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1. İnternet konseptleri
1.1 Terimleri kavrama İnternet, WWW, E-mail
İnternet:
İnternet, dünyadaki bilgisayar ve elektronik cihazların en önemli iletişim ağıdır. İnternet, elektronik posta
(e-posta), dosya aktarımı, çevrimiçi sohbet ve tüm Dünya Çapında Ağın (www) en çok kullanılan
uygulaması gibi birçok uygulamaya sahiptir.
WWW:
World Wide Web veya "WWW" veya "Web" olarak da bilinir, aynı zamanda bir web tarayıcısına yazılan
bir URL ile erişilebilen web sitelerini ve web sayfalarını içeren İnternet uygulamasıdır.
E-mail:
Bir e-posta veya elektronik posta, bir kullanıcının metin içeren bir elektronik mektup
gönderebileceği ve ayrıca görüntüler, ses klipleri ve videolar gibi diğer içerikleri ekleyebileceği
İnternet uygulamasıdır. E-postalar, çok fazla alıcıya gönderilebilen, gecikme ve maliyeti
olmadığından dolayı uluslararası iletişim için idealdir.

1.2 Ortak web tarayıcılarını kavrama
Bir web tarayıcısı (bazen kısaca bir tarayıcı olarak adlandırılır), World Wide Web'deki
bilgilere erişmek için kullanılan bir yazılım uygulamasıdır. Her web sayfasının, resmin ve
videonun adresi olan bir URL, tarayıcıların bunları bilgisayar ekranında, akıllı telefonda ve
tablette alıp görüntülemesini sağlar.
1.

Microsoft Edge

2.

Google Chrome

3.

Mozilla Firefox

4.

Apple Safari
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1.3 Bilgi araştırma, alışveriş, öğrenme, yayımlama, eğlence, iletişim gibi
online faaliyetleri kavrama
İnternet ile ilgili çok sayıda etkinlik var. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Bilgi Arama: Kullanıcılar, çevrimiçi arama motorlarını kullanarak web sayfaları, resimler,
müzik, videolar ve daha pek çok dosyayı bulabilir.
Online Alışveriş: Dünyanın dört bir yanındaki çevrimiçi mağazalardan ürün satın alma ve
kapınıza kadar getirme olanağını sunar.
Öğrenme: İnternet, E-Öğrenim sayesinde eğitim alanında bir devrim yarattı; video ve grafik
gibi etkileşimli materyallerle çevrimiçi kurslar sunan daha fazla eğitim kurumuyla uzaktan
eğitim olanağını getirdi. Çevrimiçi ansiklopediler ayrıca çevrimiçi eğitimde önemli bir rol
oynamaktadır.
Yayımlama: Makaleler, müzik, videolar ve fotoğraflar gibi kamuya açık bilgilerin sunulma
süreci. Çevrimiçi içerik yayınlama, sosyal medya tanıtımıyla son yıllarda popüler hale geldi.
Bankacılık: Faturaları ödemek ve diğer banka hesaplarına para aktarmak gibi faaliyetler.
Çevrimiçi bankalar 24 saat açıktır ve sırada beklemeniz gerekmez.
Devlet Hizmetleri: Çeşitli devlet hizmetleri için online başvuru yapmak, vergileri ve devlete
olan diğer borçları ödemek, sıra beklemeye gerek kalmadan online oy kullanmak.
Eğlence: Video oyunları oynamak, müzik dinlemek, video izlemek gibi aktiviteler.
İletişim: Tüm dünyadaki internet kullanıcıları ile yazılı sohbet, telefon görüşmesi ve hatta
eşzamanlı olarak görüntülü görüşme yapabilme olanağı.

1.4 Korumasız ağların kullanımının tehlikesini kavrama
Günümüzde, çevrimiçi bağlantı kurma fırsatı veren dünya çapındaki kablosuz ağlar, alışveriş merkezleri,
kafeler, üniversiteler ve kamusal alanlar gibi ortak alanlarda gittikçe daha fazla erişilebilir hale geliyor.
Kullanıcılar bir ağa bağlanırken dikkatli olmalıdırlar; çünkü her zaman giriş şifreleri ve banka bilgileri gibi
kişisel bilgilerimizi bulup çalabilecek ağlara bağlanma ihtimali bulunmaktadır.
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2. Web Tarama
2.1 Bir web tarayıcının nasıl açıldığını ve kapandığını kavrama
Bir web tarayıcısı nasıl açılır?
ADIM 1: Masaüstünde Web Tarayıcısı (Google Chrome) simgesini bulun.

Şekil 1: Bilgisayar Masaüstü Ekranı

ADIM 2: Tarayıcıyı açmak için simgeye çift tıklayın. Web tarayıcısı penceresi görünecektir.

