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Bu bölümü tamamladıktan sonra,


İnternet’e ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi edinecek,



Web tarayıcı programlarını kullanabilecek,



Web ortamında arama motoru kullanarak arama yapabilecek,



Elektronik posta ile iletişim kurabileceksiniz
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1. TEMEL KAVRAMLAR
Teknoloji alanında süregelen hızlı değişim ve gelişimler sonucu, bilgi birikimi ve paylaşımı açısından
dünya üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu her geçen gün artmaktadır. Bilgi odaklarını ve bu bilgiye
ulaşma yolumuzu ciddi anlamda değiştiren olayların başında İnternet gelmektedir. 21. yüzyılda da
teknolojideki yeni gelişmelerin süregeleceği öngörülürse, bu tür teknolojileri en etkin bir biçimde nasıl
kullanmamız gerektiğini bir an önce öğrenmemiz gerektiği açıktır. İnternet, bilgisayarlar aracılığı ile eposta gönderme, sohbet etme, web tarama, e-ticaret gibi işlemleri yapmamıza olanak sağlayan, tüm
dünyayı kapsayan bilgisayar ağlarına verilen genel isimdir. İnternet, bilgilerin elektronik ortamda saklanıp
transfer edildiği bir alan olarak da düşünülebilir. İnternet ağına bağlı olan herhangi iki bilgisayar arasında
gerçekleşen işlem en basit ifadesi ile iki yönlü bilgi iletimidir. Bu derece yüksek bir iletişim sayesinde
haberleşme, kaynak ve bilgi paylaşımı gibi olanakların kullanılması kolaylaşmaktadır.

1.1.

İnternet’in Tarihçesi

Ağların ağı olarak da anılan İnternet, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen bir araştırma ile
ortaya çıkmıştır. ARPANET (Advanced Research Project, Agency NETwork), araştırmacılar arasında bilgi
ve kaynak paylaşımına katkı sağlamak amacı ile deneysel olarak geliştirilen bir bilgisayar ağı idi. 1969
yılında hayata geçirilerek, dosya transferi, elektronik posta ve bilgi paylaşımına yönelik çeşitli servislerin
kullanılması açısından vazgeçilmez bir ağ halini almıştır.
ARPANET daha sonra İnternet’i oluşturacak olan iki ayrı bilgisayar ağına (MILNET ve ARPANET) bölünmüş
ve ilk olarak 1983 yılında işlevsellik kazanmıştır. 1983 yılındaki oluşumundan bu yana, pek çok sayıda
bilgisayar ağı İnternet’e bağlanmış ve İnternet büyük bir hızla yaygınlaşmış ve gelişmiştir. Türkiye ilk
olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAK tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda, 12
Nisan 1993 tarihinde İnternet ağına bağlanmıştır.
İnternet üzerinde farklı marka ve modellerde pek çok çeşit bilgisayar vardır. Bu bilgisayarların birbirleri
ile haberleşmesi ve bilgi iletimi bilgisayar ağları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Bu ağların her birinde çok
sayıda bilgisayar bulunmaktadır. Her bilgisayar ağı diğer bilgisayar ağları ile haberleşir ve böylece
aralarındaki bilgi akışı İnternet trafiğini oluşturur. İnternet dünya çapında herkese açık bir haberleşme
ağıdır ve hiçbir organizasyon tarafından kontrol edilmemektedir. Bu sistemin parçaları olan bilgisayar
ağları, devlet kuruluşları, üniversiteler, gönüllü organizasyonlar ve ticari kuruluşlarca çalıştırılmaktadır.
Diğer bir ifade ile bilgisayar ağları, özel kuruluşlarda, üniversitelerde, devlet kurumlarında ve İnternet
Servis Sağlayıcı (ISS) gibi kurumlarda bulunur.

1.2.

İnternet Adresleri

İnternet üzerindeki her bir adresin tek olma özelliği vardır. Bu nedenle tüm dünyada dağıtılan adreslerin
tek bir merkezde toplanması ve diğer kurumların bu kurum ile uyum içinde çalışması gerekir. Kayıtlı tüm
İnternet adresleri “InterNIC” adı verilen bir kurum tarafından merkezi olarak veri tabanında
tutulmaktadır. İnternet ortamının sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlamak için bu kuruluşlar çok önemli
rol oynar.
İnternet üzerindeki her bilgisayara (kişisel bilgisayar, iş istasyonu vb.) nokta işareti ile ayrılarak ifade
edilen adresler verilmektedir, örneğin “193.140.99.11”. Bu adresler İnternet Numarası veya IP adresi
olarak adlandırılmışlardır ve “0.0.0.0” ile “255.255.255.255” numaraları arasında değişmektedirler.
İnternet kaynaklarını kullanırken, nokta ile ifade edilen sayısal adresleri (IP adresi) akılda tutmanın zor
olduğu düşünülerek, aynı adrese karşılık gelen alan isimlendirme (domain name) adresleri
oluşturulmuştur (örneğin www.baskent.edu.tr). Özetle; İnternet üzerindeki bir sisteme (web sitesi vb.)
sayısal (yani IP adresi) ve/veya sözel (www.baskent.edu.tr gibi ) olarak iki adresten ulaşılabilir.
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Alan isimlendirme adresi olarak bahsedilen adreslerde aşamalı bir yapı kullanılmaktadır. Örnek olarak,
“moodle.baskent.edu.tr” adresi inceleyelim. Bu adreste nokta ile ayrılmış her bir ifade farklı alanları
kapsamaktadır (Şekil 1).

moodle.baskent.edu.tr
Kuruma ait alt birim ya da
sunucu adı

Ülke kısaltması (Türkiye  tr)

Kurum adı veya kısaltması
(Başkent Üniversitesi)

Kurum Tip (Eğitim  edu)
Şekil 1 Alan adlarının parçaları

Ülke kodu her ülkenin kendi içerisindeki bir takım kurumlar tarafından kontrollü biçimde verilir. Örneğin
sicil kaydı Türkiye’de olan bir firma tr uzantılı adres edinebilir ancak Fransa’daki müşterileri için bir alan
adı almak isterse (örneğin www.firmaadi.com.fr), bunun için ayrıca Fransa’daki ilgili kuruma
başvurmalıdır.
Ülke kodundan sonra gelen en genel alan olan kurum tipleri Tablo 1’de görülen seçeneklerden biri
olabilir. Bu kurum tiplerine özgü uzantılar zaman için artmış ve Tablo 1’de görünenden daha fazla
uzantılar oluşmuştur. Ancak en çok kullanılanlar Tablo 1’de toplanmıştır.
Tablo 1. İnternet Adresleri

Adres

Kullanım

Örnek Kurum Adı, İnternet Adresi

com

Ticari Kurumlar

METEKSAN “www.meteksan.com.tr

edu

Eğitim Kurumları

Başkent Üniversitesi www.baskent.edu.tr

gov

Devlet Kurumları

TÜBITAK, www.tubitak.gov.tr

mil

Askeri Kurumlar

Genel Kurmay Başkanlığı, www.tsk.mil.tr

net

Ağ Destek Kurumları

TR.NET, www.tr.net

org

Diğer Ticari Amaç Gütmeyen
Organizasyonlar (Dernek vb)

Türk Bilişim Derneği, www.tbd.org.tr

gen

Genel amaçlı bireysel ve kurumsal
oluşumlar

TR.NET Oyun Sitesi, www.okey.gen.tr

nom

Bireysel

Kişisel Sayfa, kullanıcıismi.nom.tr

Alan isimlendirme, bu şekilde İnternet üzerindeki bütün sistemleri adreslemede kullanılmaktadır. Bir
örnek ile özetlemek gerekirse; 193.140.164.11 IP adresi olan sistemin, alan adı adresi
“moodle.baskent.edu.tr” olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar tarayıcılarından alan ismini yazarken,
bilgisayarlar bu adreslerin IP adreslerine çevirerek arka planda erişilmek istenen web siteleri veya
sunuculara bağlanmaktadırlar.
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1.3.

İnternet Kaynak Belirteci – URL -Nedir?

