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AÇIKLAMALAR 
ALAN Grafik ve Fotoğraf 

DAL/MESLEK Grafik Operatörü 

MODÜLÜN ADI Web Tasarım Editörü 

MODÜLÜN TANIMI 
Web sayfası tasarımı için hazırlanan parçaları web editöründe 

birleştirmeyi öğreneceği eğitim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Temel Tasarım, Temel Desen dersi ile Web Ara Yüzü ve 

Web Araçları modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Web tasarım editöründe siteyi yayına hazır hale getirmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile, gerekli ortam sağlandığında Web sayfası için 

hazırlanan parçaları Web editöründe birleştirebileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Temel web komutları ile HTML belgesi 

oluşturabileceksiniz. 

2. Tasarıma uygun şablonu editör programında 

oluşturabileceksiniz. 

3. Tasarıma Görselleri ekleyebileceksiniz. 

4. Bağlantıları oluşturabileceksiniz. 

5. CSS panelinde stiller oluşturabileceksiniz. 

6. Site yönetim işlemlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar, Web Arayüz Programı, internet bağlantısı  

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, Web Tasarımı 

yazılımı ve internet bağlantısı.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME  
 

Modül faaliyetlerinin sonunda kazandığınız becerileri 

ölçebileceksiniz. 

Modülün sonunda öğrencinin kazandığı yeterlikler ölçülerek 

değerlendirilecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme 

ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda ölçme ve değerlendirme 

yapılacaktır. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

İnternet; günümüzde her sektörde, her alanda bilgiye ulaşmanın en kolay yolu oldu. 

Özellikle kendini, ürettiği ürünü, hizmeti tanıtmak isteyen kişi ve kuruluşlarca en ucuz, en 

hızlı iletişim aracı olma özelliği kazandı. Bu amacı gözeten kişi ve kuruluşlar için artık Web 

sayfaları bir vazgeçilmez haline geldi. Dolayısı ile amacı ürün ve hizmetleri tanıtmak ve 

bunun için her türlü kişi ve de kuruluşa hizmet veren grafik tasarım alanının da önemli bir 

uğraşı haline geldi. 

 

Grafik tasarım işi ile uğraşanlar, bu hızlı, ucuz ve geniş kitlelere ulaşan hizmetin 

artık ne kadar gerekli olduğunu kavramış durumdalar. Üstelik sahip oldukları sanat 

eğitiminin zenginliği, daha estetik, göze hoş gelen sayfa tasarımlarının yaygınlaşması 

sonucunu ortaya çıkardı. Bu gereklilik grafik tasarım alanında eğitim görenlerin artık web 

sayfası oluşturma konusunda da bir eğitim almalarını kaçınılmaz hale getirdi. 

 

Web sayfası tasarımları için kullanılan HTML gibi işaret dillerinin öğrenilmesi 

oldukça zaman alan ve uzun bir uğraşı gerektirir. Bu modülde tanışacağınız Web Tasarım 

Editörü, bu alanda eğitim almak isteyen tasarımcıların işini oldukça kolaylaştırıyor. Bu 

editörde işaretleme dilini kullanarak sayfa tasarımları yapabileceğiniz gibi, sadece basit 

temel web komutlarını bilerek, sanki bir vektörel çizim programında çizim yapar, resim 

yerleştirir ya da yazı yazar gibi web sayfaları tasarımları yapabileceksiniz. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Temel web komutları ile HTML belgesi oluşturabileceksiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA 
 

 Web tasarımında kullanılan programları internet ortamından araştırınız. Bu 

araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1.TEMEL WEB KOMUTLARI 
 

Web sayfası tasarımı yıllarca kodlama özelliği taşıyan bir özel dil kullanılarak yapıldı. 

Daha sonraları kullanıcıya büyük kolaylıklar sağlayan ve sanki bir afiş tasarımı yaparmış 

gibi, resim ve yazıları bir alanda düzenleyen programlar ortaya çıktı. Biz bu modülümüzde 

bu programlardan yaygın olarak kullanılan bir Web Tasarım programını tanıtmaya 

çalışacağız. Ancak az da olsa HTML denilen özel Web dilinden de bahsedeceğiz. 

 

1.1.HTML Komut Yapısı 
 

HTML, web sayfası tasarım dilidir. İngilizce, Hyper Text Markup Language (Hiper 

Metin Kodlama Dili) cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden türetilmiştir.  

 

HTML, ilk başta ürkütücü olarak görünse bile, birkaç günlük bir çalışma ile çok kolay 

öğrenilebilecek bir dildir. HTML Web Tasarımı uygulamalarında başlangıçta öğrenilmesi 

gereken bir uygulama olarak kabul edilebilir.  

 

HTML komutları herhangi bir metin (Text) düzenleme editöründe yazılabileceği gibi, 

çeşitli Web Tasarımı editörlerini kullanarak da oluşturulabilir. HTML komutları etiketlerden 

(Tag) oluşur. Bu kodla yazılmış dosyaların uzantıları genellikle “HTML” ya da “HTM”dir. 

 

HTML uygulamaları için derleyici bir programa ihtiyacınız yoktur. Basit bir metin 

editörü bile işinizi görecektir. Mesela birazdan “Yeni Metin Belgesi” kullanacağız. İnternet 

sunucularının içeriğinde de bu tür not defterlerine ulaşabilirsiniz (MAC de Simple Text 

Programı). 

 

Şimdi bir uygulama ile HTML temel komutları ile tanışalım. İlk olarak bir metin 

belgesi açıyoruz ve aşağıda gördüklerinizi aynı düzenle, işaretlere dikkat ederek yazıyoruz.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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<HTML> 

<head> 

<title>Benim Sayfam</title> 

</head> 

<body> 

Bu benim ilk sayfam… 

</body> 

</HTML> 

 

Daha sonra masa üstüne ya da uygun bir yere “Deneme HTML” olarak kaydediyoruz 

ve defteri kapatıyoruz. Kaydettiğiniz yere baktığınızda metin dosyasının bir HTML dosyası 

şekline dönüştüğünü göreceksiniz. Bu dosyayı tıklayarak açtığınızda, birden kendinizi 

sunucunun içinde, yaptığınız uygulamanın sonucu ile bulacaksınız. İşte aslında HTML olayı 

bu kadar basit… 

 

Şekil 1.1: HTML komutları uygulaması 

Şimdi, bu işlemi yaparken kullandığımız temel komutların ne işe yaradığını 

öğrenelim. Ancak daha öncesinde, HTML komutlarını yazarken, uyulması gereken başlıkları 

aşağıda gördüğümüz gibi sıralayalım. Bu başlıkları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. 

 

HTML komutları “<” ve “>” işaretleri arasına yazılır. Burada yer alan“<>” etiketleme 

yapmak için kullanılan işarettir. <etiketadi>……</etiketadi>, <tag>…..</tag> 

HTML etiketleri yazılırken Türkçe karakterler kullanılmamalıdır.(Ģ, ç, ö, ü, ı, ğ) 

HTML komutları büyük küçük harf duyarlı değildir. <body>….</BODY> veya 

<HTML>….</HTML> Ancak bir çok programcı özellikle etiketlerde küçük harfle çalışmayı 

önerir. 

Açılan bir etiket kapatılmalıdır. İlk açılan etiket en son kapatılır ve etiketi kapatma 

sırasında “/” işareti unutulmamalıdır. 

 

1.1.1.<HTML> 
Yaptığımız uygulamada; dikkat ederseniz <HTML> ilk etiketi ile başladık ve 

<HTML> son etiketi ile işlemi bitirdik. İlk etiket tarayıcıya bunun bir HTML dosyası 

olduğunu anlatır. Son etiket ise HTML dosyasının sonlandığını belirtir. Her sayfamızın 

başında ve sonunda bu etiketleri kullanmalıyız. 

Tüm HTML etiketleri parametrelere sahip olabilir. Parametreler, HTML öğelerine, ek 

özellikler eklenmesini sağlar. Parametrelerin değerli her zaman tırnak içerisinde olmalıdır. 

Bazen değerin kendisinin içinde de çift tırnak kullanılması gerektiği zamanlarda ise, 

değerin tamamını tek tırnak içerisine de alabilirsiniz. Örneğin: name='Cem "GORA" Yilmaz' 

gibi… 

<HTML> (ilk ve son belirtme) etiketinin bir parametresi yoktur. 
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1.1.2. <HEAD> 
<head> ve </head> etiketleri arasında kalan kısım başlık bilgilerini içerir. Başlık 

bilgileri tarayıcı penceresinde görüntülenmez. 

<HEAD> Parametreleri: <Head> bölümü HTML dilinin ilk bölümüdür. Web sayfası 

ile ilgili temel özellikler, sayfa başlığı, karakter kümesi, link özellikleri gibi temel özellikler 

bu bölümde tanımlanır. <meta> etiketi ile bu parametreler kullanılır. Meta etiketi ile 

tanımlanan bilgiler kullanıcı tarafından görüntülenmez. Temelde üç adet parametre vardır. 

Bunlar; 

name: Author, description ve keywords özelliklerini tanımlar. 

http-equiv: Refresh, expires, content ve content-style-type özelliklerini tanımlar. 

Size: Yazı boyutu 

 

 

ÖRNEK HTML META KOMUTLARI İŞLEVİ 

name 

<meta name=”author” content=” Atilla 

Soytekin”> 

Sayfa tasarımcısı bilgileri yazılır. 

<meta name=”description” content=” 

Bu sayfa Web Tasarımı dersi modülleri için 

hazırlanmıştır.”> 

Noktalı yere sayfa ile ilgili tanımları 

yazarız. 

<meta name”=keywords” content=”htmtl, 

dreamweaver”> 

Arama motorlarının öncelikle baktığı, 

temel anahtar kelimeler yazılır. 

http-equiv 

<meta http-equiv=”refresh” content=”5; 

URL=http://soytekin.com/blog”> 

Sayfa açıldıktan 5 sn. sonra 

soytekin.com/blog adresine yönlendirme 

işlemini başlatır. 

<meta http-equiv=”content-type” 

content=”text/HTML; charset=windows-

1254> 

Sayfanın metin türünü belirten karakter 

kümesini belirttik. 

<meta http-equiv=”expires” content=”Wed, 

25 Feb 2014 00:00:00 GMT”> 

GMT saat dilimine göre belirlenen saniye, 

dakika, saat, gün, ay ve yıla göre dosya 

silinir. 

<meta name=”copyright” content=”&copy; 

2012 Atilla Soytekin”> 

Telif hakkının kime olduğunu belirtir. 

<meta http-equiv=”Content-Language” 

content=”tr”> 

İçeriğin Türkçe olduğunu belirtir. 

<meta name=”generator” content=”Not 

defteri”> 

Kodun hangi program ile yazıldığını 

gösterir. 

<meta name=”robots” content=”all, follow, 

index”> 

Bu şekilde bütün arama motorları 

tarafından verilerinize indexlenmeyi izin 

vermiş olursunuz. 

<meta name=”rating” content=”general”> Sayfanın hangi kategoride olduğunu 

belirtirsiniz. 

Tablo 1.1: Örnek HTML meta etiket komutları 

http://mutkus.com/blog/tag/head/
http://mutkus.com/blog/tag/html-2/
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Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi HTML standart bir işaretleme dilidir. Noktalama 

işaretlerinin yerinde kullanılması çok önemlidir. Yanlış kullanım halinde sorunlar çıkar. 

Zaman geçtikçe bu etiketleri, parametreleri, işaretleri çok rahat kullanmaya başlarsınız. Tabii 

ki bol bol uygulama yapmak önemlidir. 

 

1.1.3. <BODY> 
 

<body> ve </body> etiketleri arasında kalan kısım, tarayıcı penceresinde 

görüntülenecek olan kısmı içerir. Örnek uygulamamızdaki “Bu benim ilk sayfam…” 

metninin tarayıcıda göründüğünü hatırlayalım.  

 

<body> etiketinin parametrelerine verilen değerler, bütün sayfa için geçerlidir. 

Aşağıdaki tabloda bu parametreleri ve kullanılışlarını görüyorsunuz. 

 

PARAMETRE İŞLEVİ YAZILIŞ BİÇİMİ 

bgcolor 
Sayfanın arka planının rengini 

belirler 

<body bgcolor="blue"> 

background 

Arka plana .gif,.jpg gibi 

HTML'nin yorumlayabildiği bir 

resim dosyası koymanızı sağlar 

<bodybackground="c:\sayfam\res

im.gif"> 

Text 
Sayfanızdaki metinlerin rengini 

belirler 

<body text="#2354FF"> 

Link 

Sayfanızdaki bağlantıların 

tıklanmamış durumdaki rengini 

belirler. 

<body link="yellow"> 

Alink 

Sayfanızdaki bağlantıların tıklama 

işlemi süresince alacağı rengi 

belirler 

<body alink=”red”> 

Vlink 

Sayfanızdaki bağlantıların tıklama 

işleminden sonra alacağı rengi 

belirler 

<body vlink=”orange”> 

Tablo 1.2: Çok kullanılan <body> parametreleri 

1.1.4. <TITLE> 
 

<title> ve </title> etiketleri arasında kalan kısım dokümanınızın başlık bilgilerini 

içerir. Başlık tarayıcı penceresinin en üstünde görüntülenir. <Title> etiketleri 

<Head>….</Head> etiketleri arasında yer alır. 

 

1.2.Dil Desteğinin Belirlenmesi 
 

Aşağıdaki etiketler Türkçe karakter sorununu ortadan kaldırmak ve Türkçe karakter 

desteği sağlamak için kullanılır. 

<meta http-equiv=Content-Typecontent="text/htm; charset=windows-1254"> 

<meta http-equiv=Content-Typecontent="text/htm; charset=iso-8859-9"> 

<meta http-equiv=Content-Typecontent="text/htm; charset=utf-8"> 
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1.3.Listeleme Etiketleri 
 

Listeler oluşturmak için HTML dili olarak üç etiket kullanılır. Bunlar <OL>, <UL> ve 

<LI> etiketleridir.  

 

1.3.1. <OL> Etiketi 

 
Sıralı bir liste oluşturmak için kullanılır. <ol>etiketi, <li>etiketi ile birlikte 

kullanılmalıdır. Aşağıda <ol> ve <li> birlikteliği görülmektedir. 

 

<ol> 

<li>Kahve</li>      1. Kahve 

<li>Çay</li>      2. Çay 

<li>Süt</li>      3. Süt 

</ol> 

 

Type parametresi kullanarak listenin rakamla mı harfle mi başlayacağını 

belirleyebiliriz.  “A” harfi yerine küçük “a” harfi yazılırsa sıralama a, b, c, … şeklinde küçük 

harflerle olacaktır.  “I” harfi yerine küçük”i” harfi yazılırsa, sıralama i, ii, iii,…şeklinde 

küçük roma rakamları ile yapılacaktır. Aşağıda A, B, C şeklindeki sıralama uygulaması ve 

sonucu görülüyor. Sizde diğer uygulamaları yapmaya çalışınız. 

