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Bu e-kitap, Egitimhane.Com yönetim grubuna ve meclis üyelerine yönelik hazırlanmıştır. Başka 

yerlerde paylaşılmaması önemle rica olunur. 
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Özetle Dosya Düzenleme 
Sitede sağ tarafta düzenlemeyi bekleyen dosyalar göreceksiniz. Bu dosyaları zaman 

buldukça düzenleyip siteye tekrar eklersek üyeler dosyalara daha hızlı ulaşmış olur. 

Yapacağımız iş ise özetle: Dosyayı indiriyoruz, içeriğine bakıp uygun olup olmadığını 

inceliyoruz. Eğer uygun ise winrar ile zip uzantılı olarak sıkıştırıyoruz. Dosyanın başlığını ve 

açıklamasını düzenliyoruz. Dosyaya en uygun bölümü seçiyoruz. Sonra da kontrol edip 

sıkıştırdığımız dosyayı tekrar siteye yüklüyoruz. 

Eğer dosya eklenmek için uygun değilse sebebini düzenleme sayfasındaki açılır 

kutudan seçip kayıt ediyoruz. 

Düzenlenen dosyalar anında yayınlanmaz. Bu dosyalar ikinci kez, yönetim ekibi 

tarafından özellikle başlıklar kontrol edilir, sonra onay verilir. 

Dosyaları Neden Sıkıştırıyoruz? 
 Üyeler çoğunlukla dosyaları sıkıştırmadan ekler. Biz bu dosyaları sıkıştırmak 

zorundayız. Çünkü, her yıl on binlerce dosya ekleniyor. Sıkıştırılmadan eklenirse birkaç yıl 

sonra bu dosyaları kaldıracak sunucu bulamayız ve sitenin maliyeti kat kat artar. Bunun 

yanında, dosya indiren üyeler eğer limitli hat kullanıyorlarsa limitlerini daha az tüketmiş 

oluruz. 

Neden Rar değil Zip Uzantılı Sıkıştırıyoruz? 
 Rar, Zip uzantıdan daha iyi sıkıştırdığı halde özellikle Zip yapmamızın sebebi, format 

atılıp yeni kurulmuş bir bilgisayarın bile zip uzantılı dosyaları açabilmesidir. Yalnız 

bilgisayarımızda winrar kurulu ise bununla nasıl hızlı bir şekilde zip uzantılı dosya 

sıkıştıracağımızı en son sayfada resimli olarak anlatacağım. (Not: Sıkıştırırken mutlaka 

açıklama kısmına Egitimhane.Com yazıyoruz.) 

Dosyaların İçine Egitimhane.Com yazalım mı?  
 Bizden dosya (ç)alan tüm siteler, aldıkları dosyaların içine mutlaka sitelerini 

yazıyorlar. Eğer meclis üyelerinin çoğunluğu dosya düzenleyecekse ve kimseye yük 

olmayacaksa dosyaların en sonuna veya içeriğine Egitimhane.Com yazabiliriz. Yalnız 
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değiştirilemeyen, kullanımı engelleyen filigran şeklinde olmamalı. (Not: Daha önce böyle bir 

kuralımız yoktu. Eğer kimseye yük olmayacaksa bundan sonra yapabiliriz.) 

Dosya Düzenleme Sayfası 

 

 Dosya düzenleme sayfasında ilk gözünüze çarpan yer, dosyaların başındaki renkler 

olacaktır. Eklenen dosyalarda her 10 dosyaya farklı bir renk verilir. Dosya düzenleyeceğiniz 

zaman sizden başka bir arkadaş daha dosya düzenlemek isterse, aynı dosyalar üzerinde 

çalışma riskine karşı herkes düzenlemeye başladığı dosya rengini yazar ve emek kaybı 

yaşanmamış olur. (Kendi aramızda aynı anda aynı dosyayı düzenlemeye pişti olma deriz.) 

 Dosya adına tıklamadan, kırmızı ok ile gösterdiğim yerdeki indir ve düzenle linkine 

tıklarsanız dosyayı daha hızlı düzenleyebilirsiniz. 