İnternet Kaynak Belirteci - URL (Uniform Resource Locators) bir web dosyasının İnternet üzerindeki
adresini belirtir. URL adresleri 3 bölümden oluşur: protokol adı, sunucu adı ve dizin veya dosya adı.
Örnek bir URL adres formatı Şekil 2’deki gibidir:
http://www.baskent.edu.tr/amblem/baskent_amblem02.gif

Şekil 2 URL adres biçimi

Bazı durumlarda webde sitelerin adresini paylaşılırken, bazen bir sitedeki özel bir dokümanın bağlantısı
(URL’si) paylaşılır.
URL ve Internet adreslerinin başında http:// veya ftp:// gibi ön ekler yazar. Bu ön eklere protokol
kısaltması denir. Adreslerin bir web sitesi mi yoksa başka bir işlevinin olup olmadığını tarayıcıların
anlaması için eklenir. Ancak günümüzde kullandığımız birçok tarayıcı (Google Chrome, Internet Explorer,
Firefox, Safari vb) bu protokolleri arka planda algılamakta ve kullanıcıdan adreslerin başına bu protokol
kısaltmalarını yazmalarını gerekli tutmamaktadır.
Örnek / Değerlendirme: Bir tarayıcıya http://www.baskent.edu.tr yazıp siteye gidin. Ardından
tarayıcıyı kapatın ve tekrar açıp www.baskent.edu.tr yazarak (başına http:// yazmadan!) tekrar siteye
gitmeyi deneyin. Yukarıdaki güncel tarayıcılardan birini kullanıyorsanız her iki durumda da siteye
gidebileceğinizi göreceksiniz.

1.4.

Web (World Wide Web) Nedir?

Web ortamında bilgiler, web sayfası olarak adlandırılan elektronik dokümanlar aracılığı ile sunulur. Kişi
veya kurumlar tarafından hazırlanan ve birden fazla web sayfasının bulunduğu alanlar ise web sitesi
olarak adlandırılır. Web siteleri eğitim, finans, ticaret gibi çok geniş bir yelpaze kapsamındaki herhangi
bir veya daha fazla konuyu içerebilir. Web sitelerine ulaşmak ve web sayfalarını görüntülemek için,
gözgezdirici veya tarayıcı (browser) adı verilen yazılımlar kullanılır. Web tarayıcılarının günümüzde bu
derece popüler olması sunduğu zengin içerikten çok, bu içeriği nasıl sunduğu ile ilgili bir konudur. En çok
kullanılan tarayıcılar Google Chrome, Internet Explorer, Firefox ve Safari’dir.

1.5.

HTTP Nedir?

Web siteleri, Hipermetin Transfer Protokolü - HTTP (HyperText Transfer Protocol) adı verilen bir protokol
üzerinde çalışmaktadır. Web ortamındaki sayfalar içerisinde bağlar (link) bulunmaktadır ve bir sayfadan
diğerine geçiş bu bağlar aracılığı ile gerçekleşmektedir.
Hipermetin (hypertext) formatında yazılan Web sayfaları aracılığı ile sayfaların dünya üzerinde nerede
olduğu farketmeksizin istenilen noktaya ulaşılabilmektedir. Web tarayıcı programları arka planda http
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protokolüne uygun çalışan web sitelerinden bilgileri alıp getirir ve kullanıcıya yükler. Bu tür protokoller
sayesinde farklı web tarayıcıları farklı web sitelerinin sunucuları ile sıkıntısız iletişim kurar. Web
sitelerinin adreslerinin başına http:// eklenmesini sebebi budur.

1.6.

FTP Nedir?

FTP, "File Transfer Protocol" (Dosya Transferi Protokolü) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir
kısaltmadır. FTP, İnternet ortamındaki iki bilgisayar arasında dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir
İnternet protokolüdür. Elektronik ortamdaki verileri bir alandan farklı bir alana aktarmak için kullanılır.
http protokolünden daha hızlı dosya transferi yaptığı için; amacın sadece dosya transferi olduğu
iletişimlerde bu protokol kullanılır. Günümüzde İnternet kullanımın yaygınlaşması ve daha çok
kullanıcının FTP yapmaya gereksinim duymasıyla birlikte, görsel arayüz kullanan kullanıcı dostu FTP
programları da pek çok firma tarafından geliştirilmeye başlandı. İnternet üzerinden bulduğumuz bir
dosyayı kendi bilgisayarımıza yani lokal diskimize indirirken veya web alanı oluşturmak için bir alana
dosyalarımızı yüklerken arka planda hep FTP servisi çalışmaktadır.
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2. İNTERNET KULLANIMDA ETİK
Çok sayıda bireyin ve büyük boyutlarda bilginin bulunduğu İnternet ortamında, İnternet’i kullanan
bireylere ve İnternet ortamında sunulan bilgiye ilişkin bazı hakların korunması, yanlış amaçlı girişimleri
engellemek açısından büyük önem taşımaktadır. Her İnternet kullanıcısının kişisel verilerini veya
bilgilerini korumak adına yapabileceklerinin farkında olması ve böylece İnternet güvenliğinin
sağlanmasına katkıda bulunması gerekir.
İnternet üzerinde büyük çapta güvenlik, ağ yöneticileri ve teknik elemanlar tarafından bazen çeşitli
yazılımlar, bazen kişisel engellemeler yoluyla sağlanmaktadır. Ancak güvenlik konusu, her bir İnternet
kullanıcısına sorumluluklar yükleyen genel bir konudur. Bu anlamda dikkat edebileceğimiz, kesinlikle
yapmaktan kaçınmamız ve yapanları uyarmamız gereken pek çok nokta vardır.

2.1.

İnternet Kullanımında Etik Kurallar

İnternet servisleri belirli bir fikri yaymak, bir konuda propaganda yapmak veya çeşitli kurum ve
kuruluşları hedef alan saldırgan tutumları sergilemek gibi zarar verici ve olumsuz amaçlar için
kullanılmamalıdır.
Diğer İnternet kullanıcıları veya kurumları tarafından üretilmiş bilgi ve fikirleri izinsiz alıp kullanmak son
derece yanlış bir davranıştır. İnternet üzerinde bulunan içerikle ilgili olarak, her sitede belirtilen
“kullanım haklarına” ilişkin bilgiler dışında hareket edilmemelidir. Örneğin bedava olarak kullanımına izin
verilmeyen hiç bir resim, animasyon, metin, karikatür, yazılım gibi materyaller kopyalanıp
kullanılmamalıdır. Bazı site içeriklerinin kullanımı sınırlanmış olabilir. Örneğin resim arşivi sunan bir site
kullanıcıya, “en fazla 5 resim bedava kullanılabilir” gibi bir sınırlama getirmişse bu kurala uymak gerekir.
İnternet üzerindeki herhangi bir siteden alınan herhangi bir materyal kullanılırken mutlaka ilgili siteye
referans verilerek kullanılmalıdır. Bu davranış, o materyali geliştiren kişiye emeğinin karşılığı olarak
gösterilen saygıdır.
Bedelini ödemediğimiz bir yazılımı kopyalayarak kullanmak veya kopyalanmış yazılım satın almak yine
yapılabilecek en yanlış davranışlardandır. Bu tür bir davranış o ürüne ait telif haklarının ihlal edilmesi
anlamına gelir.
İletişim olanaklarını diğer kullanıcılara zarar verecek veya rahatsız edecek biçimde kullanmak yine
İnternet üzerinde sıkça rastlanan ve çok yanlış davranışlardandır. Örneğin hiç istemediğimiz adreslerden
sürekli e-posta mesajları almak ve içeriğinde virüs taşıyan e-posta mesajları almak bu tür davranışlara
örnek olarak verilebilir.

2.2.

