Bilgileri doldurduğunuzda, üzerinde “İLERİ” yazan büyük mavi butona tıklayınız. Birkaç adım 

daha ilerlediğinizde, Skype e-posta adresinize bir güvenlik kodu gönderecektir. Şimdi e-postanıza gidin, 

giriş yapın, posta kutunuzda Skype'tan yeni bir e-posta gelmiş olmalıdır. Skype postasına tıklayarak açın; 

mailde Skype başvuru formuna yazılacak bir güvenlik kodu olacaktır. Şimdi koda bakın, bir yere yazın ve 

Skype kayıt bölümüne geri dönün. Bu kodu sayfada gerekli yere yazın ve “ileri” butonuna tıklayın. Skype 

hesabınızı yüklemek biraz zaman alacaktır, bu yüzden lütfen sabırlı olun. Bu aşamadan sonra yeni 

hesabınız sevdiklerinizle iletişim kurmaya hazırdır.  

Önceki adımlarda bir Facebook hesabının silinebileceğini öğrendik. Skype için bu işlem, biraz daha 

karmaşıktır. Skype, Microsoft hesaplarınızla bağlantılı olduğundan Skype hesabınızı silerek tüm 

bilgilerinizi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, artık Skype kullanmamaya karar vermişseniz, Skype ayarlarında 

adınızı ve soyadınızı değiştirirsiniz, böylece başkaları sizi artık bulamaz. Aksi takdirde, Skype hesabını 

silmek temel bir dijital beceri bilgisi olarak kabul edilmez. 

Twitter'da hesap oluşturma 

 AŞAMA 1:  İnternet üzerinden  www.twitter.com  adresine gidin. Twitter Ana Sayfası 

açılacaktır. Büyük mavi "Kaydol" butonuna tıklayın.  

 

 

 

http://www.twitter.com/
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Şekil 11: Twitter Kaydol butonu. 

 AŞAMA 2:  Büyük mavi butona tıkladıktan sonra, Skype’ta olduğu gibi adınızı ve telefon numaranızı 

isteyen bir pencere açılacaktır. E-postanızı, Skype'a kaydolurken olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu sefer 

telefon kaydını deneyelim. Bilgileri doldurun ve İLERİ'yi tıklatın. 

 

 

 

 

 

Şekil 12: Twitter hesabı oluşturma başvuru formu.  

 AŞAMA 3:  Bir telefon numarası ile kaydolmayı seçerseniz, Twitter size kodlu bir SMS mesajı göndererek 

numaranızı doğrulamanızı ister. Telefonunuza bir göz atın – Twitter’dan içerisinde kod olan yeni bir 

mesaj gelmiş mi? Mesajdaki kodu Twitter kayıt formuna yazın. Kayıt formu aşamalarını bilgilerinizi 

doldurarak ve “İleri” butonuna tıklayarak takip ediniz.  

 
 AŞAMA 4:  Bir kullanıcı adı oluşturmak çok önemli bir adımdır. Twitter geliştiricileri, kullanıcı adlarının 
uzunluğunun  15 karakterden az olmasını önerir ve marka karışıklığını önlemek için, "admin" veya 
"Twitter" kelimeleri içeremez.  
 

Hesabınızı Twitter'dan silmek istiyorsanız: 

 AŞAMA 1:  Tarayıcınızdan Twitter web sitesine  giriş yapınız.  
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Şekil 13: Twitter çevrimiçi adresi olan adres çubuğu.  

 AŞAMA 2: Sayfanın üst kısmındaki   Twitter avatarınıza tıklayınız.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Twitter Avatar konumunuz.   

 

 

 AŞAMA 3:    Ayarlar ve gizlilik’e tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15: Ayarlar ve gizlilik butonu.    

 AŞAMA 4: Hesap menüsünün altında yer alan Hesabınızı devre dışı bırakın’a tıklayınız. 
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Şekil 16: Hesap Menüsü ve Hesap devre dışı bırakma butonu. 

 

 AŞAMA 5:  Hesabınızı devre dışı bırakmak istediğinizi onaylamak için parolanızı girin. 

 

 

 

 

 

Şekil 17: Bir Twitter hesabının devre dışı bırakıldığını onaylamak için parola girişi. 

 WhatsApp ve Viber'de hesap oluşturma  (digitalunite.com tarafından sağlanan talimat)  
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Bu adımlar, akıllı telefonlara sahip olan dijital cihaz kullanıcıları içindir, çünkü WhatsApp ve Viber 

çoğunlukla telefonda kullanılır (ancak, WhatsApp ve Viber hesaplarınızı da bilgisayarınızla senkronize 

etmek mümkündür).  

 AŞAMA 1:  Viber veya WhatsApp uygulamalarını çevrimiçi olarak indirin. Telefonunuzdaki AppStore 

veya PlayStore’a gidin. Arama çubuğuna  'WhatsApp' veya “Viber” yazın. Bu, indirmesi ücretsiz olan 

WhatsApp Messenger uygulamasını getirir.  'İndir' butonunun üzerine dokunun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18: Whatsapp kurulumu. 1. “Whatsapp” yazacağınız arama çubuğu; 2. Uygulamayı kurmak için “İndir” 

butonu;  

 

 AŞAMA 2 Viber ve WhatsApp'a çalışması için gereken izinleri vermek için ‘Kabul et’e tıklayınız. Bu 

indirme işlemini otomatik olarak başlatacaktır. Uygulamayı indirmek için hangi bağlantıyı kullandığınıza 

bağlı olarak, bunun veri ücretlendirmesi gerektirebileceğini unutmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

1

. 

2

. 
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Şekil 19: Kurulum işlemini başlatmak için “Kabul Et” butonu.  

 AŞAMA 3:  İndirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı açmak için 'Aç' a tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 20: “Aç” butonu.   

 

 

AŞAMA  4  Hizmet Şartları'nı kabul etmeniz istenecektir. Bir sonraki aşamaya geçmek için bunu kabul 

edin. 
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Şekil 21: Şartlar ve koşullar için anlaşma. 

 AŞAMA  5:  Şimdi telefon numaranızı doğrulamanız gerekiyor. Cep telefonu numaranızı girin ve 'İleri' 

butonuna tıklayın. Doğrulamak istediğiniz numaranın bu olduğunu onaylamanız istenecek, böylece 

herhangi bir hata yaptıysanız geri dönüp düzeltebilirsiniz. Daha sonra telefonunuza 6 basamaklı 

doğrulama kodunu içeren bir mesaj gönderilir. WhatsApp bunu otomatik olarak algılamalı ve numaranızı 

doğrulamalıdır, ancak öyle olmadıysa size gönderilen kodu yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 22: Cep telefonu doğrulama penceresi.  

 AŞAMA 6:  WhatsApp profilinizde kullanmak istediğiniz adınızı veya takma adınızı yazın. Bu son adımdır. 

Artık arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurmak için WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.  

 

Telefonunuzda Viber hesabı oluşturmak için WhatsApp'ı yüklerken olduğu gibi aynı adımları uygulamanız 

gerekir, ancak WhatsApp’i arama çubuğuna yazmak yerine, Viber'i aramanız gerekir, “İndir” ve “Aç” a 

tıklayın.  Şekil 23'te Viber kurulumunun nasıl göründüğünü görebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 23: Viber kurulum formu.  
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Ülkenizi seçmeli ve telefon numaranızı kaydetmelisiniz. Şekil 16, bahsedilen işlemi göstermektedir. 

Şekil 24: Viber'i akıllı telefonunuza yüklerken ülkenizi ve telefon numaranızı kaydetme. 

Viber, telefon numaranızı (1) onaylamanızı isteyecek ve Şekil 17'deki gibi cep telefonunuza Viber kayıt 

formuna (2) yazmanız gereken bir kodu SMS ile gönderecektir.  

 

 

 

 

 

Figure 25: Telefon numaranızı Viber üzerinden etkinleştirme. 

Son olarak, Viber hesabınızda kullanmak istediğiniz adınızı veya takma adınızı girebilirsiniz.  

WhatsApp'ta hesabınızı silmek istiyorsanız: 

 AŞAMA 1:  Telefonunuzdaki “WhatsApp” uygulamasını açın.  

 AŞAMA 2:  “Menü” butonuna tıklayınız (1), ardından “Ayarlar” (2), ardından “Hesap” (3) ve son olarak 

“Hesabımı sil”e tıklayınız (4) - Şekil 26'da görebilirsiniz.  

 

1 

3 
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Şekil 26: WhatsApp hesabını silmenin dört aşaması. (1) Menü butonu; (2) Ayarlar butonu; (3) Hesap butonu ve (4) 

Hesabımı Sil butonu.  

Viber'deki hesabınızı silmek istiyorsanız: 

 AŞAMA 1:  Telefonunuzdaki “Viber” uygulamasını açın.  

 ADIM 2  “Menü” butonuna ve ardından “Ayarlar” a (1), ardından “Hesap” a (2) ve ardından “Hesabımı 

sil” e (3) dokunun.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 27: “Viber hesabı” nı silme aşamaları. (1) Ayarlar butonu; (2) Hesap butonu ve (3) Hesabımı Sil butonu. 

 

1.4. Bir blog, web sitesi veya forumda yorum yazma 

 

Bu proje yaş bakımından kıdemli bireyleri dünyaya bağlamakla ilgilidir, diğerleriyle bağlantı kurma 

yollarından biri de çevrimiçi iletişim kurmaktır. İlgilendiğiniz bilgiyi arayabileceğiniz birçok blog, web 

sitesi, haber portalı ve sosyal medya mevcut. İlgilendikleri bir konuyu tartışmak isteyen ya da belki daha 

fazlasını öğrenmek isteyen kişiler için pek çok forum ve blog da bulunmaktadır. Bu bölümde çevrimiçi 

yorum bırakmaya ilişkin temel adımları öğreneceksiniz, çünkü asıl amaç çevrimiçi platformların nasıl 

çalıştığını anlamaktır, böylece bu bilgiyi kullanarak her tür çevrimiçi platformda aktif rol alabilirsiniz.  