 

 Burada dosyanın bölümünü, başlığını, açıklamasını değiştirebilirsiniz. Eğer dosyayı 

onaylamayacaksanız “Durum” kısmından hata sebebini seçip kayıt et diyeceksiniz. Dosyayı 

gönderen üyeyi görebilirsiniz. Hatta bazen gerekirse üye adına tıklayıp öğrenci olup 
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olmadığını da öğrenebilirsiniz. Eğer öğrenci ise ve eklediği dosyanın içeriği yeterli değilse 

dosyaya onay vermezsiniz. 

Mutlaka Dosyaları İndirip İçine Bakıyoruz 
 En güvendiğiniz üye bile olsa mutlaka dosyayı indirip içine bakmalıyız. Zamanla 

göreceksiniz ki dosyalar bölümüne 8 yaşındaki öğrenci karizmatik bir fotoğrafını 

ekleyebileceği gibi içeriği matematik olan bir dosyayı Türkçe başlığıyla gönderenler de 

olabilir. Hatta dosya gönderiyorum diyerek kendine ait özel bilgiler veya öğrencilere, 

öğretmenlere ait TC kimlik bilgileri dahi eklenebilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. 

Dosya Bölümü Seçimi 
Sitedeki tüm dosya bölümlerini incelemenizi, hangi bölümlerin bulunduğunu aklınızda 

tutmanızı tavsiye ederim. Üyeler dosya eklerken hangi bölüme ekleyeceklerine pek 

bakmazlar. Biz içine baktığımız dosyanın “en uygun” hangi bölüm olması gerektiğini 

belirlemeliyiz. Zaman zaman yeni dosya bölümleri açabiliriz. Bunları da takip ederseniz iyi 

olur. 

Dosya Açıklaması 
 Açıklama kısmına mutlaka dosya ile ilgili birkaç kelimelik yazı eklemeliyiz. Eğer 

burası tamamen boşsa ve yazacak bir şey bulamazsanız dosya başlığını aynen kopyalayıp 

buraya ekleyebilirsiniz. 

Dosya Durumu 
 Burada çoğunlukla “Düzenledim. Onaya gönder” seçeneği olacaktır. Eğer dosya hatalı 

ise ve eklenmeyecekse bölüm, başlık, açıklama vb. değiştirmeden doğrudan burada hata 

sebebi seçilip kayıt edilmelidir. Örneğin “Dosya açılmıyor” seçeneğini seçip kayı ederseniz 

dosyayı ekleyen üye bu yazıyı görecek, eklenmeme sebebini öğrenecek ve bu dosya birkaç 

içinde otomatik olarak silinecektir. 

Dosya Başlığı 
Dosya başlığı, dosya düzenlemenin en önemli kısmıdır. Üyeler hiç dikkat etmeden 

başlık yazarlar. Dosya başlığını uygun şekilde düzenleme bilgi, tecrübe ve biraz da estetik 
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istiyor. Özet halinde buraya yazacağım ama çok önemli bir konu olduğu için ayrıntılarını ayrı 

başlıklar halinde yazacağım. 

Başlıklar düzenlenirken 3 şeye dikkat edilmeli: 

1- Dosya başlığı yazım kurallarına uygun olmalı. Yani “3. Sıınf Dememe sinavi” 

şeklinde başlık varsa mutlaka yazım kurallarına uygun şekilde düzenlenmeli. 

2- Öğrencilerimize bir yazı veririz ve bu yazıya göre başlık belirlemelerini isteriz. 

Aynen bu şekilde indirip içeriğine baktığımız dosyayı en iyi anlatan başlık seçmeliyiz. 

Başlığa bakan kişi dosyayı indirmeden içeriğini anlayabilmeli. Sunu mu, etkinlik mi, test mi 

olduğu başlıkta belirtilmeli. “Fen sunusu” başlığı yeterli değildir. Hangi sınıf olduğu, hangi 

konuyu içerdiği, hatta hangi döneme ait olduğu belirtilmelidir. “4. Sınıf Fen Teknoloji 

Canlılar Dünyasını Tanıyalım Sunusu” gibi. 

