
MetaMask

WEB3 EĞİTİMİNE 
NASIL KAYIT OLURUM?
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MetaMask, blok zinciri tabanlı uygulamalara bağlanmanın en basit ve en güvenli yolunu 
sağlar. Cihazınızda şifreler ve anahtarlar oluşturur, böylece hesaplarınıza ve verilerinize 
erişebilmenizi sağlar.  

Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında kullanıcıların WEB3 uygulamalarına erişebilmesi ve 
NFT, sertifika vb. varlıklarını yönetebilmesi amacıyla kullanılacaktır.  

MetaMask cüzdanı oluşturmadan önce web tarayıcınıza MetaMask eklentisini eklemeniz 
gerekir. Bu belgede örnek olacak Google Chrome Web tarayıcısı ile devam edilmiştir. 

Tarayıcınızın web mağazasında  eklentiyi bulabilirsiniz.  Buraya tıklayarak doğrudan web 
mağazasına erişebilirsiniz.  

MetaMask nedir? 

Üniversitemizde MetaMasktan nasıl yararlanmayı düşünüyoruz? 

 MetaMask cüzdanımı nasıl oluştururum? 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
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Açılan web mağazasında sayfanın sol kısmında bulunan arama alanına “Metamask” yazarak 
arama yapın. 
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Ardından arama sonuçlarında ilk sonuca tıklayın. 
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Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan “Chrome’a ekle” düğmesine tıklayın. 

Açılan izin penceresinde “Uzantı ekle” düğmesine tıklayın. 
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Uzantı tarayıcınıza eklenmiş oldu. 

Uzantı simgesinin tarayıcı penceresinin sağ üst köşesinde gözükecektir. Aksi durumda eklenti 
simgesine tıklayarak ardından “Sabitle” düğmesi ile artık Metamask eklentisini 
nsabitleyebilirsiniz. 
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Buraya kadar yaptığınız işlemler ile Metamask eklentisini Web tarayıcınıza eklediniz. Şimdi 
Metamask cüzdanınızı oluşturma zamanı! 

Eklenti tarayıcınıza eklenir eklenmez Metamask sayfası otomatik olarak açılacaktır. “Get 
Started” düğmesi ile cüzdanı oluşturmaya başlayın. 
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Bir sonraki sayfada, eğer var olan bir cüzdanınız var ise “Import wallet” ile hesabınızı içeri 
aktarabilirsiniz. Yeni bir cüzdan oluşturma işlemi için “Create a Wallet”a tıklayın. 
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Ardından açılan sayfada Metamaskın kullanıcıların bazı kullanım verilerini elde eder. Bu 
veriler, ürünün ve Ethereum ekosisteminin kullanılabilirliğini ve kullanıcı deneyimini sürekli 
olarak geliştirmek için kullanılır. Bu sebeple bazı yetkiler için onayınızı ister. “I Agree” 
düğmesi ile kabul edip sonraki sayfaya geçebilirsiniz. 
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Bir sonraki sayfada parola belirleyerek kullanım şartlarını kabul ettiğinize dair “Kullanım 
şartları” alanını işaretleyin. “Yarat” düğmesi ile hesap açma işlemini sonlandırın. 
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Sonraki sayfada görüntülenen tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. “Sonraki” düğmesine 
tıklayın. 



11 

Bu sayfada gizli kurtarma içeriğiniz* yer alır. Ekran görüntüsünde gösterilen gizli ifadeleri 
görüntülemek için üzerinde tıklayın. Ardından “Sonraki” düğmesine tıklayın. 

*Bu içerik, hesabınızı yedeklemeyi ve geri yüklemeyi kolaylaştırır. Bu içeriği mutlaka gizli ve
güvenli bir alanda muhafaza etmeniz gerekir.
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Ardından açılan sayfada kelimelerin üzerine tıklayarak bir önceki sayfada gizli olarak 
verilmiş ifadelerin sırasında göre ilerletin. 

Son olarak “All Done” düğmesi ile işlemi sonlandırın. 



13 

İşlemi tamamladınız. 
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Metamask hesabınız, NFT ve sertifika gibi varlıklarınızı yönetebilmeniz için size WEB3 
adresi oluşturur. Bu adres tekildir ve yalnızca size aittir. Bu adresinizi kopyalamak için 
aşağıda vurgulanan hesap adı alanına tıklamanız yeterlidir. 

WEB 3 adresimi Öğrenme Yönetim Sistemine nasıl eklerim? 
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Hesabınıza daha sonradan hızlı erişim sağlamak isterseniz tarayıcı pencerenizin sağ üst 
kısmına eklenen eklenti simgesine tıklayabilirsiniz. 

Bu kısımda da hesap alanına tıklayarak WEB3 adresinize erişebilirsiniz. 
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WEB3 adresinizi Öğrenme Yönetim Sistemine eklemek için, Öğrenme Yönetim Sistemine 
giriş yapın. Sistemde sağ üst köşede yer alan profil alanına tıklayarak “Profilim” düğmesine 
tıklayın. 
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Ardından açılan sayfada “Hesap” sekmesine ve “Ek Bilgiler” düğmesine tıklayın. 
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WEB3 adresinizi ilgili alana ekleyin ve “Değişiklikleri Kaydedin” düğmesi ile işlemi 
tamamlayın. 
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