İnternet’in İletişim Servisleri Kullanımında Etik Kurallar

E-posta gönderirken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bazı İnternet kullanıcıları, bir e-posta
mesajını birden fazla kişinin bulunduğu bir listeye rastgele ve uygunsuz tarzda gönderebilmekte veya
kişinin izni alınmadan belirli bir listeye üye edilmekte ve sürekli mesaj gönderilerek rahatsızlık
verilebilmektedir. Bu tür davranışlar İnternet ortamında yapılmaması gereken davranışlardır. Bu nedenle
bu tür davranışların sergilendiği adresler ağ kullanıcıları tarafından bloke edilerek engellenmekte ve
kullanıcıların hakları bu şekilde korunmaya çalışılmaktadır.
Gönderilen e-posta mesajlarının olabildiğince kısa olmasına dikkat edilmelidir. İnternet üzerinde
yaratacağı trafiği düşünerek çok büyük boyutlarda dosyaların gönderilmesinden kaçınılmalı ve
gönderilecek mesajlar mutlaka virüs taramasından geçirilerek gönderilmelidir.
5
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İnternet ortamında mimik veya ses tonu genellikle kullanılmadığından, metin tabanlı iletişim araçları
kullanılırken mesaj içerikleri kısa, açık ve yanlış anlamaya neden olmayacak şekilde özenle yazılmalı ve
gönderilmeden mutlaka kontrol edilmelidir. E-posta mesajının konusu, gönderen kişinin adı-soyadı ve
hatta adres bilgileri mesaj içeriğinde yer almalıdır.
Sohbet programlarında başkalarını rahatsız edici ve zarar verici bir tarz kullanmaktan kaçınılmalıdır.

2.3.

İnternet’ten Erişilen Bilginin Kullanımında Etik Kurallar

İnternet üzerinden elde edilen bilginin kullanım haklarına karşı saygılı olunmalıdır. Bu şekilde elde edilen
içerik veya kişi ve kurumlara ait bilgiler referans verilmeden kullanmak ve başkalarına satmak gibi yanlış
amaçlarla kullanılmamalıdır.
İnternet üzerinde bilginin güvenirliği de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Karşımıza çıkan her
web sitesindeki bilgi doğru veya güncel olmayabilir. Bu nedenle kullandığımız bilginin güvenilir
kaynaklardan elde edilmiş olmasına dikkat etmeliyiz.
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3. WEB TARAYICILARI
3.1.

Web Tarayıcısı Nedir?

Web ortamında yer alan bilgiler “web sayfası” olarak adlandırılan elektronik dosyalardan oluşur. Kişi
veya kurumlar tarafından hazırlanan ve birden fazla web sayfasının bulunduğu alanlar ise “web sitesi”
olarak adlandırılır. Web siteleri eğitim, finans, ticaret gibi çok geniş bir yelpaze kapsamındaki herhangi
bir veya daha fazla konuyu içerebilir. Web sitelerine ulaşmak ve web sayfalarını görüntülemek için,
“gözgezdirici” veya “tarayıcı” (browser) adı verilen yazılımlar kullanılır. Web ortamındaki içeriği
kullanıcılara aktarmak amacıyla kullanılan bu yazılımlar, farklı oluşumlar tarafından geliştirilmekte ve bu
nedenle Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera gibi farklı isim ve arayüzlerde
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu yazılımların, eklenti programları veya yeni teknolojileri desteklemek
amacıyla sık sık yeni sürümleri kullanıma açılmaktadır. Bu bölümde "İnternet Explorer" web tarayıcı
yazılımı örnek olarak ele alınacaktır.

3.2.

Web Tarayıcı Programını Açma

Web tarayıcı programı olan İnternet Explorer, Windows işletim sistemi ile birlikte kurulu biçimde
gelmektedir. Çalıştırmak için bilgisayarınızdaki Internet Explorer ikonunu bulup çift tıklayın (Şekil 3).

Çift Tıklayın

Şekil 3 Internet Explorer ikonu ve Açılmış Hali

3.3.

Web Adresinin Yapısını Anlama ve Sitelere Erişim

Web ortamındaki dosyaların en önemli özelliği, içerdikleri hiperbağlar (hyperlinks) sayesinde İnternet
üzerindeki herhangi bir yerdeki dosyanın tek bir tıklama ile erişilebilir ve anında ekranda görüntülenebilir
olmasıdır. Bağlantı (link) içeren bu metinler, “hipermetin” olarak adlandırılmaktadır. Web tarayıcıları
hipermetin dosyalarını görüntülemek üzere tasarlanmışlardır, bu nedenle “http” (hypertext transfer
protocol) adı verilen bir protokol kullanırlar. Bu protokol sayesinde web sitelerine ulaşarak web
sayfalarına erişim sağlanır.
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Web sitelerine bağlanmak için ilgili sitenin adresini belirtmemiz gerekir. İnternet ortamındaki web
sayfalarını görüntülemek için kullanılan bağlantı metodu “http” olarak belirtilir. Daha sonra, bağlanmak
istediğimiz sitenin web adresini, yani alan ismini yazmak yeterlidir. Eğer biliyorsak dizin ve dosya ismini
de adresin içinde verebiliriz. Örneğin; Başkent Üniversitesi’nin web sitesine bağlanmak için girmemiz
gereken adres; “http://www.baskent.edu.tr” şeklindedir. Günümüz tarayıcı programları, yalnızca web
adresi yazıldığı durumda, başına otomatik olarak “http://” yapısını eklemektedir.
Örneğin Başkent Üniversitesi ÖİYS sistemi web sitesini açmak için moodle.baskent.edu.tr adresini
tarayıcıda adres çubuğuna yazın, ardından klavyedeki ENTER tuşuna basın. Şekil 4’deki gibi bir süre
sonra sayfa karşınıza gelecektir.
Adres Çubuğu

Şekil 4 Internet Explorer ile ÖİYS'ye giriş

Web sitelerinin adreslerinde bölü işareti ( / ) sıklıklar kullanılır. Bu işaretin yönünü değiştirmeden
kullanmanız gerekir.
Yine adreslerde bazı noktalama işaretleri ( , ! ; ), boşluk ve diğer alfabe dışı karakterler kullanılmaz. Tüm
adresler küçük harfler yazılır, büyük harf yazılsa bile tarayıcı yine küçüğe çevirecektir.
Kimi URL’lerde boşluk karakteri olabilir ancak bu tür adreslerden kaçınılmalıdır çünkü farklı tarayıcılar
boşluk karakterine farklı şekilde müdahale eder.

3.4.

Web Tarayıcı Programının Açılış Sayfasını Değiştirme

Web tarayıcı programı, ilk açıldığında otomatik olarak belirtilen bir sayfaya bağlanır. Program ilk
kurulduğunda bu sayfa genellikle Microsoft firmasının web sitesidir. Kullanıcı olarak tarayıcı ilk
açıldığında bizim istediğimiz bir sayfayı açmasını isteyebiliriz. Bunun için açılış sayfasını değiştirmemiz
gerekir. Daha önce bahsedilen tüm tarayıcılarda bu özellik vardır.
Internet Explorer ’da açılış sayfası adresini değiştirmek için Araçlar > İnternet Seçenekleri menü öğesini
seçmemiz gerekir (Şekil 5). Seçim işleminden sonra karşımıza Şekil 6’da görülen iletişim penceresi gelir.
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1

2

Şekil 5 Internet Explorer'da Araçlar Menüsü
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Şekil 6 Internet Seçenekleri Penceresi

Bu pencerede “Genel” sekmesinde görülen Giriş Sayfası başlığı altındaki alan giriş sayfasını yani açılış
sayfasını değiştirme işleminin yapıldığı alandır. Buradaki adres kısmına tarayıcı her açıldığında ilk olarak
bağlanmasını istediğiniz web adresini yazıp “Tamam” düğmesine tıkladığınızda artık her yeni “İnternet
Explorer” penceresinin ilk açılışta sizin belirttiğiniz web sitesine bağlandığını görürsünüz. Yukarıdaki
şekilde her yeni pencere açıldığında www.baskent.edu.tr adresine bağlanmış olacağız.
Eğer yazılımın kendi ayarlarında yer alan adresi tekrar geçerli kılmak isterseniz, yine “Giriş Sayfası”
alanındaki “Varsayılanı Kullan” düğmesine tıklayabilirsiniz. Web tarayıcının ilk açıldığında hiçbir sayfaya
bağlanmasını istemiyorsanız “Boş Kullan” düğmesi ile gerekli işlemi yapabilirsiniz.

3.5.