2 

4 

1 

3 

2 
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Örneğin, yorum bırakabileceğiniz en popüler siteler muhtemelen Facebook ve Twitter'dır. Facebook'ta 

resimleri, videoları, paylaşılan makaleleri ve diğer kişilerin gönderilerini yorumlayabilirsiniz. Fikrinizi 

ilgilendiğiniz gruplarda ve işletme sayfalarında da ifade edebilirsiniz. Hemen hemen tüm yayınlarda 

yorum bırakabilirsiniz (metnin yazarı yorum yapmaya izin vermediği durumlar hariç), bu nedenle asıl 

mesele, bir yorum bölümünü nerede arayacağınızı ve yorumunuzu çevrimiçi olarak nasıl 

yayınlayacağınızı anlamaktır. Şekil 28’de, bir fotoğrafa yorum yazma örneği görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28: “Dial” projesinin Facebook gönderisine yorum ekleme örneği. Kırmızı ok yorum bölümünü gösterir. 

 

 

 

1. Gönderinin altında veya beyaz bir kutunun içindeki Yorum Yap’a tıklayın.  
2. Yorumunuzu yazın. 
3. Yayınlamak için enter tuşuna basın veya yayınlaya basın. 

 

Yorum bölümü tüm forumlarda ve bloglarda bulunur (yazar makalenin yorumlanmasını istiyorsa), yorum 

yapmak, makale, video, resim veya başka bir kişinin görüşü hakkındaki görüşlerinizi ifade etmektir. 

Fikrinizi ifade etmek için yorum bölümüne bakınız. Genellikle yorum bölümü makalenin altındadır, 

bölümü bulmak ve kendinizi ifade etmek için sayfayı aşağı kaydırın. Şekil 29, bir blogun rastgele bir 

yorum bölümünü göstermektedir.   
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Şekil 29: Blogun yorum bölümü örneği.  

Bir başka popüler çevrimiçi yorum seçeneği ise bir haber makalesine yorum yapmaktır. Örneğin, BBC 

haber portalında bir makale okuyabilir ve fikrinizi ifade etmek veya başkalarının ne düşündüğünü 

okumak istiyorsanız yorum bölümüne bakabilirsiniz. Şekil 30, BBC ana sayfasındaki bir haber makalesinin 

yorum bölümüne bir örnektir. Yorumlar her zaman olduğu gibi makalenin altında yer alır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 30: Bir haber makelesinin yorum bölümü örneği.  

 

 

1.5.  Arkadaşlarınızla ve ailenizle çevrimiçi olarak fotoğraf ve video paylaşma 

 

Arkadaşlarınız ve ailenizle fotoğraf ve video paylaşmanın birçok yolu vardır.  E-posta, sosyal medya, 

WhatsApp veya Viber gibi bir uygulama aracılığıyla gönderebilirsiniz. Öncelikle, doğrudan 

telefonunuzdan, fotoğraf makinenizden veya bilgisayarınızdan paylaşmak isteyip istemediğinize karar 

vermelisiniz.  

 Bilgisayardan paylaşma 
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Fotoğraflarınız zaten bilgisayarınızda ise bu yöntemi kullanabilirsiniz. Telefonunuza veya kameranıza USB 

kablosunu takarak (genellikle fotoğraf kameraları ve telefonlar ile birlikte gelen) veya cihazlarınızın 

Bluetooth işlevini kullanarak fotoğraflarınızı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bir kablonuz varsa, bunu 

telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlayabilir, özel bir “Fotoğraflar” klasörü oluşturabilir ve görüntülerinizi 

orada saklayabilirsiniz.  

Bir fotoğrafı çevrimiçi olarak, örneğin Facebook'ta paylaşmak istiyorsanız hesabınıza giriş yapmalısınız. 

Profilinizin sağ üst tarafındaki adınıza tıklayın. Fotoğraf da ekleyebileceğiniz bir gönderi oluşturma 

seçeneği mevcuttur. Bu, çevrimiçi fotoğraf paylaşımıdır ve fotoğraf, aile üyelerinizin dışındaki kişiler 

tarafından da görülecektir. Şekil 31, gönderi paylaşma seçeneğini gösterir. “Fotoğraf/video”ya 

tıklarsanız, yeni bir pencere açılır. Açılan pencerede bilgisayarınızda fotoğraflarınız için yaptığınız klasörü 

seçtikten sonra bir fotoğraf seçin ve ardından “aç” butonuna tıklayın. Bu sizin paylaşılacak olan 

fotoğrafınızdır. 

 

 

 

 

 

Şekil 31: Facebook paylaşımını fotoğraf paylaşım seçeneğiyle yapma  

 Telefondan paylaşma 

Tüm resimler zaten telefonunuzda olduğundan, telefonunuzu bilgisayara bağladığınız kısım hariç 

aşamalar tamamen aynıdır. Profilinize gidebilir ve fotoğraf galerinizden bir fotoğraf seçebilirsiniz.  

 WhatsApp veya Viber ile Paylaşma biraz farklıdır çünkü fotoğrafı göndermek istediğiniz kişiyi seçmeniz 

gerekir. 

 AŞAMA 1: Fotoğraflarınızı paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin. O kişinin bağlantısına dokunmanız gerekir.  

AŞAMA 2: Sohbetin en üstünde veya en altında (sürüme göre değişir) yer alan ekle  simgesine 

tıklayın. 

 AŞAMA 3: Aralarından birini seçin:  

- Bilgisayarınızdan bir fotoğraf veya video seçmek için Fotoğraflar ve Videolar . Bir seferde en 
fazla 30 fotoğraf veya video gönderebilirsiniz.  

-  Fotoğraf çekme amacıyla bilgisayarınızın kamerasını kullanmak için Kamera   

- Bir belge göndermek için Belge   

-  Bir kişiyi göndermek için Kişiler   
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- Bir fotoğraf seçecekseniz galeride gezinebilir ve hangi fotoğrafı göndermek istediğinize karar 

verebilirsiniz. Son olarak, Gönder ’e tıklayın. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Şekil 32: Bir fotoğraf göndermek için WhatsApp seçenekleri. (1) Dosya ekle işareti; (2) Galeri işareti. 

 

Viber’dan fotoğraf göndermek çok benzerdir, sadece uygulamanın görünümü farklıdır. 

 AŞAMA 1: Bir Viber mesajı aç  

 AŞAMA 2: Kamera simgesine dokunun  

 AŞAMA 3: Galeri seçeneğini seçin veya ekranınızın altındaki son görüntülerin listesini kaydırın  

 ADIM 4: Göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin  

 ADIM 5: Hemen göndermek için gönder butonuna dokunun.  

 

Fotoğrafları e-posta ile göndermek de bir seçenektir. Temel bilgiler tüm e-postalar için aynıdır, ancak 

orada birçok e-posta seçeneği olduğu için, bilmeniz gereken temel bilgileri açıklayacağız. Siz bu bilgileri 

kendi e-posta kutunuza uyarlayabilirsiniz. Genelde bir e-posta yazdığınızda, "dosya ekle" seçeneği vardır. 

“Dosya ekle” yazısı veya  benzeri bir simge üzerinden mailinize dosya ekleyebilirsiniz. Bu simgeye veya 

“dosya ekle” yazısına tıkladığınızda yeni bir pencere açılır. Bu pencerede bilgisayarınızdan “fotoğraf” 

klasörünüzü arayabilirsiniz. Dosyayı bulduktan sonra bir fotoğraf seçin ve e-postayı gönderin. Şekil 33, bir 

"dosya ekle" butonunun nasıl görünebileceğine ilişkin bazı çeşitleri göstermektedir.  
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. 

1 
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Şekil 33: E-postalarda dosya ekleme seçenekleri.   

Bu seçenekler, sosyal medya, e-posta veya uygulamaları kullanarak hem fotoğraf hem de video 

göndermek içindir. Her zaman bilgilerinizi kime gönderdiğinizi kontrol etmelisiniz. Alıcının doğru olup 

olmadığını iki kere kontrol edin!  

Çevrimiçi olarak gördüğünüz fotoğrafları ve videoları başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Örneğin, 

Facebook'un fotoğrafların, videoların ve makalelerin altında bir "Paylaş" butonu vardır. Bu butona 

tıklarsanız, bu paylaşımları herkese açık olarak kendi sayfanızda paylaşabilirsini veya bireysel olarak 

arkadaşlarınız ve ailenize gönderebilirsiniz. Gönderilerin çoğunun altında (gönderi, resim, video, bir yazı 

ya da yorum şeklinde olabilir) paylaşma seçeneği vardır. Şekil 34, paylaşma seçeneğini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 34: Arkadaşlarınız ve ailenizle sevdiğiniz şeyleri paylaşma aracı olarak Facebook'ta “Paylaş” seçeneği.  

 

1.6. Çevrimiçi sohbet kavramı 

 

Çevrimiçi sohbet etmek, başkalarıyla çevrimiçi olarak yazılı iletişim halinde olmanız anlamına gelir. Bunu 

yapabilmek için internet bağlantısına (bilgisayarınızda veya telefonunuzda) ve çevrimiçi olarak sohbet 

edebileceğiniz bir sosyal medya hesabına (örneğin Facebook) ihtiyacınız vardır. Sohbet etmek, sadece o 

an konuştuğunuz kişinin mesajlarınızı alabilmesi anlamına gelir, çünkü bu özel bir sohbettir. Bunun yanı 

sıra grup sohbeti de yapabilir ve tek bir sohbette istediğiniz tüm arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz.  

Örneğin, Viber ve WhatsApp'ta arkadaşınızla sohbet edebilirsiniz ve bu sohbet sırasında fotoğraf ve 

video gönderebilirsiniz. Çevrimiçi sohbet etmek ücretsizdir. Aklınızda bulundurmanız gereken tek şey, 

sohbet ederek harcanan verilerinize dikkat etmeniz gerektiğidir (İnternet bağlantısıyla ilgili).  

 

Facebook’ta sohbet ederken Messenger kullanmak zorundasınız. Şekil 35, Facebook'ta mesajlaşma 

işlevini göstermektedir.  
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Şekil 35: Facebook'ta Messenger'a yönlendiren sembol. Messenger, arkadaşlarınızla sohbet olarak da adlandırılan 

mesajlar gönderebileceğiniz bir yerdir. Bu simgeye tıkladığınızda arkadaşlarınızın listesi görünür. Birini seçebilir, bir 

mesaj yazabilir ve mesajınızı “enter” tuşuna basarak gönderebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36: Messenger penceresinin görünümü. Bir mesaj yazabilir, dosya ekleyebilir ve ayrıca emoji veya gülenyüz 

olarak da bilinen ifadeleri kullanabilirsiniz.  