3- Çoğu öğretmen ulaşmak istediği dosyayı google’da aratarak bulmaya çalışır. 

Başlıklar, google’da aratanların bulacağı şekilde düzenlenmelidir. Örneğin “4. Sınıflar için 

harika canlıları anlatan bir sunu” gibi bir başlığın yazılırsa google’da aranma şansı yoktur. 

Bunun yerine “4. Sınıf Canlılar Dünyası Sunusu” aratılacak uygun başlık biçimidir. 

Dosya Başlıklarında Noktalama İşaretleri 
 Dosya başlıklarını cümle olarak değil, başlık olarak düşünmeliyiz. Başlığın sonuna 

nokta bırakılmamalı. Bazı üyeler, başlığın sonuna abartılı şekilde ….. sürekli nokta yazarsa 

silinmeli. Noktalama işaretlerinde sadece kesme işaretine izin verilmeli. Ör: “Atatürk’ün 

Hayatı”. Bunun haricinde dosya başlıklarında çok çok gerekli olmadıkça noktalama işareti 

kullanılmamalı. Örnek: 

"Ben En Çok Annemi Sevdim" Slayt  Gereksiz tırnak kullanılmış. 

Dosya Başlıklarında Tarih Yazımı 
 Eğer bir dosya sadece bir yıla özelse ve diğer yıllar arşiv niteliği haricinde 

kullanılmayacaksa başlıklarda tarih yazılabilir. Örnekler: “2012-2013 1. Sınıf Yıllık Plan, 

2012 İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu” gibi. Bunlar haricinde çok gerekmedikçe tarih 

atılmasına gerek yoktur. Örneğin “2012-2013 E Sesi Çalışma Kağıdı” başlığında tarih 

yazılmaması daha iyi olur. 
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Dosya Başlığındaki Numaralandırmalar 
 Eğer birbiri ardına ve bağlantılı dosyalar varsa numaralandırılabilir bunun haricinde 

numaralandırma yapılmamalıdır. Örneğin “Matematik Etkinlik-1, Matematik Etkinlik-2, 

Matematik Etkinlik-3” gibi hazırlayan için anlamlı olsa bile kullanıcı için anlamsız 

numaraların olmaması daha iyidir. 

Dosya Birleştirme 
 Bazen üyeler, Eğitimhane’yi yeni keşfettiklerinde bilgisayarlarında ne kadar dosya 

varsa tamamını siteye eklemeye çalışırlar. Başlık, bölüm vb. dikkat etmezler. Bu çok can 

sıkıcı bir durumdur. Bazen de puan artırmak için aynı başlıkla eklenebilecek dosyaları tek tek 

eklemeye çalışırlar. İşte bu durumlarda dosyaları birleştirebiliriz. 

 Eğer bir üye “e sesi etkinlik sayfası” şeklinde tek başlıkta toplanabilecek birden fazla 

dosyayı tek tek eklerse, eklediği tüm dosyaları indiriyoruz. Bu dosyaları tek klasörde toplayıp 

sıkıştırarak üyenin eklediği ilk dosyaya yüklüyoruz. Birleştirilmiş diğer dosyalarını ise dosya 

durumu kısmında “Size ait başka bir dosya ile birleştirildi” seçip kayıt ediyoruz. Tüm 

dosyaları birleştirdiğimiz dosya son onaya giderken “Başka bir dosya ile birleştirildi” 

dediğimiz dosyalar ise önce üyeye gözükecek sonra birkaç gün içinde silinecektir. 

 Aynı üye tarafından gönderilmiş ve farklı bölümlere eklenebilecek dosyalar 

birleştirilmemeli. Örneğin “4. Sınıf Türkçe Yazılısı” ile “4. Sınıf Matematik Yazılısı” 

birleştirilmemeli. 

