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Konular

§Windows İşletim Sistemi (Devam)

§E-posta Kullanımı
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Hesaplar

Windows10’da Ayarlar èHesaplar 
kısmında açık olan oturum bilgileri 
yer alır. 
Oturum açma seçenekleri buradan 
değiştirilebilir. 
Aile ve diğer kişiler sekmesinden 
birden fazla kullanıcı 
tanımlanabilir.
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Hesaplar

Oturum açma seçeneklerinden 
parolanızı değiştirebilirsiniz. 

Ayrıca parola kullanmak yerine 
PIN numarası kullanabilirsiniz.
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Güç Seçenekleri

•Bu ayarlama, bilgisayarımızın kullanılmadığı 
zamanlarda daha az enerji harcamasını sağlamak 
amacıyla yapılır. 
•Belirlenen bu süre sonunda o aygıt bir anlamda uyku 

moduna geçip minimum düzeyde enerji harcamaya 
başlar.
•Güç yönetimi ayarlarında ekranı kapat, uyku moduna

geç seçenekleri için süre belirlenebilir.
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Güç Seçenekleri

• Ayarlar – Sistem - Güç ve Uyku
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Ekran Koruyucu

•Ekran koruyucusu bölümünde bilgisayara belli bir 
süre dokunulmadığı zaman ekranda hareketlilik 
sağlayan bir uygulama çalışması sağlanır. 
•Bu uygulama ekranın daha az yıpranmasını sağlar.
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Ekran Koruyucu
• Ayarlar – Kişiselleştirme - Kilit Ekranı – Ekran Koruyucu Ayarları
• Bekleme süresini ayarlanabilir.

• Devam edildiğinde parola 
sormasını isteyebilirsiniz.
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Zaman ve Dil Ayarları

Ayarlar – Zaman ve Dil ayarları altında 3
farklı ayar seçeneği vardır: 
• Tarih ve Saat
• Bölge ve Dil
• Konuşma

• Peki Konuşma ne işe yarar?
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Masaüstüne Kısayol Ekleme

• Bilgisayarımızda yüklü programları veya kendi çalıştığımız 
belgeleri, müzikler, resimler, videolar gibi dosyalarımızı 
harddiskte çeşitli klasörlerin içinde saklarız. 

• Bunların içinden çok sık açıp kullandığımız dosyaları kolay 
ve hızlı bulup açabilmek için genellikle Masaüstüne 
kısayollar oluştururuz. 
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Masaüstüne Kısayol Ekleme

1. Bir programın kısayolunu oluşturmak için Masaüstüne sağ tuşla
tıklanır. 

2. Yeni seçeneğinden kısayol seçilir. 
3. Gözat düğmesine tıklanarak programın yer aldığı klasör bulunur.
4. Ardından ileri düğmesine tıklanır. 
5. Kısayol için bir isim verilir. 
6. Son düğmesine tıklanır.
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Dosya Uzantıları

Tüm dosyalar uzantılara sahiptir. 
Bilgisayarda kaydettiğimiz belgeler dosya 
adı ve uzantılardan oluşur:

DosyaAdı.Uzantı
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Dosya Uzantıları

§ Dosya türü, söz konusu dosyanın diğerleri içinde hangi göreve sahip 
olduğunu gösterir. 

§ Dosyanın hangi türde saklandığını, onun uzantısından 
anlayabilirsiniz. 

§ Mesela “örnek.docx” isimli bir dosyaysa burada
§ “örnek” dosyanın gerçek adı, 
§ “.docx” ise uzantısıdır.
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Dosya Uzantıları

Microsoft Office Dosyaları
• DOCX, DOC : Word – Metin Dosyası
• PPTX, PPT: Power Point- Sunu Dosyası
• XLSX, XLS: Excel – Hesaplama Tablosu
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Dosya Uzantıları