 

Bu bölümde Facebook Messenger örneğini kullanarak temel sohbet kavramını açıkladık. Ayrıca Skype'ta 

veya diğer herhangi bir sosyal medyada sohbet edebilirsiniz. Sohbet için diğer platformları kullanırken bu 

aşamaları uygulayabilirsiniz. Örneğin, çevrimiçi mağazaların ana sayfalarında sohbet kutularını kullanmak 

gittikçe yaygınlaşıyor. Bir şey satın almak ve bir ana sayfaya gitmek istediğinizde, genellikle ana sayfanın 

sağ alt tarafında küçük bir sohbet kutusu görebilirsiniz. Bu kutucuklar bazen ana sayfadaki temel şeyleri 

bulmanıza yardımcı olabilecek otomatik bir makinedir, ancak bazen mesajlarınızı yanıtlayan gerçek bir 

müşteri temsilcisi ile iletişim kurmanız da mümkün olabilir. Bu seçeneği her zaman deneyebilirsiniz ancak 

bu tür sohbetlerde hiçbir zaman önemli ve/veya özel bilgilerinizi paylaşmanın güvenli olmadığını 

unutmayın!  

 
 

 

 

1.7. İnternet üzerinden arama ve görüntülü görüşme yapma  
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Telefonunuzu ve bilgisayarınızı kullanarak arama da yapabilirsiniz. Günümüzde ödeme yapmadan 

internet uygulamaları kullanarak arama yapabilir ve yurtdışında yaşayan arkadaşlarınızı ve ailenizi 

arayabilirsiniz.  Aşağıda bu durumun bazı örnekleri anlatılmaktadır. 

 

Facebook üzerinden arama yapma 

 

 AŞAMA 1: Facebook Messenger uygulamasını açın.  

 AŞAMA 2: Telefon etmek istediğiniz kişinin üzerine dokunun. 

 AŞAMA 3: Ara butonu sağ üst köşededir.  

 AŞAMA 4: Eğer Facebook Messenger yüklü değilse, yine de Facebook uygulamasını kullanarak arama 
yapabilir ve aranabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 37: Facebook'ta görüntülü arama ve basit arama butonları. Bunlardan birini tıkladığınızda bir çağrı 

başlayacaktır.  

 

Viber veya WhatsApp'ta görüntülü konuşma veya arama yapmak için yapman gerekenler:  

 

 AŞAMA 1: WhatsApp ve/veya Viber uygulamasını açın.  

 AŞAMA 2: ARAMALAR’a dokunun. Bu, ekranın üst tarafındadır. 

 AŞAMA 3: "Yeni arama" simgesine dokunun (Ekranın sağ alt köşesindeki telefon simgesinin yanındaki 

“+” olan yuvarlak yeşil simge). 

 AŞAMA 4: Telefon simgesine dokunun. Kişilerin adının sağındaki  görüntülü arama simgesi’nin 

yanındadır. 

NOT: Bir arama başlatmak için aramak istediğiniz kişiye dokunun. Ardından "Ücretsiz Çağrı" ya dokunun 

ve bağlanana kadar bekleyin. Uygulama, aradığınız diğer kişinin meşgul mü yoksa çevrimdışı mı olduğunu 

gösterir. 

 

 

 

 

 

https://www.wikihow.tech/Video-Call-on-WhatsApp
https://www.wikihow.tech/Video-Call-on-WhatsApp
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Şekil 38: WhatsApp arama seçeneği görselleri. 

 

Skype üzerinden arama yapmak için:  

 AŞAMA 1: Aramak istediğiniz kişiyi Kişiler  listesinden bulun.  

 Not: Eğer  telefon rehberiniz Skype ile senkronize değilse, doğrudan cihazınızın rehberinden de Skype 

araması yapabilirsiniz. Sadece aramak istediğiniz kişinin yanındaki Skype butonuna dokunun. 

 AŞAMA 2: Aramak istediğiniz kişiyi seçin ve ses  veya video  butonunu seçin. Bir grup araması 

yapmak istiyorsanız, başka bir katılımcı daha ekleyin.  

 AŞAMA 3: Görüşmenin sonunda kapatmak için Arama sonlandır  butonuna dokunun.  Ayrıca 

yalnızca sohbetiniz esnasında ses  veya video  yu seçerek herhangi bir sohbeti hızlı bir şekilde 

aramaya dönüştürebilirsiniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39: Skype penceresi ve arama seçenekleri. (1) Kişilerin listesi; (2) Görüntülü arama butonu; (3) Sesli arama 

butonu; (4) Yazılı mesajlar için pencere.  

1 

2 

3 

4 

http://support.skype.com/faq/FA34840
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2. Çevrimiçi Güvenlik  
 

Neredeyse herkesle bağlantı kurabilmek ve ilgilendiğiniz grupları bulmak eğlenceli ve bilginizi arttırmak 

ve zaman geçirmek için ilginç bir yol gibi görünse de, çevrimiçi olarak nasıl güvende olacağınızı 

bilmiyorsanız çok tehlikelidir. Çevrimiçi olarak gezinirken, hesap oluştururken, sizin, arkadaşlarınızın ve 

ailenizin fotoğraf ve videolarını gönderirken aklınızda bulundurmanız gereken çeşitli önlemler vardır. Bu 

bölümde, çevrimiçi hesabınıza her giriş yaptığınızda dikkat etmeniz gereken temel güvenlik noktalarını 

öğreneceksiniz.   

Güvenli bir parola çevrimiçi bir hesap oluştururken en önemli adımdır. İster e-posta adresiniz, ister 

blogunuz veya sosyal medya hesabınız olsun güvenliğinizi düşünerek hesabınız için her zaman güçlü bir 

parola oluşturmanız gerekir.  

Chriss Hoffman (2015), “geleneksel tavsiyelere göre güçlü bir parola: 

 Minimum 12 Karakterden oluşur: Yeterince uzun bir parola seçmeniz gerekir. Herkesin kabul 
edebileceği minimum bir parola uzunluğu yoktur, ancak genellikle en az 12-14 karakter 
uzunluğunda parolalar kullanmalısınız. Daha uzun bir parola elbet daha iyi olur. 

 Rakam, Sembol, Büyük Harf ve Küçük Harfleri içerir: Parolanın kırılmasını zorlaştırmak için farklı 
karakter türlerinden oluşan bir karışım kullanın. 

 Sözlük Kelimesi veya Sözlük Kelimelerinin Birleşiminden oluşmaz: Belirli sözlük sözcüklerinden 
ve bu sözcüklerin kombinasyonlarından uzak dur. Kendi başına herhangi bir kelime kötü bir 
seçimdir. Birkaç kelimenin herhangi bir kombinasyonu da benzer şekilde kötü bir seçimdir. 
Örneğin, “kale” korkunç bir paroladır. “Kırık kale” daha da kötüdür. 

 Belirgin ifadelerde Yer Değiştirmeler de kullanmayın: Örneğin, "Ka1e" güçlü bir parola değildir, 
çünkü burada yalnızca L harfini 1 ile değiştirmiş olursunuz. Bu kolay tahmin edilebilir bir 
paroladır.” 

Parola oluşturma, çevrimiçi ortamlarda güvende olmak için dikkatle atmanız gereken adımlardan 

yalnızca bir tanesidir. Bu, sosyal medya hesap şifreleri, e-posta şifreleri ve şifre oluşturabileceğiniz tüm 

çevrimiçi platformlarınız için geçerlidir. Asla adresinizi, telefon numaranızı, evcil hayvanınızın adlarını ve 

aile üyelerinizin adlarını parola olarak kullanmamalısınız, çünkü bu en yaygın parola seçeneğidir, bu 

nedenle güvenli sayılmaz. 

 

2.1. Sosyal medya hesabınızı güvenceye alma 

 

Sosyal medya hesabınız için güvenli bir parola oluşturmak dışında, hesabınızı güvende tutmanız da 

gerekir. Nasıl yapıldığına bir bakalım.  

Parolalarınızı düzenli olarak değiştirin. Hesaplarınızın parolalarını ayda bir kez değiştirmeniz önerilir. 
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Şüpheli e-postalara karşı dikkatli olun. Yeni bir cihazdan giriş yapıldığı fark edildiğinde e-postanıza sizi 

uyaran bazı e-postalar gelir. Örneğin, e-postanıza her zaman dizüstü bilgisayarınızdan giriş yaparsanız, e-

postanız bunu “bilir”, ancak e-postanıza başka bir bilgisayardan giriş yaparsanız sizi uyaran bir mesaj 

alırsınız. Giriş yapmak için başka bir cihaz kullanmadıysanız ve bu e-postaları almaya devam ederseniz, 

parolanızı derhal değiştirin, çünkü bu birisinin izniniz olmadan e-postanıza giriş yapmaya çalıştığı 

anlamına gelir. 

Sosyal medya hesaplarından çıkış yapın. Sosyal medyada işiniz bitince ve bilgisayarınızı bıraktığınızda 

oturumlarınızı kapatın. Hesabınızdan çıkış yaparsanız başka hiç kimse hesabınıza giriş yapıp özel 

bilgilerinizi göremez. Halka açık bir yerde, örneğin bir kütüphanede hesabınızın çevrimiçi kalması çok 

tehlikeli olabilir, bu nedenle hesabınızı açık ve gözetimsiz bırakmayın. 

Sosyal medya hesapları için otomatik giriş özelliklerini kullanmayın. Parolalarınızı ve giriş bilgilerinizi 

bilgisayarınızın tarayıcısında saklamayın. Birisi bilgisayarınızı veya taşınabilir aygıtınızı alırsa, sosyal 

medya hesaplarınıza sınırsız erişim kazanmış olur. Bunun yerine, her zaman oturum açıp her oturumdan 

sonra çıkış yapmalısınız. 

Gelen arkadaşlık isteklerini dikkatlice düşünün. Sosyal medyada "arkadaş" olmak isteyen kişilerden çok 

fazla istek alacaksınız. İsteği kabul ederken dikkat edin. Bilgisayar korsanları ve siber suçlular bu taktiği 

genellikle güven kazanmak ve hesaplara erişmek için kullanırlar. 

Gönderilerinizi kimlerin gördüğünü kontrol edin. Gönderilerinizi kimlerin gördüğünü kontrol etmek için 

gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Aynı şekilde, gizlilik ayarlarınızı etkinleştirmiş olsanız bile her zaman 

olduğu gibi çevrimiçi olarak paylaştığınız her şeye dikkat edin. Örneğin, bir gönderinizde tatilde iseniz 

hırsıza evde olmadığınızı bildirebilir ve onlara evinizi soyma zamanının geldiğini söyleyebilirsiniz. Şekil 40, 

Facebook hesabınızdaki bu ayarların nasıl değiştirileceğini açıklamaktadır.  

