
Siber Tuzakları Nasıl Anlarım? 

1. İnternette kimlik bilgilerini isteyen web sitelerine karşı dikkatli ol. 
2. Bedava hediyelerden, programlardan ve kazanacağını söyleyen yarışmalardan uzak dur. 
3. Eğlenceli gibi görünen testler, senin hakkında bilgi toplamak için hazırlanmış olabilir. Bir kez daha 
düşün. 
4. Unutma! Bilinen markalar veya kurumlar e-posta yoluyla senden parola, kimlik bilgileri gibi kişisel 
bilgiler istemez. 
5. Açılır pencerelerle (pop-up) gelen yarışma ve anketlere katılma. 
6. Şüpheli bulduğun e-postaların içindeki bağlantıya(linke) tıklama ve gönderilen dosyayı açma. 
7. Tanımadığın kişilerden gelen e-postaları açmadan önce, tekrar düşün. 
8. İçeriği arkadaşlarına da göndermeni isteyen e-postalar seni ve arkadaşlarını riske atabilir. E-
postayı sil ve arkadaşlarını uyar. 
9. Oyun oynamak için, üye olmanı isteyen siteleri önce dikkatlice incele. 

BİLGİ BAĞLARI 
Bilgisayar ağı nedir? İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı veya iletişimi için bağlanmasıyla oluşan yapıya “bilgisayar ağı” 

denir.    Okul, hastane, banka, işyerleri, kütüphane gibi yerlerde bilgisayar ağı kullanılır. 

 

 

 



 



İnternet Adresleri: İnternet sayfalarına ulaşmak için 

internet site adreslerini kullanırız. İnternet site 

adresleri çeşitli kısımlardan oluşur. Aşağıdaki örneği 

inceleyelim; 

 

 

 

 

 www: “World Wide Web” yani “Geniş Dünya 

Ağı” anlamına gelmektedir. 

 meb: Bu  kısma alan adı denir. Siteyle ilgili 

ipucu verir. Alan adı benzersiz olup içerisinde 

boşluk ve Türkçe karakterler (ğ, ü, ç, ö, ş, ı, İ) 

yer almaz. 

 gov: Bu kısma internet adresi uzantısı denir. 

Sitenin hangi tür içerik sunduğunu belirten 

kısaltmadır. 

 tr: Türkiye’nin ülke kodu kısaltmasıdır. 

 

Hangi Alan Uzantılarını Kimler Kullanır: 

 gov: Devlete ait kurumlar kullanılır. Örnek; 

www.meb.gov.tr 

 com: Ticari siteler kullanır. Örnek; 

www.google.com 

 org: Ticari olmayan organizasyonlar, vakıflar 

kullanır. Örnek; www.rtuk.org.tr 

 k12: İlk ve ortaöğretim okulları kullanır. Örnek; 

www.nurettintopcukaihl.meb.k12.tr 

 net: İletişim ağı ile ilgili kuruluşlar kullanır. 

Örnek: www.memurlar.net 

 edu: Üniversite siteleri için kullanılır. Örnek: 

www.balikesir.edu.tr 

 

Arama Motoru Nedir: Arama motorları internetin 

sonsuzluğu içinde kaybolmadan, ulaşmak istediğimiz 

bilgiye hızlı ve kolay ulaşmamızı sağlayan bilgisayar 

programlarına verilen addır. En çok kullanılan arama 

motorları; 

 Yahoo 

 Google 

 Yandex 

 Bing 

 

Arama Yöntemleri: 

 Yazıyla arama 

 Sesle arama 

 Resimle arama 

 

İnternette Arama Yapma Kuralları: 

 Basit Kalıplar Kullanın, 

Yanlış: 4. Levent’te balık yemini nereden 

alabilirim? 