Web Sayfasını Dosya Olarak Kaydetme

Ekranda aktif olarak görüntülenen web sayfasını, web sayfası biçiminde (.htm veya .html uzantılı)
kaydedebiliriz. Bunun için Dosya > Farklı Kaydet menü öğesine tıklayarak, istersek farklı bir isim vererek,
“Tamam” düğmesine tıklayarak dosyayı belirttiğimiz disk alanına kaydedebiliriz. Bu durumda varsayılan
veya sizin verdiğiniz isimde bir dosya ile aynı isimli bir dizinin diskimizde oluştuğunu görürüz. Aynı isimli
dizin web sayfasındaki resimleri ve diğer gerekli dosyaları saklamak için açılmaktadır. Kayıt edilen sayfaya
erişim için, İnternet Explorer simgesi olan, .htm veya .html uzantılı dosyaya çift tıklamak yeterlidir.

3.6.

Web Tarayıcısında Aynı Anda Birden Fazla Sayfada Gezinme ve
Sekmeler

Tarayıcı ile aynı anda farklı sekmeler ( iç içe pencereler) açarak farklı sitelere bağlanabiliriz. Bu özellik tek
bir tarayıcı ile daha hızlı biçimde farklı sitelere erişmemizi sağlar.
Internet Explorer’da yeni bir sekmek açmak için var olan tarayıcı ekranında Şekil 7’deki gibi yeni sekme
butonuna tıklamalıyız.
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Şekil 7 Yeni Sekme Butonu

Yeni sekme açıldığında yeni bir web sitesi adresi yazıp bağlanabiliriz. Önceki sekme bundan
etkilenmeyecektir. Her sekmenin kendi içinde bağımsız çalışır. Kendi adres çubuğuna yazılan sitelere
bağlanır.
Bir sekmeden diğerine geçmek için sekmenin başlığını tıklamanız yeterlidir. Eğer sadece vir sekmeyi
kapatmak isterseniz, sekme bağlığındaki küçük çarpı (X) sembolünü tıklayın.
Aşağıdaki Şekil 8’de, 3 farklı sekme görülmektedir. En sağdaki sekme aktif olduğu için daha açık renkle
görülmektedir. İstenilen sayıda sekme açılabilir. Her sekme açma işlemi, tarayıcının açılış sayfasını
yüklemesine neden olur.

Şekil 8 Sekme başlıkları ve Sekme Kapatma Sembolü
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3.7.

Web Tarayıcı Programını Kapatma

Web tarayıcı programından çıkmak istediğimizde Dosya > Kapat menü öğesini seçebilir veya ekranın sağ
üst köşesinde yer alan “X” butonuna tıklayabiliriz.

Şekil 9 Tarayıcıyı Kapatma Butonu

3.8.

Temel Ayarları Yapma

Web tarayıcı programla çalışırken, kullanıcı arayüzüne ilişkin bazı görünümleri değiştirebilir, ekranı kendi
tercihlerimiz doğrultusunda yeniden yapılandırabiliriz.
En çok kullanılan kısa yollar ( klavyeden basılan tuşlar) ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir
Tablo 2 Tarayıcılarda En Çok Kullanılan Kısa Yol Tuşları ve İşlevleri

F5

Adres çubuğunda yazan sayfayı yenilemeyi, yani yeniden yüklemeyi sağlar

F11

Tarayıcının menülerini gizleyerek içeriğin tam ekran olmasını sağlar. Tekrar basılırsa eski
haline döner.
Farenin işaretçisini tarayıcının adres çubuğuna götürür, böylece fare ile tıklamadan yeni
adres yazabilirsiniz.

Alt-A
veya
Alt - D
Esc

Yüklenmesi henüz bitmemiş sayfanın yükleme işlemini durdurur.

Ekranın belirli alanları belirli amaçlar için kullanılmaktadır. Bu alanları saklayabilir veya daha farklı
detaylar ve görünümler yaratabiliriz.
Internet Explorer’da diğer programlarda sıkça yer alan dosya, düzen vb. menüler vardır ancak
gizlenmiştir. Bu ve diğer gizli menü çubuklarını açmak isterseniz aşağıdaki şekildeki gibi Araçlar butonuna
sağ tıklayarak açılan menüden gizlenmiş çubukları tıklayarak açabilirsiniz. Şekil 10’da tüm çubuklar
gizliyken, Şekil 11’de tüm çubukların açıldığını görebilirsiniz.
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1
2

Şekil 10 Gizli Menüleri Açma

Menü
Çubuğu
Sık Kullanılanlar
Çubuğu

Komut
Çubuğu

Durum
Çubuğu

Şekil 11 Tüm gizli çubuklar açık

3.9.

Pencere Özelliklerini Değiştirme

Web tarayıcı penceresinde yer alan değiştirilebilir çeşitli özelliklere “Görünüm” menüsünü kullanarak
ulaşabiliriz (Şekil12). Bu menünün son öğesi olan “Tam Ekran” ile adres çubuğu ve menülerin
görüntülenmemesini ve böylelikle ekranda içerik için daha fazla yer açılmasını sağlayabiliriz. “Durum
Çubuğu” öğesi ile ekranın en altında görülen alanın görünmesi veya saklanması işlemini
gerçekleştirebiliriz.
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Şekil 12 Görünüm Menüsü

Yine Görünüm > Metin Boyutu menü öğesi ile ekranda görüntülenen metnin boyutunu en büyük, büyük,
orta, küçük ve en küçük olmak üzere beş farklı şekilde ayarlayabiliriz. Kodlama görünümünden ise
“Türkçe” seçeneğini seçerek Türkçe karakterlerin sorunsuz görünmesini sağlayabiliriz.
Yakınlaştır seçeneği ise tarayıcıya uzaktan ya da yakında bakıyormuş hissi vermek için içeriği genişletip
daraltan ayarlamayı yapar. Normal yakınlık (zoom) %100 olarak seçilidir. %100’den büyük değerler
yazıların ve resimlerim büyümesine, %100’den küçük değerler ise yazı ve resimlerin küçülmesine neden
olur.

%50 Yakınlaştırma

%200 Yakınlaştırma

3.10. Web’de Dolaşma
Web tarayıcı yazılımını kullanırken, bir web sayfası yüklendikten sonra, fareyi ekranın üzerinde
gezdirdiğinizde, bağlantısı olan kelimelerin üzerine gelindiğinde ekrandaki işaretçi şekil değişerek el
şekline dönüşecektir. Bu durumda farenin sol tuşuna basarak (bu bağlantıya tıklayarak) diğer bir web
sayfasına geçiş yapılır ve bu şekilde İnternet üzerindeki pek çok web sitesi ve web sayfası ziyaret edilir.
Bu sürece web ortamında gezinti de diyebiliriz.
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Şekil 13 Normal metinler ve bağlantılı (mavi renkli) metinler

Aslında yeni bir siteye bağlanıldığında veya bir web sayfasındaki bağlantıya tıklandığında bilgisayar
İnternet üzerindeki başka bir bilgisayara bağlanır ve oradaki web sayfasını sizin kullanmakta olduğunuz
bilgisayara transfer eder. Bu işlem sayfanın yüklenmesi olarak da nitelendirilebilir.
Görüntülemekte olduğumuz web sayfası içerisinde yer alan herhangi bir bağlantıya (link) tıkladığımızda
farklı bir sayfaya veya siteye yönlendirebiliriz. Eğer bir önceki sayfaya geri dönmek istersek tarayıcının
sol üst kısmında bulunan sol ok tuşundan (geri düğmesi) yararlanabiliriz (Şekil 14). Bu düğmeye tek bir
tıklama ile bir önceki sayfaya veya yanındaki oka basarak menüyü açıp daha önce bağlandığımız
sayfalara da geri dönebiliriz.
Geri
Düğmesi

Şekil 14 Tarayıcıdaki Geri Düğmesi

Tarayıcımız ile hangi web sitelerine gidersek gidelim, bazen ilk giriş sayfamıza (açılış sayfamıza) geri
dönmek isteriz. Bunun için tarayıcıyı kapatıp açmak yerine ana sayfa düğmesine tıklamamız yeterlidir.
Ana sayfa düğmesi çoğu tarayıcıda ev resmi ile sembolize edilmiştir. (Şekil 15)

Ana Sayfa
Düğmesi
Şekil 15 Ana Sayfa Düğmesi

Tarayıcılar, gezindiğimiz ya da ziyaret ettiğimiz web sitelerinin ve sayfalarının adreslerini kaydederler. Bu
sayede geri düğmesine tıklayarak önceki sayfalara çabucak ulaşabiliriz. Bu şekilde arşivlenen web
sitelerinin adreslerinin oluşturduğu listeye tarayıcı geçmişi ya da kısaca geçmiş denir. Bu geçmiş istenirse
tarayışının sol tarafına panel olarak açılabilir. Bunun için öncelikle Araçlar düğmesini sağ tıklayıp Menü
Çubuğu’nu görünür hale getirin.
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Şekil 16 Görünüm Menüsü Açın

Ardından menü çubuğundaki Görünüm menüsünü açın ve açılan listeden Gezgin Çubukları / Geçmiş
seçeneğini seçin. Ardından tarayışının sol tarafına Şekil 17’deki gibi Geçmiş paneli açılacaktır.