Facebook yardımcısı bilgilendiriyor: “Durum güncellemelerini, fotoğrafları ve yayınladığınız diğer şeyleri 

paylaştığınız çoğu yerde bir kitle seçme aracı bulacaksınız. Araca tıklayın ve kiminle paylaşmak istediğinizi 

seçin. Araç, en son bir şey paylaştığınız kitleyi hatırlar ve siz değiştirmediğiniz sürece tekrar 

paylaştığınızda aynı kitleyi kullanır. Örneğin, bir yayın için Genel'i seçerseniz, yayınladığınızda kitleyi 

değiştirmediğiniz sürece bir sonraki yayınınız Genel kitleler için olur. Bu araç, gizlilik kısayolları ve gizlilik 

ayarları gibi birçok yerde görünür. Kitle seçme aracında bir yerde değişiklik yaptığınızda, değişiklik aracın 

göründüğü her yerde güncellenir.”  
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Şekil 40: Gönderilerinizi gören kişileri seçmeyi sağlayan Facebook seçeneği.  

 

Başkaları hakkında gönderi paylaşmadan önce izin isteyin. “Görgü kuralları, sosyal medya deneyiminin 

önemli bir parçasıdır. Bazı kişiler çevrimiçi yayınlamaya veya görüntülemeye uygun gördükleri içerik türü 

hakkında farklı düşünceler paylaşabilir. Genç torununuzun sevimli bir bebeklik fotoğrafını paylaşmak size 

gülünç ve masum görünse de başka bir kişiye ait özel bir şey paylaşmadan önce izin istemekte fayda 

var.” (© Stannah, 2017).  

Çevrimiçi bilgi sonsuza kadar saklanır. Çevrimiçi olarak yayınlanan her şey çevrimiçi kalacaktır. Bu bilgileri 

ve hatta hesapları silebilirsiniz, ancak insanlar hala bu bilgilerin ekran görüntülerini alabilir ve başka bir 

yerde saklayabilir. Çevrimiçi olarak bir şey yayınladığınızda bunu aklınızda bulundurun. 

Çocuklarınız, torunlarınız ve arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Günümüz jenerasyonu sosyal medyayı 

kullanmakta o kadar iyidir ki, muhtemelen sosyal medya hakkında bilmedikleri bir şey yoktur. Bu 

nedenle çevrimiçi eylemlerinizden emin olmadığınızda, onlardan yardım istemekte tereddüt etmeyin.   

 

 

2.2. Güvenlik e-postalarını ayarlama  

Güvenlik e-postaları ayarlamak, birçok çevrimiçi platformda çevrimiçi olarak kayıt olmanın bir şartıdır. 

Bu, yeni bir e-posta hesabını, bir sosyal medya hesabını kaydettiğinizde veya hatta çevrimiçi olarak 

alışveriş yapabileceğiniz bir sayfaya kaydolduğunuzda, acil durumlarda kullanacağınız bir güvenlik e-

postası girmeniz gerektiği anlamına gelir. 

Örneğin parolanızı unuttuğunuz zamanlar acil durumlara bir örnektir. Parolaları unutmak normaldir, 

çünkü aklımızda tutmamız gereken çok fazla bilgi vardır. Parolanızı unuttuğunuzda geri almak için 

kullanabileceğiniz bazı seçenekler vardır.  
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Örneğin, “Parolanı mı unuttun?” seçeneğine veya “Parolamı unuttum” seçeneğine her zaman 

tıklayabilirsiniz, bu seçeneğin nasıl görüneceği portal geliştiricisinin seçimine bağlıdır. Şekil 41, farklı 

çevrimiçi portalların “Parolayı unutma” seçeneğine ilişkin birkaç örnek göstermektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 41: Farklı çevrimiçi portallardaki “Parolamı unuttum” bölümlerine örnekler 

 

Bu seçenek, parolanızı geri almak için bir seçenek olduğundan endişelenmenize gerek olmadığı anlamına 

gelir. Bu butona tıkladığınızda, genellikle e-posta adresiniz yeni şifrenin yollanması için istenir. Bu 

durumda, bu çevrimiçi sayfaya hangi e-posta adresiyle kayıt olduğunuzu hatırlamanız gerekir. Bazen 

güvenlik e-postanız istenir (e-postanın parolasını unutursanız), bu durumda ikinci e-postanızı bir güvenlik 

e-postası olarak kullanmanız veya güvendiğiniz bir kişiyi (eşiniz, çocuğunuz, torununuz veya yakın bir 

arkadaşınız) seçmeniz önerilir.  

Güvenlik e-postası, çevrimiçi hesabın, “parolamı unuttum” butonuna tıkladığınızda yeni parolayı 

göndereceği yerdir. Bazen yeni bir parola alabilmeniz için güvenlik soruları bile vardır, örneğin, kayıt 

olurken yalnızca sizin cevabını bildiğiniz ve onu kaydedeceğiniz bir güvenlik sorusu soracaklardır. Parolayı 

unuttuğunuz zaman size bu güvenlik sorusu sorulabilir. Çocukluğunuzdaki adresiniz veya büyükannenizin 

ikinci adı gibi kesinlikle hatırlayacağınız bir soru kullanın. “Soyadım ne?” diye bir soru sormayın çünkü 

dolandırıcılık için özel verileriniz ele geçirilmeye çalışılırsa bu cevapları tahmin etmek kolaydır. 

“Bugün başka bir cihazdan hesabınıza giriş yaptınız mı?” sorusunu soran bir e-posta alırsanız hesabınıza 

örneğin gerçekten kütüphanenin bilgisayarından giriş yapmış olduğunuz veya birisinin e-postanızı 

kırmaya çalıştığı anlamına gelir ve bu mesaj bir uyarı görevi görür. E-postanızda böyle bir şey görürseniz 

veya hesabınızla çevrimiçi şüpheli eylemler yaşıyorsanız, parolanızı hemen değiştirin.  
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2.3. Sahte haber ve çevrimiçi profil kavramı 

 

Her sosyal medya ve internet kullanıcısı, çevrimiçi dünyadaki “sahte haber” ve “sahte profil” 

kavramlarının farkında olmalıdır.  

 Sahte haberler, Cambridge sözlüğü tarafından “genelde şaka veya politik görüşleri etkilemek amaçlı 

haber olarak internet veya diğer medya organlarıyla yayılan yanlış hikayeler’’ olarak tanımlanır. Bugün, 

günlük olarak oluşturulan ve yayılan o kadar çok bilgi var ki; yalan haberi veya yanlış bilgiyi yaymak çok 

kolaylaştı. Ne yazık ki, bu haberler genellikle skandal niteliğinde ya da provoke edicidir, bu yüzden 

dünyaya yayılma anlamında başarı kazanmıştır. Bazı platformlar bu konuyu ele almaya başlamış ve bu 

sorunu çözmeye çalışmıştır, ancak sahte haberi yaymak için sosyal ağı kullanmanın birçok yolu vardır.  

Sahte haberler genellikle normal haberler gibi görünür, ancak hepimiz bu yanlış bilgiye düşmemek için 

sahte haberleri nasıl tanıyacağımızı birkaç ipucuyla anlamalıyız. Örneğin, resmi haber platformunun 

yaydığı ‘’benzer’’ olan bazı haberler olabilir, ancak daha yakından bakarsanız, haberleri yayan doğru ve 

resmi platform değildir.  

Sahte haberleri tespit etmek için bazı ipuçları (© webwise.ie):  

1.  Daha yakından bakın 

Hikâyenin kaynağını kontrol edin, web sitesini tanıyor musunuz? Güvenilir / inanılır bir kaynak 

mıdır? Siteyi bilmiyorsanız, ilgili bölüme bakın veya yazar hakkında daha fazla bilgi edinin. 

2.  Başlıktan daha fazlasına bakın 

 Tüm makaleyi kontrol edin, birçok sahte haber, dikkat çekmek için sansasyonel ya da şok edici 

başlıklar kullanır. Genellikle yalan haberlerin başlıkları büyük harflerle yazılır ve ünlem işareti 

içerir. 

3.  Diğer kaynaklara göz atın 

Olay hakkında diğer saygın haber / medya kuruluşları da yayın yapıyor mu? Anlatımda herhangi 

bir kaynak var mı? Eğer öyleyse, güvenilir olup olmadıklarını, hatta var olup olmadıklarını 

kontrol edin! 

4.  Gerçekleri kontrol edin 

Sahte haber anlatımlarında genellikle yanlış tarihler veya değiştirilmiş zaman çizelgeleri bulunur. 

Makalenin ne zaman yayınlandığını, güncel mi yoksa eski bir haber mi olduğunu kontrol etmek 

de iyi bir fikirdir. 
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5.  Önyargılarınızı kontrol edin  

 Bir haber veya bilgilendirme hakkındaki kararınızı etkileyen şey kendi görüşleriniz veya 

inançlarınız mı?  

6. Bu bir şaka mı? 
Hiciv siteleri internette oldukça popülerdir ve bazen bir hikâyenin sadece şaka mı yoksa taklit mi 
olduğu her zaman anlaşılmayabilir… Web sitesine bakın, hiciv ya da komik hikayeler yayınlayıp 
yayınlamadığını kontrol edin. 
 

Aynı zamanda internette sahte profiller de vardır. Adınız ve soyadınızla bir profil oluşturursanız ve o 

profili sizin e-postanız yoluyla gerçekten siz kullanırsanız, bu o profilin gerçek bir profil olduğu anlamına 

gelir; ancak, başkalarının isimleri ve soyadları ile sahte profiller oluşturan ve farklı insanlar olarak 

davranan birçok kişi var. Bu sahte profil sahipleri başkalarının fotoğraflarını bile çalıyor ve sahte 

profillerinde kullanıyorlar. Kimlik hırsızlığına benzer bir şey olduğu için bu konuda iki nedenden dolayı 

dikkatli olmalısınız:  

a. İnternette sahte bir profil görürseniz, bu tür profillerden arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin ve 

en önemlisi, platform yetkililerine sahte bir profil bulduğunuzu bildirmeniz gerekir. 

b. Birisi sizin fotoğraflarınızı da çalabilir, bu nedenle böyle bir şey tespit ederseniz, tüm 
arkadaşlarınıza çevrimiçi olarak kimliğinizi kullanan birinin olduğunu söyleyin ve bu sahte profili 
bildirmek için yardımlarını isteyin. Sahte profilin daha fazla rapor edilmesi dikkat çekecek ve 
yetkililer buna göre hareket edecektir.  