 Farklı konu içeren ama aynı bölüme eklenmiş dosyalar birleştirilmemeli. Örneğin “4. 

Sınıf Matematik Kesirler” ile “4. Sınıf Matematik Geometri” birleştirilmemeli. 

 Birleştirme işlemi aynı zamanda üyeye cezadır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça 

kullanılmamalı. 

Eklenmeyecek Dosyalar 
 Eklenmeyecek dosyalar, sebebi durum kısmından seçilip kayıt edilir. Ekleyen üye, 

eklenmeme sebebini görür ve bu dosyalar birkaç gün içinde silinir. Eklenmeyecek dosyalarda 

başlık, bölüm, açıklama vb. düzenlemenize doğal olarak gerek yoktur. Aşağıda eklenmeyecek 

dosyaları yazacağım. 
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Bu Dosya Daha Önce Eklenmişti 
 Eğer üye aynı dosyayı yanlışlıkla 2 defa eklerse ilkini onaylayıp diğer dosyayı “Bu 

dosya daha önce eklenmişti” seçeneğini seçip kayıt ederek eklemiyoruz. 

 Eğer daha önce eklenmiş bir dosyanın aynısı başka üye tarafından ekleniyorsa 

onaylamıyoruz. 

 Başlık aynı olsa bile içeriği farklı olan dosyaları “Daha Önce Eklenmişti” diye hatalı 

kabul edemeyiz. Örneğin farklı üyeler “Cumhuriyet Bayramı Tören Tutanağı” eklemişse 

başlık aynı bile olsa içerik farklı olduğu için siteye ekleyeceğiz. 

Telif Hakkı İçeren, Ücretle Satılan Ürün 
 Taranmış yaprak testler, ücretle satılan programlar, cracklı dosyalar vb. eklemiyoruz. 

Yalnız kısmi olarak kullanılabilen demolara duruma göre göz yumulabilir. 

Dosya Açılmıyor, Hatalı veya Çalışmıyor 
 Dosya hatalı, kırık eklenmişse, çalışmıyorsa, açılmıyorsa “Dosya açılmıyor, Hatalı 

veya Çalışmıyor” seçeneğini seçerek eklemiyoruz. 

Dosya İçeriği Yeterli Değil veya Çok Az 
 Dosya içeriği çok çok az ise örneğin bir sayfada 2 soru varsa, sunu çok yetersiz ise 

veya özellikle öğrenciler tarafından eklenmiş içi boş dosyalar “Dosya İçeriği Yeterli Değil” 

seçeneğini seçerek eklenmez. Yalnız dosyada emek varsa ve içeriği çok az değilse bu hata ile 

seçilerek dosyayı eklenmezseniz, dosyayı ekleyen üye kırılabilir. Bu nedenle dengeyi 

sağlamak için gerçekten işe yaramayan dosyalar için bu hatayı seçiniz. 
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Başka Sitelerden Alınma 
 Öncelikle bilmenizi isterim ki şuan birkaç kişisel öğretmen sitesi haricinde internette 

bulunan dokümanların %99’u bizim sitemizden (ç)alınmaktadır. Buna rağmen eğer bazı 

üyeler, başka sitelerden düzenli olarak dosyaları alıp bize eklerse bu dosyaları kabul 

etmiyoruz. Yalnız kişisel sitesi olan öğretmenlerin kendi sitelerinde yayınladıkları dosyalar 

bunun haricindedir. Zaten kendi dosyasıdır. 

Süresi Geçmiş, İşlevi Kalmamış Dosyalar 
 En az kullanılacak hatadır ve yanlış anlaşılmamalıdır. Örneğin bir üye 25 Nisan’da “23 

Nisan Tören Tutanağı” eklerse bu dosya süresi geçmiş değildir. 25 Nisan’da eklenen dosya 

bir sonraki yıl kullanılabilir. Örneğin temmuz ayında il içi yer değiştirmeleri yapılacaktır ve 

kılavuz yayınlanmıştır. Her şey bitmişken bir üye eylül ayında kılavuzu eklerse işte bu işlevi 

kalmamış dosyadır. (Not: Bu hata mesajını kaldırabilirim.) 