Şekil 17 Geçmiş Paneli ve Ziyaret Edilen Sayfaları adresleri

Geçmiş panelinde farklı zaman aralıklarına göre gruplanmış, daha önceden ziyaret ettiğiniz web
sitelerinin adresleri liste şekilde görülmektedir. Bu listeden herhangi bir siteye tıklanırsa o siteye tekrar
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gidilir. Bu sayede bir siteyi bir kez ziyaret ettiğinizde adresini hatırlamasanız bile Geçmiş’ten bulup tekrar
ziyaret edebilirsiniz.
Çok sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinin adreslerini Sık Kullanılanlar listesine ekleyebilir, daha sonra bu
listeden tıklayarak o sitelere gidebilirsiniz. Bir siteyi Sık Kullanılanlar listesine eklemek için önce o siteye
gidin. Daha sonra tarayıcınızın sağ üst tarafındaki yıldız düğmesini tıklayın, açılan panelde Sık
Kullanılanları seçin. Ardından Sık Kullanılanlara ekle düğmesine tıklayın. (Şekil 18)

1

2
3

Şekil 18 Sık Kullanılanlar Paneli

Ardından tarayıcı size bu siteyi Sık Kullanılanlar listesine hangi isimle eklemek istediğiniz soracak. Şekil
19’daki gibi bir pencerede dilerseniz site adını değiştirebilirsiniz. Son olarak Ekle butonuna tıklayın.

Şekil 19 Sık Kullanılanlara Ekleme Penceresi

Artık siteniz Sık Kullanılanlara eklendi. Dilediğiniz zaman tarayıcınızdaki Sık Kullanılanlar listesini açıp, site
adına tıklayarak o siteye gidebilirsiniz.
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1

2

3

Şekil 20 sık Kullanılanlar listesinde bir sitenin tıklanarak ziyaret edilmesi
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4. WEB’DE ARAMA
İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin ve sayfalarının sayılarının hızla artması ve buna bağlı olarak
bilgi kaynaklarının hızla çoğalması, kullanıcı olarak bizlere sunulan seçeneklerin yoğunlaşmasına ve
bilgiye ulaşmamızın güçleşmesine neden olmaktadır. Örneğin, bir konuyla ilgili İnternet üzerindeki
bilgilere ulaşmak istiyorsak ve elimizde hiç bir web adresi yoksa ne yapabiliriz? Nasıl anlamını
bilmediğimiz bir sözcüğün tanımını bulmak için sözlüğe, bir olayla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için
ansiklopediye, bir şehrin veya ülkenin dünya üzerindeki konumunu öğrenmek için atlasa bakıyorsak,
İnternet üzerinde aradığımız konu ile ilgili site adreslerine ulaşmak istediğimizde de İnternet üzerindeki
arama motorlarını kullanmanız ve tarama yapmamız gerekir.
Dünya üzerinde web alanlarında bulunan içeriğin indekslendiği adresler, arama motorları (search
engines) vardır. Kullanıcı, bir veya birden fazla anahtar kelime girdiğinde arama motorları, içerisinde bu
kelime(ler) geçen web sayfalarını bularak, bu sitelerin web adreslerini ve sayfa başlıklarını listeleyerek
kullanıcıya sunar.

4.1.

Arama Motoru Kullanma

Arama motorları da diğer web siteleri gibi URL adresi ile ulaşılabilir. İnternet üzerinde aradığımız bilgiye
hızlı ve güvenilir bir biçimde erişmek, bu arama motorlarını etkin bir şekilde kullanmamızı
gerektirmektedir. Yaygın olarak kullanılan bazı arama motorları ve web adresleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 3 Arama motorları ve web adresleri

Arama Motoru

URL Adresi

Google

http://www.google.com

Bing

http://www.bing.com

Yahoo

http://www.yahoo.com

Yandex

http://www.yandex.com

Bu arama motorları, ilgili web sitelerine gidildiğinde, arama kutularına anahtar kelime yazarak çalışırlar.
Son yıllarda ise arama motoru sayfalarına gitmek yerine tarayıcının adres çubuğuna anahtar kelime
yazarak da arama yapılabilmektedir. Bunun nedeni, kullanıcılara kolaylık olası için tarayıcıların arka
planda bir arama motorunu kullanarak bu işi yapmalardır. Her iki durumda da aynı sonuçlar elde
edilecektir.

4.2.

Anahtar Kelime Ve Arama Özelliklerini Belirleme

Arama motorlarını kullanmak için, ilgili web sitesine bağlanıp aramak istediğimiz anahtar kelimeleri
girmemiz gerekir. Biz anahtar kelimeyi veya kelimeleri verip “Ara” (search) düğmesine tıkladığımızda
arama motorları İnternet’in tamamını o anda aramaz. Arama motorları daha önceden taramış ve
indekslemiş olduğu dosya listesini (indeks veya veritabanı olarak düşünülebilir) tarar ve bu listenin
sonucunu kullanıcıya sunar. Tabi ki, bu listelerin güncel tutulması bu derece hızlı ilerleyen bir bilgi
dünyasında son derece önemli olduğu için listelerin güncel tutulması son derece önemlidir.
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Arama motorları, bize arama konusunda farklı seçenekler sunar. Bu nedenle, arama işlemine
başlamadan önce aramaya ilişkin bazı özellikleri belirtmemiz gerekir. Bu özellikler her arama motoru için
farklı olabilir. Örnek olarak, “Google” arama motoru örneği (Şekil 21) üzerinde konuşalım. Arama
işlemini, web sayfalarında, grafiklerde, gruplarda veya dizinlerde gerçekleştirebiliriz. Arama işlemimizi
Türkçe içerikli sayfalar veya Türkiye’den sayfalarla sınırlandırabiliriz. Ayrıca, gelişmiş arama sayfasından
farklı bilgilerle arama yapabilir, tercihlerimizi ve kullanılan dili değiştirebiliriz.

Şekil 21. Google Arama Sayfası

4.2.1. Aramada Anahtar Bir Kelime Kullanma
Arama motorlarını kullanarak, kütüphane taramalarında olduğu gibi belirli anahtar kelimeleri kullanarak
arama işlemini gerçekleştiririz. Burada dikkat edilecek nokta anahtar kelimelerin seçimidir. Eğer çok
genel kavramlar kullanılırsa karşımıza çok fazla sonuç gelecektir ve gerçekten ilgili sayfaları bulmak hem
zaman alıcı hem de dikkat dağıtıcı olabilir. Diğer yandan, çok fazla kelime kullanmak, bir kelimeden
dolayı çok ilgili sayfaların görüntülenmemesine ve çok az sayıda sonuç almamıza neden olabilir. Bu
nedenle anahtar kelimeler dikkatle seçilmeli, elde edilen sonucu gittikçe sınırlamaya yönelik olarak, her
bir adımda bir kelime daha eklenerek sonuç gözlenmelidir.

4.2.2. Aramada Yaygın Kullanılan Mantık İşlemcileri Kullanma
Birden fazla kelimeyi belirli bir sırada veya belli bir kalıpta aramak istediğimizde bu kelime grubunu çift
tırnak içerisine alarak yazmanız gerekir. Çift tırnak arasına yazılan kelime grubu veya metin tamamen
verildiği biçimde aranır.
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Bir diğer arama yöntemi mantıksal arama olarak nitelendirilebilir. Bu tür aramalarda kullanılan üç işlemci
vardır: AND, OR ve NOT kelimeleri. Bu işlemciler ve kullanım şekilleri Tablo 3’de görülmektedir.