Şekil 2: Web Tarayıcı Ana Ekranı
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Bir web tarayıcısı nasıl kapatılır?
ADIM 1: Tarayıcı penceresinin sağ üst köşesindeki “Kapat” düğmesine tıklayın.

Şekil 3: Web Tarayıcı Ana Ekranı
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2.2 Tarayıcı geçmişinde, yer imlerinde nasıl gezinileceği ve
değiştirileceğini kavrama
Bir web sayfasına nasıl gidebilirsiniz?
Bir web sitesine gidebilmek için, genellikle web adresi olarak adlandırılan “URL” yi bilmeniz gerekir. “URL
- web adresi” bir ev adresi gibidir. Birine ev adresi verdiğinizde, bir ev veya iş bulmak için İnternette
gezinebilir.
ADIM 1: Adres çubuğuna tıklayın.
ADIM 2: URL'yi girin (web sayfası adresi) ve “Enter” tuşuna basın, web sitesi yüklenecektir.
1&2

Şekil 4: Adres Çubuğuna bir URL Yazma

Bir web sayfasında, metin, resim, grafik, video ve ses klipleri bulabilirsiniz. Ayrıca metin
veya resim olabilecek köprüler de bulabilirsiniz ve üzerlerine tıkladığınızda sizi aynı Web
sayfasındaki veya farklı bir Web sayfasındaki diğer bölümlere götürecektir.

Şekil 5: Mavi metin, başka bir web sayfasının köprüsüdür.

8|Sayfa

Tarayıcı geçmişine nasıl erişilir?
Tarayıcı geçmişi, bir kullanıcının daha önce ziyaret ettiği web sitelerinin listesidir; belirli bir süre için sayfa
başlığı ve ziyaret saati gibi bilgileri içerir.
ADIM 1: Sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayın. Bir menü belirir.
ADIM 2: “Tarihçe” seçeneğine gidin.
ADIM 3: “Tarih” i seçin.
1
3

2

Şekil 6: Tarayıcı Geçmişine Erişim

ADIM 4: Geçmiş Listesinden istediğiniz web sitesine tıklayın.

4

Şekil 7: Tarayıcı Geçmişi Ekranı
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Bir yer işareti nasıl oluşturulur?
Yer İşareleri, sık ziyaret ettiğiniz Web sayfalarının URL'lerini saklamanıza olanak tanır. Sık
ziyaret edilen Web sayfalarının URL'lerinin bir listesidir. Yer imleri listesinde, URL'sini
hatırlamak ve yeniden yazmak zorunda kalmadan bir Web sayfasına dönebilirsiniz. Yer imi
listesine bir URL ekledikten sonra, öğe siz kaldırana veya listeyi düzenleyene kadar kalır.

ADIM 1: Yer İşareti oluşturmak istediğiniz web sitesine gidin.
ADIM 2: Sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayın. Bir menü belirir.
ADIM 3: “Yer işaretleri” seçeneğine gidin.
ADIM 4: “Bu Sayfayı İşaretle” seçeneğini tıklayın.
2

1
4

3

Şekil 8: Yer işareti
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Bir yer işareti nasıl görüntülenir?
Bir yer işareti şöyle görüntülenir:
ADIM 1: Sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayın. Bir menü belirir.
ADIM 2: “Yer İşaretleri” seçeneğine gidin.
ADIM 3: “Yer İşaretleri Çubuğunu Göster” i tıklayın.
1
2
3

Şekil 9: Yer İşaretleri Çubuğunu Etkinleştirme

ADIM 4: Yer İşaretleri çubuğundan istediğiniz web sayfasına tıklayın. Sayfa yüklenecektir.

4

Şekil 10: Yer İşaretlerini Kullanma
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Bir yer işareti nasıl silinir?
ADIM 1: Sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayın. Bir menü belirir.
ADIM 2: “Yer İşaretleri” seçeneğine gidin.
ADIM 3: “Yer İşareti Yöneticisi”ne tıklayın.
1
2
3

Şekil 11: Yer İşareti Yöneticisine Gitme

ADIM 4: Silinecek olan yer işaretine sağ tıklayın.
ADIM 5: “Sil”e tıklayın.

