
Önemli Linkler / Faydalı Linkler 

      •   Türk                     Telekom A.Ş. Fatura Bilgi Sorma Servisi   

    •   Online                     Pasaport müracaatı yapabilirsiniz   

    •   T.C.                     Kimlik numaranızı öğrenin   

    •   Vergi                     kimlik numaranızı öğrenin   

    •   Her konuda                     bilgi alinabilecek Başbakanlık bilgi sistemi

  

    •   Askerlik                     yoklamanızı telefon ve posta ile yapabilirsiniz 

 

    •   Sürücü                     ceza puanınızı öğrenin   

    •   İnternet                     vergi dairesinden otomobilinizin vergi borcunu

öğrenin   

    •   Emekli                     sandığı emekli maasınız ve tazminatınızı

hesaplayın   

    •   SSK Emekli                     maaşınızı öğrenin   

    •   Merkez                     Bankasi günlük döviz fiyatları   

    •   Petrol                     fiyatlarını günü gününe takip edebilmek için   

    •   Alfabetik                     sıra ile ücretsiz olarak tüm kanunlar   

    •   Tüm                     yasal mevzuat   

    •   Kanuni                     haklarınızı öğrenin   

    •   Yargıtay                     kararları   

    •   İnsan                     Hakları Bildirgesi   

    •   Tren                     saatleri ve ücretleri   

    •   Atatürk Havalimanı                     uçak geliş gidiş saatleri   

    •   THY                     Online bilet alma   

    •   İsimlerin                     anlamları   

    •   İsminizin                     harflerinden nasıl bir kısaltma yapılır?   
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https://ett.turktelekom.com.tr/etmh/webLoginParola2.do
http://www.iem.gov.tr/iem/index.php?menu_id=110
http://tckimlik.nvi.gov.tr/
http://vedop.mb-ggm.gov.tr/vkn_sorgu/VKNO_SORGULAMAinput.asp
http://www.bybs.gov.tr/
http://www.asal.msb.gov.tr/
http://sorgu.trafik.gov.tr/tbssorgular/puansorgulama.aspx
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=40
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=40
http://www.emekli.gov.tr/
http://www.emekli.gov.tr/
http://www.ssk.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html
http://www.petroleumargus.com/
http://www.idealhukuk.com/tr/default.asp?mct=mevzuatliste&amp;x=kanun&amp;y=Kanunlar
http://www.ajanstuba.com.tr/
http://www.egm.gov.tr/haklariniz.asp
http://www.yargitay.gov.tr/
http://www.mailgazete.com/bilgibank/bilgibank4.html
https://etcdd.tcdd.gov.tr/tcddrezwebapproot/ilknet.jsp
http://www.dhmiata.gov.tr/arr.asp
http://www.thy.com/en/index.php
http://www.kabalarians.com/index.htm
http://www.brunching.com/toys/toy-cyborger.html


Önemli Linkler / Faydalı Linkler 

    •   Farklı formatlarda                     müzik parçalarını aramak için   

    •   Arama                     motorlarının teknik özelliklerinin

karşılastırılması   

    •   E-mail arama                     motoru   

    •   Online                     periyodik tablo   

    •   Hızlı                     ve etkili okuma konusunda bir program   

    •   YÖK                     Tez Arama   

    •   Gün                     gün dünya tarihi   

    •   Günlük                     Almanak   

    •   2.Dünya                     Savaşı hakkında bilgiler   

    •   Osmanlı                     tarihi   

    •   Merak                     ettiğiniz herhangi bir tarihte o gün yaşanmış

önemli olaylar   

    •   Saniye                     saniye dünya nüfusu   

    •   Uydulardan                     dünyayı izlemek için   

    •   Online                     dünya atlası   

    •   Ülke                     kodları   

    •   Şu                     anda dünyanın hangi bölgeleri gündüzü, hangileri

geceyi yaşıyor?   

