
T O K A T  G A Z İ O S M A N P A Ş A  Ü N İ V E R S İ T E S İ  
R E H B E R L İ K  V E  P S İ K O L O J İ K  D A N I Ş M A N L I K

U Y G U L A M A  V E  A R A Ş T I R M A  M E R K E Z İ

Sevgili öğrenciler,
İnsanlarla iletişim kurmanın farklı yolları bulunmaktadır. Uzaktan iletişimin en etkili yolu e-maildir.
E-mail atarken bazı ayrıntılara dikkat ederek hem iyi bir izlenim bırakabilir hem de yaşanabilecek
olası problemleri engelleyebilirsiniz. Peki, e-mail atarken hangi ayrıntılara dikkat etmek gerekir?

2. E-mail konusu
E-mail atarken, mailinizin ne ile ilgili olduğuna dair
birkaç anahtar kelime mutlaka yazın. Bu mailinize
geri dönüş yapılmasını kolaylaştıracaktır. Yapılan
hatalardan bazıları maile hiç konu yazılmaması ya
da söylenmek istenen şeyin konuya yazılmasıdır.
Bu iki durumda da problem yaşama riski oldukça

yüksektir.

   1. E-mail adresi alma
Öncelikle akademik çalışmalarınızda

kullanacağınız bir e-mail adresi edinin. Bu e-mail
adresi isim, soy isim veya bunların kısaltmaları
olabilir ya da ya da üniversitemizden e-posta

adresi edinebilirsiniz. Öğretim elemanı e mailin
kullanıcı adını gördüğünde hem sizi hatırlayabilir
hem de sizin akılda kalıcılığınız artabilir. Bunun

dışında sizi çağrıştırmayan e-mail adresleri
kullanmayın.

 (Örn. Crazyboy60@.... ya da prenses60@... )
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E-mail dili nasıl olmalıdır?
 Öncelikle e-mailin, elektronik ortamda gönderilen resmi bir yazı olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle bu metinlerde
kısaltmalara dikkat edilmesi ve  slm, ok, kib, by  gibi kısaltmaların kullanılmaması gerekir. Mailinizi küçük harflerle yazın,
yazım dilinde büyük harf kullanmak tepki göstermek anlamına gelebilir. Mailinizi renkli harflerle yazmamalısınız. Mailinizi
yazdıktan sonra tekrar baştan sona kadar okuyarak gerekli düzeltmeleri yapın. 

3. Öncelikle selam verin
E-maile başlarken öncelikle karşı tarafa selam
vermeyi unutmayın. Aranızdaki ilişkiye göre
selam verme yönteminizi belirleyiniz. İdari

personel için “hanım”, “bey” ifadeleri uygunken
öğretim elemanı için “hocam”, “sayın hocam”

ifadeleri uygundur. Selamdan sonra virgül
koyunuz ve bir satır alttan mailinize devam ediniz.

4. Kendinizi tanıtın
E-maile başlarken selam verdiniz ve

sonrasındaki ilk işiniz kendinizi tanıtmak olsun.
Siz kimsiniz, hangi bölümdesiniz, kaçıncı sınıf

öğrencisisiniz? Bu ayrıntılara yer verin.

5. Konuya gir
Kendinizi tanıttıktan sonra lafı uzatmadan

konuya girin. Yaşadığınız bir sorun, istek veya
soru her ne ise kısa ve net şekilde bunu belirtin

uzun uzadıya anlatmayın. Eğer mailinize bir
dosya eklemişseniz mutlaka mailinizde
dosyanın ekte yer aldığını belirtin ve bu

dosyaya uygun bir isim verin. Sadece dosya
gönderecek olsanız dahi mutlaka

yukarıda yer alan kurallara uyulmalıdır.

6. Sonlandırma
E-mailinizi yazdıktan sonra artık mailinizi
sonlandırılabilirsiniz. Sonlandırmak için

bir-iki satır alta “saygılarımla” yazılmalıdır. 
(Örn. teşekkür ederim, İyi günler, saygılarımla, iyi

çalışmalar dilerim… gibi)



ad.soyad.@gop.edu.tr
Ders Kaydı Hakkında

Örnek E- ma�l

Hocam merhaba, 

Ben ..... bölümünde, 3. sınıf A Şubesinden Ali Bilgiarayan'ım.
"TOGU094 Değerlerimiz" dersini sizden alıyorum. Daha önce
sistem üzerinden ders kaydı yapmıştım fakat sınıf listesinde
ismim görünmüyor. Bu sorunun çözümü için ne yapmalıyım? 

İlginiz için teşekkür ederim. Saygılarımla.  