Sık kullanılan dosyaları:
• TXT : en basit yazı dosyası
• WAV, MP3 - Müzik dosyasıdır. 
§ BMP, JPG, JPEG - resim dosyası 
§ GIF - Animasyonlu resim dosyasıdır
§ PSD - Photoshop ile üretilmiş resim dosyasıdır
§ Mpeg, avi, divx – Video dosyası
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Dosya Uzantıları

§Pdf Adobe Acrobat – Elektronik Belge 
§Rar/zip - Winrar, Winzip – Sıkıştırılmış dosyalar 
§Html - Chrome, Firefox – İnternet
§Exe- Uygulama -program kurulum dosyası
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Dosya Uzantılarını Görüntüleme

•Herhangi bir klasöre tıkladığınız zaman açılan 
pencerede Görünüm sekmesine tıkladığınızda 
karşımıza seçenekler gelir. 
•Görünüm sekmesinde “dosya adı uzantıları” 

onay kutusunu seçmeniz gerekir. 
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Dosya Uzantılarını Görüntüleme
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Dosya Adı Uzantıları onay
kutusu tıklandığında, tüm dosya
Uzantıları artık görünür 
olacaktır. 



E-posta - Kişisel İletişim Yöntemi
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• Kurum içi ve kurumlar arası iletişim amacıyla yaygın 
olarak kullanılır.
• Çok hızlı olması ve kolay kullanımı ile en çok tercih 

edilen iletişim aracı.
• Ücretsiz.



E-posta Adresleri
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• Elektronik posta adresleri 2 kısımdan oluşur: 
• Kullanıcı Adı
• Adres Kısmı

aozmutlu@bartin.edu.tr

Kullanıcı Adı Adres kısmı



E-posta Servisleri
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E-posta Hesabı Oluşturma
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E-posta hesabı oluşturulurken dikkat edilmesi 
gereken hususlar: 

§ Kullanıcı Adı Seçimi
§ Güvenli Şifre Seçimi



E-posta Yazmak ve Göndermek
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§ Kime : E-postanın gönderileceği kişi ve kişiler
§ Konu : Gönderilen e-postanın içeriğini anlatan 

başlık.
§ Mesaj İçeriği : E-postanın yazılacağı alan. İçeriğe 

görseller de ekleyebilirsiniz. 

NOT: Konu kısmını boş bırakırsanız gönderdiğiniz e-
posta istenmeyen kısmına düşecektir.



E-posta Yazmak ve Göndermek
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E-posta yazarken ya da cevap verirken alıcı isminin altında CC ve BCC
alanları bulunur.
• CC (Karbon kopya – Carbon Copy) : Gönderilecek olan e-postanın 

kopyasının ‘bilgi’ olarak iletilmesini istediğiniz kişi ve kişileri buraya 
yazabilirsiniz.

• BCC (Görünmez karbon kopya – Blind Carbon Copy): gönderilecek e-
postanın bir kopyası bilgi olarak iletilir fakat bu alana yazdığınız kişileri 
gönderdiğiniz kişi göremez.



E-posta Yazmak ve Göndermek
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Dosya Ekleme: 
§E-posta yazarken dosya, belge vb. dökümanlar

ekleyebilirsiniz. 
§Birden fazla doküman eklenebilir.
§Eklediğiniz dosyanın boyutu 25MB üzerindeyse 

e-posta ile gönderemezsiniz. 



E-posta Yazmak ve Göndermek
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§‘Gönder’ tuşuna basıp e-posta iletimini 
yapabilrisiniz. 

§Hemen göndermek istemediğiniz e-
postaları taslak olarak kaydedebilirsiniz.

§Türkçe karakterlere dikkat: Bazı sistemler 
Türkçe karakterleri desteklemeyebilir.



E-posta ve etik kurallar
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1. E-posta sadece büyük harfleri ya da özel karakterleri kullanarak
yazılmamalı.

