
INTERNET VE INTERNET 

TARAYICISI



HATIRLAYALIM
2

 Ses kartı, ekran kartı, modem kartı gibi kartlar 

)______  üzerine takılırlar.

 Aşağıdaki kartlardan hangisi bilgisayarda hem 

girdi hem de çıktı birimi görevini yerine getirebilir?

A) ekran kartı

B) ses kartı

C) fare 

D) modem kartı



HATIRLAYALIM
3

 Çeşitli amaçlara cevap vermek üzere önceden 

hazırlanan programlara __________ denir.

 CPU ile Giriş, Çıkış ve Depo arasındaki işlemleri 

denetleyen ve sağlayan ana programa 

__________ denir. 

 Bilgisayar açıldığı zaman depo üzerinde bulunan 

işletim sistemi temel dosyalarının __________ 

üzerine yüklenmesi gerekmektedir. 

 Bir bilgisayara Ġşletim Sistemi programlarını RAM’e

yükleme işlemine __________ denmektedir.



HATIRLAYALIM
4

 Hangisi bir işletim sistemidir?
 UNIX

 MS Office

 Apple

 BIOS

 TUBITAK tarafından geliştirilen yerli Ġşletim Sistemi 
Programının adı __________ 

 Aşağıdakilerden hangi dosya yazımı doğrudur?

 nuray\gedik.docx

 nuray.LPT1

 nuray1.xls

 nuray.gedik.ppt



INTERNET VE AĞLAR



Ağ nedir?

 Birden fazla bilgisayarın 
birbiriyle haberleşmesi için 
kurulan yapıya denir.

 Bilgisayar ağları aracılığı ile 
ses, görüntü ve bilgi taşınabilir, 
kaynaklar paylaşılabilir.

 Çok donanıma gereksinim 
duyduğu için maliyeti yüksektir.

 Ana bilgisayarın hızlı olması 
gereklidir



Ağ Türleri

 LAN ( Local Area Network- Yerel Ağ

Sistemleri)

 Kablolarla

 WAN ( Wide Area Network - Geniş Ağ

Sistemi)

 Telefon bağlantılarıyla



INTERNET NEDĠR?

 International Network 

(Uluslarası Ağ)

 Binlerce akademik, ticari, 

devlet, ve serbest bilgisayar 

ağlarının birbirine 

bağlanmasıyla oluşmuştur.

 Protokoller (TCP/IP)



INTERNET’in TARĠHÇESĠ

 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığına bağlı DARPA 

tarafından ARPANET bilgisayar ağı kurulmuştur.

 1983 yılında TCP/IP oluşturulması

 1992 yılında Ġnternet kaynaklarına erişimi 

kolaylaştıran WWW (World Wide Web) 

 Türkiye’de ilk Ġnternet çalışmaları 1991 yılında TR-

NET adı altındaki proje grubu tarafından 

başlatılmıştır.

 http://www.youtube.com/watch?v=MkW3hILexKE
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INTERNET ve WEB (WWW)

 WWW : World Wide Web (Dünya Çağında 

Web)

 Web projesi, ilk olarak 1989-90 yıllarında 

Ġsviçre'de CERN fizik labaratuvarlarında 

fizikçilerin araştırma sonuçlarını hızlı bir şekilde 

paylaşmalarını sağlamak düsüncesiyle geliştirildi.
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 Web’in temeli Internet’tir. 

 Web Ġnternet üzerinde kurulmuştur ve Ġnternetin 

sunduğu mekanizmalardan çoğunun kullanılmasını 

sağlar.
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ĠLK WEB SUNUCU
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GÜNÜMÜZ SUNUCULARI
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Nasıl Bağlanırım?

 Her yerden..

 faks-modem kartı

 telefon hattı

 Ġnternet Servis Sağlayıcısına (ISS)



INTERNET ADRESLERĠ

 Internette 2 çeşit adresleme kullanılır

 IP numarası (örneğin 111.204.122.4)

 DNS adresi

www.akdeniz.edu.tr

Servis ismi

Kullanıcının 

alan adı
Kurumun dahil 

olduğu grup kodu

Ülke kodu



INTERNET ADRESLERĠ

 Internet haberleşmesi adreslerle yapılır. Bu 

adreslere URL (Uniform Resource Locater) adı 

verilmiştir.



INTERNET ve ÇOKLU ĠŞLEM

 Herhangi bir Internet adresinden kendi 

bilgisayarınıza bilgi aktarmaya Downloading 

(İndirme), sizin bilgisayarınızdan başka birine 

bilgi aktarmaya da Uploading (Yükleme) denir.