1
2

Şekil 12: Yer İşaretini Silme
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2.3 Bilgisayara içerik kaydetme/indirme yöntemlerini kavrama
Dosya türüne bağlı olarak bir dosya hemen indirilebilir veya açılabilir. Google Chrome'da, bir kullanıcı
indirilen tüm dosyaların depolandığı bir klasör tanımlayabilir.
Alternatif olarak, kullanıcı her dosya indirme işleminde belirli bir klasörü seçebilir.
Google Chrome’da varsayılan olarak, indirilen tüm dosyalar “İndirilenler” klasöründe tutulur.
İndirme klasörü nasıl ayarlanır?
ADIM 1: Sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayın. Bir menü belirir.
ADIM 2: “Ayarlar”a tıklayın.
1

2

Şekil 13: Ayarlar Sayfasına Gitme

13 | S a y f a

ADIM 3: Ayarlar sayfasının en altına gidin ve “Gelişmiş”e tıklayın.

3

Şekil 14: Gelişmiş Seçeneği

ADIM 4: Yüklemeler bölümünde, “Değiştir”e tıklayın ve farklı bir klasör seçin.
ADIM 5: ADIM 4'e alternatif olarak, tarayıcının her zaman dosyanın indirilmesini istediğiniz yeri sorması
için “İndirmeden önce her bir dosyayı nereye kaydedeceğinizi sorunuz” seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

4
5

Şekil 15: İndirilen Konumun Değiştirilmesi
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Bir dosya nasıl indirilir?
ADIM 1: Web sayfasındaki dosyanın köprüsünü bulun ve tıklayın.
ADIM 2: Kaydedilecek dosyanın konumunu seçmenizi isteyen yeni bir pencere açılacaktır.
ADIM 3 “Kaydet” düğmesine tıklayın.

2

1

3

Şekil 16: Dosya İndirme

Bir resim nasıl indirilir?
ADIM 1: Resmin üzerine sağ tıklayın.
ADIM 2: Bir menü görünecektir. “Resmi Farklı Kaydet” üzerine tıklayın.

1

3

2

Şekil 17: Bir Görüntü İndirme
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ADIM 3: Kaydedilecek görüntünün konumunu seçmenizi isteyen yeni bir pencere açılacaktır.
ADIM 4 “Kaydet” düğmesine tıklayın.

3

4

Şekil 18: Bir Görüntüyü Kaydetme

16 | S a y f a

2.4 Güvenilmeyen kaynaklardan içerik indirmenin tehlikelerini
kavrama
İnternet kullanıcılarının yasadışı içeriğe sahip web siteleri gibi güvenilir olmayan kaynaklardan içerik
indirirken dikkatli olmaları gerekir; kişisel verilerimize zarar vermeyi ve şifreler ve banka hesapları gibi
kişisel bilgileri açığa çıkarmayı amaçlayan bir virüs veya yazılım indirme riski yüksektir. Yalnızca orijinal
olduklarından emin olduğunuz sitelerden içerik indirin.

2.5 Onilne bilgilenme için nasıl arama yapıldığını kavrama
Çevrimiçi bir arama motoruna nasıl gidilir?
ADIM 1: Adres çubuğuna tıklayın URL’yi www.google.com girin.
(Note 1: Google’ın sunduğu birçok arama motoru vardır. Ancak, Google chrome şu an diğerleri arasında
en güçlü kabul edilmektedir)
(Note 2: Google chrome Google arama motoruna doğrudan bağlantı sağlar; o nedenle Google Arama
motoru sitesine gitmenize gerek yoktur, aradığınız anahtar kelimeleri Adres çubuğuna yazmanız
yeterlidir)
ADIM 2: Arama kutusuna, aramak istediğiniz bilgi için anahtar kelimeleri girin
1

2

Şekil 19: Google Arama

Google arama motoru, birçok durumda aramanıza yardımcı olacak bazı benzer anahtar kelimeler önerir.
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ADIM 3: Sonuçlar görünecektir ve arama motorunun bulduğu tüm sonuçları görmek için aşağı kaydırma
yapabilirsiniz. Web sayfasını görüntülemek için linklerden birine tıklayabilirsiniz.

4

Şekil 20: Aramanın Sonuçları
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2.6 Önem Taşıyan online bilgilerin değerlendirilmesi/filitrelenmesinin
önemini kavrama
En çok yanlış yönlendirmeyi amaçlayan sahte haberler sunan sahte haber siteleri, sayfalarında reklam
sundukları tıklamalar için bunu yapar, böylece para kazanırlar. Ayrıca eğlence amaçlı web siteleri ve
eğlence amaçlı sahte hikayeler sunar.

2.7 Çevrimiçi gazeteler, çevrimiçi kütüphaneler gibi çeşitli bilgilendirici
siteleri kavrama ve kullanma
Mayıs 2018’den bu yana, ilk önemli beş habere ilişkin web siteleri şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Yahoo News - http://news.yahoo.com/
Google News - http://news.google.com/
The Huffington Post - http://www.huffingtonpost.com/
CNN - http://www.cnn.com/
The New York Times - http://www.nytimes.com/

Ve web sitesi trafiğini ölçmek için çevrimiçi bir portal olan Alexa.com'a göre en iyi beş çevrimiçi
kütüphane-ansiklopedi şudur:
1.
2.
3.
4.
5.