 

<ol type="A"> 

<li>Kahve</li>      A. Kahve 

<li>Çay</li>      B. Çay 

<li>Süt</li>      C. Süt 

</ol> 

 

Sıralamanın her zaman “1” den veya “A” dan başlamasını istemeyebiliriz. Bu tür 

durumlarda start parametresi kullanılır. Start parametresinin her zaman sayı olması 

gerekmektedir. Örneğin sıralamayı “C” harfinden başlatmak istiyorsak start değerine “C” 

yazmak yerine “3” yazmak zorundayız. 

<ol type="A" start="3">    

<li>Kahve</li>      C. Kahve 

<li>Çay</li>      D. Çay 

<li>Süt</li>      E. Süt 

</ol> 

1.3.2. <UL> Etiketi 
 

Sırasız bir liste oluşturur. Liste içeriği madde imleri ile işaretlenir. Sırasız listeleme 

<ul> etiketi ile başlar. Her madde de <li> etiketi ile başlar ve biter. 

<ul> 

<li>Kahve</li>   

<li>Çay</li> 

<li>Süt</li> 

</ul> 

 Kahve 

 Çay 

 Süt 
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Type parametresi ile kullanacağınız madde işaretinin şeklini belirleyebilirsiniz. Type 

ile kullanılan parametreler; 

 

disc (içi dolu daire),  

circle (içi boş daire) ve  

square (içi dolu kare)’dir. 

 

<HTML> 

<body>       

<ultype="circle"> 

 <li>Kahve</li> 

</ul> 

<ultype="disc"> 

 <li>Çay</li> 

</ul> 

<ultype="square"> 

 <li>Süt</li> 

</ul> 

</body> 

</HTML> 

 

1.3.3. <LI> Etiketi 
 

Liste oluşturmak için liste elemanlarını belirtmede kullanılan etikettir. Sıralamanın 

hangi şekilde olacağını ise <ol> ve <ul> etiketleri belirler. <OL> ve <UL> etiket 

uygulamalarında ne anlama geldiğini gördünüz. 

 

1.4.Metin Düzenleme Etiketleri 
 

HTML etiketleri kullanılarak metinler üzerinde görsel düzenlemeler yapılabilir. Bir 

metnin rengi, şekli, boyutu gibi uygulamaları HTML etiketleri kullanarak yapabiliriz.  

 

1.4.1. <HX> 
 

<HX> etiketleri, dokümana başlık eklemek için kullanılan etiketlerdir. <hx> 

etiketindeki “x” ifadesi, 1’den 6’ya kadar değer almaktadır. <h1> en büyük puntoyu 

belirtirken, <h6> ise en küçük puntoyu belirtir. 

 Kahve 

 

o Çay 

 

 Süt 
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Şekil 1.2: Başlık oluşturma punto değerleri 

<HX> ile kullanılacak parametrelerden birisi “align” parametresidir.  Align 

parametresi, Left (sola hizala), right (sağa hizala), center (ortala), justify (iki yana yasla) 

değerlerini alabilir. 

 

<h1 align=”center”> Web Tasarım Editörü </h1>şeklinde yazıldığında “Web Tasarım 

Editörü” yazısı sayfaya ortalanmış bir şekilde olacaktır. 

 

1.4.2. <B> 
<b> etiketinin amacı, görüntülenecek olan metinin koyu gösterilmesi gerektiğini 

bildirmektir. Kullanılışı <b>…</b> şeklindedir. 

 

<b>Bu metin koyu</b>     Bu metin koyu 

 

1.4.3. <U> 
İstenilen metni Altı çizili (underline) olarak yazmak için kullanılır. Kullanılışı: 

<u>…</u> şeklindedir. 

 

<u>Karamürsel Kız Teknik ve Meslek Lisesi</u>  Karamürsel Kız 

Teknik ve Meslek Lisesi 

 

1.4.4. <I> 
İstenilen metni Eğik (italik) olarak yazmak için kullanılır. Kullanılışı: <i>…</i> 

şeklindedir. 

 

<i>Karamürsel Kız Teknik ve Meslek Lisesi</i>  Karamürsel Kız Teknik ve 

Meslek Lisesi 

 

1.4.5. <BR> 
Satır atlamak için <br> etiketi kullanılır. Ancak bu etiketin yeni bir paragraf 

açmadığını da unutmayınız. <br> etiketi boş bir etikettir. </br> gibi bir bitiş etiketi yoktur. 
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Birçok yerde <br> etiketinin <br /> olarak kullanıldığını göreceksiniz. Çünkü <br> 

etiketi bir bitiş etiketi bulundurmaz ve bu özellik gelecek nesil HTML (XML ve XHTML) 

dilinin ilk kuralını bozmaktadır. Bu yüzden <br /> etiketini kullanmanızı tavsiye ederiz. 

 

<HTML> 

<body> 

Bir paragrafta <br/>satırları kesmek için br kullanın. Bir paragrafta satırları kesmek 

için br kullanın. 

</body> 

</HTML> 

 

1.4.6. <P> 
 

Paragraflar <p> etiketi ile belirtilir. HTML dili otomatik olarak paragraf etiketlerinin 

öncesinde ve sonrasında bir satır atlar.  

 

<HTML> 

<body>  

Bu bir paragraf. 

<p>Bu bir paragraf.</p>  

Bu bir paragraf.  

<p>Bu bir paragraf.</p> 

<p>Etiketleri kapatmayı unutmayınız.</p> 

Etiketleri kapatmayı unutmayınız.  

<p>Paragraflar p etiketi ile belirtilir.</p> 

Paragraflar p etiketi ile belirtilir. 

</body> 

</HTML> 

 

HTML kodlarınızın başka browser’lar da nasıl görüntüleneceğini asla bilemezsiniz. 

Ayrıca bazı kullanıcılar geniş ekran monitörlere sahipken bazıları küçük ekranlara sahiptir. 

Bu sebeple metinler, kullanıcı penceresini her yeniden boyutlandırmasında değişecektir. Asla 

metinlerinizi fazladan boşluk bırakmak gibi tekniklerle biçimlendirmeye çalışmayın. HTML 

koyduğunuz boşlukları sürekli teke indirecektir. 

 

Boş bir satır bırakmak için <p> kullanmak kötü bir tekniktir, bunun yerine <br /> 

etiketini kullanınız. (Ama asla <br /> ile sıralı liste oluşturmayınız. 

 

1.4.7. <FONT> 
 

<font> etiketi, kullanıldığı yerdeki metinlerin renk, boyut, yazı tipi gibi özelliklerini 

değiştirmek içindir. Parametreleri size, color ve face’dir. 

 

Size parametresi yazının büyüklüğünü, yani puntoyu belirtir. 1 ve 7 arasında değer 

alır.  

<p><font size="2"> 
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Bu bir paragraftır.   Bu bir paragraftır. 

</font></p> 

<p><font size="5"> 

Bu da başka bir paragraftır.   Bu da başka bir paragraftır. 

</font></p> 

 

Color parametresi; yazı tipi etiketi içerisinde metnin rengini değiştirmek için 

kullanılır. Kullanmak istediğiniz rengi ismi veya kodu ile belirterek metin üzerinde renk 

değişikliği yapabilirsiniz. Renk kodları bilgisayar dilinde kullanılan özel rakam ve 

işaretlendirmelerdir. 

 

<p><font size="5" color="grey"> WEB</font><p/>   WEB 

 

<p><font size="5" color="#FF0000"> WEB</font><p/>   WEB 
 

Face yazı tipinin karakter biçiminde değişiklik yapmak için kullanılır.  

 

<font face="Arial Black" size="7" color="purple">WEB</font>  WEB 

  

Buraya kadar HTML ve font uygulaması hakkında bilgiler verdik. Bunlar öğrenilmesi 

gereken temel bilgilerdir. Ancak, yeni versiyon HTML 4 ve XHTML dillerinde bu eski font 

uygulaması artık geçersiz olmuştur. Bunun yerine CSS gibi stiller kullanılmaktadır.  

 

1.5.Görünüm Düzenleme Etiketleri 
 

1.5.1.<BGCOLOR> 
 

<body> etiketi arka plana renk eklemek için "bgcolor" parametresini kullanır. Eğer bir 

arka plan rengi ya da resmi kullanmak isterseniz aşağıdaki soruları aklınıza getirmeyi 

unutmayınız. 

 

Yüklenmesi uzun sürer mi?  

Sayfadaki diğer resimler ile uygun bir görüntü sağlar mı?  

Sayfadaki metinlerin rengi ile uygun bir görüntü sağlar mı?  

Sayfaya döşendiği zaman fark edilmemesi sağlanacak mı?  

Sayfadaki metinlerden daha az dikkat çekecek mi?  

 

 <body bgcolor="…………."> şeklinde arka planınıza bir renk ekleyebilirsiniz. Daha 

önceden de açıkladığımız üzere, Buradaki renk bölümüne renk ismi, kodu ya da modunu 

yazabilirsiniz. 

 

<body bgcolor="#000000">  Renk kodu 

<body bgcolor="rgb(0,0,0)">  Renk modu  

<body bgcolor="black">   Renk ismi 
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1.6.Resim Ekleme 
 

Resimleri sayfamıza yerleştirmeye yarayan etiketimiz img src="…………" etiketidir. 

Tırnak işaretlerinin arasına ekleyeceğimiz resmin adını yazarız.  

 

<img> mutlaka parametreler ile kullanılır ve bir kapatma etiketi bulundurmaz. 

Sayfanızda bir resim görüntüleyebilmek için "src" parametresini kullanmak zorundasınız. 

Src, "source" (kaynak) anlamına gelir. Buraya görüntülemek istediğiniz resim dosyasının 

yolunu yazarsınız. 

 

<HTML> 

<body> 

<p> 

Bir resim: 

<img src="bgs.jpg" width="341" height="336"> 

</p> 

</body> 

</HTML> 

 

 

Şekil 1.3: Eklenen resmin tarayıcıda görülmesi 

Yukarıda uygulamanın kodlaması ve sonucu görülmektedir. <imgsrc="bgs.jpg" ile 

resmin belirlenmesi sağlanmıştır. width="341" (genişlik) height="336"(yükseklik) 

parametreleri ile de boyut belirtilmiştir.  

 

Başka bir siteden resim yüklemek istediğimiz zaman, aşağıdaki örnekte olduğu gibi 

bir kodlama kullanmalıyız. 

 

<imgsrc="http://www.soytekin.net/grafik/logo.jpg"> 

 

Resim ekleme esnasında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralayabiliriz: 

 

Sayfada fazla resim kullanılması ya da resimlerin büyük olması sayfanın yavaş 

yüklenmesine sebep olabilir. Unutmayın ki kullanıcıların bir web sayfasında aradığı ilk 

özellik, hızdır. 
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Internet üzerinde en çok kullanılan resim dosyası formatları GIF, JPG ve PNG’dir. Bu 

formatların seçilmesindeki amaç sayfanın yüklenmesini kolaylaştırmaktır. 

 

Eklenecek olan resim mutlaka, HTML dosyaları ile aynı klasörde olmalıdır. Yoksa 

resim görüntülenemez. 

 

Resmi kaydederken jpg, gıf, ve png. gibi olan uzantılarını siz yazmayın. Sadece format 

belirleyin. Çünkü işletim sistemleri otomatik olarak bu uzantıyı ekler. Siz de yazdığınız 

zaman resmin ismi değişmiş olur ve resim görüntülenemez. 

 

<img src="…> etiketinin genişlik ve yükseklik parametrelerini yukarıda gösterdik. 

Bunun dışında bazı parametreler de mevcuttur. 

 

"Alt" Parametresi: Bu parametre alternatif metin (alternatetext) anlamına gelir. Bu 

metin, resmin üzerine fare gelip bir süre beklendiği zaman görünen metindir.  

 

<imgsrc="ev.gif" alt="Ana Sayfa"> 

 

Bu özellik sayesinde bazen sayfa  yüklenirken resimlerin görüntülenememesi gibi 

problemlerde oradaki resmin ne olduğunu anlarız. Bu parametre yeni nesil HTML' de WWC 

tarafından zorunlu hale gelmiştir. 

 

“Align Parametresi: Bu parametre ile resimleri sayfada hizalayabilirsiniz. Left, 

center ve rignt sekmeleri ile bu işlemi yapabiliriz. 

 

<imgsrc="Alp.gif" align="left"> 

 

Üzerine tıklayınca istediğiniz bir adrese yeni pencere açan bir resim de 

ekleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kod satırını yazmanız yeterlidir. 

 

<a href="http://www.gidilecek adres" target="….."><imgsrc="resim.gif" ></a> 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip edip, Temel Web komutlarını kullanarak bir 

web sayfası oluşturunuz. 

 

Kullanılacak araç gereçler 

 Bilgisayar 

 Web Tasarım Editörü 

 

İşlem Basamaklar Öneriler 

 Yeni bir metin belgesi açarak uygun 

bir yere kaydediniz. 

 Kayıt için kullandığınız isim uzantısının 

HTML olmasına dikkat ediniz. 

 Sayfanın HTML belgesi olduğunu 

belirtmek için sayfa başında ve sonunda < 

HTML> ve </HTML> etiketlerini 

kullanmayı unutmayınız. 

 Sayfanıza bir başlık veriniz. 

  

 Türkçe karakter (çöşğü) kullanmayınız. 

 Sayfada kullanacağınız metne bir 

başlık oluşturunuz. 

 Başlık yazı boyutuna dikkat ediniz. 

 Sayfaya bir metin ekleyiniz.  Oluşturduğunuz metinde satır ve 

paragraflar oluşturmaya çalışınız. 

 Sayfanızdaki metinleri düzenleyiniz.  Metinlerinize farklı renk, kalınlık, font ve 

boyut vermeye özen gösteriniz. 

 Sayfanıza bir arka plan rengi veriniz.  Eklediğiniz rengin sayfadaki yazıların 

okunaklığını bozmamasına dikkat ediniz. 

 Sayfanıza bir resim ekleyiniz.  Sayfaya ekleyeceğiniz resmin boyutuna 

ve yerine dikkat ediniz. 

 Çalışmanızı kaydetmeyi unutmayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.  ( ) <TITLE> etiketi web sayfasının tarayıcıdaki isminin ne olacağını 

belirleyen etikettir.  

2.  ( ) HTML etiketleri yazılırken Türkçe karakterler kullanılmamalıdır.  

3.  ( ) Alink, web sayfanızda önceden ziyaret edilmiş linklerin renginin, hangi 

renk olacağını belirlemek için kullanılır.  

4.  ( ) Meta etiketi ile tanımlanan bilgiler kullanıcı tarafından görüntülenmez.  

5.  (  ) <body background> parametresi ile web sayfasının zemin renginin ne 

olacağı belirlenir.  

6.  ( ) <UL> etiketi sıralı liste oluşturmak için kullanılan bir HTML etiketidir.  

