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Konular

• Arama Motoru Kullanımı
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Web Tarayıcıları
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• İnternette yer alan dokümanların yazıldığı HTML
belgelerini, resimleri ve benzeri belgeleri ekranınızda
görmenizi sağlayan aracı programlardır.

• Edge (İnternet Explorer),
• Mozilla Firefox,
• Google Chrome,
• Opera,
• Apple Safari,
• Yandex
• …



Hangi Tarayıcı daha hızlı?
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https://www.toptenreviews.com/software/internet/best-internet-browser-software/http://www.lineteknoloji.com/web-tarayicilar-browserler



Arama Motoru

• Arama motoru, İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak için
anahtar kelime kullanarak gerçekleştiren ve bu sonuçları
kullanıcılara listeler halinde sunan bir mekanizmadır.

• İnternet üzerinde yüzlerce arama motoru bulunmakta ve tüm bu
arama motorlarının hepsinin farklı yetenekleriyle öne çıkan
özellikleri vardır.

• Bugünün en çok kullanılan ve en çok tanınmış arama motoruysa hiç
kuşkusuz internetin başucu kaynağı olan Google'dır.
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Arama Motorları

Günümüzde en popüler arama motorları
• Google
• Yandex
• Yahoo
• Bing
• AltaVista
• Ask
• Baidu
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http://www.theworldbeast.com/top-10-best-search-engines-in-the-world.html



İzlemeyen Arama Motorları

Daha önce gezindiğiniz web siteleri ve aradığınız terimlerle ilgili 
reklamlar görmek istemiyorsanız, sizi takip etmeyen arama motorları 
kullanabilirsiniz. 
İzlenmek istemiyorsanız:

• Duckducsearchgo
• Startpage
• Searx
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Özellikli Arama Motorları

• Resim Arama Motoru : Pixabay, Flickr, Getty İmages
• Torrent Arama Motoru: ThePirateBay, RARBG
• Ses Arama Motoru: FindSounds, AudioBurst

Bunun dışında farklı amaçlar için tasarlanan arama motorları da 
mevcuttur. 
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Google Incognito

• Ayrıca Google bize bazı bilgilerin takip edilmediği şekilde arama 
yapabilmemizi de sağlar. 
• Google Incognito Modu: Bu modda arama yaptığınızda;
• aramalarınız, 
• formlara kaydettiğiniz bilgiler ve 
• çerezler kaydedilmez, 

• ama ziyaret ettiğiniz siteler vb. 
bilgiler yine de tutulur. 
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Arama Motoru Kullanımı
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İnternette arama yaparken dikkat edilmesi gereken
noktalar: 

• Aradığınız kelimeleri çoğul yazmak yerine tekil yazın.
Örnek: "protokoller" yerine "protokol“
• Arama yaptığınızda arama sayfasında çok fazla sayıda site
geliyorsa aramayı daraltabilirsiniz.
Örnek: " Güvenlik" yerine " Ağ Güvenliği"



Arama Motoru Kullanımı
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• Aradığınız kelimelerin arasında sadece boşluk bırakılmalı
ya da arama operatörlerinden ( + , " “, - ) biri
kullanılmalıdır.
• Google büyük harf küçük harf ayrımı yapmaz. Kelimeleri 

istediğiniz gibi yazabilirsiniz.



Arama Motoru Operatörleri
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‘’ ‘’ Operatörü (Tırnak İşareti)

• Arama motorları daha fazla sonucu gösterebilmek ve aralarından seçim yapmanızı 
sağlayabilmek için genellikle kelimeleri öncelikle bütün olarak arar ve eğer ilgili çok 
sonuç yoksa kelimeleri parça parça birleştirir.

• Bu yüzden çoğu zaman birden fazla kelime ile arama yaptığınızda, içeriğin başka bir 
paragrafında aradığınız bir kelime, diğer bir bölümünde ise başka diğer kelimeler 
olabilir.

• Bazı durumlarda sadece belirli bir ifadeyi içeren  sonuçlara ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu 
durumda arama  terimlerinizin başına ve sonuna çift tırnak koyun. Şarkı sözleri,  İsimler
vb.

• Örneğin: "Star Wars Episode I ” “kalem pil son kullanma tarihi”



Arama Motoru Operatörleri
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+ Operatörü

Sık kullanılan bir kelime istediğiniz sonucu almanızda önemliyse,

kelimenin başına “+” koyarak aramaya dahil edebilirsiniz.

(“+” işaretinden önce boşluk bıraktığınızdan emin olunuz.)