Wikipedia – https://www.wikipedia.org
How Stuff Works – https://www.howstuffworks.com
Encyclopedia Britannica - https://www.britannica.com/
Wolfram Math World - http://mathworld.wolfram.com/
Encyclopedia.com - https://www.encyclopedia.com/
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2.8 Çevrimiçi alışveriş kavramını ve tehlikelerini anlama
Kredi kartını çevrimiçi kullanmak
Çevrimiçi alışveriş, kullanıcıların ürünleri doğrudan bir çevrimiçi satıcıdan satın almaları için mükemmel
bir fırsat sunar. Tüketiciler, tüccarın web sitesini doğrudan ziyaret ederek veya aynı ürünün farklı eperakendecilerde varlığını ve fiyatlandırmasını gösteren bir alışveriş arama motoru kullanarak farklı
satıcılar arasında arama yaparak ilgili bir ürünü bulabilir.
Bir kullanıcı, sanal bir “alışveriş sepetine” girmek, adını, adresini ve kredi kartı bilgilerini “sanal ödeme”
üzerinden girmek suretiyle doğrudan bir Web sitesi aracılığıyla ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetleri satın
alabilir.
Kredi kartı bilgilerinizi “Öde” düğmesine basarak gönderdiğinizde, bu bilgiler çevrimiçi alışveriş sitesi
tarafından şifrelenmelidir, ki böylece hiç kimse bilgilerinizi çalamasın. Bir web sitesinin URL’sine bakarak
ve http: // yerine https: // ve ayrıca adres çubuğunun yanındaki bir kilit simgesi ile başladığını kontrol
ederek bir web sitesinin şifreleme sunduğunu görebilirsiniz.
Sahte bir dükkandan bir şeyler satın alma tehlikesi de vardır; daha sonra bu sitenin kapandığını ve size
hiçbir mal gönderilmediğini de öğrenebilirsiniz! Alışveriş yaptığınız çevrimiçi mağazanın iyi bir üne sahip
ve sipariş verdiklerinizi sağlama konusunda güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Çevrimiçi alışveriş
yapabileceğiniz birçok web sitesi vardır, örneğin: www.amazon.com, www.ebay.co.uk.
Güçlü şifreler oluşturun ve yönetin
Ayrıca, çevrimiçi mağazanın sürekli bir müşterisi iseniz, ad, adres ve kredi kartı gibi kişisel bilgilerinizi
tekrar girmenize hiç gerek yoktur, o nedenle çevrimiçi kayıt en uygun yoldur. Genellikle bir hesap
oluşturmak için, bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç vardır. Çoğu durumda, kullanıcı adı, kullanıcının eposta adresi veya kullanıcının karar verdiği farklı bir ad olabilir. Ayrıca, hesabınıza bağlanmak için bir şifre
girmeniz gerekecektir. Bir şifre belirlerken, başkasının keşfetmesi zor bir şifre seçmeyi deneyin. Örneğin,
doğum tarihinizi veya eşinizin veya evcil hayvanınızın adını kullanmayın. Uygun şifreler en az 8 karakter
uzunluğunda olmalı ve küçük harf ve büyük harf, sayı ve karakter içermelidir, örneğin: “di4aL_Prj29!”
E-ticaretin Avantajları
E-ticaret kullanmanın birçok avantajı vardır:






7/24 hizmet verebilir,
Geniş stok aralığı,
Detaylı ürün bilgisi,
Fiyatları karşılaştırabilme olanağı,
Kusurlu malları iade etme hakkı.
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2.9 YouTube gibi multimedya ve içerik web sitelerini anlama ve
kullanma
Youtube.com’da kullanıcılar şunları yapabilir:







Video arama ve izleme,
Kişisel bir YouTube kanalı oluşturma,
Videoları kanallarına yükleme,
Diğer YouTube videolarını beğenme/yorum yapma/paylaşma,
Diğer YouTube kanallarına ve kullanıcılarına abone olma ve takip etme,
Videoları düzenlemek ve videoları gruplandırmak için oynatma listeleri oluşturma.

YouTube Videosu nasıl aranır?
ADIM 1: Adres çubuğuna tıklayın, URL'yi yazın https://www.YouTube.com
1

Şekil 21: YouTube Ana Sayfası
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ADIM 2: Arama alanına görüntülemek istediğiniz video için anahtar kelimeleri yazın.