7.  ( ) Listeleme etiketlerinde Type parametresi kullanarak listenin rakamla mı 

yoksa harfle mi başlayacağını belirleyebiliriz.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
  

 

 

 

Tasarıma uygun şablonu editör programında oluşturabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Örnek Web sayfalarını inceleyerek, yerleşim planlarına ve yazı, resim gibi 

öğelerin kullanılış şekillerine dikkat ediniz. 

 Tablo işlemci programları araştırarak, Web Tasarım Editöründe göreceğiniz 

tablo işlemleri ile aradaki benzerlik ve farklılıkları kıyaslayınız. 

 

2.TABLO İŞLEMLERİ 
 

HTML olarak adlandırılan dil yardımıyla oluşturulmuş metin, görüntü, ses gibi 

nesnelerin bulunduğu ve tarayıcı yardımıyla görüntülenebilen dosyalara “Web Sayfası” adı 

verilir.  Bir kurum ya da kuruluşun ürün, hizmet, bilgi, iletişim gibi başlıklarda ve pek çok 

alanda oluşturulabilen web sayfalarının toplu halde bir düzen içinde bulunduğu web sayfası 

gruplarına ise, “Web Sitesi” adı verilir.  

 

“Web Tasarımı” ise: Web sitesinin görüntülenen grafik ara yüzünü göze hoş gelecek 

şekilde, menü ve erişim yapısının basit ve kullanışlı, bilgiye en kısa yolla ulaşabilecek, 

işlevsel bir yapıda oluşturulmasıdır. 

 

Web sayfası yapmak ve yayınlamak bir anlamda yeni bir işyeri açmak gibidir. Önce 

bir dükkân kiralarsınız. Sonra dükkânınızın ismini koyarsınız. Ve müşterilerinize satmak ya 

da sergilemek için ürünler alır dükkânınızı doldurursunuz. İşe Web Tasarımı da böyledir. 

Web sayfanızı yapar ve bu sayfayı barındıracak bir alan kiralanır. Birde insanların sizin 

sayfanıza ulaşabilmeleri için bir isim alırsınız. Alan kiralama işlemine “Hosting” adı verilir. 

Bu hizmeti veren pek çok şirket vardır. İsim alma işlemine “Domain” adı verilir ve bu 

isimlerde yıllık belli bir ücret karşılığında kiralanır. Sayfa içeriklerini oluşturabileceğiniz bir 

web editör programına ihtiyacınız olacaktır.  

 

Kullanacağımız Web Tasarım Editörü web sitelerinin oluşturulmasını, yönetilmesini, 

bakımının ve devamlılığını sağlanmasını mümkün kılmak için güçlü görsel tasarım 

araçlarıyla metin tabanlı HTML düzenleme özelliklerini bir araya getirmiştir. Yazılım, yeni 

kullanıcıların Web sayfaları oluşturmak için gereken araçlara kolayca ulaşmasını sağlarken, 

elle kod yazmaya alışkın deneyimli kullanıcılara da gerektiğinde doğrudan kodla çalışma 

imkânı sağlar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.Çalışma Alanı 
 

2.1.1.Editör Ara Yüzü 
 

Programı açtıktan sonra bir başlangıç sayfası göreceksiniz. Bu sayfada şu araçlar 

bulunmaktadır: 

 

En son açılan belgelere ait hızlı bağlantılar: (1) 

Web tasarım editörünü ilk defa çalıştırıyorsanız bu bölüm boştur. Listede olmayan bir 

belgeyi açmak için “Aç” düğmesine tıklarız. 

Farklı dosya tiplerinde yeni belgeler oluşturmak için kullanabileceğiniz seçenekler: (2)  

Program ile ilgili sihirbaz ve bilgiler kaynaklar: (3) 

Program Exchange Bağlantısı: (4) 

Web Tasarımı editörü güncellemeleri ve yeni gelişmeler: (5) 

 

 

Şekil 2.1: Web Tasarım Editörü ara yüzü 

Yeni bir sayfa oluşturma işlemine başladığınızda veya Başlangıç Sayfası’ndaki diğer 

seçenekleri seçtiğinizde Başlangıç Sayfası kendiliğinden kapanır. Eğer sol alt köşede 

bulunan “Bir daha gösterme” kutucuğunu aktif hale getirirseniz, programı sonradan 

açtığınızda bu ara yüz görünmeyecektir. Ancak ara yüzü kullanmanız bizce faydalıdır. Eğer 

ara yüzü iptal ettiyseniz, Düzen / Tercihler menüsünden “Karşılama Ekranını Göster” 

kutucuğunu aktive etmeniz gerekir. Tabi sonrasında program tekrar kapatılıp, açılmalıdır. 
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2.1.2. Çalışma Ekranları 
 

Web tasarım editöründe kodlarla ya da tasarımla çalışırız. Tasarım ve kod yazma 

çalışmalarınızın büyük bir kısmı belge penceresi içinde gerçekleşecektir. Bu alan sayfanın 

gövde kısmı olarak bilinir ve burada bir web sayfasını oluşturan çeşitli elemanları ekleme, 

düzenleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz.  

 

Şekil 2.2: Çalışma ekranı genel görünüm 

Web tasarım editöründe üç tane çalışma ekranı görünümü mevcuttur: “Tasarım, Kod 

ve Böl.”  Yukarıdaki şekilde bu seçenekleri sol üst alanda işaretlenmiş olarak görebilirsiniz. 

Yine üst tarafta yardım menüsünün sağ tarafında yer alan “Mizanpaj” sekmesinden bu 

seçeneklerle ilgili özel görünüm düzenlemeleri yapabilirsiniz. 

 

Şekil 2.3: Çalışma ekranı görünüm seçeneklerini düzenleme 
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Yukarıda yer alan şekli incelediğinizde, “Böl” çalışma ekranının seçildiğini 

görebilirsiniz. Mizanpaj sekmesinde ise Kod ve Tasarım seçeneği ve Dikey Böl seçeneği 

aktif hale getirilerek bir çalışma ekranı tercih edilmiş. Sizler amacınıza göre bu araçlar 

yardımı ile tercihler belirleyebilirsiniz.  

 

Kod ve Tasarım seçimi ile hem eklemelerle yapacağımız tasarımları, hem de HTML 

kodunu bir arada görebiliriz. Bu görünümü yatay ve dikey yapmak sizin tercihinize 

bırakılmıştır. Örnekte sağ taraftaki tasarım alanına bir çizgi ekledik, sol taraftaki kod alanına 

çizginin etiketi olan <hr> etiketi otomatik olarak eklendi. Bunun tersini de yapabiliriz. Yani 

kodu yazıp, tasarım alanına ekleme yapabiliriz. 

 

2.1.3. Araç Çubukları ve Paneller 
 

Web tasarım editöründe tüm araçlar, çalışma ekranı ve panel gurupları bir bütün 

olarak düzenlenmiştir. Ortamda kullanılan birçok aracın ve panelin uygulamalarına aynı 

zamanda menü çubuğundan da ulaşmak mümkündür. 

 

Şekil 2.4: Araç çubukları ve paneller 

Belge araç çubuğu(1): Çalışma alanının farklı görünümlerini, tarayıcıda ön izleme 

gibi sık kullanılan özelikleri ve çeşitli görüntüleme özelliklerini barındırır. Araç çubuğu 

üzerinde sağ tuşla yapılan işlemlere uygun özelliklere sahip olabiliriz. 
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Şekil 2.5: Belge araç çubuğu özellik belirleme 

Çalışma alanı seçimi (2): Oluşturduğumuz ya da var olan çalışma alanlarını 

barındırır. Bu alandan amacımıza uygun bir çalışma düzeni seçmek mümkündür. 

Paneller (3): Varsayılan panel grupları CSS, Uygulama, Etiket Denetimi ve 

Dosyalar’dır. Panellere bu gruplardan ya da Pencere menüsünden erişebilirsiniz. Ekle araç 

çubuğu; resimler, tablolar, özel karakterler, formlar ve HTML gibi sayfanıza 

ekleyebileceğiniz pek çok nesne ya da elemanı içerir. Panel grupları, en çok kullandığınız 

panellere kolayca erişmenizi ya da bunları gizlemenizi mümkün kılar. 

Dosyalar paneli (4):Tanımladığımız site içindeki tüm dosya ve klasörleri 

yönetmemizi ve yerel disklerdeki dosyalara erişmemizi sağlar.  

Özellikler araç çubuğu (5): Seçili metnin ya da resmin özelliklerini görüntülememizi 

ve değiştirmemizi sağlar. 

Etiket seçici (6): daima <body> etiketinden başlar ve hiyerarşik olarak, o anda seçili 

durumdaki elemana uygulanan HTML etiketlerini görüntüler. Etiket Seçici, bu elemanlara 

karşılık gelen HTML etiketlerinin aracılığıyla kod hiyerarşisinde hızlı bir şekilde hareket 

ederek hangi elemanlarla çalıştığınızı görmenizi ve diğer elemanları kolayca seçmenizi 

sağlar. 

 

2.2.Site Tanımlama 
 

Bir Web sitesi oluşturmak için gereken ayrıntılı araştırma ve planlama aşamalarına 

zaman ayırmak çok önemlidir. Etkin bir web sitesi hazırlarken işe ilgili siteyi oluşturma 

nedenini tanımlama ve özetleme, ya da taslak hazırlama, site özelliklerinin nasıl çalışacağını 

yazılı olarak tanımlama ve sitenin görüntüsünü ve insanlarda oluşturacağı hissi tasarlama 

gibi işlemlerle başlarsınız. Bu süreç çeşitli şekillerde bölümlere ayrılabilir.  

 

Bir web sitesi hazırlık çalışmaları beş aşamadan oluşmalıdır: 

 

Araştırma: Herhangi bir sayfa üzerinde çalışmaya başlamadan önce kendinize 

sitenizin hangi amaçlara hizmet edeceği ve ne gibi içerikler barındırması gerektirdiği ile 

ilgili soruları sorun. 

 

Planlama ve yapılandırma: Web sitenizle ziyaretçileriniz arasındaki bağlantı, 

kısmen sitenizin yapısına bağlıdır. Açıklık ve kullanım kolaylığı iyi bir web sitesi için hayati 

özelliklerdir. Web sitelerinin temelini site yapısı oluşturur. İyi yapılandırılmamış bir web 

sitesinde dolaşmak ve böyle bir siteyi kullanmak kafa karıştırıcı ve zor olabilir, ayrıca böyle 

bir sitenin devamlılığını sağlamak da pek kolay olmayabilir. Anlaşılır, iletişim sorunu 

olmayan ve ziyaretçilerinin kolayca kullanabileceği bir site oluşturmak için, herhangi bir 

HTML belgesi oluşturmadan önce sitenin yapısının nasıl olacağını ve sitede kullanılacak 

dosya ve klasörlerin hiyerarşisini eksiksiz olarak planlamanız gerekir. 
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Geliştirme—sitenin tasarlanması: Bir web sitesi tasarlarken çalışmaya, genel 

tasarımı gösteren küçük resimler oluşturarak başlayabilirsiniz. Bu süreç boyunca, 1. aşamada 

sorulan soruların cevaplarını ve yaptığınız araştırmanın sonuçlarını göz önünde 

bulundurmaya devam etmeniz gerekir. Tasarımınızı geliştirirken uygulamanız gereken ikinci 

adım, başlangıçtaki fikirlerinizin en iyilerini ayıklayarak çok daha ayrıntılı taslaklar 

oluşturmaktır. Son olarak, seçilen tasarıma göre oluşturulan sayfaların nasıl görüneceğini 

gösteren eksiksiz örnekler oluşturulabilir. Etkin bir web tasarımının temelini, sitenin tümüyle 

işlevsel teknik özelliklerine aktarılabilen görsel kavramlar oluşturur. Bir web sitesinde 

gerçekleştirebileceğiniz şeylerle ilgili bilginiz ne kadar fazlaysa, sitede kullanacağınız 

öğelerin etkin bir şekilde tasarımı için o kadar donanımlısınız demektir.  

 

Test: Web sitesini tasarlama işlemini bitirdikten sonra, ziyaretçilerin kullanımına 

sunmadan önce onu test etmek de çok önemlidir. En basit web sitelerinin bile mantıklı bir 

şekilde test edilmesi gerekir. Örneğin web sitenizi, popüler web tarayıcılarının hepsiyle test 

etmeniz gerekmektedir. Her ne kadar Windows’ta kullanılan Microsoft Internet Explorer 

günümüzde en çok kullanılan tarayıcı olsa da, Mozilla Firefox, Opera ve Safari’nin 

pazardaki payları da azımsanmayacak ölçüdedir. Internet Explorer gibi bir tarayıcının bile, 

bırakın Windows ve Macintosh sürümleri arasındaki farkları, 5, 5.5 ve 6 sürümleri arasında 

ciddi farklar vardır. Farklı tarayıcıların sayfalarınızı görüntüleme şekillerindeki farklar 

dışında, her sayfayı ve her bağlantıyı da test ettiğinizden emin olmalısınız. 

 

Devamlılığın sağlanması: Birçok web sitesi geliştiricisi, bir web sitesi geliştirmenin 

asla sona ermeyen bir işlem olduğunu düşünür. Yeni sayfalar eklemek, bağlantıları 

güncellemek, içerikte değişiklik yapmak ve resimleri değiştirmek, bir web sitesinin 

devamlılığını sağlamak için uygulanan standart işlemlerdir.  

 

Herhangi bir sayfa oluşturmaya başlamadan önce bir web sitesi hazırlamanın ilk 

adımı, bilgisayarınızda sitenin içinde yer alacak her şeyi içerecek olan klasörün 

oluşturulmasıdır. Bu işlem site tanımlamak olarak adlandırılır. 

 

2.2.1. Site Tanımı 
 

Herhangi bir sayfa oluşturmaya başlamadan önce bir web sitesi hazırlamanın ilk 

adımı, bilgisayarınızda sitenin içinde yer alacak her şeyi içerecek olan klasörün 

oluşturulmasıdır. Bu işlem “yerel bir site tanımlamak” olarak adlandırılır. Yerel bir site 

tanımlamak size yerel ve web üzerindeki site arasında aynı yapıyı koruma imkânı sağlar. Bu 

da işlevsel bir site tasarımı ve bunun devamlılığı açısından çok önemlidir.  

 

Elemanları daima yerel site klasörü içinde oluşturma ve aynı klasör içinde çalışma 

alışkanlığı edinmek gerekir. Bu alışkanlık bağlantılar, yollar ve dosya yönetimi konularının 

yönetimini kolaylaştırır.  

 

Yerel kök klasörünün adı, ilgili sitenin adı ya da sizin seçtiğiniz başka bir ad olabilir. 

Birden fazla site hazırlıyorsanız, siteleri birbirinden kolayca ayırmanızı sağlayacak açıklayıcı 

isimler seçmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Yerel kök klasörünün adı sadece dosya yönetimi 

açısından önemlidir ve sitenin ziyaretçileri tarafından görünmeyecektir.  
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Siteniz içinde dosyalarınız ile çalışırken düzenli bir çalışma ortamı için, site 

klasörünüz içinde aşağıdaki alt klasörleri oluşturmalısınız.  