Doğru: Akvaryum balık yemi 4.Levent 

 2 Kelime İle Arama Yapın, 

Yanlış: Nöbetçi Eczanelerin Telefon Numaraları 

Doğru: Nöbetçi Eczane 

 Kısaltma Kullanmayın, 

Yanlış: Tel Modelleri 

Doğru: Telefon Modelleri 

 Yazım Hataları Önemli Değildir, 

Yazılan Kelime: SeyfEttin, SEYİFETTİN, 

SefyETtin 

Arama Yapılan Kelime: Seyfettin 

 Aramanızı “” (tırnak) la Sınırlandırın, 

Örnek: “Kaşağı’yı ben kırmıştım” 

 Kelimelerin arasına + (artı) işareti koyun, 

Örnek: nöbetçi+eczane 

 

Web Tarayıcısı: İnternet sayfalarının erişimini 

sağlamak için kullanılan programlara web tarayıcı veya 

browser adı verilir. İnternet kullanıcıları internet 

sayfalarında yer alan metin, görsel veya zengin medya 

öğelerini web tarayıcıları ile görüntülemektedir. 

 

En Çok Kullanılan Web Tarayıcıları 

 Internet Explorer 

 Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Yandex Browser 

 Safari 

 

İletişim Teknolojileri Türleri: İnsanların bilgiye 

ulaşmasını, iletişim kurmasını sağlayan teknolojilerdir.  

 Görsel İletişim Araçları: Televizyon, sinema, 

bilgisayar, akıllı telefonlar, gazeteler… 

 İşitsel İletişim Araçları: Radyo, telsiz, telefon, 

akıllı telefonlar… 

 Yazılı İletişim Araçları: Kitaplar, Mektuplar, 

İnternet siteleri, E-postalar, Gazeteler, 

Dergiler, Afişler… 

 

FOTOĞRAF MI? ÇİZİM Mİ? 
 

Fotoğraf Nedir: Dijital olan veya dijital olmayan 

makinelerle çektiğimiz görüntülere fotoğraf denir. 

Resim/Çizim Nedir: Fırça, kalem, boya veya bilgisayar 

ile yapılan çizimlere resim ya da çizim denir. 

 

Görsel Nedir: Fotoğraf, resim ve çizimlere ise genel 

olarak görsel denir. 



Bitmap Nedir: Bitmap resimler piksel adı verilen 

noktalardan oluşmaktadır. Bu nedenden dolayı bitmap 

resimler büyütüldüklerinde bozulma yaşanır. Bunlar; 

jpeg, gif, png uzantılı resimler 

 

Vektör Nedir: Kare, üçgen, dikdörtgen gibi eğri ve 

çizgileri kullanarak ortaya çıkarılan resimlerdir. Bu tür 

çizimler, resim büyütüldüğünde herhangi bir 

bozulmaya uğramazlar. Bunlar; svg uzantılı resimler 

 

Dijital Resim Formatları: bmp, jpeg, psd, tiff, png, gif 

 

 

 

 

 

 

Çizim  Programları: 

 Microsoft Paint 

 Gimp 

 Google Çizimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Yapıştır : Kes ve Kopyala komutu kullandıktan sonra panodaki resimi türetir.  
2- Kes : Seçili alanı kesip panoda bekletir.  
3- Kopyala : Seçili alanı kopyalayıp panoda bekletir.  
4-Kalem : En temel çizim aracıdır. Serbest çizim yapılır.  
5-Renkle Doldur : Seçili alanı, seçili renkle doldurur.  
6- Metin: Resim alanına metin yazmak için kullanılır.  
7- Silgi : Seçili alanı siler.  
8- Renk Seçici : Resimde tıklanan pikselin (noktanın) rengini alır.  
9- Büyüteç : Resime yakınlaşmak veya uzaklaşmak için kullanılır.  
10- Fırça : (sulu boya fırçası, püskürtme fırçası vb.) fırçalarla boyama yapmanızı sağlar.  
11- Şekiller : Resim alanına simgesiyle belirtilen şekilleri oluşturmanızı sağlar.  
12- Boyut : Kalem, Fırça, Silgi vb. araçlarının boyutunu ayarlamayı sağlar.  
13- 1.Renk(ön plan rengi): ön plan rengini gösterir.  
14- 2.Renk(arka plan rengi) : arka plan rengini gösterir.  
15- Renk Paleti : boyama yapılacak renkleri gösterir.  
16- Renkleri Düzenle : Özel renk seçimi için renk paletini gösterir. 