2

Şekil 22: YouTube'da bir Video Arama

ADIM 3: İzlemeye başlamak için bir videoya tıklayın.

3

Şekil 23: Anahtar Kelimeleri İçeren Videoların Sonuçları
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Bir YouTube Kanalına nasıl abone olunur?
Mevcut YouTube kanallarının içinde kaybolmamak için, o kanaldan daha fazla içerik görmek isterseniz bir
kanala abone olabilirsiniz. Kanala abone olduğunuzda, yayınlanan yeni videolar Abonelik yayınlarınızda
görülecektir.
ADIM 1: Bir YouTube kanalından video izlerken, videonun altındaki “Abone Ol” düğmesine tıklayın.

1
Şekil 24: Bir YouTube Kanalına Abone Olma

ADIM 2: Abone olunan bir kanala yeni bir video yüklendiğinde bildirim almak (e-postayla veya bir akıllı
telefonla) için ayrıca “Bildirim Çanı”na da tıklayabilirsiniz.

2
Şekil 25: YouTube'da Bildirimler Seçeneğini Etkinleştirme
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2.10 Gizli modda webde gezinme
Chrome web tarayıcısındaki Özel Mod veya Gizli Mod, sizin yaptıklarınızı bilgisayarı kullanan diğer
kullanıcılardan gizli tutmanıza yardımcı olabilir, ancak tarama etkinliklerinizi İnternet Servis
Sağlayıcınızdan (ISS) gizli tutamaz.
Gizli Mod, özel moddayken tarama ve arama geçmişinizi yanı sıra, gizli oturumunuz sırasında
bilgisayarınızın aldığı izleme çerezlerini de silerek çalışır.
Gizli mod nasıl etkinleştirilir?
ADIM 1: Sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayın. Bir menü belirir.
ADIM 2: “Yeni gizli pencere”ye tıklayın.
1
2

ADIM 3: Chrome tarayıcısının gizli modu görünür.
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3. E-mail
3.1 E-mail konseplerini kavrama
E-posta, bir kişinin İnternet kullanarak bir bilgisayardan diğerine bilgi gönderebileceği bir yöntemdir. Bu
bilgi ; metin, resim, ses, video vb. olabilir. E-postalar, uluslararası iletişimde gecikme olmaksızın,
masrafsız ve çok sayıda alıcıya gönderilmek için idealdir.
Tüm e-posta adresleri, @ simgesiyle ayrılan iki parçadan oluşan standart bir biçime sahiptir:
The UserID or Username is a unique identification (there cannot be two accounts with the
same username) of a person on a particular server.
Ana bilgisayar adı veya etki alanı adı, postanın gönderildiği konumdur. Bu, alıcının bir posta
kutusuna sahip olduğu bilgisayar olan posta sunucusuna atıfta bulunur (mektupların ve malların
son hedeflerine ulaşmadan önce sıralanıp tutulduğu Posta Ofisi gibi düşünün).

Username

Domain name

dialprojecteu@gmail.com

3.2 Nasıl e-mail hesabı açıldığını kavrama
İki tür e-posta hesabı vardır: Web tabanlı ve müşteri tabanlı.
Müşteri tabanlı e-posta genellikle çalışma ortamında kullanılır ve bir e-posta sunucusundan kullanıcının
bilgisayarındaki bir uygulamaya (Microsoft Outlook gibi) indirilmesini içerir.
Web tabanlı e-postada e-posta yazılımı gerekmez; kullanıcı, e-postaları görüntülemek ve göndermek için
Internet bağlantısı olan bir bilgisayarı/tableti/akıllı telefonu kullanabilir. Web tabanlı e-posta hesapları
genellikle ücretsizdir.
Bu kursun amacıyla uyumlu olarak oluşturulacak en uygun e-posta hesabı türü, en popüler Gmail
seçeneğine sahip web tabanlı bir e-posta hesabı olacaktır (Google tarafından ücretsiz olarak sunulan bir
e-posta seçeneği).
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Bir e-posta hesabı nasıl oluşturulur?
ADIM 1: https://www.gmail.com adresine gidin
ADIM 2: “BİR HESAP OLUŞTUR” düğmesine tıklayın.
1

2
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ADIM 3: “Google Hesabınızı Yaratın” sayfasına yönlendirileceksiniz. Sayfadaki alanları doldurmanız
gerekir.
Yapmanız gerekenler:
a. Adınızı ve soyadınızı giriniz,
b. Gmail’de farklı nitelikte bir Kullanıcı Adı girin. Başkalarının girebileceği bir şey bulmaya çalışın
çünkü bu, e-posta adresinizin ilk kısmı olacaktır,
c. Bir parola girin. Diğerlerinin keşfedemeyeceği kadar zor ve sizin hatırlayacağınız kadar kolay bir
şifre düşünmek için zaman ayırın.

a
b
c

Şekil 26: Google Hesabı Sayfanızı Oluşturun

ADIM 4: “Sonraki” düğmesine tıklayın.