 
Vishwanath'a göre (2018) “2017 yılının sonlarında ve 2018'in başlarında altı aydan fazla bir süredir, 

Facebook yaklaşık 1,3 milyar sahte hesabı tespit etti ve askıya aldı. Ancak kalan hesapların yüzde üç ila 

dördü, bu da 66 milyon ila 88 milyon kullanıcıya tekabül ediyor, henüz tespit edilememiş sahte 

profillerdir. Aynı şekilde, tahminlere göre Twitter’ın 336 milyon kullanıcısının yüzde 9’u ilâ 15’i sahte 

profildir.” Sahte profillerle ilgili bir araştırmaya göre, sahte bir profil tarafından çevrimiçi olarak davet 

edilen kişilerin yalnızca %30'unun talebi reddettiği görülmüştür. 

Sadece gerçek hayatta tanıdığınız insanlardan gelen davet ve istekleri kabul ettiğiniz takdirde sahte 

profillerden uzak durabileceğiniz açıktır. Ancak, ortak ilgi alanlarına sahip bir yabancıyla çevrimiçi sanal 

bir arkadaşlık kurmaya karar verirseniz, kişisel bilgilerinizi, özel hayatınızla ilgili çok fazla ayrıntıyı 

vermediğinizden emin olun. Ayrıca, o kişinin çok sayıda gerçek arkadaşı veya sahte arkadaşı olup 

olmadığını kontrol edin, çeşitli fotoğrafları mı yoksa tek bir fotoğrafı mı olduğunu kontrol edin. Ayrıca bir 

arkadaşınıza bu profilin sahte olup olmadığına dair fikrini sormak da iyi bir seçenek.  
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Şekil 42: Vishwanath (2018), sahte profillerin isteklerine karşı insanların yanıtını gösteren araştırma verileri 

 

2.4. İnternetteki virüslü gönderileri ayırt etme 

 

İnternette güvenli gezinmek için bir başka önemli ipucu da virüslü gönderileri ayırt etmek ve bunlardan 

kaçınmaktır. Konu internet ve virüsler olduğunda, çeşitli şekillerde tasarlanmış, hatta tanımayacağınız 

bazı türden kötü amaçlı yazılımlar oldukları ve cihazınıza sizin isteğiniz dışında bulaştıkları akla gelir.  

Virüs bulaşması, cihazınızı yavaşlatabilir, cihazınızdaki bilgileri silebilir ve hatta cihazınızı kurtarmak için 

BT uzmanlarından ciddi yardıma ihtiyaç duyacak kadar ciddi zararlar verebilir. 

Bazı internet mesajları virüs gibi görünmez, ancak virüslerin cihazınıza girmesine izin vermek için 

üzerlerine tıklamanız işten bile değildir. Ayrıca örneğin arkadaşınızdan gelebilecek ‘’Hey, işte bizim 

önceden çekilmiş bir videomuz. Ne kadar eğlenceli!’’ gibi spam mesajlar da karşınıza çıkabilir. Mesajı 

görünce meraklanacaksınız ve tıklandığınızda video veya hiçbir şey olmayabilir, ancak daha sonra 

arkadaşlarınız sizden de aynı mesajı, kendiniz göndermemenize rağmen, alabilirler. Bu, “video” mesajını 

açarak virüs bulaştığını ve şimdi de virüsü yaydığınızı gösterir. Bu virüs geliştiricinin amacına bağlı olarak 

sizden bilgi çalabilir, bilgileri silebilir veya başka şeyler yapabilir. 

Bu tür mesajlara dikkat edin! Genellikle video içeren metinler veya “sizin” eski fotoğraflarınız gibi 

görünürler, ancak elbette bunlar gerçek değildirler. “İşte X şirketi ile yapacağınız bir sonraki uçuşunuz 

için %70 indirim” mesajı alabilirsiniz. Bu mesaj ya bir spam ya da bir virüstür, çünkü bu kuponlar böyle 

dağıtılmaz.  

Arkadaşlarınızdan birini olumsuz etkileyen Facebook Messenger video virüsünü fark ettiyseniz, 

görmezden gelmeyin! Kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için bilgisayarlarında virüs taraması 

yapmalarını söyleyin ve önerin. Ayrıca duvarlarında insanlara o videoyu açmamalarına dair bir mesaj 

yayınlamalarını da önerin. Bilgiyi yaymak, Facebook dolandırıcılıklarına ve onları tanıtan virüslere son 

vermenin tek yoludur. 
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Şekil 43: Facebook'ta virüslü bir mesaj örneği.  

 

 

İnternette güvende kalmak için bazı ipuçları: 

1. Bilinmeyen kaynaklardan gelen metin mesajlarına cevap vermeyin. 

2. Özel bilgileri kısa mesaj yoluyla göndermeyin. 

3. Kişisel bilgilerinizi vermenizi isteyen bir mesaja asla cevap vermeyin. 

4. Bir mesajda sizden ödeme yapmanız, şifrenizi değiştirmeniz veya diğer önemli konularda işlem 

yapmanız isteniyorsa asla yapmayın. 

5. Akıllı telefonunuzdaki güvenlik yazılımını çalıştırın. 

6. Teknolojiye uyum sağlayın. 

7. Cep telefonu numaranızı sosyal medyada veya çevrimiçi başka hiçbir yerde paylaşmayın. 

8. Güvenilir bir göndericiden gelmedikçe, kısa mesaj yoluyla size gönderilen bağlantıyı asla 

tıklamayın. 

9. Telefon faturanızı kontrol edin. 

 

2.5. Sosyal medyada kapalı grup kavramı 

 

İlgi ve hobi grupları oluşturmanın mümkün olduğu sosyal medya platformlarında, genellikle iki tür grup 

vardır: Kapalı ve herkese açık gruplar.  

Black'a göre (2018) “Bir  Facebook Grubu  grup iletişiminin ve insanların ortak ilgilerini paylaşmaları ve 

fikirlerini ifade etmeleri için var olan bir yerdir. İnsanların ortak bir neden, sorun veya etkinlik etrafında 

bir araya gelmelerine, amaçları ifade etmelerine, sorunları tartışmalarına, fotoğrafları yayınlamalarına ve 

ilgili içerikleri paylaşmalarına olanak sağlarlar. Herkes kendi Facebook Grubu’nu kurabilir ve yönetebilir 

ve bir kişi 6.000 farklı gruba katılabilir.’’  

Herkese açık grup, herkesin o gruptakileri gördüğü, herkesin düşüncelerini yayınlayabileceği ve ayrıca 

herkesin de okuyabileceği anlamına gelir (o grupta olmayan insanların bile). Bu, herkese açık grupların 

çalışma şeklidir. Bu, genelde işletmeler tarafından herkesin olan bitenden haberi olmasını sağlamak ve 

daha fazla müşteri çekmek amacıyla yapılır. Elbette grubun herkese açık olmasının başka nedenleri de 

var, fakat asıl amaç kapalı olanlar ile açık olanlar arasında bir fark olduğunu anlamak. 

“Grup, Sayfa'dan daha özel olabilir, çünkü içerik oluşturucunun grubu kapalı tutma seçeneği vardır. Bir 
Grup kapatıldığında, yalnızca Gruba davet edilenler içindeki içeriği ve bilgileri görebilir. 

Bir Grup örneği olarak, bir proje üzerinde birlikte çalışan ve birbirleriyle daha verimli iletişim kurmak 
isteyen ekip üyeleri verilebilir. 

https://www.facebook.com/help/162866443847527/
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Bir Grup oluşturularak ekibe, tıpkı Sayfa’da olduğu gibi, gelişmeleri paylaşabilme ve fikirleri belirtme 
olanağı sağlanır. Yine de tüm bilgiler, grup kapalı yapıldıktan sonra yalnızca Grup içindekilerle paylaşılır. 
Diğer kullanıcılar, Grubun var olduğunu ve kimlerin üye olduğunu görmeye devam edecekler, ancak 
davet edilmedikçe kapalı Grup içindeki hiçbir yazıyı veya bilgiyi göremeyecekler.” (Black, 2018).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 44: Bir Facebook grubu gizlilik seçeneği örneği.  
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3. Sosyal medya iletişimi ve iş birliği 
 

Bu bölüm, Facebook, WhatsApp, Viber ve Skype'ta gerçekleştirilebilecek temel işlem ve eylemleri size 

tanıtmaya yöneliktir. 

3.1. Facebook  

Facebook'ta kişiler nasıl aranır? 

 AŞAMA 1: Hesabınıza giriş yapın. 

 AŞAMA 2: Hesabınızın üst kısmında bir Arama çubuğu var. Çubuğun içine tıklayın ve kişinin adını (veya 

grubun adını) yazmaya başlayın, Facebook size seçenekleri sunar, çünkü aynı isimde ve soyada sahip 

birden fazla kişi olabilir. 

 AŞAMA 3: Aradığınız kişiye (veya gruba) tıklayın. Şimdi aradığınızı buldunuz.  

Dikkat! Aradığınız kişiyi (veya grubu) bulamamanız, kişinin (veya grubun) artık Facebook'ta olmadığı ya 

da hiç kayıt olmadığı veya ismini değiştirdiği (örneğin Anna Steel ismini Anna Sunshine olarak değiştirdiği 

için bulamıyorsunuz) anlamına gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 45: Arama işlemi. (1) Arama çubuğu. (2) Aradığınız isimleri yazma ve seçme.  

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 
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Facebook'ta nasıl arkadaş eklenir ve arkadaşlıktan nasıl çıkarılır? 

 AŞAMA 1: Arama çubuğunda belirli bir kişiyi arayın. Zaten arkadaşın olan birini veya arkadaş olmak 

istediğin birini de arayabilirsin.  

AŞAMA 2: Bir kişiyi arkadaşlıktan çıkarmak isterseniz, arama çubuğunda aradığınız kişiyi bulduğunuzda 

siyah okla ‘’Arkadaşlar’’ seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan ‘’Arkadaşlıktan çıkar’’ seçeneğini 

seçebilirsiniz. Böylece bir kişi arkadaşlıktan çıkarabilirsiniz.  

 AŞAMA 3: Biriyle arkadaş olmak istiyorsanız, kişiyi aradıktan sonra “Arkadaş ekle” seçeneğine tıklayın. 

Facebook o kişiye otomatik olarak davetiye gönderir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 46: Facebook'ta Arkadaşlıktan Çıkar düğmesi. 