 

image: Bu klasör sizin sitenizin içinde resimlerinizi barındıracağınız klasördür.  

css: Css klasörü sitenizin içinde stil dosyalarınızı saklayacağınız klasördür.  

materyal: Sitenizin içinde ham dosyalarınızı saklayacağınız (İleride kolay bulmanız 

için) klasördür. Bu klasörün içine fla, psd gibi sitenizi içinde direk olarak kullanılmayan, 

fakat çıktılarının kullanıldığı ham dosyaları yerleştirebilirsiniz. Klasörlerinizi adlandırırken 

Türkçe karakter kullanmamaya özen göstermelisiniz.  

 

Site klasör yapısını tanımladıktan sonra web sayfalarınızı oluşturmaya ve bunlarla 

çalışmaya hazırsınız demektir. Yeni bir sayfa oluşturduğunuzda ilk yapmanız gereken şey 

belgenizi kaydetmek olmalıdır. Hiçbir tasarıma ve eklemeye başlamadan önce dosyanızı site 

klasörünüzün içine kayıt etmelisiniz. Bu kayıt sırasında dikkat etmeniz gereken;  

 

Türkçe karakter ( ı,İ,ç,ğ,ö,ş,ü gibi ) kullanılmamalıdır,  

Büyük harf kullanılmamalıdır,  

Dosya adı birden fazla kelimeden oluşuyorsa, boşluk kullanılmamalıdır. Örneğin “ben 

kimim” yerine “ben kimim” şeklinde olmalıdır.  

 

Web tasarım editöründe site tanımlama işlemi birden fazla yolla yapılabilir. Bu yollara 

ulaşma komutlarını aşağıda görebilirsiniz. 

 

Şekil 2.6:Site tanımlama yolları 

 

Program ara yüzünden Program Sitesi komutunun seçimi (A) 

Menü çubuğunda bulunan Site ikonundan Yeni Site seçimi (B) 

Site menüsünden Yeni Site seçimi (C) 

Dosyalar panelinden “Siteleri Yönet” seçeneğinin seçimi (D) 

 

Ayrıca “Siteleri Yönet” seçeneği işaretlendiği takdirde, site tanımlamasından sonra, 

açılan iletişim penceresinden şu işlemleri yapabilirsiniz.  

 

Düzenle seçeneği ile tanımlanan site üzerinde düzenlemeler yapabiliriz.  
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Çoğalt seçeneği ile oluşturduğumuz sitenin bir kopyasını alabiliriz. Bu sayede 

sitemizin orijinal halini koruyarak değişiklikler yapmak mümkün olur. 

Kaldır seçeneği ile oluşturduğumuz bir siteyi kalıcı olarak tamamen silebiliriz.  

Dışa Aktar seçeneği ile ise sitemizin başka bilgisayarlarda da çalışmasını 

sağlayabiliriz.  

İçe Aktar seçeneği ile ise sitenizi başka bir bilgisayarda çalışır hale getirebilirsiniz. 

Eğer sitenizi dışa aktar yöntemiyle başka bir bilgisayara aktardıysanız bu işlemi yapmanıza 

gerek yoktur. 

 

Yukarıdaki yollardan birisi ile “yeni site” seçeneğini tıkladığımız zaman karşımıza bir 

iletişim penceresi gelecektir. Bu pencerenin “Temel” ve “Gelişmiş” isimli iki sekmesi 

bulunmaktadır.  

 

Temel, iletişim kutusunu açtığınızda varsayılan olarak görünen moddur ve işlem 

boyunca size adım adım yardımcı olur. Gelişmiş modu, yapılandırmada kullanabileceğiniz 

bir dizi ilave seçenek ve ayar sunar. Temel modundaki açıklayıcı metinler burada 

görüntülenmez. Bu aşamada biz “Temel” sekmesini kullanacağız. Site hazırlamayı 

öğrendikten sonra “Gelişmiş” sekmesi ile site tanımlama yapmanız, daha hızlı ve kullanışlı 

olması açısından tercih edilmelidir. 

 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, “Genel” sihirbazını kullanarak yaptığımız bir dizi 

işlem ile site tanımlamamızı yapıyoruz.  

 

ÖNEMLİ: Lütfen site tanımlaması yapmadan önce bilgisayarınızda siteniz için bir 

klasör oluşturun. Bu klasör için en uygun yer sürücünüzün kökünde bir klasör oluşturmaktır 

Örneğin: C \ Web projelerim\ site1 gibi... Yerel kök klasörünün adı, ilgili sitenin adı ya da 

sizin seçtiğiniz başka bir ad olabilir. 

 

 

Şekil 2.7: Site tanımlama işlem dizisi 

Sitemize bir isim veriyoruz. (1) 

“Hayır, sunucu teknolojisi kullanmak istemiyorum” seçeneğini seçiyoruz. (2) 
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Önerilen seçeneği kabul ediyoruz ve önceden hazırladığımız klasörü sitemizin kayıt 

yeri olarak belirtiyoruz. (3) 

Bir sunucu bağlantısı için “Yok” seçeneğini seçiyoruz. (4) 

Genel kontrolleri yapıyoruz. “Bitti” düğmesine tıklıyoruz. Sitenizin, Dosyalar 

panelinde tanımlandığını göreceksiniz. (5) 

 

Dil Kodlaması 

 Sayfalarınızda birden çok dil kullanmanız gerekebilir. Bu yüzden ileride bir sorun 

çıkmaması için "Unicode" dil seçimi kullanılması tercih edilmelidir. Bu dil seçeneği sayfa 

üzerinde birden fazla dilin kullanılmasını destekler. Bu kodun seçili olup olmadığını 

öğrenmek için, site oluşturmadan önce aşağıdaki düzenlemeleri yapmalısınız. 

 

Düzen > Tercihler > Font bölümünden Unicode seçimi, 

Düzen > Tercihler > Yeni Belge > Varsayılan ayarlardan Unicode seçimi. 

 

2.2.2. Sunucu Türleri 
 

Yeni bir site eklerken ya da var olan siteyi düzenlerken Sunucular kategorisi, uzak 

sunucuları ve test sunucularını belirtmenize olanak sağlar. Sunucular oluşturduğumuz siteyi 

yayınlamak için kullanılan protokollerdir. 

 

“Site Yönet” iletişim penceresinden, tanımladığımız siteyi seçerek uygun sunucu 

türünü belirleyebiliriz. Bu işlemi site tanımlama esnasında ya da sonrasında yapmak da 

mümkündür. 

 

Şekil 2.8: Uzak ve test sunuculara belirleme yolu 
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Bu iletişim penceresinde bulunan sunucu türleri aşağıda verilmiştir. Kullanımı ile ilgili 

bilgileri ise modülümüzün son bölümlerinde alacaksınız. Ancak daha önce sunucu nedir? 

Biraz bundan bahsedelim. 

 

Sunucu; ağ ve ağ kaynaklarına erişimi denetlemek için bir yazılım çalıştıran (çok 

kullanıcılı işletim sistemi) ağ içinde bulunan bir bilgisayardır. Sunucu veya diğer adı ile 

“server” ağda bir yönetici gibi davranır. Ağdaki diğer bilgisayarlar bir ağ kaynağına ulaşmak 

istediklerinde sunucuya başvurur. Sunucudan faydalanan diğer bilgisayarlara ise “İstemci” 

adı verilir. Hazırlamış olduğunuz siteyi yayınlamak için bir sunucuya ihtiyacımız vardır. 

 

FTP (File Transfer Protocol): Türkçe açılımı “Dosya Transfer Protokolü’ dur.” 

Adından anlaşılabileceği gibi bu sunucular dosya sunar. Örneğin bedava web alanı veren bir 

siteden bir alan aldınız; hazırladığınız Web sayfalarını oluşturan dosyaları bu alana 

göndermek istiyorsunuz. Bu işlemi, size verilen kullanıcı ismi ve şifrenizi kullanarak ilgili 

FTP sunucusuna gönderebilirsiniz. Bir kural değildir ancak, genelde web adresleri www. ile 

başlarken, FTP sunucu adresleri ftp. ile başlar. 

 

SFTP (Secure File Transfer Protocol): Türkçe açılımı “Güvenli Dosya Transfer 

Protokolü’ dur.” Proxy (bir bilgisayar ile dış dünya arasındaki ilişkiyi sağlayan yardımcı 

geçiş sistemi) yapılandırması güvenli FTP kullanılmasını gerektiriyorsa SFTP kullanılır. 

 

Yerel/Ağ: Ağ klasörüne bağlanmak için ya da dosyalarınızı yerel bilgisayarda 

depoluyorsanız veya test sunucunuzu yerel bilgisayarda çalıştırıyorsanız bu ayar kullanılır. 

 

 WebDAV(Web-based Distributed Authoring and Versioning): Türkçe açılımı “Web 

Tabanlı Dağıtılmış Yazılım ve Sürüm’ dür.” Http üzerinden uzak sunucudaki dosya 

işlemlerini sağlayan bir uygulama protokolüdür. Özel olarak yüklenmesi gerekebilir. 

Günümüzde pek rağbet görmemektedir. 

 

 RDS (Remote Desktop Services): Türkçe açılımı “Uzak Masaüstü Hizmetleri’ dir.” 

Kullanıcıların programları kendi yerel bilgisayarlarında çalıştırmak yerine merkezi sunucular 

üzerinde çalışması temeline dayanmaktadır.  

 

2.3.Tablolar ile Çalışmak 
 

Tablolar, bilgileri düzenli bir şekilde sunmanızı sağlar. Tablolarda yer alan satırlar 

(rows) ve sütunların (columns) kesişimi hücreleri (cells) oluşturur ve tablo içeriğini bu 

hücrelere yerleştirirsiniz. İçeriği tablo hücreleri içinde düzenleyerek nesneleri sayfa üzerinde 

belirli konumlara yerleştirebilir ve daha karmaşık görsel tasarımlar oluşturabilirsiniz. 

Tablolar, tasarımcılara ve geliştiricilere sitelerinin yerleşim düzeni üzerinde kontrol imkânı 

sağlayan HTML elemanlarından biridir. 

 

Tablo oluşturmak için; Ekle araç çubuğunda Mizanpaj kategorisini seçin ve Standart 

mod düğmesinin seçili olduğundan emin olun. 
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Şekil 2.9: Ekle panelinin standart moda kullanılması 

Daha sonra ekleme noktanızı sayfanızın içinde istediğiniz bir noktaya koyarak yeni bir 

tablo eklemek için Ekle panelindeki Mizanpaj modundaki ya da Ortak modundaki Tablo 

düğmesine tıklayın. Ekrana gelen “Tablo iletişim kutusu” üç bölüme ayrılmıştır Tablo 

Boyutu, Üstbilgi ve Erişebilirlik.  

 

 

Şekil 2.10: Tablo iletişim kutusu 

Tablo Boyutu bölümünde şu seçenekler yer alır: 
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Satırlar: Tablodaki satırların sayısını gösterir.  

 

Sütunlar: Sütun sayısını gösterir.  

 

Tablo Genişliği: Piksel ya da Web tarayıcısı penceresinin bir yüzde değeri cinsinden 

tablo genişliğidir. Piksel cinsinden tanımlanan tablolar metin ve resimlerin hassas bir şekilde 

yerleştirilmesi açısından iyidir. Yüzde cinsinden tanımlanan tablolar ise sütunların orantıları 

asıl genişliklerinden daha önemliyse ideal bir seçenektir. 

 

Kenarlık Kalınlığı: Tablo kenarlığının genişliğini (kalınlığını) gösterir. 

 

Hücre Dolgusu: Hücre içeriği ve hücre duvarları arasındaki boşluk miktarını gösterir. 

Örnek hücreye bir resim eklediğimizi düşünün. Bu resmin hücrenin kenarlarına olan uzaklık, 

boşluk miktarı ile belirlenir. Bu seçeneği boş bırakırsanız, varsayılan değer olan 1 piksel 

kullanılır. Böyle bir boşluk kullanmak istemiyorsanız metin alanına 0 (sıfır) yazdığınızdan 

emin olun. Metin alanının sağında söz konusu boşluğu göstermek için mavi rengin 

kullanıldığı küçük bir tablo resmi göreceksiniz. 

 

Hücre Boşluğu: Tablo hücreleri arasındaki boşluk miktarıdır (kenarlık buna dahil 

değildir). Hücre Dolgusu açıklamaları bu bölüm için de geçerlidir. 

 

Bu özellikleri daha sonra da değiştirebilirsiniz. Belge penceresinde bir tablo 

seçildiğinde Tablo Boyutu bölümündeki seçeneklere alt tarafta bulunan Özellikler 

panelinden ulaşabilirsiniz.  

 

Üstbilgi bölümü üstbilgi için dört farklı yerleşim seçeneği içerir: Yok, Sol, Üst ve Her 

ikisi. Üstbilgi (header), içeriğinizi etiketlemek için kullandığınız bir satır ya da sütun 

başlığıdır. 

 

Erişilebilir sayfalar hazırlamanın amacı, olabildiğince çok ziyaretçi için (engelli 

olanlar da dahil olmak üzere) işlevsel bir içerik oluşturmaktır. Bu bölümde şu seçenekler yer 

alır: 

 

Resim Yazısı: Siz bir tablo açıklaması (caption) tanımladığınızda bu açıklama bütün 

kullanıcılar tarafından görülür ve tablonun üstüne, altına, soluna ya da sağına hizalanabilir. 

Bu seçeneği boş bırakırsanız herhangi bir tablo açıklaması eklenmez. Bu seçenek sadece 

Tablo iletişim kutusunda bulunur. 

 

Özet: Tablo özeti sayfada görüntülenmez. Ekran okuyucular tarafından okunur ve 

tablonun kullanılma amacını ve içeriğini açıklamak için kullanılır. Özet (summary), 

tablodaki materyali özlü, açıklayıcı ve olabildiğince kısa bir şekilde tanımlamalıdır. 

Tablonun içeriğinin ne olduğunu göstermelidir. 

 

“Tamam” diye işlemleri onayladığımızda sayfada, belirlediğiniz özelliklerle 

oluşturulmuş bir tablo belirecek ve otomatik olarak seçili durumda olacaktır. Tablonun üst 

kısmına bir tablo üstbilgisi (açık renkli gri çubuk) eklendiğine dikkat edin. Bu bölümden 

tablo genişliği ve yüksekliği ile ilgili değişiklikler, sütunlar ile ilgili değişiklikler yapılabilir. 
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Tablolarla Örnek Çalışma 

Yeni bir HTML belgesini “Tasarım” çalışma ekranı şeklinde açıyoruz. Belge 

çubuğunda belgemize bir isim vererek, site tanımlamasında oluşturduğumuz klasörün içine, 

bir isim vererek (Uzantının HTML olmasına dikkat ediyoruz. Örneğin: bolum adi.HTML) 

kaydediyoruz. “Kaydet” simgesini görmek için belge çubuğunda “Standart” seçeneği (Bkz. 

