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İnternet nedir?

Dünya üzerindeki çok sayıda bilgisayarın bir birine 
bağlanması ile oluşmuş, üzerinde bilgilerin 
saklandığı, serbestçe dolaştığı ve paylaşıldığı bir ağ 
yapısıdır. 

Genel Kullanım alanları:
W W W

E-Mail

Internet Üzerinde (Bilgi, Dosya, Adres, Kişi Adı vb)

DUZENLE..

Sorgulama Mekanizmaları

http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum7.html

Bilginin sahibi kimdir?

İnternet üzerindeki bilgi aksi 

belirtilmediği sürece kamunun ortak 

malıdır.

Ancak yazarı belirtilen eserler, makale, 

tez vb. bu kapsamda değerlendirilmez. 

Yazarından izin alınmadan 

kullanılmamalıdır.

Bilgiye nasıl ulaşılır?

Kendi dağarcığı

Uzman

Kaynaklardan

 Notlar

 Dergi, Kitap, Ansiklopedi.. vb. 

Bilginin kendisinden çok nerede olduğu 

bilinmelidir.

İnternet’ten arama ne ile yapılır?

İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak için iki 

yöntemden yararlanılır. (Arama motorları)

1. Arama Siteleri

2. Arama Programları 

1. WebFerret 

2. Copernic

3. Atomica

İnternet’te arama siteleri nedir?

İnternet’ten bilgiye ulaşmak  için arama 

siteleri kullanılır.

Bu sitelerde genellikle aranan 

kelimelerin yazılacağı bir alan ve arama 

düğmesi  bulunmaktadır.
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Türkçe içerikli yerli arama siteleri:

www.nerede.com

www.arabul.com

www.netbul.com

arama.superonline.com

arama.e-kolay.net

www.arama.com

İngilizce içerikli yabancı arama siteleri:

www.altavista.com

www.yahoo.com

www.lycos.com

www.google.com

www.hotbot.com

Anahtar Kelimeler - Keywords :

Aranan bilginin bulunabilmesi için 

kullanılacak kelimelerdir. Bu anahtarlar 

seçilirken Bilgisayar veya internet gibi 

geniş anlam içeren kelimeler yerine 

daha belirleyici kelimeler seçilmelidir. 

Bağlaç Kelimeler:

İnternetten bilgi bulmak için arama 

sitelerinde kullanılan bağlaçlar.

 And (ve) Her ikisi de olmalı,

 Or (veya) Biri yada diğeri,

 Not (değil) Bulunmamalı

Bağlaç Kelimeler:

VE (+ artı)

Arasına geldiği kelimelerin tamamının 
arama sonuçlarında geçmesini sağlar. 
‘Bilgisayar ve Internet’ araması 
‘bilgisayar’ ve ‘Internet’ kelimelerinin 
bir arada geçtiği siteleri bulacaktır. 

Bağlaç Kelimeler:

VEYA

Arasına geldiği kelimelerin herhangi birinin 
arama sonucunda geçmesini sağlar. ‘Mevye 
veya muz’ araması içinde sadece “meyve” 
ya da “muz” geçen veya her ikisinin birden 
geçtiği siteleri bulur. Bu arama operatörünü 
kullanarak eş anlamlı kelimelerin tamamını 
bir kerede aramak mümkün olmaktadır.

http://www.nerede.com/
http://www.arabul.com/
http://www.netbul.com/
arama.superonline.com
http://www.arama.e-kolay.net/
http://www.arama.com/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.lycos.com/
http://www.google.com/
http://www.hhotbot.com/
http://www.altavista.com/r?H01
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Bağlaç Kelimeler:

DEĞİL (- eksi)

Önüne geldiği kelimenin arama sonuçlarında 
bulunmamasını sağlar. ‘Spor degil futbol’ 
araması sporla ilgili ancak içeriği futbol 
olmayan sitelerin bulunmasını sağlar.

Bağlaç Kelimeler:

" " (tırnak işareti)

Arasındaki kelime veya kelimeleri tam 
olarak yazıldığı gibi arar. “halk şiiri” 
araması içinde tam olarak “halk şiiri” 
kelime topluluğunu bu haliyle geçtiği 
siteleri bulacaktır. 