 

 

 

 

 

Şekil 47: Facebook'ta “Arkadaş ekle” seçeneği.  
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Bir kişi sizinle arkadaş olmak istediğinde 

 AŞAMA 1: Yeni bir arkadaşlık isteği aldığınızda bir bildirim göreceksiniz. Hesabınızın üst kısmındaki bu 

bildirime tıklayın. 

AŞAMA 2: Sizi davet eden bir kişinin adını ve soyadını göreceksiniz. “Onayla” veya “Sil” seçeneklerinden 

birini seçebilirsiniz.  

 

 

 

 

Şekil 48: Yeni bir arkadaşlık isteği ve onaylama seçeneğini gösteren Facebook bildirimi. 

 
 
 
Facebook grupları, sayfalar ve özel hesaplar arasındaki fark nedir? 
 
Facebook grubu, ilgilendiğiniz bilgileri arayabileceğiniz bir yerdir. Bu gruplar farklı; küçük bir 
kasabadaki insanlar için bir grup veya örgü örmekten hoşlananlar için bir grup olabilir. Her şey için bir 
grup oluşturabilirsiniz! Patates salatası sevenleri mi arıyorsunuz? Bunun için bir grup oluşturalım  
Facebook'ta binlerce grup vardır, tek yapmanız gereken, ilgi alanlarınızı Facebook Arama çubuğuna 
yazmak ve bir grup bulmak. Herkese açık olmayan bazı gruplar da vardır, bu, bu tür gruplarda 
insanların neden bahsettiğini görmek için üye olmak istediğinize dair bir istek göndermeniz gerektiği 
anlamına gelir. Grubun yöneticisi isteğinizi kontrol ettiğinde, eklendiğinize dair bir bildirim alırsınız.  
 
Facebook sayfası; işletmeler, markalar, ünlüler, gelişmeler ve diğer kuruluşlar için özel olarak 
oluşturulmuş ve herkese açık bir sayfadır. Kişisel profillerin aksine, sayfalar ‘’arkadaş’’ edinmezler, 
bunun yerine ‘’hayranlar’’ vardır. Hayranlar da bu sayfayı beğen butonuna tıklamış olan kişilerdir. 
Örneğin, “Dial” projemizin bir Facebook grubu değil, bir Facebook sayfası var. Facebook'ta bizi 
arayabilir ve sayfamızı takip edebilir, o sayfada paylaştığımız haberleri ve diğer bilgileri görebilirsiniz. 
Yayınlarımızı beğenerek, paylaşarak ve yorum yaparak aktif bir takipçi olabilirsiniz. 
 
Özel hesap ne bir sayfa ne de bir gruptur. Özel hesap bir insanın profilidir, örneğin sizin hesabınız gibi. 
Facebook'a kaydolursanız, adınızı ve soyadınızı içeren özel bir hesabınız olur. Bu sizin profilinizdir. Siz, 
bir birey olarak ilgi alanlarına sahip olabilirsiniz, böylece Facebook grubuna başvurabilir, üye olabilir 
ve ilgilendiğiniz bir işletmeyi, projeyi veya olayı takip edebilirsiniz. Örneğin sizin hesabınız (yani 
aslında siz!) Facebook’ta Dial Sayfa’sını takip edebilir. 
 
Facebook hesabımda “Hareketler Dökümü” nedir? 
 
Hareketler dökümünüzü yalnızca siz görebilirsiniz, ancak hareketler dökümünüzdeki olaylar 
Facebook'ta zaman çizelgesinde, aramada veya arkadaşlarınızın Haber Akışı’nda olduğu gibi başka 
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yerlerde de görünebilir. Hareketler dökümü profilinizde bulunabilir. Bunun için giriş yaptıktan sonra, 
sağ üst tarafta isminize tıklamanız gerekir.  

 
Şekil 49: Profilinizin sağ üst tarafı. İsminiz “Ev” düğmesinin yanında.  

 
Ardından profilinizin duvarı görünür ve “Hareketler Dökümü” butonuna basmanız gerekir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 50: Etkinlik günlüğü butonu.  

 

Hareketler Dökümü, Facebook'taki etkinliklerinizi, hangi fotoğraflardan hoşlandığınızı, paylaştığınızı 
veya yorum yaptığınızı, Facebook'ta ne yayınladığınızı ve diğer yayınlarda kimlerin sizden bahsettiğini 
gösterir. 
Sevmediğiniz bir fotoğrafta birisinin “sizi etiketlediğini” görebilirsiniz. Örneğin, bir arkadaşınız 
tanıştığınız bir günden bir fotoğraf yayınladı. Bu fotoğrafı beğenmediniz ya da insanların siz 
olduğunuzu bilmesini istemiyorsunuz, bu yüzden bu bölümdeki etiketlerinizi, orada görünen her 
bölümün yanındaki küçük kalemle tıklayarak kaldırabilirsiniz.  

 
Bildirimler nedir?  
Bildirimler üst Facebook çubuğundadır ve zil işaretiyle gösterilir. Yeni bir bildirim aldığınızda, çubuk 
kırmızıya döner ve aldığınız yeni bildirimlerin sayısını gösterir. Şekil 51, bu butonu göstermektedir.  
 

 
Şekil 51: Bildirimler. 

 
Çeşitli şeyler için bildirim alabilirsiniz. Örneğin bir kullanıcı fotoğraflarınıza, videolarınıza veya 
paylaşımlarınıza yorum yaptığında, bir kullanıcı yazılarınızı beğendiğinde veya birileri Facebook'ta bir 
yerde sizden bahsettiğinde, arkadaşlarınızın doğum günleri vb. hakkında hatırlatıcı mesajlar 
aldığınızda bildirim alabilirsiniz. Bildirim aldığınızda sadece tıklayın ve neler olduğuna göz atın! 
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Facebook'ta birine nasıl özel mesaj gönderilir?  
Bir mesaj göndermek için, profilin sağ üst kısmındaki üstte bulunan mavi çubuktaki özel mesaj 
butonuna tıklamalısınız. 

 

 
Şekil 52: Facebook'taki Messenger çubuğu.  

 
Tıkladığınızda, insanların bir listesi ekrana gelir. Bunlardan birine tıklarsanız, bir mesaj 
gönderebilirsiniz. Hiç kimse görünmezse (kişinin, Messenger uygulamasını ilk kez kullandığınızdan 
dolayı olabilir), iletişim kurmak istediğiniz kişiyi arayabilirsiniz.  
 

Facebook üzerinden bir bilgisayara doğrudan mesaj göndermek için: 

1. Ekranın sağ üst köşesinde  butonuna tıklayın. 
2. Yeni Mesaj’ı seçin. 
3. Bir isim yazmaya başlayın ve arkadaşlarınızın isimleri aşağıda çıkacaktır. 
4. Mesajlaşmak istediğiniz kişiyi veya kişileri seçin. 
5. Mesajınızı yazın ve göndermek için enter tuşuna basın. 

Kişinin profilinin üstünde bulunan Mesaj tuşuna tıklayarak da o kişiye mesaj gönderebilirsiniz. 
 
Facebook'ta grup mesajı nasıl gönderilir?  
Grup mesajlaşmasında, tek bir Facebook sohbet kutusunda birden fazla kişiyle sohbet edebilirsiniz.  
 

Facebook üzerinden bir bilgisayarda bir grup mesajı göndermek için: 

1. Ekranın sağ üst köşesinde  butonuna tıklayın. 
2. Yeni Grup’a tıklayın. 
3. Birlikte sohbet etmek istediğiniz arkadaşları listeden seçin.  
4. “Oluştur” a tıklayın  
5. Mesajınızı yazın ve göndermek için enter tuşuna basın. 

Kişinin profilinin üstünde bulunan Mesaj tuşuna tıklayarak da o kişiye mesaj gönderebilirsiniz. 
 
Facebook'ta herkese açık paylaşım nasıl yapılır?  

Facebook'ta bir şey paylaşmak için: 

1. Haber akışının üstünden veya zaman tünelinden Gönderi Oluştur’a tıklayın. 

2. Bir metin güncellemesi ekleyin veya paylaşmak istediğiniz gönderi türünü tıklayın (Örneğin: 

Fotoğraf/Video, His/Hareket). 

3. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz: 

o  Fotoğraf   veya  video  ekleyin.  

o  Konum ekleyin  .  

https://www.facebook.com/help/174641285926169?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/166707406722029?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/115298751894487?helpref=faq_content
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o  Arkadaşlarınızı etiketleyin .  

o Çıkartma ekleyin.  

o  Nasıl hissettiğinizi veya ne yaptığınızı ekleyin . 

4. Paylaşımınızı nerede paylaşmak istediğinizi seçin. Paylaşım olarak bir fotoğraf, video ya da bir 

metin paylaşırsanız, bunu hikayenizde paylaşma seçeneğiniz de bulunur. Bunun için Haber Akışı 

veya Hikayeniz veya her ikisini de seçin. 

o  Haber Akışı: Gönderiniz Haber Akışı’nda ve zaman tünelinizde görünecek.  

o  Hikayeniz: Hikayeniz, seçtiğiniz alıcılar tarafından 24 saat boyunca görünecek.  

5. Haber Akışı veya Hikayeniz’in yanından  butonuna tıklayın ve paylaşımınızın alıcılarını seçin. 

6. Paylaş’a tıklayın. 

Bir şeyleri doğrudan Facebook'un ana duvarında da paylaşabilirsiniz. Sayfanızın en üstünde “Ne 

düşünüyorsun?” yazılı bir pencere bulunur. 

Bu yazıya tıkladığınızda Facebook mesajınızı yazmanız, bir fotoğraf veya video ya da bir haber 

makalesinden bir bağlantı göndermeniz için yeni bir pencere açacaktır. Şekil 54, bu pencereyi 

göstermektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 54: Facebook'un ana duvarındaki “Ne düşünüyorsun” penceresi.  

 
Bir işletme sayfası beni nasıl davet edebilir? Sponsorlu yayınlar ve çerezler nelerdir? 
 
Bazen Facebook’ta bir paylaşımın altında ‘’beğen’’ butonuna tıkladıktan sonra bir sayfanın sizi 
beğenmeye davet ettiği konusunda bir bildirim alabilirsiniz. Örneğin, bir fotoğrafı beğendiyseniz, 
fotoğrafçıya ait bir Facebook sayfasında yer alan bir fotoğraf olabileceği anlamına gelir. Bu sayfanın 
sahibi, söz konusu resimde “beğen” e tıkladığınızı bildiren bir bildirim alır. Sayfanın sahibi, diğer yeni 
güzel fotoğrafları görebilmeniz için sayfasının bir takipçisi olarak sizi görmek isteyebilir. Bu yüzden 
böyle bir bildirim alabilirsiniz. Sayfayı beğenmeyi veya daveti reddetmeyi seçebilirsiniz.  
 