Şekil 2.5) seçilmelidir.  

 

 

Şekil 2.11: HTML belgemize ad verme ve kaydetme 

Şekil 2.9’ da ki tablo oluşturma esaslarına uygun olarak 2 satırlı, tek sütunlu ve 600 

px. Genişliğinde, kenarlığı olmayan bir tablo oluşturuyoruz.  

 

İlk tablo satırımıza metnimizi giriyoruz. Siz yazıp diğer hücrelere geçmeye devam 

ettikçe tablo metni sığdırmak için sütunların genişliğini otomatik olarak değiştirebilir.  

 

Hücreler arasında hareket etmek için Tab tuşunu ya da ok tuşlarını kullanabilirsiniz. 

İçeriği bulunan bir hücreye Tab tuşunu kullanarak geçtiğinizde o hücrenin içeriği seçili hale 

gelir. Eğer tabloyu eklerken en üst satırı üst bilgi satırı olarak tanımladıysanız içine 

yazdığınız metinler koyu renkte ve ortalanmış olarak karşınıza çıkacaktır. Tablonun dışına 

tıkladığınızda sütunlar genişlikleri değişerek hafifçe kayabilirler. Tablomuzun hücrelerini 

ayrı ayrı seçerek “Özellikler” panelinden aşağıda görülen uygulamaları ekliyoruz. Şimdilik 

başlığı bu şekilde bırakıyoruz. Daha sonraki aşamalarda belki yazı üzerinde değişiklikler 

yapabiliriz.  

 

 

Şekil 2.12: Tablo oluşturma ve düzenleme 

 Yalnız tablomuzda bir fazlalık var. Başlığın etrafını çevreleyen tablo kenarlıkları 

başlığın düzenini bozuyor. Bunun içinde tablonun tamamını seçerek, özellikler seçeneğinden 
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kenarlığı “0” olarak ayarlıyoruz. Değişiklikleri kaydettikten sonra tarayıcıda bir ön izleme 

yapabilirsiniz. 

 

 

Şekil 2.13: Tarayıcıda ön izleme oluşturma seçeneği 

ÖNEMLİ: Eğer tabloya ya da hücrelere, % olarak genişleme değeri verirseniz, tarayıcı 

ekranını küçülttüğünüzde, yazılarınızın da aşağıya doğru kaydığını göreceksiniz. Bunu tablo 

işlemci programlardaki “Metni kaydır” özelliğine benzetebiliriz. Eğer bunu istemiyorsanız; 

ya piksel cinsinden değer vereceksiniz ya da hücreyi seçip, özellikler seçeneğinden “Sarma 

yok” kutucuğunu aktif yapacaksınız. Bu yüzden tablo genişletme işlemini seçerken sayfadaki 

amacınızı göz önünde bulundurmanız seçiminizi etkileyecektir. 

 

2.4.Tablosal Veriler 
 

Web sayfamıza dışarıdan tablo verilerini de ekleyebiliriz. Bunu için Dosya> İçe Aktar 

menü yolunu kullanırız. Burada dört seçenek göreceksiniz. Bunlardan ikisi olan kelime 

işlemci ve tablo işlemci programlara ait olan tabloları, çalışma ortamlarından kopyalayıp, 

sayfamıza Düzen> Yapıştır komutu ile aktarabiliriz.  

 

Bunun dışında olan tabloları sayfaya aktarmak için “Sekmeli Veriler” seçeneğini 

kullanırız. Bu seçeneği tıkladığımızda karşımıza aşağıda görmüş olduğunuz “Sekmeli 

Verileri içe aktar” iletişim kutusu çıkacaktır. Bu bölümden farklı veri türlerini, örneğin 

Metin belgesi (txt formatı) gibi türleri sayfamıza aktarabiliriz. 

 

Şekil 2.14: Sekmeli verileri içe aktar iletişim kutusu 

Web tasarım editöründe hazırladığımız tabloları dışa aktarmak için ise tablomuzu 

seçtikten sonra Dosya> Dışa aktar menü yolunu kullanırız.  
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Aşağıda görmüş olduğunuz tabloyu kelime işlemci ya da tablo programında 

hazırlayarak, sayfamıza kopyalıyoruz ve uygun bir isimle site kök klasörümüze 

kaydediyoruz. Bu tabloyu daha sonradan web sayfamızda kullanacağız. 

 

 

Şekil 2.15: Harici bir tablonun web sayfamızdaki görünümü 

 

2.5.Sayfa Düzeninde Tablo Kullanımı 
 

Tablo hücrelerini seçme ve kopyalama ve taşıma: Tablo, hücre seçimi, kopyalama 

ve taşıma için web tasarım editöründe birkaç yol vardır. Biz burada en hızlı 

kullanabileceğiniz yolları göstermek istiyoruz. 

 

 Tablo seçme: Bir tabloyu, sol üst köşesine veya sağ ya da alt kenarında bir yere 

tıklayarak da seçebilirsiniz. Kenarlardan birine yaklaştırdığınızda imleç okunun 

yanında bir tablo simgesi belirecektir. Tıklamadan önce imleci görene kadar 

bekleyin. 

 

 Hücre seçme: Hücreyi seçmek için ise, ilgili hücrenin içine tıklanır. Farenin sol 

tuşuna basılı tutularak seçilmek istenen yöne doğru sürüklenir. Ya da imleç bir 

hücrenin içindeyken Ctrl+A klavye kısa yolunu kullandığınızda hücre seçili 

hale gelir. Bu kısa yolu ikinci kez kullandığınızda tüm tablo seçilir. Birbirine 

komşu olan hücrelerin seçimi için, önce ilk hücre seçilir, ardından “Shift tuşu 

basılı tutularak, sırayla diğer hücre alanlarına tıklanır. Eğer komşu olmayan 

hücreler seçilecekse bu sefer “Ctrl” tuşu kullanılır. 

 

 Tablo ve hücre kopyalama: Seçimi yapılan hücre ya da tablolar, birçok 

programda olduğu gibi Kopyala - Kes / Yapıştır yöntemi ile çoğaltılıp, başka bir 

alana taşınabilir. Yine Ctrl+C, Ctrl+X ve Ctrl+V kısa yol birleşimleri burada da 



 

31 
 

geçerlidir. Yalnız hücrelerdeki biçim farklılıklarında, yapıştırma esnasında, 

tablo işlemci programlarda olduğu gibi, uyum sağlanmalıdır. 

 

 Tablo ve hücreleri biçimlendirme: Herhangi bir tabloyu seçtiğinizde özellik 

denetçisi (ekranın alt tarafında bulunur) içinde bu tablo ile ilgili özellikler 

belirecektir. Bu özellikler aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo özellikleri: Tablolar yatayda satır ve dikeyde sütunlardan oluşur. Tabloları 

hizalama, genişletebilme, kenar çizgisi ekleyebilme, renklendirebilme gibi değişikler 

yapabiliriz. 

 

Şekil 2.16: Tablo özellikleri 

 Tablo kimliği: Tablonun başlığını girebileceğiniz alandır. Bu alan sizin 

tablonuzu sayfa içinde eşsiz bir şekilde tanımlayabileceğiniz alanı belirler. (1) 

 Satırlar ve sütunlar: Tablolarınızın satır ve sütun sayısını ayarlayabileceğiniz 

alan. (2) 

 Genişlik: Tablolarınızın genişliğini ayarlayabileceğiniz alan. Buradan tablo 

genişliğinizi piksel ya da yüzde olarak ayarlayabilirsiniz. (3) 

 Hücre dolgusu ve hücre boşluğu: Hücrelerinizin içindeki nesnelerle duvarları 

arasındaki uzaklığın piksel olarak değeri. Hücre arası boşluklarınızın piksel 

olarak değeri girilir. (4) 

 Hizala: Tablonuzun sayfanız içindeki yatay hizalaması. (5) 

 Kenarlık: Tablolarınızın kenar kalınlığını belirtir. Bu kalınlık değeri, eğer 

tablolarınızı tasarım elemanı olarak kullanıyorsanız 0 olarak ayarlanmalıdır. (6) 

 

Hücre özellikleri: Tablo özelliklerini düzenleyebileceğiniz gibi, tablolarınızın her bir 

hücresinin ya da çoklu seçim yaptıysanız hepsinin özelliklerini de bir arada 

değiştirebilirsiniz. Bunun için özelliklerini değiştirmek istediğiniz hücreye tıklamalı veya 

birden fazla hücre için bu işi yapacaksanız o hücreleri “Ctrl” tuşuna basarak seçmelisiniz. 

 

Şekil 2.17: Hücre özellikleri 

 Hücre birleştirme simgeleri: İlk simge seçilen hücreleri yayılmaları kullanarak 

birleştir: Bu seçenekle birbirine komşu iki hücreyi birleştirebilirsiniz. İkinci 

simge seçilen hücreleri satır ya da sütunlara böler: Bu seçenek ile seçilen 

hücreleri satır ya da sütunlara bölebilirsiniz. (1) 

 Yatay ve dikey: Hücre içindeki yatay ya da dikey hizalamayı belirler. (2) 
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 Genişlik ve yükseklik: Sütünün genişliğini belirler. Satırın yüksekliğini 

belirler. (3) 

 Bg: Hücre arka plan renginizi belirler. Burada vermiş olduğunuz değer tabloya 

vermiş olduğunuz arka plan değerinin üzerinde gözükür. (4) 

 Sarma yok: Yazılarınızın tablo küçüldüğünde bir alt satıra inmesini engeller. 

(5) 
 Üstbilgi: İşaretlendiği hücrenin başlık formatında gözükmesini sağlar. (6) 

 

Tablolarda değişiklik yapma: Sayfamızdaki tabloda bulanan satır ve sütunlar 

üzerinde değişiklik yapabiliriz. Tablo içinde bulunan hücreleri birleştirebilir ya da hücreleri 

satır/sütunlara bölebiliriz. Bunun için Özellikler penceresinde bulunan düğmelerden 

faydalanabiliriz. 

 Hücreleri birleştirme: Birleştirilecek hücreler seçilir ve sonra Özellikler 

denetçisinden bulunan “Hücreleri birleştir” düğmesi tıklanır. 

 

Şekil 2.18: Hücre birleştirme 

 Hücreyi Bölme: Hücreyi satır/ sütuna bölmek için bölünmek istenen hücre 

seçilir ve “Özellikler denetçisinde bulunan ”Hücreyi böl” düğmesi tıklanır. 

Ekrana gelen “Hücreyi Böl” iletişim kutusundan yapılacak işlem tanımlanır.  

 

Şekil 2.19: Hücre bölme 

 Tabloya satır ya da sütun ekleme: Bir tabloya birkaç yolla sütun ya da satır 

ekleyebiliriz. Ekle > Tablo Nesneleri menü yolu, hücre içinde farenin sağ tuşu 

ile açılan menüden ve Ekle paneli Mizanpaj sekmesinden bu işlemleri 

yapabiliriz. 

 Tabloda satır ya da sütunları silme: Tablonuzdan satır ya da sütunu seçtikten 

sonar klavyenizden sil butonuna basarak ya da menüden Değiştir > Tablo > 
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Satır Sil ya da Sütun Sil seçeneğini seçerek silme işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Tablo sıralama: Şekil 2.15 de gördüğünüz, dışarıdan harici olarak ekleyip, 

kaydettiğimiz dosyayı açıyoruz ve bu tabloda bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. İlk olarak 

tablomuzu seçiyoruz. Seçim işlemi için, tabloyu oluşturan yatay ya da dikey çizgilerden 

birine tıklamak yeterlidir. Tablo seçildiğinde, çevresinde kulakçıklar olan bir koyu çizgi 

oluştuğunu göreceksiniz. Devamında “Komutlar” menüsünden “Tabloyu Sırala” komutu 

veriyoruz. Açılan iletişim kutusunda aşağıda görülen işlemleri yapıyoruz. Aradaki değişimi 

görmek için Şekil 2.15 ile Şekil 2.21’ i karşılaştırabilirsiniz. 
 

 

Şekil 2.20: Tablo sıralama 

 Asıl sıralamayı ikinci sütundaki sınıf değerlerine göre yaptık. (1) 

 Ancak birden çok aynı sınıf ismi olduğu için; ilk sütunu da alfabetik olarak 

sıralamak istedik. (2) 

 Başlık satırını ve diğer uygulamaları bu işleme dâhil etmek istemediğimiz için, 

diğer değerlere dokunmadık. (3) 

 
İç İçe Tablolar Oluşturma: Web tasarım programında sayfa üzerinde düzeni 

sağlamak, yerleştirmede kolaylık oluşturmak için tablolar kullanılır. Web sayfasının 

bütününde kullanılacak olan bölümleri; ayrı tablolar şeklinde çalışarak, daha sonra bunları 

genel bir görünümde bir araya getirmek daha faydalı bir yöntemdir. Bu işlemleri yaparken 

bazen tabloları içi içe kullanmak gerekliliği de ortaya çıkar. Bu bölümde hem tablo 

oluşturmayı pekiştirmek, hem de iç içe tablolarla çalışmayı öğrenmek için hazırlayacağımız 

Web sayfasına bir dosya hazırlayacağız. Sizler de tasarladığınız sayfaya yönelik bir dosya 

oluşturabilirsiniz. 

 

İlk olarak, yeni bir sayfa açarak, başlık ismi ve dosya adı ile web kök klasörümüze 

kaydediyoruz. Daha sonra aşağıdaki değerlerle bir tablo ekliyoruz. Bu tabloyu başlık olarak 

kullanacağız. 
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Şekil 2.21: Tablo boyutu belirleme 

Burada; tablo genişliğini 760 px olarak belirledik. Bunu; 800 x600 px. ölçülerinde bir 

web sayfasına uygun olması amacı ile yaptık. Daha sonra tablonun içine başlık yazımızı 

yazıyoruz. Yazının şeklini ve büyüklüğünü “Özellikler” denetçisinde bulunan “Format” ile 

ayarlayabilirsiniz. Eğer tablo eklerken farklı bir ekran çözünürlüğü isterseniz, buna uygun bir 

boyut seçebilirsiniz. Bunu şöyle test edebiliriz: 

 

Editör penceresini küçük pencere moduna geçirin. (Pencereyi daha rahat görebilmek 

için F4 tuşuna basarsanız araç ve paneller gizlenir. Tekrar görmek için F4’e basılır) Aşağıda 

bir kaydırma çubuğu oluşacaktır. Altta çözünürlük ile ilgili seçenekleri görecekseniz. Buna 

göre tablo genişliğini belirleyebilirsiniz. 

 

 

Şekil 2.22: Tablo genişliğini test etme 

Eğer % seçeneğini seçerseniz, tabloyu ekran çözünürlüğünüze bağlı olarak 

ayarlayabilirsiniz. Örneğin % 80 değeri verirseniz, ekrandan % 80 oranında daha küçük bir 

genişlik elde edersiniz.  