4

Şekil 27: Hesap Bilgilerini Doldurma
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ADIM 5: Bazı kişisel bilgileri girmeniz gereken Kişisel Bilgiler sayfasına yönlendirileceksiniz.
a. Cep telefonu numaranız. Bu isteğe bağlı bir bilgidir ancak hesabınızın kilitlenmesi veya şifrenizi
unutmanız durumunda ekstra bir güvenlik özelliği ekleyecektir,
b. Ek bir e-posta adresi. Bu da isteğe bağlıdır ve hesabınız için ekstra bir güvenlik ağı ekleyecektir,
c. Doğum tarihiniz,
d. Cinsiyetiniz.
ADIM 6: “Sonraki” düğmesine tıklayın.

a
b
c
d

6
Şekil 28: Kişisel Bilgilerin Doldurulması
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ADIM 7: Google’ın ücretsiz hizmetlerini kullanabilmeniz için, iki onay kutusunu işaretleyerek gizlilik
şartlarını ve koşullarını kabul etmeniz gerekir.
ADIM 8: “Hesap Oluştur” düğmesini tıklayın.

7
8

Şekil 29: Gizlilik ve Şartlar Sayfası

ADIM 9: Gmail’in açılış ekranı belirir. “Sonraki” düğmesine tıklayın.

9

Şekil 30: Gmail’in Karşılama Ekranı

29 | S a y f a

ADIM 10: Şu anda Gmail’de üç farklı Görünüm Stili bulunmaktadır. Bu kursun amaçları için, “Varsayılan”
Görünümü seçeceğiz. “Tamam” düğmesine tıklayın.

10

Şekil 31: “Görünüm Stilini Seç” Sayfası

ADIM 11: Artık Gmail Hesabı sayfanızı görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 32: Gmail Hesabınızın Arayüzü
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3.3 Nasıl e-mail oluşturulduğunu kavrama
Bir e-posta nasıl oluşturulur?
ADIM 1: “Oluştur” butonuna tıklayın.
ADIM 2: Bir e-posta oluştururken daha iyi ve daha net bir görünüm elde etmek için tam ekran
düğmesine tıklayın.

1
2

Şekil 33: Yeni bir e-posta oluştur

Şekil 34: Yeni E-Postanın Büyütülmüş Görünümü
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ADIM 3: E-postanın uygun şekilde gönderilmesi için doldurulması gereken belirli alanlar vardır:
a. To: E-postanın birincil alıcıları,
b. Cc: “Carbon Copy” kısaltması, ikincil alıcılar yani bilgilendirmek istediğimiz kişiler,
c. Bcc: “Short for Blind Carbon Copy” kısaltması; bu alana yazılan e-posta adresleri diğer alıcılar
tarafından görülmez,
d. Subject: E-postamızın adı veya e-postadaki metnin kısa bir açıklaması.
a
b
c

d

Şekil 35: E-Posta Alanları
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3.4 Nasıl e-mail gönderildiğini kavrama
Bir e-posta nasıl gönderilir?
ADIM 1: Mesajınızı yazdıktan sonra e-postanızı göndermek için “Gönder” düğmesine tıklayın.

1
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3.5 E-mail cevaplama/yönlendirme
Bir e-postaya nasıl cevap verilir ?
ADIM 1: Alınan yeni e-postaya tıklayın.

1

Şekil 36: Gmail Gelen Kutusu

ADIM 2: “Cevapla” düğmesine tıklayın.

2

Şekil 37: Bir E-Postayı Yanıtlama
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ADIM 3: Cevap metnini oluşturun ve “Gönder” düğmesine tıklayın.

3
Şekil 38: Cevap E-Postası Gönderme
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Bir e-posta nasıl iletilir?
ADIM 1: Alınan bir e-postayı tıklayın.

1

Şekil 39: Gmail Gelen Kutusu

ADIM 2: “İleri” düğmesine tıklayın.

2

Şekil 40: Bir E-Posta Yönlendirme
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ADIM 3: E-postanın yönlendirileceği e-posta adresini yazın.
ADIM 4: Metni oluşturun.
ADIM 5: “GÖNDER” düğmesine tıklayın.

3
4

5
Şekil 41: Bir İleri E-Posta Gönderme
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3.6 E-mail’in silinmesi
Bir e-posta (e-mail) nasıl silinir?
ADIM 1: Silinecek e-postayı bulun. “Çöp Kutusu” butonuna tıkladığınızda e-posta Geri Dönüşüm
Kutusuna gönderilir.