Tablo 4 Mantıksal Arama İşlemcileri

Operatör

Örnek

Sonuç

AND (ve)

İnternet AND Web

Her iki kelimeyi de içeren tüm web siteleri

OR (veya)

İnternet OR Web

İnternet veya Web kelimesi geçen tüm siteler

NOT (değil)

İnternet NOT Web

İçeriğinde Web değil, İnternet geçen tüm siteler

Aşağıdaki örnekte trafik işaretleri anahtar kelimelerine göre Google arama motorunun bulduğu web
sitelerinin listesi sonuç olarak gösterilmiştir. Bu listenin sonunda, ilk sayfaya sığmayan diğer web
sitelerinin listelendiği ikinci ve sonraki sayfaların bağlantıları vardır.

21

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı

Şekil 22 Google Arama Sonuçları Penceresi

Bu arama sonuçlarında, önce ilgili sitenin başlığı (mavi renkte), ardından sitenin ya da sayfasının URL’si
(yeşil renkte), altında da o sayfadaki ilgili kelimelerin geçtiği birkaç satırlık ön izleme metni vardır.
Kullanıcılar bu listeden dilediği sayfaya bağlığına tıklayarak gidebilirler.
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5. WEB SAYFALARINI YAZDIRMA
Gezdiğimiz web sayfalarının yazıcıdan çıktısını almak isteyebiliriz. Ancak, web sayfaları diğer ofis
programlarında olduğu gibi bir kâğıt boyutuna sahip olmadığı için, sayfanın dışına taşma veya gereksiz
yere çok sayfa harcama gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle öncelikle Dosya > Baskı Önizleme
menü öğesi ile sonucu görmek, gerekirse düzenlemek ve daha sonra bastırma işlemini gerçekleştirmek
daha doğru olacaktır.

Şekil 23 Dosya Menüsündeki Baskı Önizleme Seçeneği

Baskı önizleme penceresi açıldığında, sayfanın seçilen yazıcıya ve kağıt boyutuna göre nasıl yazılacağına
bakılabilir. Eğer yazdırmaya devam etmek istenirse Yazdır
düğmesine tıklanır (Şekil 24).

Şekil 24 Baskı Önizleme penceresi
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6. E-POSTA
Elektronik posta (e-posta) İnternet’in en sık kullanılan servislerinden biridir. E-posta, İnternet
ortamından diğer kullanıcılara elektronik mesaj iletmek için kullanılır.
İnternet üzerindeki herhangi bir kullanıcıya e-posta göndermek için, o kişinin e-posta adresini bilmek
gerekir. E-posta adresi kullanıcı kodu ve bağlı olduğu sistemin alanismi (domain name) adresinden
oluşan bir bileşendir. Kullanıcı kodu ve alanismi bilgilerini birbirlerinden ayırmak için “@” sembolü
kullanılır (@ sembolü “et” olarak okunur ve söylenir).
E-posta adresleri kişiye özeldir, yani İnternet kullanıcısı iki kişinin aynı adresi kullanabilmesi olanaksızdır.
E-posta göndermek ve almak için farklı işletim sistemlerinde kullanılabilecek pek çok yazılım vardır.
Örneğin; Unix tabanlı ortamlarda “pine”, Windows tabanlı ortamlarda “Outlook Express” gibi yazılımları
kullanarak e-posta iletişimi sağlanabilir. Bu yazılımların yanı sıra, web tarayıcılarını kullanarak da e-posta
iletişimi sağlanabilir. Bu konu için ücretsiz eposta servisi sunan Google Gmail sistemi kullanılacaktır.
Benzer biçimde ücretsiz e-posta servisi sunan firmalar şunlardır:
Tablo 5 Ücretsiz Eposta Hesabı Veren Firmalar ve Adresleri

Firma

E-posta Web URL’si

Örnek E-posta adresi

Google Gmail mail.google.com

ali@gmail.com

Yahoo

mail.yahoo.com

ali@yahoo.com

Microsoft

www.outlook.com veya www.live.com

ali@outlook.com veya ali@live.com

Bunlar haricinde, bir çok kurum kendi alan adını kullanarak çalışanlarına, öğrencilerine veya
müşterilerine e-posta adresi ve hizmeti vermektedir. Başkent Üniversitesi’nde de her çalışanın ve
öğrencinin kendisine özgü e-posta adresi vardır. Öğrenciler için bu adres öğrenci numaraları ve
“@mail.baskent.edu.tr” alan adının birleşimi ile elde edilir.

20112345@mail.baskent.edu.tr
Öğrenci numarası

@

Kurum alan adı

Bu e-posta adresi, kayıt olduğunuz andan itibaren öğrencilere tahsis edilir ve mezuniyet sonrasında belirli
bir süreyi de kapsayarak biçimde saklanır.
Başkent Üniversitesi’nin tahsis ettiği bu e-posta adresi ve e-posta servisini kullanma adımları, BTU100
dersi kapsamındaki Başkent’e Özel Bilişim Konuları başlıklı ünitede anlatılmıştır. Bundan sonraki
aşamada, örnek olarak seçilen Gmail uygulaması üzerinden e-posta gönderme ve alma anlatılacaktır.

6.1.

Bir E-posta Adresi Edinmek

Gmail’i kullanarak bir eposta adresi ve hesabı edineceğiz. Gmail, bu hizmeti ücretsiz vermektedir.
Aşağıdaki tüm işlemler Internete bağlı herhangi bir bilgisayar tarafından yapılabilir.
Şimdi aşağıdaki adımları tamamlayarak bir Gmail eposta hesabı edinelim.
A. Tarayıcıyı açıp https://mail.google.com adresine gidin. (Şekil 25).
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B. Gelen sayfada Hesap Oluştur düşmesine tıklayın. (Şekil 25)

Şekil 25 mail.google.com Sayfası

C. Hesap Oluşur sayfasında sizden bazı bilgiler isteyecektir. Bu bilgileri doldurun. (Şekil 26)

Bilgileri Doldurun

Şekil 26 Hesap Oluşturma Bilgilerini girin
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Bilgileri doldururken (Şekil 26), Kullanıcı adınızı seçin kutusuna eposta adresinizin ilk kısmını oluşturacak
bir sözcük girmelisiniz. Bu sözcük için de boşluk olamaz. Birçok noktalama işareti de olamaz ancak nokta
ve alt çizgi karakterleri ( . _ ) kullanılabilir. Genellikle kişiler kendi adı ve soyadını birleştirerek bir
kullanıcı adı oluştururlar. Bu sayede diğer insanlar sizin eposta adresinizi daha kolay akıllarında tutar.
Kullanıcı adı oluştururken bir başka önemli konu da Türkçe karakterlerdir. Adınızda veya soyadınızda
Türkçeye özgü harfler (ç, ş, ğ, ü, ı, ö), birçok eposta firmasının kabul etmediği karakterlerdir. Bu nedenle
bu harfleri, İngilizcede karşılık gelecek harfe dönüştürmek yerinde olacaktır. Bu konuda aşağıdaki tablo
olası kullanıcı adlarını size önermektedir.
Tablo 6 Olası Ad, Soyad ve Eposta Adresleri

Ad

Soyadı

Ali

Türkoğlu

Ayşe

Kızıl

Mehmet Ali

Ergün

Serap

Albora

Önerilen Kullanıcı Adı
aliturkoglu@gmail.com
aysekizil@gmail.com
m.a.ergun@gmail.com
s_albora@gmail.com

Bilgileri doldururken dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da şifreniz. Şifrenizi belirlerken başkalarının
tahmin etmesi zor, denemeler yapılarak kolayca bulunamayan bir şifre oluşturmaya dikkat edin. Gmail,
eğer çok kolay bir şifre girerseniz (12345 gibi) sizi bu ekranda uyaracak ve daha zor bir şifre girmenizi
isteyecektir.
Eğer daha önceden kullandığınız bir eposta adresiniz varsa, bu ekranda Mevcut e-posta adresiniz
kutusuna yazabilirsiniz; yoksa, bu alanı boş bırakabilirsiniz.
Tüm bilgileri doğru girip sayfanı sonundaki Sonraki düğmesine tıklayın. Bir eksikli yoksa Şekil 27’deki
Hoşgeldiniz sayfasına ulaşacaksınız. Artık eposta adresinizi aldınız. (Örnekteki eposta adresi
mertkolaygul@gmail.com olmuştur).