 

Bir tabloyu, satırı ya da hücreyi etiket çubuğundan da seçebilirsiniz. Burada “table” 

tabloyu, “tr” satırı, “td” ise hücreyi seçmemize yarar. Bunu yapmadan önce ilgili alana fare 

ile tıklanır ve etiket çubuğundan uygun seçim yapılır. 
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Şekil 2.23: Etiket çubuğundan seçim işlemi 

Oluşturduğumuz bu başlık tablosunun altına 1 satır ve 2 sütun biçiminde, 760 px. yeni 

bir tablo daha ekliyoruz. Daha sonra sol tarafta yer alan sütuna, kök klasörde “images” 

dosyasında bulunan bir resmi çağırıyoruz. Bu işlemi “Ekle > Görüntü” menü komutu ile 

yapabileceğiniz gibi, “Dosyalar” panelinden resmi sürükleyip, ilgili hücrenin içine bırakarak 

ta yapabilirsiniz. Sağ tarafa ise kullanmak istediğimiz satır ve sütun sayısına göre bir tablo 

daha ekleyerek, Şekil 2.26’ daki tablo görüntüsünü oluşturuyoruz.  

 

2.6.Expanded Modu 
 

Bu arada tablo seçim işlemini kolaylaştırmak için “Mizanpaj” panelinden 

“Genişletilmiş” modunu seçebilirsiniz. Bu mod göründüğü gibi, tablonun sadece 

görüntüsünü biraz genişleterek, daha rahat çalışmanıza olanak sağlar. Web sayfasındaki 

görünüme herhangi bir etkisi yoktur. 

 

Şekil 2.24: Genişletilmiş modda tablo görünümü 

Yine Ekle – Mizanpaj menüsünden, alta üste satır ekleyebilir, daha önceden 

öğrendiğiniz hücre bölme, birleştirme yöntemleri ile tablonuzu geliştirebilirsiniz. İlgili hücre 

ya da hücreleri seçerek tablonuzu renklendirebilirsiniz. Yine hücre dolgusu, hücre boşluğu 

ve hizalama işlemleri ile tablonuzu daha düzenli bir hale sokabilirsiniz. 
 

 

Şekil 2.25: İç içe tablo oluşturma 

 

Hazırladığımız bu dosyayı, F12 tuşu ile web ortamında kontrol ederek, olumsuz 

görünümleri düzelterek, kaydediyoruz. 
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Şekil 2.26: Web sunucuda sayfa görünüşü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bilgisayar ve Web Tasarım Editörü araçlarını kullanarak aşağıda verilen işlem 

faaliyetlerini uygulayınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir site tanımı yapınız.  Yaptığınız tanımda yerel kök klasörü ve 

diğer klasör oluşturulması işlemlerine 

dikkat ediniz. 

 Tanımlamış olduğunuz site içinde yeni 

bir sayfa oluşturunuz.  

 Sayfaya isim vermeyi ve kök klasörüne 

kaydetmeyi ihmal etmeyiniz. 

 Sayfa içinde bir tablo oluşturunuz.   Önceden bir tablo planı yapmayı 

unutmayınız. Bir web sayfası planına 

göre hareket ediniz. 

 Bilgisayarınızda bulunan harici bir 

dosyadan tablonuza veri aktarınız.  

 Aktardığınız verileri “Özel Yapıştır” 

komutu ile aktarmaya özen gösteriniz. 

 Tablo verilerini düzenleyiniz.  Hizalama seçeneklerine dikkat ediniz. 

 Tablo hücrelerini biçimlendiriniz.   Sayfa planına göre hücre silme, ekleme 

ve birleştirme yapabilirsiniz. 

 Tablonuza satır ve sütun ekleyiniz.   

 İç içe tablolar oluşturunuz.  Genişletilmiş moda çalışmak işinizi 

kolaylaştıracaktır. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

1. ( ) Tablolar bir satır ve bir sütundan oluşur.  

2. ( ) Satır ve sütunların kesiştiği noktaya hücre denir.  

3. ( ) Tablo seçildikten sonra sağ tıklayarak Tablo seçeneğinden Tablo genişliği 

özelliğini seçersek tablo kenarlıklarının görünmesini sağlarız.  

4. ( ) Farklı programlarda hazırlanmış metin ya da tabloları web tasarım editörü 

içine aktarabilmek için düzen menüsünden Tablo Nesneleri seçeneğindeki Sekmeli 

verileri içe aktar seçilmelidir.  

5. ( ) Harici bir programdan tabloya veri aktarılırken metinlerin nasıl yazıldığının 

bir önemi yoktur.  

6. ( ) Tablo içinde birbirinden farklı yerlerdeki hücreleri seçmek mümkün değildir.  

7. ( ) Tablo içinde birleştirdiğimiz hücreleri bir daha bölemeyiz.  

8. ( ) Tablo içinde birbirinden farklı yerde olan hücreleri seçmek için Ctrl tuşuna 

basılı tutmalıyız.  

9. ( ) Ekle menüsündeki Tablo nesneleri seçeneğinin altında bulunan özeliklerle 

satır/sütun ekleyebiliriz.  

10. ( ) Mizanpaj menü grubu altında bulunan düğmeler yardımıyla satır/sütun ekleme 

işlemini gerçekleştirebiliriz.  

11. ( ) Tablonun herhangi bir hücresine resim eklemek için Ortak menü grubu 

içindeki Görüntüler açılır menüsünün altında bulunan görüntü seçeneği tıklanmalıdır.  

12. ( ) Expanded görünüm modunda tablolar genişletilmiş halde görünecektir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 
AMAÇAMAÇ 

 Web Tasarım Editörü çalışma alanını ve araçlarını tanıyarak, yapacağınız bir site 

tanımı ile resimleri yerleştirebileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA 
 

 

 Kelime işlemci programları araştırarak, Web Tasarım Editörü metin işlemleri 

arasındaki farklılık ve benzerlikleri kıyaslayınız. 

 Animasyon hazırlama, video ve ses ekleme ile ilgili önceki bilgilerinizi gözden 

geçiriniz. 

 

3.GÖRSELLERİ EKLEMEK 
 

3.1.Metin Türleri ve Özellikleri 
 

Web Tasarım Editörüyle çalışırken metin içindeki yeni satırların görüntülenmesi için 

metin tercihlerinde düzenlemeler yapmamız gerekir. Bu ayarları Düzen menüsü altında 

bulunan Tercihler seçeneğini tıklayarak yapabiliriz. Açılan tercihler penceresinden kategori 

listesinden kod formatı seçip satır kesme türü alanında CR LF(Windows) seçeneğini aktif 

hale getirilmelidir. 

 

Tasarım sayfamıza metin eklemek için birkaç yöntem vardır. Ama en basit olanı ve en 

çok kullanılanı sayfamızda istediğimiz yerine metni direkt yazmak veya kopyala, yapıştır 

yapmaktır. Sayfamıza herhangi bir metin eklediğinizde “Özellikler” denetçisinde metin ile 

ilgili özellikler aktif olur ve üzerinde değişiklik yapılabilir.  

Metin için Özellikler denetçisi iki bölümü ayrılmıştır: HTML ve CSS. HTML alanında 

metnin HTML özellikleri düzenlenebilir. Metninizin görsel özelliklerini düzenlemek için 

CSS seçeneğini seçilmelidir. Programda artık gelişmiş metin özellikleri için CSS Stil 

özellikleri kullanılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 3.1: HTML ve CSS metin seçenekleri 

Metinleri Düzenlemek 

 

Metin yazarken paragraf yapmak veya bir alt satıra inmek metnin okunurluğunu ve 

sitemizin görünürlüğünü kolaylaştırır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir alt satır 

kavramı ile paragraf kavramıdır. Yazılarda paragraf oluşturmak için Enter tuşunu 

kullanılabilir. Paragraf olmadan bir alt satıra inmek için Shift + Enter tuş bileşimini 

kullanılabilir.  

 

Metinleri hizalamak için hizalanacak metni seçtikten sonra Özellikler panelinden CSS 

sekmesi altındaki seçenekleri kullanılabilir. 

 

Sayfamızdaki metinleri madde işareti şeklinde oluşturmak için Özellikler panelinden 

HTML sekmesi altındaki seçenekleri kullanılabilir.  HTML sayfalarında her bir paragraf bir 

madde imi olarak kabul edilir. Metinler seçilerek özellikler penceresinden “HTML” 

grubunda yer alana madde işaretleri simgesi tıklanır. 

 

Web sayfamıza klavyemizde olmayan özel karakterleri ( €,β,©,∞,±,®,™ gibi ) 

eklemek için ekranın sağ tarafındaki “Ekle” paneline tıklanır. Burada “Metin” sekmesi 

altında metinlerle ile ilgili birçok işlem yapmak mümkündür. 

 

Metinlere Temel CSS Stil Özellikleri Uygulama 

 

Web tasarım programında CSS özelliğini kullanarak yazmış olduğunuz metinlere 

özellikler uygulayabilirsiniz. Bu uygulamaları kaydederek, yeni bir metne bu stilleri 

aktarabilirsiniz. Herhangi bir metni seçip, Özellikler denetçisinden CSS başlığı altında bu 

metne bir stil uyguladığınızda ( kalın yazı, farklı font ve renk gibi) “Yeni CSS Kuralı” 

iletişim penceresi açılır. Burada bu uygulamayı kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz bu stil, 

Özellikler penceresindeki “Hedeflenen Kurallar” kutusunda görülecektir. Burada yeni 

düzenlemeler yapabilirsiniz. Yaptığınız her değişiklik kaydettiğiniz bu stile otomatik olarak 

eklenecektir. 
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Şekil 3.2: CSS Stilleri ile metin düzenleme 

3.2.Listeler 
 

Web tasarım programında yazılmış olan metinleri listeler şekline dönüştürebiliriz. 

Ancak liste şekline dönüştürülecek olan metinlerin, satır sonlarında mutlaka “Enter” tuşu 

kullanılmış olmalıdır. Liste dönüştürme işlemi için ilgili metin seçildikten sonra, altta 

gördüğümüz seçeneklerle uygulama yapılabilir. 

 

Şekil 3.3. Sıralı ve sırasız liste oluşturma 

Listeye dönüştürülmüş metinlerin Liste görünümlerinde değişiklik yapabilmek için 

Format > Liste > Özellikler menü yolunu kullanabiliriz. Açılan Liste Özellikleri 

Penceresinde gerekli değişiklikleri yapabiliriz. Aynı pencereye Özellikler panelindeki, “Liste 

Öğesi” sekmesi ile de ulaşılır. 
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Şekil 3.4: Liste özellikleri iletişim kutusu 

Liste işlemleri sırasında “Girinti ve Çıkıntı” seçenekleri kullanılarak tanım listeleri de 

oluşturulabilir. Liste görünümü iptali için uygulanan liste sekmesine tekrar tıklamak 

yeterlidir. 

 

3.3.Harici Metinler 
 

Herhangi bir internet sayfasından ya da kelime işlemci programından metin 

kopyalayıp tasarım sayfamıza yapıştırabiliriz. Bu işlem sırasında kopyalanan metnin 

formatını koruması için “Özel Yapıştır” seçeneğini de kullanabiliriz. 

 

Metin kopyalandıktan sonra sayfamıza yapıştırmadan önce faremizin sağ tuşu ile 

sayfada tıklayarak açılan menüden “Özel Yapıştır” seçeneği seçilir. Ve burada korumak 

istediğimiz formata göre özel ayarlamalar yaptıktan sonra “Tamam” komutu ile metni 

sayfaya aktarabiliriz. 

 

Şekil 3.5: Harici metinleri uygun biçimde aktarma seçeneği 
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3.4.Resimlerle Çalışma 
 

Resimler ziyaretçilerin dikkatini çekmek ve/veya site üzerinden vermek isteğimiz 

mesajları daha etkin bir şekilde iletmek için etkili birer araçtır. 

 

Web Tasarım programı, sitemizde kullandığımız resimler üzerinde kontrol imkânı 

sağlar. Bu sayede resim özelliklerini program içinden hızlı şekilde değiştirebilir, sitemiz için 

uygun hale getirebilir veya diğer resim işleme programları ile açabiliriz. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus, resimlerinizin çalışma klasörü içerisinde toplu olarak bir alt klasörde 

yer almasıdır. Daha önce ifade edildiği gibi resimler için “image” ya da “images” isimli alt 

klasörler oluşturulmalıdır. 

 

Sayfaya arka plan resmi ekleme: Sayfalarımızın kullanıcıların dikkatini daha çok 

çekmek veya iletmek istediğimiz mesajları daha etkin şekilde aktarabilmek için arka planını 

da ayarlayabiliriz. Sayfanın arka planını değiştirmek için “Değiştir” menüsünden Sayfa 

Özellikleri komutu kullanılabilir. Bunu Özellikler panelindeki Sayfa Özellikleri 

seçeneğinden de yapabiliriz. 

 

 

Şekil 3.6: Arka plan rengi ya da resmi belirleme 

Açılan iletişim kutusunda “Görünüm CSS” sekmesinden “Arka Plan Rengi” 

kısmından isteğimiz rengi veya “Arka Plan Resmi” kısmından isteğimiz resmi seçerek arka 

planımızı değiştirebiliriz. İstersek ikisini de bir arada kullanabiliriz. Resim eklemede 

“Yinele” seçeneği ile değişik yerleştirme seçenekleri belirleyebiliriz. 

 

Sayfaya resim ekleme: Sayfalarımızda kullanmak isteğimiz resimleri öncelikle olarak 

sayfaya eklemek gerekmektedir. Bunun için resmi eklemek isteğimiz yere imlecimizi 

yerleştirdikten sonra “Ekle menüsünden Resim” seçeneğini kullanılabilir. 

 

Resim dosyamızı seçtikten sonra “OK” diyerek resmi seçebiliriz. Daha sonra 

karşımıza “Görüntü Etiketi Erişebilirlik Özellikleri” penceresi çıkacaktır. Burada “Alternatif 
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Metin” kısmına imleç resim üzerine gelince çıkacak kısa bir açıklama yazılabilir ve daha 

sonra “OK” diyerek sayfamıza resim eklenmiş olur.  

 

Resim özellikleri: Sayfamıza eklediğimiz resimlerin özelliklerini “Özellikler” 

panelini kullanarak düzenleyebilirsiniz. Bu panel resmin üzerine tıklatıldığında açılacaktır. 

Bu pencerede bulunan bazı kontrol özellikleri şunlardır: 

 

Şekil 3.7: Resim özellikleri belirleme seçenekleri 

Resmin genişliği - Resmin yüksekliği (1) 

Resim dosyamızın kaynağının adresi (2) 

Resim dosyamıza verebileceğimiz link bağlantısı (3) 

Resim üzerine gelince çıkacak açıklama (4) 

Resmin sağında – solunda ve altında – üstünde bırakılacak boşluk (5) 

Resim kenarlığı (6) 

 

Web Tasarım Editörü ile resim özelliklerini (özellikle boyutunu) değiştirdiğimizde 

resmimizin kalitesinin değişeceğini unutmamak gerekir. Bunun olmaması için sayfamızda 

kullanacağımız resimleri öncelikle resim düzenleme programında düzenlememiz 

gerekmektedir. 