Kelime İşlemci Programları: Doküman oluşturma, depolama, görüntüleme, metinleri düzenleme, yazıcıdan çıktı alma 

gibi birçok imkânı sunan yazılımlardır. Kelime işlemci programları; 

 Microsoft Office Word 

 Google Dokümanlar 

 Libre Office 

 Open Office 

 EBA Doküman 

 

Kelime İşlemci Programlarla Yapabileceklerimiz: 

 Yazılara çeşitli yazı tipleri uygulanabilir. 

 Farklı türde sayfa görünümleri oluşturulabilir. 

 Yazılan metinler içerisinde hatalı kelimeler veya cümleler kolaylıkla düzenlenebilir, silinebilir, çoğaltılabilir. 

 Poster, afiş, davetiye, kitap, tez, gazete, dergi, broşür ve makale yazımına uygundur. 

 Not alma, Telefon numarası veya adres kaydetme, mektup yazma, dilekçe yazma gibi farklı amaçlar için 

kullanılabilir. 

 Tablo, grafik ve çizimler yapılabilir. 

 Basit web sayfaları oluşturulabilir. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Madde işaretleri için kullanılır. 
2. Paragrafın girinti düzeyini azaltıp, arttırır. 
3. Seçili metni alfabetik ya da sayısal olarak sıralar. 
4. Paragraf işaretlerini ve diğer gizli biçimlendirme simgelerini görüntüler. 
5. Metni buton sırasına göre sola yaslar, ortalar, sağa yaslar, iki yana yaslar. 
6. Metin satırları arasındaki boşluğu değiştirir. 
7. Seçili metni veya paragrafın arka planını renklendirir. 
8. Alt kenarlık eklemek için kullanılır. 



 

 

BİR WEB SİTELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİ SORGULAMAK İÇİN: 

İnternette arama yaparken ulaştığınız sayfaların güvenilir olup olmadığı ulaşacağınız bilgilerin de güvenilirliğini 
etkileyecektir. Bu nedenle aşağıdaki kriterleri girdiğiniz web sayfalarının güvenilir olup olmadıklarını anlamak için 
kullanabilirsiniz: 
1. Web sitesinin kime ait olduğu yazıyor mu? (Kurum, marka, şirket, tanınmış kişi) 
2. İçerdiği bilgileri doğrulayabileceğim telefon, e-posta, adres gibi iletişim bilgileri var mı? 
3. İçerikleri kimin yazdığı belirtilmiş mi? 
4. İçeriklerin ne zaman yazıldığını gösteren tarihler var mı? 
5. Web sitesindeki tüm bağlantılar çalışıyor mu? 
6. “Hakkımızda”, “İletişim”, “Bize Ulaşın” gibi bölümler var ve hepsi çalışıyor mu? 
7. Kullanılan fotoğraflar gerçek mi? 
8. İçerikte dil bilgisi, yazım ve cümle yapıları doğru şekilde kullanılıyor mu? 

 

EBA: Eğitim Bilişim Ağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan eğitim platformudur. 
EBA’yı;  
•Araştırma yapmak için,  
• Eğitici videolar izlemek için,  
• Ders kitaplarına İnternet ortamında erişmek için,  
• Ulusal ve yerel dergileri okumak için,  
• Güncel ve eğitici kitapları okumak için,  
• Ulusal yarışmalara katılmak için,  
• Ders tekrarları ve konu çalışması için,  
• Deneme, alıştırma test soruları çözmek için,  
• Ödevleri yapmak için,  
• Hafta sonu yetiştirme ve destekleme kursu derslerini 
seçmek için, 
• Eğitici oyunlar oynamak için kullanabilirsiniz. 
 
 

EBA’ya URL’si olan www.eba.gov.tr ‘ye girerek • T.C. 
Kimlik Numarası, • Öğrenci Okul Numarası ve • Nufüs 
Cüzdanı Seri No ya da Cilt No. Bilgilerinizi yazarak giriş 
yapabilirsiniz. 
 
EBA Ders: Okulda gördüğünüz derslerin tekrarını 
yapabileceğiniz, gerek konu anlatımları gerekse konu 
tarama, deneme gibi testlerin 
bulunduğu öğrenciye ya da öğretmene özel olan 
bölümdür. Okula gelemediğiniz zaman kaçırdığınız ders 
olduğunda ya da sınavlar 
öncesinde konu tekrarına gerek duyduğunuzda EBA 
Ders içinden istediğiniz ders ve konuda çalışabilirsiniz. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