• Örnek: Star Wars Episode +I



Arama Motoru Kullanımı
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- Operatörü (Eksi işareti)

Aradığınız terimin birden fazla anlamı varsa (örneğin çay, hem sıcak

bir içecek hem de bir tür akarsu anlamına gelir) istemediğiniz anlamı

ifade eden kelimelerin önüne eksi (“-”) işareti koyarak arama

işleminizi daha da özelleştirebilirsiniz.

• Örnek: Çay –akarsu, jaguar speed -car



Arama Motoru Kullanımı
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Filetype Operatörü

• Belirli bir dosya türünde arama yapılmak istenirse dosya türü

filetype:dosya_uzantısı şeklinde verilir.

• Örnek: filetype:pdf pardus



Google Arama Motoru
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Google arama motoru aramalarımızı daha hızlı hale getirebilmek için 
arama çubuğuna yazılan sorguya göre gerekli programları doğrudan 
kullanmamızı sağlar. 
• Matematiksel işlemlerde kullanmak: Sorgu olarak yazılan 

matematiksel işlem doğrudan hesap makinesini açar.
• Örn: 12/4 yazdığımızda hesap makinesi karşımıza çıkar.
• Para birimi çevirme:  Sorgu alanına yazılan para birimi çevirme 

işlemlerinde doğrudan çeviri yapar.
• Örn: 1 tl kaç dolar



Google Arama Motoru
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• Mesafe ve ağırlık birimleri sorgulama: 

• Örn: 1289m kaç cm
• Google translate aramaları

• Örn: Kitap İngilizcesi 

• Hava durumu sorgulama: ‘Hava durumu’ yazıp sorgulama yaptığınızda 
bulunduğunuz yerdeki hava durumunu gösterir.

• Uçak bilgileri sorgulama:  Uçuş numarası bilgisini arama motoruna 
yazıp sorgulama yaptığımızda uçuş bilgilerine ulaşırız.



Google– I am feeling lucky
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Google– I am feeling lucky
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• Google arama motorunda arama sorgusu yazdığımızda  ‘I am feeling
lucky’ düğmesine basıp ararsak bizi direkt olarak bulduğu ilk sayfaya 
yönlendirir. 

• Hiçbir sorgu yazmadan bu düğmeye tıkladığımızda bizi Doodle Arşivi 
sayfasına yönlendirir.
• Doodle'lar, tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak, ünlü sanatçıları, 

kâşifleri ve bilim insanlarını anmak amacıyla Google logosunda yapılan 
eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.



Görsel Arama
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• Google arama motorunu açtığımızda ekranın sağ üst köşesinde
Gmail ve Görseller (Images) vardır. Onun yanında ise diğer Google
araçlarına erişebileceğimiz bir link vardır.



Görsel Arama
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Görseller (Images)’e Buradaki görselleri tıkladığınızda Google görsel
arama motoru sayfası açılır ve sadece görsel sonuçları alabileceğiniz
kelime aramalarınızı yapabilirsiniz.

https://www.google.com.tr/imghp


Görsel Arama
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• Google görsel arama motoru sayfasında kelimelerle arama
yapabileceğiniz gibi elinizdeki görselin büyük boyutlarını veya
benzerlerini bulmanız mümkün.
Google görsel arama motoru ana sayfasına geldiğinizde arama
çubuğunun sağ tarafında fotoğraf makinesi, klavye, mikrofon ve
arama ikonları görürsünüz.



Görsel Arama
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Bu ikonlardan fotoğraf makinesine bastığınız zaman karşınıza
herhangi bir siteden görüp bulmak istediğiniz görselin URL’sini
yapıştırarak arama yapmanız için “Görsel URL’sini yapıştır” ve
bilgisayarınızdan görsel yükleyip aramanız için “görsel yükleyin”
çıkar.
İstediğiniz URL’yi yapıştırdığınızda
veya bilgisayarınızdan görsel
yüklediğinizde görsellerde arama
yapabilirsiniz.



Görsel Arama
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• Görsel arama yaptığınızda gelen arama sonuçlarında arama
çubuğunun altındaki barda “arama araçları (tools)” vardır ve bu
araçlar ile aramanızı özelleştirebilirsiniz.

Buradan zaman, boyut,
kullanım hakları vb.
araçları kullanarak
aramanızı
özelleştirebilirsiniz



Arama Motoru Ekleme-Değiştirme
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• Google Chrome – Ayarlar (Settings) – Manage Search Engines

• Eklemek istediğiniz arama 
motorunun url adresini 

ekleyebilirsiniz. 
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