Reklam İçerikli Dosya 
 Bazen siteler, kendi reklamlarını yapmak için dosya eklerler ve dosyada sitelerinin 

reklamını yaparlar. Bu dosyalar dikkatle incelenerek eklenmemeli. Yalnız öğretmenlerin 

kişisel sitelerinin linkini dosyalarına eklemelerine izin verilebilir. Bunlar, reklam amaçlı 

değerlendirilmemelidir. 

Aşırı ve Abartılı Filigran 
Bazen üyeler özellikle pdf formatındaki değiştirilemeyen dosyalarına köşeden köşeye 

kocaman isimlerini yazarlar. Bu dosyalar eklenmemelidir. 

Kullanıma İzin Vermeyen Şifreli İçerik 
 Özellikle Excell dosyalarda görüyoruz Program yapılmıştır, programın kodlarının ve 

tasarımın değiştirilmemesi için şifre konulabilir. Bu dosyalar eklenebilir. Yalnız öyle bir 

şifrelemiştir ki, program bir yana örneğin öğrenci isimleri bile değiştirilemez. Bu tür 

kullanıma izin vermeyen şifreli dosyalar eklenmemelidir. 
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Hızlı Winrar Ayarları 
 Dosya düzenlerken pratiklik sağlaması ve sıkıştırılan dosyalarda açıklama yazabilmek 

için bilgisayarınızdaki WinRar programında varsayılan ayarlar yapabilirsiniz. 

 

Herhangi bir winrar ile sıkıştırılmış dosyaya giriyoruz. Üstteki menüden dile göre 

“Options/Seçenekler” Ardından “Settings/Ayarlar” tıklayalım. 

 

Önce Sıkıştırma sonra “varsayılan oluştur” tıklıyoruz.  
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Sıkıştırma formatı olarak “ZIP”, sıkıştırma yöntemi olarak “En İyi” seçiyoruz. Sonra aynı 

ekranda üstte “Yorum” tıklıyoruz. 

 

Yorum kısmına birkaç boşluk üstten ve soldan bırakıp “Egitimhane.Com” yazıyoruz. 
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Bu işlemi yaptıktan sonra dosyanın üstüne sağ tıklayıp tek tıkla zip uzantılı, en iyi sıkıştırma 

ile sıkıştırıp açıklama kısmına “Egitimhane.Com” yazmış olacağız. 

 

 

Siteye, dolayısı ile öğretmenlere vereceğiniz emekler 

için şimdiden teşekkür ederiz. 


	Özetle Dosya Düzenleme
	Dosyaları Neden Sıkıştırıyoruz?
	Neden Rar değil Zip Uzantılı Sıkıştırıyoruz?
	Dosyaların İçine Egitimhane.Com yazalım mı?
	Dosya Düzenleme Sayfası
	Mutlaka Dosyaları İndirip İçine Bakıyoruz
	Dosya Bölümü Seçimi
	Dosya Açıklaması
	Dosya Durumu
	Dosya Başlığı
	Dosya Başlıklarında Noktalama İşaretleri
	Dosya Başlıklarında Tarih Yazımı
	Dosya Başlığındaki Numaralandırmalar
	Dosya Birleştirme
	Eklenmeyecek Dosyalar
	Bu Dosya Daha Önce Eklenmişti
	Telif Hakkı İçeren, Ücretle Satılan Ürün
	Dosya Açılmıyor, Hatalı veya Çalışmıyor
	Dosya İçeriği Yeterli Değil veya Çok Az
	Başka Sitelerden Alınma
	Süresi Geçmiş, İşlevi Kalmamış Dosyalar
	Reklam İçerikli Dosya
	Aşırı ve Abartılı Filigran
	Kullanıma İzin Vermeyen Şifreli İçerik
	Hızlı Winrar Ayarları