Facebook'ta sponsorlu yayınlarla karşılaşabilirsiniz, bu birisinin sayfasını tanıtmak amacıyla Facebook 
Reklamları için ödeme yaptığı anlamına gelir. Bu yayın sayfanızda görünebilir ve bazen bunu 

https://www.facebook.com/help/124970597582337?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/427780037309149?helpref=faq_content
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farketmezsiniz bile. Tüm sponsorlu yayınların üzerinde “Sponsorlu” olduğunu belirten bir metin 
vardır. Bu yayınları görmek istemiyorsanız, üzerlerine tıklayabilir ve Reklamı Gizle butonuna ve hatta 
Şikayet et’e (eğer uygunsuz içerik varsa) tıklayabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 56: Facebook'ta Sponsorlu Yayın ve Reklamı Gizleme ve Şikayet Etme seçenekleri.  

 
İnternette “Çerezler” gibi bir kavram da vardır. Bu, bir sitenin (herhangi bir sayfa, sadece Facebook 
değil) sayfalarında gezinirken tıkladığınızı hatırladığını gösterir. Örneğin, internette yeni botlara göz 
attıysanız, daha sonra Facebook'a girdiğinizde benzer veya tam olarak tıkladığınız botlara sahip 
reklamlar göreceksiniz. Bu, çerezin sizi en çok zaman harcadığınız sayfaya kadar takip ettiği ve ilgi 
alanlarınızı hatırladığı anlamına gelir. 
 
Facebook'ta bir şey nasıl beğenilir, paylaşılır, şikâyet edilir ve yorumlanır? 
 
Facebook'taki paylaşımların çoğu yorumlanabilir, beğenilebilir (veya diğer duygular arasından seçim 
yapabilirsiniz), paylaşılabilir ve şikâyet edilebilir. Şekil 57, tipik bir Facebook gönderisinin ekran 
görüntüsüdür ve yukarıda belirtilen seçeneklerin tümü, okların işaret ettiği butonlara tıklayarak 
yapılabilir.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                   Şekil 57: Facebook paylaşma, yorum yapma, beğenme ve raporlama seçenekleri.  
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3.2. WhatsApp  

 

WhatsApp’ta nasıl mesaj gönderilir ve alınır? 

AŞAMA 1: Rehberinizi görmek için Kişiler butonuna dokunun veya sola kaydırın. 
AŞAMA 2: Mesaj göndermek istediğiniz kişinin üzerine dokunun.  
AŞAMA 3: Emoji göndermek için mesaj alanının solunda bulunan gülen yüz işaretine dokunun. Tekrar 
klavyenize dönmek içinse gülen yüz butonunun yerine geçen klavye simgesine dokunun. 
AŞAMA 4: Mesaj alanının sağında bulunan gönder butonuna tıklayın. Gönder simgesi içinde beyaz kağıt 
uçak bulunan yeşil bir halkadır. 
 
Mesajınızı gönderdiğinizde mesajın sonunda iki gri ‘’Tik’’ işareti belirir. Eğer bu tikler yeşil olduysa, kişi 
mesajı okumuş demektir. Şekil 58 ve 59 Whatsapp’te mesajlaşma seçeneklerini gösterir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 58: WhatsApp'te mesajın alıcısının seçilmesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 59: WhatsApp’te bir mesaj yazmak, emoji seçmek ve mesajı göndermek  
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WhatsApp'te grup sohbeti nasıl oluşturulur?  
 
 AŞAMA 1: Ekranın sağ üst köşesinde bulunan menü simgesi’ne dokunun. Bu simge üç dikey 
noktadan oluşur. 
 AŞAMA 2: Yeni Grup’a dokunun. 

 AŞAMA 3: ‘’Grup Konusu’’ yazan alana grup konusu girin.  

 AŞAMA 4: Ekranın sağ üst köşesinde bulunan ileri butonuna dokunun. 

 

 

 

 
 
 
 

Şekil 60: WhatsApp'te menü butonu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 61: WhatsApp grup sohbeti oluşturma.  

 

 

 
 AŞAMA 5: Bu alana kişi ismi girin. 

 AŞAMA 6: Kişi’ye dokunun ve onu gruba ekleyin. 

 AŞAMA 7: Yeni kişiler eklemek için aşama 1 ve 2’yi tekrar edin.  

 AŞAMA 8: Grup sohbeti oluşturmak için ekranın sağ üstünde bulunan oluştur butonuna dokunun.  
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Şekil 62: Gruba kişi ekleme ve grup oluşturma.  

 
WhatsApp'te fotoğraf ve video nasıl gönderilir? 

 
Ekle butonuna dokunun. Bu buton ekranın sağ üst köşesinde bir ataç şeklinde görünür. 

 AŞAMA 1: Galeriye dokunun.  

 AŞAMA 2: Göndermek istediğiniz fotoğrafın bulunduğu kategoriyi seçin.  

 AŞAMA 3: Göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin. 

 AŞAMA 4: İsterseniz metin ekleyin.  

 AŞAMA 5: Gönder butonuna dokunun. 

 

3.3. Viber 

 Kişileri Viber kullanmaya nasıl davet edebilirim?  
 

AŞAMA 1: Telefonunuzda Viber uygulamasını açın.  

AŞAMA 2: KİŞİLER sekmesine dokunun.  Bu buton ekranınızın üst kısmında bulunur. Bu buton, tüm 

kişilerinizin bir listesini açacaktır 

 

 

 

 

Şekil 63: Viber uygulamasında Kişiler sekmesi.  
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 AŞAMA 3: KİŞİLER listenizin en üstünden HEPSİ butonuna dokunun. Bu seçenek, Viber hesabı 

olmayanlar da dahil telefon rehberinizdeki tüm kişileri gösterecektir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 64: Viber üzerindeki tüm kişiler için buton.  

 

 AŞAMA  4: Davet etmek istediğiniz kişiye dokunun.  Bu, iletişim bilgilerinizin bulunduğu yeni bir 

pencere açacaktır. 

 AŞAMA 5: Mor renkli Viber’a davet et butonuna dokunun.  Bu buton, kişinin adının ve profil resminin 

altında bulunur. Davetiyelerin bir listesi ekranınızın altından kayar. 

 

 

 

 

 
Şekil 65: Viber’e davet bağlantısı.  

 
 AŞAMA 6: Davetinizi göndermek için bir uygulama seçin.  Davetinizi göndermek için bir sohbet 

uygulaması, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta kullanabilirsiniz.  

 AŞAMA 7: Seçilen uygulamayı kullanarak davetinizi gönderin.  Bu, kişinize bir davetiye bağlantısı 

gönderir ve davetiniz yoluyla Viber'e kaydolmalarını ister. 

Viber ile nasıl mesaj gönderilir ve alınır? 

 AŞAMA  1: Viber’ı açın ve Sohbetler sekmesini seçin 

AŞAMA 2: Bir kişiye ilk kez mesaj göndermek istediğinizde ekranın altındaki artı simgesini  seçin. 
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 VEYA listeden mesaj göndermek istediğiniz kişiyi bulun.   

AŞAMA 1: Mesaj yazmak istediğiniz kişinin adını arama kutusuna yazın.   

AŞAMA 2: Yeni bir sohbet başlatmak için kişinin adına dokunun.  

 AŞAMA 3: Sohbet sayfasında mesajınızı ekranınızın altında bulunan mesaj kutunuzun içine yazarak 
oluşturabilirsiniz.  

 Viber destek sayfası şunları söylüyor: “Viber'a bir mesaj gönderdiğinde, mesajın durumunu gönderdiğin 
andan alıcı tarafından açılıncaya kadar görebilirsin. Her bir durum için aşağıdaki açıklamalara bakın. 

 Gönderme tuşu’na  dokunun ve mesajınızın aşamalardan geçtiğini izleyin. 

Her mesajın yanındaki ✓ ile mesajlarınızın teslim durumunu görün. 

 ✓  - Gönderiliyor. Bir mesaj gönderdikten hemen sonra bu durum görünecektir. 

 ✓✓  - Teslim edildi. Bu durum, mesajınız alıcının telefonuna iletildiğinde görünecektir. 

 ✓✓  - Görüldü. Alıcınız mesajınızı okuduğunda mor onay işaretleri görünecektir. 
Mesaj iletiminde gecikmeler  
Mesajınızın gönderildiğini ancak iletilmediğini görürseniz, bunun nedeni şunlar olabilir: 

 Alıcı İnternet’e bağlı değil ve mesajları alamıyor. 

 Alıcının telefonu kapalı  

 Alıcının Viber uygulaması kapalı” 
 

Viber'de grup sohbeti nasıl kurulur?  
 

AŞAMA 1: Ekranın altındaki artı butonuna  dokunun.  
AŞAMA 2: Yeni Grup’u seçin. 
AŞAMA 3: Sohbete ekleyeceğiniz kişileri seçin (eklediğiniz kişileri ekranın en üstünde göreceksiniz). 
AŞAMA 4: İşiniz bittiğinde ekranın üstündeki onay işaretine dokunun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 66: Viber'de grup oluşturma. 
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AŞAMA 5: Katılımcı ekle butonuna  dokunun veya sohbet bilgi ekranına erişmek için sola kaydırın.  
AŞAMA 6: Bilgi ekranından Katılımcı ekle’yi seçin.  

 

 

  
 
AŞAMA 7: Gruba eklemek için rehber listenizden kişileri seçin.   
AŞAMA 8: İşiniz bittiğinde ekranın üstündeki onay işaretine dokunun. 
 
Bir grupta mesaj nasıl gönderilir?  
 
Bir grup sohbetinde mesaj gönderme, özel mesaj oluşturma ile aynı şekilde çalışır. 
 
Viber'dan nasıl fotoğraf gönderilir? 
 
Yeni bir fotoğraf çek ve gönder 

AŞAMA 1: Bir Viber mesajı açın.   

AŞAMA 2: Bir fotoğraf çekmek için kamera simgesine  dokunun. 

AŞAMA 3: Fotoğraf çekmek için deklanşöre  basın. 

AŞAMA 4: Hemen göndermek için gönder butonuna basın veya şimdi düzenle’yi seçip galeriden fotoğraf 
gönderin.  