Bağlaç Kelimeler:

() (parantezler)

Parantezler birden fazla arama operatörünün 
aynı anda kullanılmasına olanak sağlar. 
Örneğin; (makine ve motor) –mühendislik 
araması “makine” ve “motor” konularıyla 
ilgili siteleri ararken içinde “mühendislik” 
kelimesi geçen siteleri eleyerek arama 
sonuçlarında göstermeyecektir.

Bağlaç Kelimeler:

(*) (yıldız)

* işaretini tırnak içerisindeki bir kelimenin 
sonuna getirerek o kelime ile başlayan 
kelimelerin bulunması sağlanır.
Örnek : "posta*" şeklinde yapılan arama 
sonucunda posta, postacı, postadan gibi 
kelimelerin geçtiği sonuçları bulunur.

Harf duyarlılığı

Genellikle arama siteleri büyük / küçük 

harflere karşı duyarlı değildir. Takvim, 

TaKViM, TAKVİM , TakviM aynı sonuçları 

verir.

Ancak anahtar kelime Türkçe karakterler 

içeriyorsa arama sonuçları değişebilir.

İnternet’ten kategorik arama nasıl yapılır?

Bazı arama siteleri kategorilere ayrılmış 

olarak hizmet verirler. Bu sitelerde 

bulunmak istenen bilgiler girdikleri 

kategorilere göre bulunabilir.

www.netbul.comwww.yahoo.com
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İnternet üzerindeki bilgi kaynakları

Üniversitelerin kütüphaneleri

YÖK Tez tarama katalogları

Özel kütüphaneler

Diğer siteler

İnternet üzerindeki bilgi kaynakları

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu

 http://www.ankosnet.org/

Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

 http://194.27.55.130/

Türkiye Üniversite Kütüphaneleri Listesi
 http://194.27.55.130/intkaykut.htm

Merkez Kütüphanede birçok konuda 

bağlantı bulabilirsiniz. 

İnternet üzerindeki bilgi türleri

Elektronik dergiler

Elektronik kitaplar

Veritabanları

Ansiklopediler

Sözlükler

Atlaslar

Haritalar

İnternet adreslerinin saklanması

Bu kadar bilginin bulunduğu internet 
adreslerinin gerektiği gibi sınıflanması 
ve saklanması da ayrıca kolaylık 
sağlayacaktır. Bu amaçla tarayıcılarda 
çeşitli yollarla sayfa adreslerinin 
saklanması sağlanır.

Bu amaçla çeşitli yazılımlar da 
kullanılmaktadır.

İnternet adreslerinin saklayan yazılımlar

A1 Visual Contact 1.48 

 Date: March 12th, 2001 

 License: Freeware 

 Size: 1.1MB

Compass 2.83 

 Date: September 27th, 
2001 

 License: Shareware 

 Size: 740.8K

 Evaluation: 50 days 

AcqURL 5.2

Date: June 20th, 2001 

License: Shareware 

Size: 867.8K 

Evaluation: 30 days 

Linkman 6.5.0.51 

Date: March 1st, 2002 

License: Shareware 

Size: 2.8MB

Evaluation:

30 days 

Kaynak:

İnternet üzerindeki kaynakların 
gösterimi

İnternet üzerinden yayınlanan bilimsel dergiler

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating 
positive emotions to optimize health and well-
being. Prevention & Treatment, 3, Article  
0001a. Retrieved November 20, 2000, from 
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pr
e0030001a.html

http://www.bliss.gen.tr/index.php?Act=R
http://www.marmara.edu.tr/
http://www.blackwellpublishing.com/
http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.tucows.com/
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İnternet üzerinden yayınlanan 
gazeteler (newsletter)

Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., 
Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson, M., 
et al. (1998, July). Videocounseling for 
families of rural teens with epilepsy --
Project update. Telehealth News,2(2). 
Retrieved from http://www.telehealth
.net/subscribe/newslettr4a.html1 

İnternet üzerinden yayınlanan 
diğer bilgiler

GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved 
August 8, 2000, from 
http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/

survey1997-10/ 

İlginize Teşekkürler

SORULAR...
cahit@marmara.edu.tr