    •   Dünyamızın 10 milyon ışık yılı uzaklığından 1 fermi uzaklığa kadar

yaklaşan görüntüsünün online simülasyonu   

    •   l                     Ay içinde Ay ve Mars'ın gökyüzündeki konumları   

    •   Dünya                     üzerindeki farklı takvimlere göre bugünkü tarih  

    •   Dünyanın farklı bölgelerinden 60,000'in üzerindeki otel hakkında

bilgi ve rezervasyon imkanı   
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http://www.gshome.com/
http://www.searchengineshowdown.com/
http://www.searchengineshowdown.com/
http://www.aranan.com/
http://pearl1.lanl.gov/periodic/default.htm
http://www.stepware.com/acereader.html
http://www.yok.gov.tr:8080/YokTezSrv?PAGE=YOKSRV__S__101&amp;OPER=EKLE
http://www.meze.net/kutuphane/tarih.php
http://www.fourmilab.to/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-s
http://history1900s.about.com/cs/worldwarii/index.htm
http://www.osmanli.org.tr/
http://dmarie.com/timecap/
http://dmarie.com/timecap/
http://opr.princeton.edu/popclock/
http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html
http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/index.html
http://www1.ics.uci.edu/pub/websoft/wwwstat/country-codes.txt
http://www.worldtimezone.com/datetime.htm
http://www.worldtimezone.com/datetime.htm
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.htm
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.htm
http://earthsky.com/Features/Skywatching/
http://www.cs.washington.edu/homes/dougz/date/
http://www.all-hotels.com/
http://www.all-hotels.com/
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    •   Farklı                     dillerde argo terimler ve işaretler   

    •   Diş sağlığı                     sitesi   

    •   Nöbetçi                     eczaneler ve İlaç fiyatları   

    •   Enfeksiyon                     hastalıkları   

    •   Gıda                     maddelerindeki katkılar ve riskleri   

    •   Arapça                     siteleri Ingilizce'ye çeviren site   

    •   Bilgisayarınızda                     trojen olup olmadığını online olarak

öğrenebilirsiniz   

    •   Online                     virüs kontrolü   

    •   Net üzerinden                     sesli ve görüntülü chat yapabilirsiniz   

    •   Bilgisayarınızı                     test edeceğiniz programlar   

    •   Bilgisayar                     programları ile ilgili soru ve cevaplar   

    •   Bilgisayar                     ve İnternet Logo Melodi   

    •   Şifre                     çözücü programlar   

    •   Masa                     üstü resimler ve ekran koruyucuları   

    •   Web kameraları                     ile canlı yayın   

    •   İnternet üzerinde                     dijital imzanız olsun   

    •   İnternet                     üzerindeki hard diskiniz   

    •   Origami   

    •   2500'ün                     üzerinde elektronik kitabı okuma imkanı   

    •   Degişik                     kısa filmler bulabileceğiniz hoş bir site   

    •   Internet'te                     film seyredin   

    •   Film fragmanlarını                     seyretmek için   

    •   Yemek                     tarifleri   

    •   Tarihi                     silah koleksiyonları   

    •   Otomobil                     satış ilanları   
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http://www.slanguage.com/
http://www.dentrium.com/
http://www.hedefim.com/
http://www.infeksiyon.org/
http://www.ada.net.tr/mutfak/katki.html
http://tarjim.ajeeb.com/ajeeb/
http://scan.sygatetech.com/
http://scan.sygatetech.com/
http://housecall.antivirus.com/
http://www.paltalk.com/
http://www.passmark.com/
http://www.sorucevap.com/
http://www.renkmobil.com/
http://www.cozucu.8m.com/
http://www.desktopheaven.com/
http://www.earthcam.com/
http://verisign.com/
http://www.freedrive.com/
http://www.paperfolding.com/
http://www.gutenberg.net/
http://www.pocketmovies.net/
http://www.metv.com/
http://www.fragman.tv/
http://www.afiyetolsun.net/
http://www.kattnet.com/arms/
http://www.otoilan.com/
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    •   İnternet                     üzerinden dijital çiçekler göndermek için   

    •   Kısaltmaların                     anlamlarını bulmak için   

    •   3 günlük                     hava raporu   

    •   Ingilizce                     iş yazışmaları (örnek metinler)   

    •   25,000'in                     üzerinde tanınmış insanın biyografisi   

    •   El işaretlerinin                     anlamları   

    •   Çesitli                     testler (Kişilik, zeka vb.)   

    •   Piyasaya                     yeni çıkacak ürünler   

    •   Spor                     haberleri ve 1.lig puan durumu   

    •   Milli                     piyango sonuçları   

    •   Günlük TV                     programları   

    •   İl                     il Türkiye haritası   

    •   Önemli                     telefonlar   
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http://www.digitalflowers.com/index.html
http://www.acronymfinder.com/
http://www.meteor.gov.tr/
http://www.4hb.com/letters/
http://www.biography.com/
http://www.handspeak.com/
http://www.queendom.com/
http://www.comingsoon.net/
http://www.netbul.com/spor/spor.asp
http://www.millipiyango.gov.tr/
http://www.tv7.gen.tr/
http://www.mailgazete.com/turkharita/turkiye.htm
http://195.140.196.81/onemli_telefon_index.asp