AŞAMA 1: Bir Viber mesajı açın.  

AŞAMA 2: Kamera simgesine  dokunun  

AŞAMA 3: Galeri seçeneğini seçin veya ekranınızın altındaki son görüntülerin listesini kaydırın.   

AŞAMA 4: Göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin.   

AŞAMA 5: Hemen göndermek için gönder butonuna basın veya şimdi düzenle’yi seçin.  

  

3.4. Skype  

 
Skype'a nasıl giriş yapılır? 

 
AŞAMA 1: Skype’ı açın ve Skype adına, e-posta’ya veya telefonu seçin.  

AŞAMA 2: Skype adınızı, e-postanızı veya telefonunuzu girin ve Giriş Yap’ı seçin. 

AŞAMA 3: Şifrenizi girin ve devam etmek için ok işaretini seçin. Böylece Skype’a giriş yaptınız. 
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Skype’ta yeni kişileri nasıl bulabilir / kaldırabilir ve engelleyebilirim?  

Kişiyi bulmak için: 
 

 AŞAMA  1: Skype’ta ara’yı seçin.  

 AŞAMA  2: Sohbet etmek istediğiniz kişinin adını, Skype adını veya e-posta adresini yazın.  

 AŞAMA 3: Arama sonuçlarından arkadaşınızı seçin, bir konuşma penceresine yönlendirileceksiniz.  

 AŞAMA 4: Kişinize bir mesaj yazın ve Gönder'i  seçin.  
Onlara yalnızca 10 mesaj gönderebilirsiniz ve isteğinizi kabul edene kadar görüntüler bulanık olacaktır. 

 
Bir kişiyi engellemek için: 
 
 AŞAMA  1: Skype’a giriş yapın. 
 AŞAMA 2: Geçmiş listenizden engellemek istediğiniz kişiyi seçin veya aramak için Kişiler’e gidin ve 
engellemek istediğiniz kişiyi seçin. 
 AŞAMA 3: Kişiler’in üstünden kişiyi Engelle’yi seçin. 
 AŞAMA 4: ‘’[Kişi adı] engellemek istediğinizden emin misiniz?’’ yazılı bir mesaj ekrana gelecek. 
 AŞAMA 5: Engelle’yi seçin.  

 
Skype'ta bir kişiyi silmek / kaldırmak için:  

  
 AŞAMA  1: Kaldırmak istediğiniz kişiyi bulun. Ekranın üst kısmındaki Arama işlevine tıklayın ve o kişinin 
adını, Skype Adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin. Alternatif olarak, Kişiler sekmesini 
veya Geçmiş sekmesini kişiyi bulmak için kullanın. 
 
 AŞAMA  2: Sol üstten engellemek ya da kaldırmak istediğiniz kişinin üzerine dokunun ve sağ üst köşeden 
isminin üzerine tıklayın. Açılan menüden Profili Gör yazısına tıklayın. 
 
 AŞAMA  3: Profil görünümünde kişiyi Engelle veya Kaldır seçeneklerini kullanabilirsiniz. Görmek için 
aşağı kaydırmanız gerekebilir. 
 

Skype’ta arama yapmadan nasıl mesaj gönderebilirim? 

 AŞAMA 1: Kişiler listesinde, mesaj göndermek istediğiniz arkadaşın adına çift tıklayın.  

 AŞAMA 2: Arkadaşınızın profili şimdi yeni bir pencerede görünüyor. Bu pencerenin altında bir metin 
kutusu var. Bu kutuya mesajınızı yazın ve göndermek için enter tuşuna basın, bu işlem ücretsizdir. Anlık 
iletiyi göndermenin varsayılan yöntemi Skype'dir. 
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Şekil 67: Skype kişiler listesi ve sohbet penceresi.  

 

Arkadaşınız hala çevrimiçi durumdayken mesajınızı alırsa, derhal size yanıt verebilir, böylece yazılı bir 

konuşma yapabilirsiniz. 

Skype'ta birini nasıl arayabilirim? 

 AŞAMA 1: Kişiler listesinde aramak istediğiniz arkadaşın adına çift tıklayın.  

 AŞAMA 2: Yeni pencerede telefon butonuna tıklayın. Arama başlayacaktır. Görüntülü mü yoksa sesli 
arama mı yapacağınızı seçebilirsiniz.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 68: Skype'taki arama butonu (1) ve görüntülü arama butonu (2).  

 
Aramaya tıkladığınızda (görüntülü veya sesli)  Skype arkadaşınızın bilgisayarıyla temasa geçmeye 

çalışırken bir zil sesi duyarsınız (telefona benzer). Pencere arkadaşınızın profil resmini gösterir. Bunun 

altındaki, daha küçük bir kutuda, kendi web kameranızın görüntüsüdür. Arkadaşınızla konuşmayı  veya 

1 

2 
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sadece birbirlerinizin gözlerine özlemle bakmayı bitirdikten sonra, kırmızı ahize simgesine tıklayarak 
kapatabilirsiniz ( Aramayı sonlandır ). Arama ve konuşma geçmişiniz kaydedilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 69: Video arama penceresi. (1) Eşinizin videosu. (2) Videonuz. (3) aramaya sonlandırmak için buton.  

 
Bir aramayı yanıtlamak istiyorsanız, ekranınızda bir arama uyarısı göreceksiniz. Aramayı yanıtlamak için 
Yanıtla’yı tıklayın, video görüşmesi için Görüntülü Yanıtla'yı tıklayın, aramayı yanıtlamak istemezseniz 
Reddet'i tıklayın. 

 
 
 
 

 
Şekil 70: Biri sizi Skype'ta aradığında beliren pencere.  

 
Skype'ta dosya alışverişi nasıl yapılır?  
 

 AŞAMA 1: Bir şey göndermek istediğiniz kişiyi veya sohbeti seçin.  

 AŞAMA 2: Sohbet penceresinde şunları yapabilirsiniz:  

 = Bir ifade gönder 

 = Medya veya dosya gönder 

Alternatif olarak, bir dosya paylaşmak için sürükleyip Skype'a bırakabilirsiniz. 

 
 

 

 

 

Şekil 71: Skype'ta dosya gönderme seçenekleri - fotoğraflar, dosyalar, video dosyaları, diğer kişiler ve ifadeler.  

 

1 

2 

3 
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Skype'taki durumu nasıl anlayabilirim (kim aktif, uzakta, rahatsız etmeyin vb.)?  
 
Bir kişinin profilinin yanında Skype Durumu küçük bir sembol olarak görünür. İşte Skype Desteği 
sayfasındaki her sembol için anlamların listesi: 
 

Durum Açıklama 

  

 Çevrimiçi 

Bu, Skype'a ilk giriş yaptığınızda olağan ayarınızdır. Kişileriniz çevrimiçi olduğunuzu görebilir 

ve sizinle iletişim kurabilir. Anlık mesajlar size gönderilebilir. 

  

 Uzakta   

Kişileriniz Skype'ta oturum açtığınızı görebilir ancak bilgisayarda olup olmadığınız bilinmez. 

Anlık mesajlar size gönderilir ve kişileriniz sizi aramayı deneyebilir. 

  

 Rahatsız etmeyin   

Kişileriniz çevrimiçi olduğunuzu ancak rahatsız edilmek istemediğinizi görebilir. Yine de size 

anlık mesajlar gönderebilir ve sizi arayabilirler, ancak sesli uyarı almazsınız. 

  

 Görünmez 

Kişilerinizin tümünde çevrimdışı görüneceksiniz, ancak Skype'ı her zamanki gibi 

kullanabilirsiniz. Bu, kişilerinizden gelen anlık mesaj ya da aramalarla rahatsız edilmeden 

Skype kullanmanın iyi bir yoludur. 

  

 Çevrimdışı  

Skype'ta oturum açmadığınızda otomatik olarak görüntülenir. Durumunuz simgesine 

tıklayarak ve listeden seçerek durumunuzu çevrimdışı olarak da ayarlayabilirsiniz. 

Çevrimdışıyken, anlık mesaj gönderemez veya arama yapamaz ve alamazsınız. Size 

gönderilen anlık mesajlar, gönderenin çevrimiçi durumundan bağımsız olarak oturum 

açtığınızda kullanılabilir. 

 

Bu seçenek Skype Web için kullanılamaz.  

  

 Yönlendirilen aramalar 

Uygun değillerse, ancak arama yönlendirme veya Sesli Mesajlaşma ayarlandıysa bir kişinin 

yanında bulunur.  

Skype hesabınızda yönlendirilen arama ayarlarsanız çevrimiçi kullanamadığınızda Skype 

aramalarını kaçırmamanız için aramalar ev, iş veya cep telefonunuza yönlendirilebilir. 

Bu özellik yalnızca Windows masaüstünde veya Mac'te kullanılabilir.  
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 İletişim isteği beklemede  

Kişi listenize eklediğiniz bir kişinin yanında bulunur ancak bu işaret kişinin iletişim isteğini 

kabul etmesini beklediğinizi gösterir. 

  

 Engel 

 Engellediğiniz kişinin yanında bulunur.  

 
 
 
Skype'ta nasıl grup oluşturulur?  

 AŞAMA 1: Sohbet etmek istediğiniz kişilerden birinin üzerine tıklayın.   

 AŞAMA 2: Ana iletişim penceresindeki "+" düğmesini tıklayın ve "Kişi Ekle" yi seçin.  

 AŞAMA 3: Sohbete dahil etmek istediğiniz kişilerin isimlerini çift tıklayın ve "Ekle" ye tıklayın.  

 

Mikrofonun düzgün çalışıp çalışmadığı nasıl kontrol edilir (Eko deneme araması)?  

 

Mikrofonunuzun kalitesini kontrol etmek için “Eko ses deneme hizmeti” adlı bir iletişim kişiniz var.  Bu, 

tüm Skype kullanıcıları için otomatik bir kişidir. Bu kişinin üzerine tıklamanız ve arama yapmanız 

gerekir. Eko kişi sizinle konuşmaya başlayacak, size bip sesinden sonra bir şeyler söylemek için birkaç 

saniyeniz olduğunu söyleyecektir. Bu işlemden sonra mesajınız cevaplanacaktır. Kendinizi duyarsanız, 

her şey yolundadır, ancak başka sesler varsa veya hiçbir şey duymadıysanız, bu sizin mikrofonunuzun 

çalışmadığı bir arama yapacağınız ve kimsenin sizi duymayacağı anlamına gelir. 
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