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Web Tarayıcıları ve Kullanımı

• Web Tarayıcıları
• Web Tarayıcı 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



Temel gezinme işlemleri

• Tarayıcı uygulamasını başlatma
• Adresi bilinen web sitesini görüntüleme
• Web sitesini yeni sekme ve yeni pencerede görüntüleme
• Sayfa yüklemesini durdurma
• Sayfa yenileme
• Ana sayfaya gitme
• Geçmişte ziyaret edilen sayfaları açma

5



Tarayıcı işlemleri

Genellikle tarayıcılar aynı işlevi görür. Hepsi de hemen hemen aynı
kullanıcı ayarlarına sahiptir. Küçük farklarla kullanılan düğmelerin yeri
vb özellikler değişebilir.

• Arama motoru belirleme
• Arama motorunu kullanma
• İnternetten çıktı alma/ kaydetme
• Bilgisayara internetten dosya kaydetme
• Şifre kaydetme /görme
• Form bilgileri saklama
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Mozilla Firefox

• Firefox, Mozilla Vakfı aracılığıyla gelisţirilen Web tarayıcı, e-posta, 
takvim, arıza takip sistemi ve gelisţirme aracļarını birlikte sunan bir 
acı̧k kaynak yazılım projesidir. 
• Hem acı̧k kaynak kodlu olması hem de hızlı olması Firefox Web 

tarayıcısının giderek daha fazla kullanıcı tarafından tercih 
edilmesine neden olmaktadır. 
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Safari

• Apple firmasının tüm ürünlerindeki varsayılan web tarayıcısıdır. 
Kullanıcılarına zengin Iṅternet deneyimi kazandırmayı hedeflediği 
gor̈ülmektedir. 
• Jetstream olarak adlandırılan gelism̧iş JavaScript motoru 

optimizasyonları sayesinde hızlı bir web tarayıcısı olma oz̈el- liğini 
sürdürmektedir. 
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Google Chrome

• Google Chrome, 2008 yılında Google tarafından gelisţirilen ve 
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan web tarayıcılarından biridir. 
• Web tarayıcıları arasında en hızlı ve en co̧k kullanılan tarayıcı olmak 

üzere kendisine hedef koyan Chrome, kullanıcı dostu bir arayüze sa- 
hiptir. 
• Chrome kisi̧sellesţirmeye izin verir; or̈neğin Chrome’da bir kez 

oturum acţığınızda, Google hesabınız kaydedilir. Bu da kullanıcıların 
diğer Google hizmetlerine yon̈elik (Google+, Youtube, Gmail, Play 
ve Drive gibi) olarak tutarlı bir deneyim kazanmasını sağlar. 
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Yer imleri (bookmark)

• Yer imleri, web üzerinden sıkça bağlandığımız servislere ait URL
satırlarını saklamamızı, böylece tek seferde o uzun URL satırını
yazmadan ilgili servise erişmemizi olanaklı kılan bir özelliktir ve tüm
Web tarayıcılarda bulunur. Chrome’da bulunan yıldız seçildiğinde
sayfa yer imi (bookmark) olarak kaydedilir.

• Beğenilen bir sayfayı yer imlerine ekleme
• Yer imlerini klasör ile sınıflandırma
• Yer imlerini düzenleme
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Tarayıcı ayarları –Google Chrome

• Google Chrome’da sağ üst köşeye tıkladığınızda açılan pencerede
ayarlar kısmına geldiğinizde açılan sayfadan tüm tarayıcı ayarlarına
ulaşabilirsiniz.

• Tarayıcı ayarları 4 bölümden oluşur.
• Genel ayarlar
• Gelişmiş
• Uzantılar
• Chrome Hakkında
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Genel ayarlar- Google Chrome
Genel tarayıcı ayarları başlıklar halinde şu şekildedir:
• Kişi: Mail hesabınız, şifreleriniz, ödeme yöntemleriniz ve kayıtlı

adresler burada tutulur.
• Görünüm : Temalar, ana sayfa düğmesi, yer işaretleri çubuğu, yazı

tipi ve boyutu, sayfa yakınlaştırma ayarları buradan yapılır.
• Arama motoru: Arama motoru ekleme, silme, değiştirme işlemleri

buradan yapılır.
• Varsayılan tarayıcı: Varsayılan tarayıcı öncelikli kullandığınız

tarayıcı demektir.
• Başlangıçta: Google Chrome açılışında yüklenmesini istediğiniz

sayfaları buraya ekleyebilirsiniz.
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Gelişmiş Ayarlar

1. Gizlilik ve Güvenlik
2. Diller
3. İndirilenler
4. Yazdırma
5. Erişilebilirlik
6. Sistem
7. Sıfırla ve Temizle

13



Gelişmiş Ayarlar
1. Gizlilik ve Güvenlik: İnternette gezinirken daha gizli ve/veya daha

güvenli bir gezinme yapmak istiyorsanız buradaki ayarları
değiştirebilirsiniz.

2. Diller: Tarayıcıda kullanılan dili ve yazım denetimi yapılması istenen
dili buradan seçebilirsiniz.

3. İndirilenler: İnternetten indirdiğimiz dosyaların hangi klasörde
tutulacağını belirleyebiliriz.

4. Yazdırma: İnternetten yazdırma işlemi için varsayılan bir yazıcı
ekleyebiliriz.
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Gelişmiş Ayarlar
5. Erişilebilirlik: Chrome Web mağazasından erişilebilirlik özellikli

uygulamalar indirebiliriz.
6. Sistem: Google Chrome’un arka planda çalışması, Proxy ayarları

gibi özellikleri buradan ayarlayabiliriz.
7. Sıfırla ve Temizle: Arama geçmişi, çerezler, vb birçok saklı bilgiyi

temizleyebilir ya da tüm ayarları sıfırlayabiliriz.
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Chrome -Temalar

• Tema değiştirme
https://chrome.google.com/webstore/category/themes?hl=en-US
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Chrome web mağazası

• Uzantı yükleme / kaldırma: Uzantılar web tarayıcılarını
fonksiyonellik kazandıran küçük yazılımlardır.

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions

• Bunlardan bazıları:
• Adblocker: Gezindiğimiz sitelerdeki reklamların görünmesini engeller.
• Stayfocusd: Sosyal media vb sitelerde çok fazla vakit harcıyorsanız,

gezindiğiniz zamanı sınırlayabilir, engellemek istediğiniz siteleri
yazabilirsiniz.

• Supertabs: Çok fazla pencereyi aynı anda açtığınızda pencereler arasında
kaybolmak istemiyorsanız bu uzantıyı kullanabilirsiniz.

• Marinara: Pomodoro, Onetab vb/
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Bu	ders notları yukarıda belirtilen çoğunlukla yukarıda belirtilen kaynaklar kullanılarak ve diğer kaynaklardan (internet,	kitap,	makale vb.)		esinlenerek derlenmiştir.	Emeği
geçen herkese teşekkür ederim. 18