Şekil 27 Hesap başarılı biçimde oluşturuldu.
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Hoşgeldiniz ekranının altında Gmail ile Devam Et düğmesine tıklayarak eposta sayfasına ulaşacaksınız.
(Şekil 28).

Şekil 28 Gmail'in ana sayfası.

Yukarıdaki adımlar, Gmail haricindeki diğer firmalarda da çok benzerdir. Hemen hemen hepsinde Türkçe
sayfalar ile sizlere eposta adresi almada yardımcı olacak bilgiler mevcuttur.

6.2.

Gelen E-postayı Okuma

Eposta göndermek veya gelen epostaları okumak için öncelikle tarayıcımız ile Gmail’e giriş yapmalıyız.
Bunun için yine https://mail.google.com adresine girin (Şekil 29). Gelen sayfada bu defa Oturum Aç
düğmesine tıklayın.

Oturum Aç
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Oturum açmayı seçtikten sonra size kullanıcı adınızı ve şifrenizi soran iki sayfa gelecek (Şekil 30 ve 31).
Kullanıcı adı olarak sadece kullanıcı adınızı (mertkolaygul) girin, tüm eposta adresinizi girmeye gerek yok.

Şekil 30 Kullanıcı adı girin

Şekil 31 Şifrenizi girin

Kullanıcı adınız ve şifrenizi girdikten sonra Gmail’in ana sayfası diyebileceğimiz Şekil 32’deki ekrana
geleceksiniz.
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Şekil 32 Gmail'in Ana Sayfası

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı
Gmail’in ana sayfasında (Şekil 32), size gelen epostaları ekranın ortasında liste biçiminde göreceksiniz.
Bizim örneğimizde, Gmail, hesabınızı yeni oluşturduğunuz için 3 mesaj göndermiş, ayrıca Halil Ersoy
adındaki arkadaşınız de size “Ders Hakkında Bilgi” konulu bir mesaj göndermiş. Toplam 4 mesajınız var.
Şekil 32’deki sol kısım ise sizin hesabınızda bulunan farkı gruplar halinde tutulan epostaların grup adlarını
listeler. Bu gruplar Gelen Kutusu (Inbox), Yıldızlı (Favorites), Gönderilmiş Postalar (Sent Mails), Taslaklar
(Drafts) ve Diğer (Others) şeklindedir. Bu grupların açıklamaları aşağıdaki gibidir.
Tablo 7 Eposta Grupları (Klasörleri)

Grup adı

Açıklama

Gelen Kutusu

Size gelen epostaların biriktiği yerdir. Gelen Kutusu (3) gibi rakam varsa, size
gelmiş e henüz okunmamış 3 eposta olduğunu anlatır. Tıklarsanız Şekil 32’deki
gibi size gelen tüm epostaların listesi gelir.
Siz bir epostayı okursanız, o zaman grup adındaki rakam bir azalır ve (2) olur.
Eğer size gelen tüm epostaları açıp okursanız, bu grubun adında rakam olmaz
ve sadece Gelen Kutusu şeklinde görülür.

Yıldızlı

Bazı epostaları diğerlerinden daha önemli olduğunu düşünürseniz, yıldız
düşmelerine tıklayarak işaretleyebilirsiniz. Yıldızlı grubuna tıklarsanız, sizin
varsa daha önceden bu şekilde işaretlediğiniz epostaların listesini görürsünüz.

Gönderilmiş Postalar

Sizin başkalarına gönderdiğiniz epostaların bir kopyası bu grupta saklanır. Bu
listeyi açıp, sizin gönderdiğiniz herhangi bir epostayı açabilirsiniz.

Taslaklar

Sizin birisine eposta göndermek için yazmaya başladığınız ancak göndermeyi
ertelediğiniz epostaların biriktiği gruptur. Örneğin okulda yazmaya başladığınız
bir mesajı taslak olarak kaydedip, daha sonra evde tekrar açıp tamamlayıp
gönderebilirsiniz.

Diğer

Bu grup aslında Gmail tarafından ya da siz tarafından ayrıca oluşturulmuş
grupları gösteren bir bağlantıdır. Çöp (spam) klasörü buradaki Diğer grubunun
içindedir.

Şimdi Gelen Kutusu’na tıklayın. Bu epostalardan herhangi birini okumak için ilgili eposta satırını
tıklamanız yeterli. Örneğin Halil Ersoy’dan gelen epostayı tıkladığınızda Şekil 33’deki gibi eposta az
önceki listenin bulunduğu yerde açılacaktır.
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Listeye Geri
Dönme Düğmesi
Eposta Okuma
Ekranı

Şekil 33 Bir epostanın açılıp okunduğu ekran

Açılan epostayı okuduktan sonra listeye geri dönmek için yine Gelen Kutusu klasörüne tıklayabilirsiniz.
Ayrıca Şekil 33’deki ekranda küçük çerçeve içine alınmış listeye geri dön düğmesine tıklayarak da aynı
liste geri dönebilirsiniz.
Yukarıdaki ekranda büyük çerçeve içine alınmış alanda, sırasıyla üstte epostanın konusu (Ders Hakkında
Bilgi), kimden ve ne zaman geldiği (Halil Ersoy) ve altta asıl epostanın metni (Merhaba...) bulunmaktadır.
Bazı eposta servislerinde olduğu gibi, Gmail size gelen mesajların sahiplerinin resmine sahipse o zaman o
kişinin resmini de adının yanında gösterir.
Bir eposta size geldiğinde listede koyu (bold) biçimde görünür. Bir kez okunduğunda ise koyu (bold)
özelliği kaybolur. Bu şekilde listenizdeki mesajlardan hangisini okuyup okumadığınızı anlayabilirsiniz.
(Şekil 34)

Şekil 34 Henüz Okunmamış 3 mesaj (Koyu) ve Okunmuş (Normal) 2 Mesaj
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6.3.

Ekler (Attachments)

Okuduğununuz bir mesajda bazen ek dosya da olabilir. Örneğin aşağıdaki Şekil 35’te, Mert kullanıcısına
yine Halil Ersoy tarafından gönderilmiş bir başka eposta görülüyor. Bu epostadaki mesajı okursanız
göreceksiniz ki, bu mesaja ek olarak bir de dosya (Grafikler.docx) gönderilmiş. Mert, bu ekranda en altta
olan dosya bağlantısına tıklayıp dosyayı bilgisayarına indirebilir.

Mesaja eklenmiş
dosya

Şekil 35 Ekinde belge olan bir eposta ekranı

Yukarıdaki ekranda Grafikler.docx dosyasını indirmek için fare ile üzerine gelin ve açılacak indirme
düğmesine (aşağıdaki Şekil 36) tıklayarak belgeyi bilgisayarınıza indirin. İndirirken size nereye
kaydedeceğini soracaktır. Eğer sormazsa, bilin ki bilgisayarınızda size ait İndirilenler adındaki bir klasöre
kaydetmiştir. Genellikle bu klasöre C:\Kullanıcılar\mert\İndirilenler şeklinde erişilebilir. Buradaki mert
kullanıcı adıdır. Siz de kendi bilgisayarınızdaki kullanıcı adınıza göre bu klasörü bulabilirsiniz.
Ekleri indirirken eğer size soruyorsa o zaman dileğiniz bir klasöre dosyayı indirebilirsiniz.
Günümüzdeki bilgisayarların çoğunda, Word, Excel, Powerpoint, PDF vb biçimdeki dosyaları açabilecek
program ya da uygulamalar mevcuttur. Bu nedenle, eposta eklerini bilgisayarınıza indirdikten sonra çift
tıklarsanız uygun program ile belgeniz açılacaktır.
Ekler bilgisayarınıza indirilsin ya da indirilmesin, sizin eposta hesabınızda o mesajla birlikte saklı olarak
durur. Tüm epostalarınızın ekleriyle birlikte siz silene kadar Gmail tarafından saklanır.

31

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı

Fare ile üzerine gelirseniz
indirme düğmesini görürsünüz.
Tıklayıp indirin.