17



Ġnternet’te Grup Alan (domain) Kodları:

 gov: Hükümet kurumları

 edu: Akademik-Eğitim kurumları

 org: Ticari olmayan kuruluşlar

 net: ağ, network, genel kullanım

 com: Ticari kuruluşlar

 mil: Askeri kurumlar



Alan adları

 Türkiye…….tr

 Almanya……de

 Fransa………fr

 Ġngiltere…….uk



ELEKTRONĠK POSTA (E-MAIL) 

ADRESLERĠ

 Uzak mesafeler arasında elektronik iletişimi 

sağlamak için bilgisayar ağları geliştirilmiştir. 

 E-posta bu amaçla kullanılan servislerin genel 

adıdır. 

 kullanıcı_adı@sistemin_adresi

Örn:  nuray@hotmail.com

ngedik@akdeniz.edu.tr
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Elektronik Posta (E-Mail) Kullanma

 Kullanıcı adı ve şifrenizle oturum açtığınıda 

açılan E-Mail sayfanız aşağıdaki gibidir.

Gelen mailler 

penceresi

Yeni mail göndermek için 

buraya tıklayın.

Mesajı gönderen
Mesaj başlığı



Elektronik Posta (E-Mail) Kullanma

 Kullanıcı adı ve şifrenizle oturum açtığınıda 

açılan E-Mail sayfanız aşağıdaki gibidir.

Gelen mailler 

penceresi

Yeni mail göndermek için 

buraya tıklayın.

Mesajı gönderen
Mesaj başlığı Gönderilme 

tarihi



Elektronik Posta (E-Mail) Kullanma

 Yeni düğmesi üzerine tıkladığınızda açılan yeni mail 

gönderme sayfası

E-Posta gövdesi (yazı alanı)

EkleDosya ya tıklayarak 

bilgisayardaki bir dosyayı 

gönderebiliriz.

Gönderilecek kişinin adresi 

buraya yazılır: (To)

Konu: (subject) 



Elektronik Posta (E-Mail) Kullanma

EkleDosya düğmesinden 

eklenen dosyaların-resimlerin 

görüntülendiği alan

Kime:

CC: karbon kopya (başka kişiler)

BCC: gizli kopya



ARAMA MOTORLARI (SEARCH 

ENGINE)

 Araştırma yapılan herhangi bir konu ile ilgili 

bilgileri bulmak için kullanılan Web sitelerine arama 

motorları adı verilir.

konuyla ilgili anahtar kelimeler arama alanına 

yazılarak arama işlemi başlatılır.



ARAMA MOTORLARI (SEARCH 

ENGINE)

 Google’da Arama Teknikleri:

Arama yapacağımız konuyla ilgili özel ve 

ayrıntılı arama yapmak için “Gelişmiş 

Arama” seçeneğini kullanıyoruz.



ARAMA MOTORLARI (SEARCH 

ENGINE)

Kelimelerin tümü: Arama alanına yazılan kelimelerin tümünün ayrı ayrı 

veya birlikte geçtiği sonuçlar listelenir. 

Yazılış şekli:  öğrenen özellikleri ve öğretim yaklaşımı ilişkisi

Aynen girildiği gibi: Arama alanına yazılan kelimelerin tümünü bir bütün 

olarak arama yapar (kelime grubu).

Yazılış şekli: “öğrenen özellikleri ve öğretim yaklaşımı ilişkisi”

Kelimelerden herhangi biri: 



ARAMA MOTORLARI (SEARCH 

ENGINE)

Gelişmiş arama penceresindeki bu 

kutucuktan istediğimiz türden dosyaları 

arayabiliriz.



 Bloğunuz için hazırlayacağınız konuyla ilgili 

araştırma yapın. 

 En az 5 tane örnek konu anlatımı (en az biri TR)

 En az 5 tane uygulama/pratik yapılabilecek site (en az 

biri TR) bulun. 

 Bu adresleri kopyalayıp grubunuzdaki kişilere ve 

bana mail atın.

 ngedik@akdeniz.edu.tr

Uygulama
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 E-posta gönderirken:

E-posta 

bölümü

Ne yazılacak

Kime ngedik@akdeniz.edu.tr 

CC Grup arkadaşlarınızın e-posta adresleri

Konu bilg1_grupnumaranız_adınız_soyadınız

örn: bilg1_3_nuray_gedik

Ġçerik Bölümünüz

E-postanızı gönderiniz. 

E-postanızın ulaşıp ulaşmadığını teyit ediniz