2. Göndermeden önce okunmalı yanlış anlamaya sebep verebilecek 
cümleler düzeltilmeli.

3. Konu alanı anlaşılır olmalı
4. E-postanıza eklediğiniz dokümanların virüs taramasını yapınız.
5. Kampanya ve reklam mesajlarını başkalarına göndermeyin.
6. Çok kişiye gönderilen e-postaları cevaplarken alıcı kısmına dikkat edin.
7. E-posta içeriğini mümkün olduğunca sade ve kısa tutun.  
8. Yazım ve imla kurallarına dikkat edin.
9. İletişim bilgilerinizi ekleyin.



E-posta –Gereksiz (Spam)
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Günümüzde e-posta kullanıcıları birçok gereksiz (spam) e-postalar
almaktadır.
• Gereksiz (spam) e-posta gönderenler kullanıcılara ait e-posta 

adreslerini nasıl elde edebilir?
• Gereksiz (spam) e-postalar kullanıcı için ne tür riskler taşıyabilir?



E-posta güvenliği için öneriler
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1. Farklı işler için farklı e-posta kullanın. Banka için ayrı, iş için ayrı 
gibi 

2. Bankalar asla sizden e-posta ile bilgi istemez böyle postalara 
itibar etmeyin. 

3. Spam’a (Gereksiz) düşen postaların içeriğine çok eminseniz 
bakın. 

4. Anti-Virüs yazılımı kullanınız. E-Posta ile gelen dokümanları virüs 
testinden geçiriniz. 

5. Şifrenizi unutma durumuna karşı asla herkes tarafından bilinen 
kişisel bilgilerinizi kullanmayınız. 

6. E-posta adreslerinizi güvenlik açığı oluşturabilecek ortamlarda 
paylaşmayınız. 



E-posta Servisi Problemler
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ØProblem 1: Gönderilen e-posta içinde neden hata mesajları ile dolu 
olarak geri geliyor.

ØÖneri: Adres hatalı ya da eksik yazılmıştır. E-posta adresinde 
Türkçe karakterlerin bulunması soruna neden olmuş olabilir. 
İnternet bağlantısında oluşan sorunlar ya da alıcının e-postalarının 
tutulduğu bilgisayardaki teknik problemler…



E-posta Servisi Problemler
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ØProblem 2: E-postayı yanlışlıkla silmek. Geri almak mümkün mü?

ØÖneri: Tabiki evet. Bkz, çöp kutusu. Çöp kutusundan da sildiyseniz 
geri getirmek mümkün mü? Kısmen evet! (Kurumsal e-postalar)



E-posta Servisi Problemler
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ØProblem 3:  E-posta ile dosya göndermek istiyorum ama gitmiyor, 
neden?

ØÖneri: Bkz, dosya boyutu! Dosya türü, içeriği temiz mi? Virüse 
dikkat!



E-posta Servisi Problemler
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ØProblem 4: Gönderdiğim e-postalar karşı tarafa ulaşıyor ancak 
neden dışarıdan e-posta alamıyorum.

ØÖneri: E-posta alanınızın dolu olup olmadığını kontrol edin! Eski 
gereksiz mesajları silip tekrar kontrol edin. E-posta sistemindeki 
diğer sorunlar!



E-posta Bildirimleri
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ØProblem 6: Üye olduğum bir internet sitesinden gereğinden fazla 
e-posta bildirimi alıyorum. Gereksiz e-posta bildirimlerini nasıl 
engelleyebilirim.

ØÖneri: E-posta bildirimlerinin seçeneklerini değiştirebilirsiniz. 
Kesinlikle bildirim e-postası almak istemiyorsanız, sayfanın en 
altında bulunan ‘Üyelikten Ayrıl’ veya ‘Unsubscribe’  kısmına 
tıklamanız gerekir. 



E-posta Bildirimleri
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Unsubscribe



E-posta Bildirimleri
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§ Bazen sadece üyelikten 
ayrıldığınıza dair bir bilgi mesajı ile 
bilgilendirilirsiniz. 

§ Bazen e-posta alma seçeneklerinizi 
güncellemek için yeni bir sayfaya 
yönlendirilirsiniz. Ne kadar sıklıkta 
e-posta almak istediğinizi 
seçebilirsiniz.
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