Şekil 36 Bir eki bilgisayara indirme

Eki olan bir epostanın nasıl gönderileceği, aşağıda E-posta Gönderme bölümünde anlatılmıştır.

6.4.

E-posta Gönderme

E-posta göndermek için gerekli olan ilk şey göndereceğiniz kişinin eposta adresidir. Bu örneğimizde Mert,
Halil Ersoy kullanıcısına mesaj göndersin. Bunun için eğer giriş yapmadıysak Mert olarak Gmail’e yukarıda
anlatıldığı gibi giriş yapmalı ve Gmail’in ana ekranına ulaşmalıdır (Şekil 37). Bu ekranda ekranın solundaki
E-POSTA YAZ düğmesine tıklayarak ekranda yeni bir eposta yazma bölmesi açmalıdır.
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1

Şekil 37 Yeni İleti (Eposta) Bölmesi

Yeni İleti bölmesinde doldurmanız gereken 3 yer
var;


Alıcı: Epostayı kime gönderecekseniz, onun
eposta adresi



Konu: Epostanın Konusu



Mesaj: Epostanın mesajı

 Alıcı
 Konu veya Başlık
 Mesaj İçeriği

Bu bilgileri Şekil 38’deki gibi doldurabilirsiniz.
Ardından Gönder butonuna tıklayın.
Epostanız sorunsuz bir şekilde gönderilirse, bir süre
sonra Yeni İleti bölmesi kapanacaktır. Gönderilen
epostanın bir kopyası sol taraftaki Gönderilmiş
Postalar grubu içinde saklanacaktır. Gönderilmiş
Postalara tıklarsanız, en son gönderdiğiniz eposta
en üstte olacak biçimde listeyi görürsünüz. Bu
listede bir mesajı tıklarsanız mesajın içeriği de
görünecektir (Şekil 39).

Şekil 38 Yeni İleti Hazırlayın ve Gönderin
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Şekil 39 Gönderilmiş Postalar listesi

Eğer birden fazla kişiye aynı anda eposta göndermek isterseniz, Yeni İleti bölmesinde, Alıcı satırına,
aralarına virgül (,) veya noktalı virgül (;) koyarak birden çok eposta adresi yazabilirsiniz.
Mesajınızın içindeki yazıların rengini, büyüklüğünü ve diğer görsel özelliklerini değiştirmek isterseniz, Yeni
İleti bölmesinin altındaki düğmelerden yapabilirsiniz (Şekil 40).

Mesaj içindeki yazıların renk,
büyüklük ve yazı tipini
değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda
mesajınızın içine resim
ekleyebilirsiniz.

Şekil 40 Mesajdaki Yazıların Görünümünü Değiştirme

Epostanız ile birlikte bir ek dosya göndermek isterseniz, yine Yeni İleti bölmesindeki Dosya ekleme (Şekil
41) düğmesine tıklayın. Açılacak pencerede bilgisayarına göz atmanız ve göndermek istediğiniz dosyayı
seçmeniz gerekmektedir. Dosyanızın boyutuna (MB olarak) bağlı olarak, seçme işlemi sonunda dosyanız
önce Yeni İleti bölmesine yüklenecektir. Yükleme işlemi bitene kadar epostanızı göndermemelisiniz!
Bittiğinde ise Şekil 41’deki gibi dosyanız mesaj metninin altında bekleyecektir. Gönder düğmesine
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tıkladığınızda dosyanız epostanı ile birlikte gönderilmiş olacaktır. Eğer ek dosyayı göndermekten vaz
geçerseniz, dosya adının sağındaki çarpı (x) işareti ile ek silebilirsiniz. Eğer

Dosya Ekleme
düğmesi
Eklenmiş dosya

Şekil 41 Ek dosya ekleme ve Gönderme

6.5.

E-postaları Silmek

Gmail’de Gelen Kutusu klasöründeki epostalar siz silmediğiniz sürece orada kalır. Bir süre sonra bu
epostalar gereksiz bir kalabalık oluşturur ve Gmail hesabınızda boşu boşuna kotanızı işgal eder. Bu
nedenle işe yaramayan epostaları silmek iyi fikirdir.
Bir epostayı silmek için ilk yol Gelen Kutusu (veya farklı bir klasör) listesinde silmek istediğiniz epostaları
satır başındaki kutucuklara tıklayarak işaretlemek ve ardından ekranın yukarısında görünecek olan çöp
kutusu resmine tıklayarak silmektir (Şekil 42). Listede aynı anda bir den fazla epostayı Şekil 42’deki gibi
seçip silebilirsiniz.

2

1

Şekil 42 Eposta seçmek ve silmek
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Epostayı silmenin ikinci yolu ise o e-postayı okumak için açtığınızda, mesajın üstünde beliren çöp kovası
düğmesine tıklamaktır (Şekil 43).

1

Şekil 43 Epostayı okuma ekranındaki silme seçeneği

Her iki yolla silme işlemi yapılabilir. Silme işleminden sonra, Gmail e-postanızı aslında tam anlamıyla
silmez. E-postaya ileride yine ihtiyaç olması ihtimaline karşı, belirli bir süre ( bu süre genelde 30 gündür),
saklamak için Çöp Kutusu adında bir klasöre taşır ve orada bekletir. Otuz günün sonunda oradan da siler
ve işte o zaman eposta tamamen silinmiş olur.
Normal silme işleminden sonra Çöp Kutusu klasörüne bakabilir, orada saklanan epostaları açabilir, hatta
silme işlemini iptal edebilirsiniz. İptal ederseniz, e-posta Gelen Kutusu klasörüne geri getirilir. Çöp Kutusu
klasörü, sol taraftaki klasörler listesinde Diğer klasörler altındadır (Şekil 44).

Daha önceden silinmiş e-postalar

1

2
Şekil 44 Çöp Kutusu klasörü ve silinmiş e-postalar listesi
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6.6.

Epostalar İçinde Arama Yapma

Çoğu kullanıcının hesabı bir süre sonra yüzler hatta binlerce e-posta ile dolar. Silmek istemediğimiz veya
unuttuğumuz epostalar, bir süre sonra istediğimiz eski bir e-postayı arayıp bulmayı zorlaştırır. Gmail ve
diğer servislerde, kullanıcıların tüm epostları arasında istedikleri bir mesaja ulaşmaları için bir takım
arama seçenekleri mevcuttur. Bunlarda bazılarına aşağıda değinilmiştir.
Öncelikler, tüm e-posta servislerinde olduğu gibi, Gmail’de de epostalar son gelen en üstte olacak
şekilde listenir. Eğer belirli bir tarihte geldiğini düşündüğünüz bir e-posta arıyorsanız, ekranın sağındaki
tarihlere bakarak, aşağıya doğru aramalısınız.
Eğer belirli bir kişinden gelen bir e-posta arıyorsanız, ekranın üstündeki arama kutusuna o kişinin eposta
adresini yazın (eğer epostayı değil de sadece adını hatırlıyorsanız o da işe yarayabilir). Şekil 45’e dikkat
ettiğimizde, Mert kullanıcısının, sadece Halil’den gelen mesajları görmek için arama kutusuna
halil@gmail.com yazdığını ve arama düğmesine tıkladığı durumu görüyoruz.

1

2

Arama sonucuna uyan epostalar

Şekil 45 Arama Kutusuna kelime girme ve arama

Gmail, aşağıdaki arama ifadelerini kullanarak daha detaytlı arama yapabilmenizi sağlar.
Tablo 8. Arama İfadeleri ve Anlamları

Arama Kutusuna Yazılacak İfade

Arama Sonucu

halil@gmail.com

halil@gmail.com adresinden gelen ve o adrese gönderilmiş tüm
epostaları listeler. E-posta Çöp kutusunda olsa bile listeler.

From: halil@gmail.com

halil@gmail.com adresinden gelen epostları listeler, gönderilmişleri
listelemez.

To: halil@gmail.com

halil@gmail.com adresine gönderilmiş e-postaları listeler, gelenler
listelemez.

in:trash halil@gmail.com

halil@gmail.com adresine gönderilmiş veya oradan gelmiş tüm
mesajlardan sadece Çöp Kutusunda (Trash) olanları listeler.
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