1

Şekil 42: Bir E-Postayı Silme

Not: Bu, e-postayı tamamen silmez.
ADIM 2: E-postayı tamamen silmek için “Diğer” seçeneğine, ardından “Çöp Kutusu” üzerine tıklayarak
“Bin” alanına gidin.
ADIM 3: E-postanın yanındaki onay kutusunu tıklayarak silmek istediğiniz e-postayı seçin.
ADIM 4: “Sonsuza Dek Sil” seçeneğini tıklayın.

4
3
2

Şekil 43: Bir E-Postayı Çöp Klasöründen Tamamen Silme
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3.7 Dosya yükleme/indirme
Basit metin mesajlarının yanı sıra, e-posta mesajları görüntü dosyaları, ses dosyaları, video klip dosyaları,
sıkıştırılmış dosyalar vb. içerebilir. Bu dosyalar ekli dosyalar veya kısaca ekler olarak bilinir. Ekli dosyalar
e-posta mesajlarıyla birlikte gönderilir. Bazı e-posta hesaplarının, kötü amaçlı yazılım (malware) olma
ihtimalleri nedeniyle yürütülebilir dosyalar (.exe uzantılı) gibi eklere izin vermediğini unutmayın.
Dikkate alınması gereken bir diğer konu da, eklerin dosya boyutudur. Google, boyutu 25 MB olan
outlook.com ve Hotmail’i yalnızca 10 MB ile sınırlandırıyor. Büyük dosyalar, alıcının posta kutusunu
tamamen doldurarak daha fazla ileti almasını imkânsız hale getirir. Yardımcı sıkıştırma programları,
eklenen dosyaların boyutlarını azaltmak için kullanılabilir.
Bir dosyayı e-postaya ek olarak nasıl gönderirsiniz?
ADIM 1: Yeni bir e-posta oluşturmak için “Oluştur” düğmesine tıklayın.
ADIM 2: “Ekle”simgesine tıklayın.

1

2

Şekil 44: Bir Dosya Ekleme
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ADIM 3: Eklenmesi gereken dosyanın bulunduğu klasöre gidin.

3

Şekil 45: Eki Bulma

ADIM 4: Eklemek istediğiniz dosyayı seçin.
ADIM 5: “Aç” düğmesine tıklayın.

4
5

Şekil 46: Ek Dosyasını E-Postaya Ekleme

40 | S a y f a

ADIM 6: Dosya, e-postanın alt kısmında ek olarak görülecektir.

6

Şekil 47: Ekli Dosya İçeren E-Posta

ADIM 7: Aynı adımları tekrarlayarak aynı e-postaya birden fazla dosya eklenebilir.

7

Şekil 48: Ekli İki Dosya İçeren E-Posta
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Bir ek nasıl kaldırılır?
ADIM 1: Eklerden kaldırmak için ekli dosyanın yanındaki “X” simgesine tıklayın.

1

Şekil 49: Bir Eki Kaldırma
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Bir e-postadan ek nasıl indirilir?
Kullanıcı, bir ek indirirken çok dikkatli olmalıdır. Güvenilmeyen ve bilinmeyen kaynaklardan gelen epostalar, kötü amaçlı yazılım içerme riskinin yüksek olması nedeniyle açılmamalıdır. Bu e-postaları
bulmak ve engellemek için e-posta hizmeti sunan şirketler çok çaba sarf etmesine rağmen, bunların
gelen kutunuza bulaşma riski her zaman vardır.
Eğer böyle bir e-posta gelmişse, kullanıcı, onu açmadan önce bir virüsten koruma taraması yapması veya
bunun kötü amaçlı bir dosya olduğundan eminse, eki olan e-postayı hemen silmesi gerekir.

ADIM 1: Gelen kutusundaki bir eki içeren e-postayı bulun ve açın.

1

Şekil 50: Ekli Dosya İçeren bir E-Postayı Bulma
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ADIM 2: E-posta iletisinin alt kısmındaki eki bulun.

2

Şekil 51: Ekli Dosyayı Bulma

ADIM 3: Fare imlecini ekin üzerine getirin. Aşağı ok (indirme) simgesi görünür. Dosyayı indirmek için
indir düğmesine tıklayın.

3

Şekil 52: Bir Ek İndirme
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ADIM 4: Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için bir önizleme kutusu belirecektir. Dosyanın nereye
indirileceğini seçin ve “Kaydet” e tıklayın.