 

Resimler verdiğimiz isimler genel olarak sayfamızda görünmese de isim vermek 

tasarım açısından önemli bir noktadır. Bu isimleri verirken Türkçe karakter kullanmamaya 

ve resim açısından tanımlayıcı bir isim kullanmak her zaman avantajdır. Bu isimleri pek 

kullanmaksak da kod yazım esnasında işimize çok yarayacaktır. Bunun için resmi seçtikten 

sonra “Özellikler” panelinden “ID (Kimlik)” kısmı kullanılabilir. 

 

Özellikler panelinde “Hizala” seçeneği ile metin ile resim arasında düzenleme 

yapabilirsiniz. 

 

Varlıklar Panelini Kullanarak Resim Ekleme  

Varlıklar paneli, birçok site bileşeninin web tasarım editörü içinden düzenlenmesini 

sağlamaktadır. Böylelikle sitenin kontrolü kolaylaşmaktadır. Varlıklar yardımıyla site içinde 

bulunan resim, renk, köprü, komut dosyaları, filmler, animasyon, şablonlar gibi birçok 

nesneyi kontrol edebiliriz. Bu panel yardımıyla resimlerin takibi, ön izlemesi ve site içine 

eklenmesi gerçekleştirilir.  
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Şekil 3.8: Varlıklar paneli 

A. Görüntüler 

B. Renkler 

C. URL’ ler 

D. SWF Animasyon 

E. Shockwave Ani. 

F. Filmler 

G. Komut Dosyaları 

H. Şablonlar 

İ. Kitaplık 

 

Görüntü yer tutucu ekleme: Web Tasarım Editörü ile sitemizi oluştururken 

sayfalarımıza ekleyeceğimiz resimler hazır olmayabilir. Bu yüzden önceden bu resimlerin 

yerlerini belirlememiz gerekir. Bu durumda resimlerimizin yerine görüntü yer tutucu 

ekleyebiliriz. 

 

Yer tutucu eklemek için, “Ekle paneli Ortak sekmesinden Görüntüler” yolu ile 

“Görüntü Yer Tutucu” işlemini kullanırız.  

 

Şekil 3.9: Görüntü Yer Tutucu iletişim penceresi 
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3.5.Resim Türleri 
 

Web sitenizi geliştirirken sayfalarınızın içinde resimleri kullanarak etkiyi 

arttırabilirsiniz. Sayfalarımızda kullanabileceğimiz resim türleri; JPG, GIF ve PNG 

formatlarıdır. 

 

İnternette veya web tasarımında en çok kullanılan resim formatları GIF ve JPEG’dir. 

Site içinde kullanılacak resimler seçilirken en yüksek kalite ve en düşük dosya boyutu 

hedeflenmelidir. Dosya boyutları büyüdükçe sayfamızın yüklenmesi yavaş olacaktır. Site 

içindeki resimlerde GIF formatı kullanmak daha hızlı bir web sitesi sağlayacaktır. Ancak 

fotoğraf gibi kalitenin ön plana çıktığı resimlerde ise JPEG formatı kullanmak daha tercih 

edilen bir yöntemdir. 

 

3.6.Resim Düzenleme 
 

Web Tasarım Editörünün içerinde resim düzenleme programına geçiş için bir özellik 

bulunmaktadır. Bu özellik yardımı ile Resim İşleme Programına geçiş sağlayarak resim 

üzerindeki her türlü düzenlemeyi burada yapabilirsiniz. 

 

Bu işlem için Özellikler denetçisinde bulunan program simgesini tıklamak yeterlidir. 

 

Şekil 3.10: Resim düzenleme programına geçiş simgesi 

Çoklu Ortam Bileşenleri Ekleme 

Sayfanıza flash, film, ya da ses dosyaları ekleyerek daha görsel hale gelmesi 

sağlanabilir. Öncelikle bu tür nesneleri ilgili programlarda oluşturmak gerekmektedir. 

 

Sayfaya ses oynatıcısı ekleme: Web Tasarım Editöründe sayfanıza ses dosyaları 

ekleyebilirsiniz. Bunun için Ekle panelinden Ortak > Ortam > Eklenti düğmesine tıklamanız 

yeterlidir. Karşınıza “Dosya Seç” penceresi gelecektir. Burada eklemek istediğiniz ses 

dosyasını seçerek Tamam düğmesine bastığınızda ses dosyasını sayfanıza eklemiş 

olacaksınız. 

 

Sayfaya Flash Animasyonu ekleme: Sayfalarınıza Flash Animasyonu eklemek için 

Ortak sekmesindeki çoklu ortam bileşenleri menüsüne tıklayarak Flash’ı seçmeniz yeterli 

olacaktır. Resimlerde olduğu gibi Varlıklar panelini kullanarak belgelerinize Flash 

animasyonları da ekleyebilirsiniz. Flash animasyonu eklemek için Ekle panelinden Ortam 

açılır menüsüne tıklayın ve Flash seçeneğini seçin. Flash animasyonu eklenirken 

erişilebilirlik penceresi açılacaktır. 
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Şekil 3.11: Nesne etiketi erişebilirlik nitelikler penceresi 

 Başlık: Medya nesnesi için bir ad girilir.  

 Erişim anahtarı: Tarayıcıda form nesnesini seçmek için bir harf girilir. Site 

ziyaretçisinin nesneye erişmek için Ctrl tuşuyla birlikte erişim anahtarına 

yazdığı harfi kullanması gerekmektedir. Örneğin erişim anahtarı olarak H 

girerseniz tarayıcıda nesneyi seçmek için Ctrl + H tuşuna basmanız 

gerekmektedir.  

 Sekme dizini: Nesnenin sekme sırasının sayısı girilmelidir. Sekme sırası 

belirlemek, sayfada başka bağlantılar ve form nesneleri olduğunda ve 

kullanıcının belirli bir sırada bu sekmelerde ilerlemesi gerektiğinde yararlıdır. 

Ayarlamaları yaptıktan sonra tamam seçeneğini seçeriz ve film dosyası 

sayfamıza eklenmiş olur. Eklenen dosyanın boyutlarını Özellikler penceresi 

yardımıyla değiştirebiliriz. 

 

Herhangi bir Flash Animasyonunu sayfanıza eklediğinizde özellikler paneli aşağıdaki 

gibi değişir. Buradaki alanlar: 

 

Şekil 3.12: Animasyon seçeneklerini Özellikler panelinde belirleme 

 Gen: Genişlik. 

 Yük: Yükseklik. 

 Dosya: Dosyanın sitenizdeki yeri. 

 Kaynak: Bu dosya için orijinal FLA dosyanız varsa onun yeri. 

 Düzenle: Bu dosyanın orijinal FLA dosyasını açıp düzenlemeniz için gerekli 

buton. 

 D Boşluk: Animasyonun sağında ve solunda verilecek dikey boşluk. 

 Y Boşluk: Animasyonun üstünde ve altında verilecek yatay boşluk. 

 Kalite: Animasyonun hangi kalitede oynayacağı. Bu ayarı eğer 

ziyaretçilerinizin düşük bilgisayar yapılandırmaları olduğunu düşünüyorsanız 

değiştirin. 

 Oynat/Çal: Animasyonu DW içinde ön izlemek istiyorsanız gerekli buton 
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 Parametreler: Flash animasyonuna göndermek istediğiniz parametreleri burada 

belirtebilirsiniz. 

 Hizala: Flash animasyonunu etrafındaki başka bir nesneye göre hizalama 

seçeneği 

 Wmode:Flash’ın görünüm parametresi 

 Ölçek: Flash animasyonunun genişliğinin %100 olması durumunda bu boyuta 

gelirken eğerdeforme olmasını istemiyorsanız Kenarlık Yok seçeneğini, eğer 

deforme olmasında sakınca yoksa Tam Sığma seçeneğini seçebilirsiniz. 

 

Sayfaya Shockwave ekleme: Shockwave Flash gibi çoklu ortam oynatıcısıdır. 

Shockwave’in Flash’tan farkı daha büyük ve karmaşık web uygulamaları için kullanılır. 

Shockwave, Flash’a göre daha yavaş bir başlama hızına sahiptir. Uzantısı “shockwave .dcr” 

dir. Web sayfamıza Shockwave eklemek için Ekle panelinden Ortak > Ortam >Shockwave 

düğmesine tıklamanız yeterlidir. 

 

Uygulama ekleme: Web tasarım editörünü kullanarak belgenize uygulama (javaapplet) 

ekleyebilirsiniz. Ekle panelinden Ortak > Ortam > Uygulama seçeneğini seçmeniz yeterlidir. 

Açılan pencereden java uygulaması içeren bir dosya seçmeniz yeterlidir. Java apletinin 

özelliklerini Özellikler penceresinden ayarlayabilirsiniz.  

 

 Ad: Uygulamayı tanımlamak amacıyla bir ad girilir.  

 Gen ve Yük: Uygulamanın piksel cinsinden genişliği ve yüksekliği belirlenir.  

 Kod: Uygulamanın Java kodunu içeren dosya belirlenir.  

 Temel: Seçili uygulamanın klasörü belirlenir. Uygulamayı seçtiğinizde 

otomatik olarak doldurulur.  

 Hizala: Nesnenin sayfada hangi konumda hizalanacağı seçilir.  

 Alt: Kullanıcının tarayıcısında java apletleri devre dışı bırakılmışsa ya da 

tarayıcı java apletlerini desteklemiyorsa kullanılacak olan içerik belirlenir.  

 D Boşluğu ve Y Boşluğu: Uygulamanın çevresindeki beyaz boşluğun piksel 

cinsinden değeri belirlenir.  

 Parametreler: Ek parametreler girmek için iletişim kutusu açar. Bu 

parametreler uygulamaya aktarılır. 

 

 

3.7.Flash Video Ekleme 
 

Sayfalarımıza Flash Videolar eklemek için Ekle panelinden Ortak > Ortam > FLV 

düğmesine tıklamanız yeterlidir.  Karşımıza FLV ekle penceresi çıkacaktır. 
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Şekil 3.13: FLV video ekleme 

 Video Türü: Video akışının nasıl olacağı seçilir.  

 URL: Yüklenecek olan videonun yolu belirtilir.  

 Dış Görünüm: Video oynatıcının görünümü belirlenir.  

 Genişlik: FLV dosyasının piksel cinsinden genişliği ayarlanır. Dosyanın gerçek 

boyutunu kullanmak istiyorsanız boyutu algıla seçeneğini seçmelisiniz.  

 Yükseklik: FLV dosyasının piksel cinsinden yüksekliği ayarlanır. Dosyanın 

gerçek boyutunu kullanmak istiyorsanız boyutu algıla seçeneğini seçmelisiniz.  

 Sınırla: FLV dosyasının genişliği ve yüksekliği arasındaki oranı korur.  

 Otomatik Oynat: Web sayfası açıldığında videonun otomatik oynatılıp 

oynatılmayacağı seçilir.  

 Otomatik Geri Sar: Videonun oynatılması tamamlandığında kayıttan oynatma 

denetiminin başlangıç konumuna dönüp dönmeyeceği belirlenir. Tüm bu 

ayarlamaları yaptıktan sonra tamam tuşuna bastığımızda videomuzun sayfamıza 

eklendiğini göreceksiniz. 
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 UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Aşağıda verilen işlem faaliyetlerini takip edip, Web Tasarım Editöründe temel metin 

işlemleri yaparak, sayfanıza resim ve çoklu ortam bileşenlerini ekleyiniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yeni bir sayfa açarak kaydediniz.  

 Bir sayfa planı yapınız.  Tüm uygulamalarda tablo kullanmaya 

özen gösteriniz. 

 Sayfada metinler oluşturarak, 

düzenlemeler yapınız. 

 Başlık, açıklamalı metin gibi değişik 

düzenlemeler yapmaya özen gösteriniz. 

 Satır ve paragraf ayrımlarına dikkat 

ediniz. 

 Sayfaya harici metinler aktararak listeler 

oluşturunuz. 

 Sıralı ve sırasız listeler oluşturmaya 

çalışınız. 

 Girinti ve çıkıntı işlemlerine dikkat 

ediniz. 

 Sayfaya bir resim ekleyiniz.  Resim eklemeden önce boyut, renk ve 

rötuş işlemlerini harici bir resim işleme 

programında yapmanız daha faydalı 

olacaktır. 

 Sayfanıza bir ses oynatıcı ekleyiniz.  Tüm çoklu bileşenleri Tablo ve sayfa 

planınıza göre yerleştirmeye özen 

gösteriniz. 

 Sayfanıza bir video ekleyiniz.  Tüm videoları ve oynatıcıları Tablo ve 

sayfa planınıza göre yerleştirmeye özen 

gösteriniz. 

 Sayfanıza bir animasyon ekleyiniz.  Tüm animasyonları Tablo ve sayfa 

planınıza göre yerleştirmeye özen 

gösteriniz. 

 Sayfanıza bir düğme ekleyiniz.  

 Sayfanızı F12 tuşu ile test ediniz.  

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

51 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ( ) Web tasarım editörüyle çalışırken metin içindeki yeni satırların 

görüntülenmesini sağlamak için kullandığımız işletim sistemine göre metin tercihlerini 

ayarlamalıyız.  

2. ( ) Web tasarım editöründe satır sonu eklemek için Enter tuşuna basmalıyız.  

3. ( ) Web tasarım editöründe Ctrl+ Shift ve boşluk tuşlarına birlikte basarak 

metinler arasına bölünmez boşluklar ekleyebiliriz.  

4. ( ) Harici bir dosyadaki metinleri tüm stilleri ile birlikte Web tasarım editörüne 

kopyalamamız mümkün değildir.  

5. ( ) Sayfamıza hem arka plan rengi hem de arka plan resmi eklediğimizde sayfa 

yüklenirken öncelikle arka plan resmi gelecektir.  

6. ( ) Varlıklar paneli mizanpaj menüsü altında yer almaktadır.  

7. ( ) Sayfamıza eklediğimiz resimlerin etrafına metin girişi yapabilmek için 

Özellikler penceresinde bulunan Hizala listesinden faydalanılır.  

8. ( ) Sayfamızda bulunan resmi harici bir resim düzenleme editöründe 

düzenleyemeyiz.  

9. ( ) Sayfanıza ses dosyası eklemek için Ortak menü grubu içindeki Ortam açılır 

menüsü altında bulunan Uygulama düğmesine tıklanmalıdır.  

10. ( ) Flash video eklemek için Ortak menü grubu içinde yer alan Ortam Açılır 

menüsündeki FLV seçeneği seçilmelidir.  

11. ( ) Web tasarım editörünü kullanarak sayfalarımıza java apleti ekleyebiliriz.  

12. ( ) Eklediğimiz uygulamaların özelliklerine ait düzenlemeleri mizanpaj 

menüsünden gerçekleştirebiliriz.  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 
 

 

Web tasarım editörü ile sayfa içine ve sayfa dışına bağlantılar oluşturabileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA 
 

 

 Sayfa içinde ya da sayfa dışına bağlantı oluşturmanın faydalarını araştırınız.  

