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TÜM ARAMA İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI 

Basitten başlayın 
Aradığınız şey ne olursa olsun parolamız şudur: "Basit olsun." Basit bir ad veya kelime girerek başlayın. Bir 
yer veya belirli bir bölgede bir ürün arıyorsanız, adla birlikte şehir veya posta kodunu da yazın. 

Örneğin, pizza restoranı 

Yazımı göz ardı edin 

Bir kelimeyi yanlış dahi yazsanız, Google'ın yazım denetleyicisi o kelimeyi otomatik olarak en sık kullanılan 
yazıma dönüştürür. 

Örneğin, “gooogle” ifadesini arayın 

Web dostu kelimeler seçin 
Arama motorları girdiğiniz kelimleri Web'deki sayfalarla eşleştirerek çalışırlar. Bu nedenle, sayfalarda sık 
görünen kelimeleri kullanmak en iyi sonuçları sağlayacaktır. Örneğin, başım ağrıyor yerine, baş 
ağrısı ifadesini kullanın, çünkü tıbbi bir web sitesinde kullanılabilecek terim budur. 

Ne kadar azsa o kadar iyidir 
Basit, iki kelimeli arama terimleri genellikle en geniş kapsamlı sonuçları getirir. Kısa arama terimleriyle 
başlayın, sonra daha fazla kelime ekleyerek sonuçlarınızın kapsamını daraltın. 

Tam ifade ile arayın 
İfadenin tamamını doğru sırayla aramak için kelimeleri tırnak işaretleri içine alın: "[herhangi bir kelime]". 
Tırnak işaretleri ile arama yapmanın bazı ilgili sonuçları hariç tutabileceğini unutmayın. Örneğin, "Alexander 
Bell"ifadesi arandığında, Alexander G. Bell ifadesini içeren sayfalar görüntülenmez. 
 

Açıklayıcı kelimeler kullanın 
Kelime ne kadar kendine özgüyse alakalı sonuç alma olasılığınız da o kadar artar. Örneğin, [ünlülerin telefon 
melodileri] muhtemelen [ünlülerin melodileri] ifadesinden daha iyi sonuç getirir. Akılda tutulması gereken bir 
nokta vardır. O da kelime doğru anlama gelmesine rağmen çok fazla kişi tarafından kullanılan bir kelime 
değilse ihtiyacınız olan sayfalarla eşleşmeyebileceğidir. 

Örneğin; ünlülerin telefon melodileri 

Büyük/küçük harfi dert etmeyin 
Arama işlemi büyük/küçük harfe duyarlı değildir. kocatepe camii için yapılan bir arama Kocatepe 
Camii  aramasıyla aynı sonuçları verir. 

Belirli bir web sitesi içinde arayın 
İstediğinizin yanıtın belli bir web sitesinden veya site türünden (.org, .edu) olmasını istiyorsanız, sorgunuzun 
başına site: ifadesini koyun. Örneğin: site:edu 