3

Şekil 53: Bir Eki Belirli bir Klasöre Kaydetme
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3.8 Rehber oluşturma ve kullanma
Rehber oluşturmak ve kullanmak, biriyle iletişim kurmanın kolay bir yoludur. E-posta adreslerini
hatırlamak yerine daha kolay bir yol, hatırlanması daha kolay bir iletişim adına sahip olmak gerekir.
Bir e-posta kullanıcısı nasıl oluşturulur?
ADIM 1: Fare işaretçisini, size bir e-posta gönderen kişinin kullanıcı adına getirin.

1

Şekil 54: Gönderenin Detayları

ADIM 2: “Rehbere Ekle” seçeneğini tıklayın.

2

Şekil 55: Kişiler Listesine bir Kişi Ekleme
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ADIM 3: Kişinin ayrıntılarını eklemek için aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Şekil 56: İletişim Bilgileri Ekranı

ADIM 4: Kişinin ayrıntılarını ekleyin ve “Kaydet”i tıklayın.

4

Şekil 57: Kişinin Ayrıntılarını Düzenleme
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ADIM 5: Kayıtlı iletişim bilgileri görünecektir.

Şekil 58: Bir Kişinin Kayıt Bilgileri
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Bir kişi listesinden bir kişiye e-posta nasıl gönderilir?
ADIM 1: “Kişi Seç” penceresini getirmek için “Kime” metnine tıklayın.

1

Şekil 59: Bir Kişi Ekleme

ADIM 2: Belirli bir kişiye tıklayabilir veya birden fazla kişi seçebilirsiniz.
ADIM 3: Alternatif olarak, bir kişiyi arayabilirsiniz.

3
2

Şekil 60: Kişiler Listesi

49 | S a y f a

ADIM 4: Seçmek için bir kişiye tıklayın.

4

Şekil 61: Bir Kişi Seçme

ADIM 5: E-postanıza kişinin e-posta adresini eklemek için “INSERT” i tıklayın.

5

Şekil 62: Bir Kişi Ekleme
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ADIM 5: Kişi şimdi “Kime” alanında görünmelidir.

Şekil 63: İletişim ile E-Posta
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3.9 E-mailde arama yapma
Önemli e-postaları hızlı bir şekilde bulmanız gereken durumlar olacaktır. Zamanla birçok e-posta birikir
ve gelen kutunuzu doldurur. Arama seçeneği ile istediğiniz e-postayı kolayca bulabilirsiniz.
E-postalarda nasıl arama yapılır?
ADIM 1: “Posta Ara” alanını bulun.

1

Şekil 64: Arama Alanı

ADIM 2: Aradığınız e-postanın anahtar kelimesini girin ve “enter” tuşuna basın. Bu; e-posta adresi, epostanın konusu, kişinin adı veya e-postanın ana gövdesinde yer alan bir kelime veya cümle olabilir.

2

Şekil 65: Bir E-Posta Arama
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ADIM 3: Gösterilen sonuçlardan aradığınız e-postayı seçin.

3

Şekil 66: E-Posta Aramasının Sonuçları
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Gelişmiş bir arama nasıl yapılır?
ADIM 1: “Posta Ara” alanının sağ tarafındaki aşağı oka tıklayın.
1

Şekil 67: Gelişmiş Mail Arama Seçeneği

ADIM 2: Daha karmaşık bir arama yapmak için bir veya daha fazla alanı doldurun.

2

Şekil 68: Gelişmiş Gmail Arama
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3.10 Sahte ve istenmeyen (spam) e-posta alma riskini kavrama/bir eposta virüsü olasılığının farkında olma
E-postayı kullanmak günlük hayatımızda kullanışlı bir araçtır. Ancak, kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışan
dolandırı e-postaları alma riski de vardır. Bu sahte e-postaların farkında olmak için onları nasıl
tanıyacağınızı bilmeniz gerekir.
Bir e-posta aşağıdaki durumlarda sahte olabilir:






Alıcının e-postasını tanımıyor iseniz,
Çok az çabayla veya hiç çaba sarfetmeden size para vaat ediyor ise,
Piyangoyu kazandığınızı veya ürünlerde büyük indirim yapıldığını iddia ediyor ise,
Ücretsiz hizmetler kazandığınızı iddia ediyorsa,
Kötü dilbilgisi veya yanlış yazımları varsa.

Bir başka sahte e-posta türü, bilgisayarınıza zarar veren e-postalardır. Bunun gibi e-postalar, içlerinde bir
virüs gizleyebilir. Bu virüs sabit diskinizdeki belirli dosyaları imha edebilir veya e-postayı “Kişiler”deki
herkese yeniden gönderebilir.
Her durumda, bu iki tür e-postayı kesinlikle açmayınız ve hemen siliniz.
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