 

4.BAĞLANTILARI OLUŞTURMAK 

 
4.1.Linklerle Çalışma 

 

Linkler ya da bağlar; site içinde bulunan metin, resim veya diğer tüm elemanlar 

arasında doğrusal bir bağlantı kurabilmek için kullanılırlar. Bağlar iki elemanı birbirine 

bağlayan araçlara verilen isimdir. Bu bağlar iki web sitesi olabileceği gibi site içerisinde bir 

sayfa, metin, resim gibi elemanlarda olabilir. Web tarayıcıları veya tasarım programları 

farklı renk, alt çizgi veya fare işaretçisini değiştirerek bu nesnelerin bağlantılı olduklarını 

belirtir. 

 

Web Tasarımı yaparken link vermeden önce link verilecek sayfaların kaydedilmesine 

dikkat etmek gerekir. Çünkü kaydedilmemiş bir sayfaya link vermek ve sonradan sayfayı 

başka bir isim ile kaydetmek linklerin çalışmamasına neden olabilir. 

 

Bağlantı oluşturacağımız metni ya da nesneyi seçtikten sonra Özellikler penceresinde 

bulunan Bağ alanına adres girişi yapmalıyız. Aynı işlemi bağlantı oluşturulacak metni 

seçtikten sonra Ortak menü grubu içinde bulunan Köprü seçeneği yardımıyla da yapabiliriz. 

 

Link özelliklerini düzenleme: Sayfamızdaki bağlara ait yazı tipi, renk ve stil 

düzenlemelerini Sayfa Özellikleri penceresinde bulunan Kategori listesindeki Bağlar 

seçeneği aktif hale getirilerek yapılabilir. 

 

Bu pencere içinde bulunan seçeneklerle yazı tipi, yazı boyutu, köprü renkleri (bağ, 

ziyaret edilen, rollover, etkin) ve alt çizgi stilini belirlememizi sağlayan seçenekler 

bulunmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 4.1: Sayfa özellikleri iletişim kutusu 

Link adreslerinin açılış şekilleri: Web tasarım editörü ile oluşturduğumuz 

sayfalardaki bağlar ile açılacak olan sayfanın açılış şeklini Özellikler penceresinde bulunan 

“Hedef” alanından belirleyebiliriz. 

 Blank: Bağlı sayfayı, yeni bir pencerede açar.  

 Parent: Bağlı sayfayı, köprünün bulunduğu sayfada açar.  

 Self: Bağlı sayfayı, köprünün bulunduğu çerçevede açar.  

 Top: Bağlı belgeyi tam büyüklükte bir pencerede açar.  

 

4.2.Link Türleri 
 

Link (bağlantı) türlerini iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar “Site İçi” ve “Site 

Dışı” olarak gösterilebilir.  

 

Site içi bağlantılardan ilki o an ekranda görülen web sayfası içinde kullanılan 

bağlantılardır. Örneğin “Çapa” dediğimiz bağlantılar, buna bir örnektir.  Diğer site içi 

bağlantılar ise, site içinde bulunan başka bir sayfaya, resme gitmek için kullanılan 

bağlantılardır. 

 

Bir metine veya resme link verme: Yazılı bir sözcük ya da sözcük gurubuna link 

vermek için önce metin seçilir. Daha sonra “Özellikler” denetçisinde, “Bağ” kutucuğuna 

adres yazılır. Adres yazma işlemlerinde önemli olan kuralları aşağıda gördüğünüz şekilde 

belirleyebiliriz: Eğer başka bir siteye bağ verilecekse, bu sitenin tam adının yazılması 

gerekir. Örneğin: http://www.google.com.tr/ gibi… Ardından mutlaka “Enter” tuşu ile 

onaylamamız gerekir. 

 

 

Şekil 4.2: Başka bir siteye link verme 

http://www.google.com.tr/
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Sitenizin içinde başka bir sayfaya link vermek için “Bağ” kutusunun yanında bulunan 

simgeleri kullanırız. simgesine tıklayarak kayıtlı sayfaya ulaşarak link verebileceğimiz 

gibi,  simgesini “Dosyalar” panelindeki ilgili dosyaya sürükleyerek de link verebiliriz. 

 

Şekil 4.3: Bir sayfa ya da resme link verme 

Sayfa içinde link vermek: Web sitemizde kullandığımız belge çok uzunsa ya da 

birkaç bölümden oluşuyorsa, ziyaretçinin belge içinde rahat dolaşabilmesi için belgenin belli 

noktaları arasında bağlantı oluşturmamız gerekebilir. Bu yöntem, ziyaretçilerin yazı ile dolu 

bir ekranı sürekli kaydırma derdinden kurtarır. Sayfasının ortasında veya sonuna doğru olan 

bir kullanıcı sayfa başına gitmek isteyebilir. İşte bu tür sorunları aşmak için sayfa içi link 

yöntemi kullanılır. “Çengel Atma Yöntemi” veya “Adlı Bağlantı” da denilen bu yöntemde, 

sayfanın çeşitli yerlerinde atlanacak bağlantı yeri işaretlenir. Sayfa içi bağlantı eklemek için 

sayfada gidilmek istenen yer mouse ile tıklanır. Daha sonra Ekle panelinden “Ortak” 

sekmesindeki “Adlı Bağlantı” seçeneği seçilir. Buraya tıklandığında karşımıza bir pencere 

çıkacaktır. Bu pencerede “Bağlantı Adı” kısmına benzersiz ve bağlantımız için anlamlı bir 

isim vererek ( Türkçe karakter olmadan ) “OK” butonu ile çengelimizi oluştururuz. Bu 

çengel sayfamızda imleç nerede ise oraya otomatik olarak eklenecektir. Bunu istediğimiz 

noktaya sürükleyebiliriz. Tasarım aşamasında sayfamıza eklenen bu nesne web tarayıcısında 

görünmeyecek ancak bağlantılar çalışacaktır.  
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Şekil 4.4: Sayfa içinde link oluşturma 

Adlı bağlantı nesnemizi oluşturup yerini belirledikten sonra sitemiz içinde bulunan 

metin, resim, nesne gibi elemanlara normal link verme işleminde yaptığımız nesne seçilir ve 

“Link” kısmından adlı bağlantı için “#adlıbağlantı” şeklinde ifade yazılır. Örneğin; adlı 

bağlantının adı deneme ise link kutucuğuna “#deneme” şeklinde yazılmalıdır. Böylelikle 

seçili olan nesneye tıklandığında sayfa içinde çengel nerede ise ekranımız site içinde oraya 

gidecektir. 

 

Resim tabanlı bağlantılar: Öğrendiğimiz resim ekleme yöntemleriyle sayfamıza 

eklediğimiz resimlere link verebiliriz. Bunun için ilgili resmi seçip Özellikler penceresinde 

bulunan Bağ alanına adres girişi yapmamız gerekmektedir.  

 

Resimlere link verme işlemi metin ile aynıdır.  Farklı olan sayfamızda bulunan 

resimlere köprüler oluşturabildiğimiz gibi resimlerin üzerindeki belirli alanlara da köprüler 

atayabiliriz. Bu işlemi yapmak için resim üzerinde etkin resim noktaları ya da sıcak noktalar 

oluşturmamız gerekmektedir. Etkin resim noktalarını dikdörtgen, daire ya da çokgen 

şeklinde oluşturabiliriz.  

 

Etkin resim noktası oluşturmak için ilgili resim alanı seçildikten sonra Özellikler 

denetçisinde bulunan etkin nokta araçlarından biri tıklanarak resimde köprü oluşturulacak 

alan belirlenir.  

 

Bu penceredeki Bağ alanına adres girişi yapılır. Hedef alanında link verilmiş sayfanın 

nasıl açılacağı belirlenir. Alt alanına ise resim ile ilgili kısa bir açıklama girilir.  
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Şekil 4.5: Seçili bir resim alanına link atama 

4.3.E-posta Linkleri 
 

Web Tasarımı programı içinde e-posta adreslerine link vermek mümkündür. Bunun 

için yapmamız gereken normal link verme işlemi ile hemen hemen aynıdır. Aradaki tek fark 

web tarayıcısının bağlantının e-posta adresi olduğunu anlaması için adresin önüne “mailto:” 

ön ekini getirmektir. Örnek olarak enformatik@aku.edu.tr e-posta adresine link vermek 

istersek “Link” bölümüne “mailto:enformatik@aku.edu.tr” yazmak yeterli olacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek “Web Tasarım Editörü” ile sayfa 

içine ve sayfa dışına bağlantılar oluşturunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yeni bir sayfa açarak kaydediniz.  

 Bir metin oluşturarak ya da ekleyerek 

istediğiniz bölümde ona bir bağlantı 

veriniz. 

 Bağlantı özelliklerini ayarlamaya özen 

gösteriniz. 

 Sayfaya bir resim ekleyerek ona bir 

bağlantı veriniz. 

 Sayfa açılış şekli belirlemeye dikkat 

ediniz. 

 Eklenen resmin belli bir alanına bağlantı 

veriniz. 

  

 Sayfa içi bağlantılar ekleyiniz.  Uzun metinlerde bağlantılar kullanmaya 

özen gösteriniz. 

 E-posta bağlantısı ekleyiniz.  

 Tüm bağlantılarınızı test ediniz.  

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Web tasarım editörü ile sayfalarınızı oluşturduktan sonra bu sayfalar arasında 

bağlantılar oluşturabiliriz.  

2. ( ) Bağlantı oluşturacağımız metni ya da nesneyi seçtikten sonra Özellikler 

penceresinde bulunan Sınıf alanına adres girişi yapmalıyız.  

3. ( ) Sayfamızdaki bağlara ait yazı tipi, renk ve stil düzenlemelerini Sayfa Özellikleri 

penceresinde bulunan Kategori listesindeki Bağlar seçeneği ile yapılır.  

4. ( ) Köprü adreslerinin açılış şekilleri, Özellikler penceresinde bulunan Hedef 

seçeneği ile düzenlenir.  

5. ( ) Etkin resim noktaları ile sayfalara resim eklenir.  

6. ( ) Çok uzun yazı ya da bölümlerden oluşan sayfalarda belli noktalara yer imi 

ekleyerek köprü oluşturmak içeriğe ulaşmayı kolaylaştırır.  

7. ( ) Sayfa içine yer imi eklemek için Ortak menü grubu içinde bulunan Adlı 

Bağlantı seçeneği seçilmelidir.  

8. ( ) E-posta bağlantısı eklemek için, ilgili nesne ya da metin seçildikten sonra 

Özellikler penceresinde bulunan Bağ alanına “mail:” ifadesi ile başlayan e-posta adresi 

girilmelidir.  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

 
 

Web tasarım editörü ile CSS panelinde stiller oluşturabileceksiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA 
 

 CSS ile düzenlenmiş örnek web sayfalarını inceleyerek, sayfa planı ve yazı 

düzenlemeleri hakkında ön fikir sahibi olunuz. 

 

5.CSS PANELİ 

5.1.Web Tasarım Editörü ile Sayfa İçinde CSS Kullanımı 
 

“Cascading Style Sheets” (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçem 

Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS), HTML'ye ek olarak metin ve format biçimlendirme 

alanında fazladan olanaklar sunan bir web teknolojisidir. Stil, tek bir isim ve çatı altında 

tanımlanan birçok biçimlendirme kümesi niteliğindedir. 

 

İnternet sayfaları için şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, bağımsız olarak 

harflerin stilini, yani renk, yazı tipi, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de 

kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki esnekliktir.  

 

Stillerin avantajını en genel şekilde ifade etmek gerekirse; bir stilin özelliklerinden 

herhangi birinde (renk, biçim, boyut gibi ) bir değişiklik yaptığınızda, yapılan bu değişiklik 

bu stil tarafından kontrol edilen yani bu stile bağlı bütün elemanlarda ve sayfalarda 

güncellenmiş olur. CSS yardımıyla Web Tasarım Editöründe yapması karışık ve uzun olan 

birçok işlemi otomatikleştirmiş oluruz.  

 

Stil sayfalarını kullanmanın bir diğer avantajı da, web sayfalarının içeriğinin 

biçimlendirmeden ayrı tutmasıdır. CSS ile yapacağımız değişikler içerik ne olursa olsun 

bağlı bulunan bütün elemanlarda uygulanacaktır. Sayfamıza metin, resim veya nesne biçim 

ayarı yapmadan sadece yaptığımız stile bağlamak yeterli olacaktır. 

 

Dâhili stiller: Dâhili stiller sadece geçerli belgede tanımlanan, kullanılan stillerdir. 

Sitenizdeki tek bir sayfa için bir stil tanımları oluşturacaksanız dâhili stilleri 

kullanabilirsiniz. Eğer tanımladığınız stilin siteniz içinde birden fazla sayfada kullanılmasını 

istiyorsanız, harici bir stil sayfası oluşturmanız ve bu stil sayfasını aynı görünüme sahip 

olmasını istediğiniz her belgeye bağlamanız gerekir. Mümkün olan her yerde harici stil 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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sayfaları kullanmanız tavsiye edilir. Harici stiller diğer belgelerdeki stilleri kullanabilmenizi 

sağladığı için çok kullanışlıdır.  

 

Ayrıca, harici stiller için kullanılan biçimlendirme kodu ortak bir harici belgede 

saklandığı için bu stil sayfasını kullanan Web sayfaları biçimlendirme bilgilerini tekrar tekrar 

yüklemek zorunda kalmaz. Bu da daha az kod kullanılmasını sağlar ve böylece sayfalar daha 

hızlı yüklenir. Bunlara ek olarak, hepsi aynı yerde bulunduğu için stillerin güncellenmesi de 

daha kolay olur. 

 

Şekil 5.1:CSS paneli 

Dâhili stil oluşturmak için CSS panelinden yararlanacağız. Bu panel içinde hem dâhili 

hem de harici stilleri bir arada görebilirsiniz. Bu panel açık değilse açmak için Pencere > 

CSS Stilleri seçeneğini seçin. 
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Şekil 5.2: Sayfada CSS kullanımı 

 

CSS Styles panelinde, sayfa özelliklerini tanımladığınızda oluşturulan stillerin bir 

listesi bulunur. CSS panelinin altındaki yeni CSS kuralı butonuna  basın. Karşınıza yeni 

stil oluşturma penceresi çıkacaktır. 

 

Şekil 5.3: Yeni stil oluşturma penceresi 

Web Tasarım Editörü içinde kullanabileceğiniz 4 çeşit stil vardır. Bunlar Sınıf, 

Kimlik, Etiket ve Bileşiktir. 
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Sınıf: Bu seçici tipi, belirli bir elemana bağlı olmayan sınıflar yaratmanızı sağlar. Tek 

bir sınıfı pek çok farklı elemana uygulayabilirsiniz. Sınıflar, başlarına konan nokta işaretiyle 

gösterilirler. 

Kimlik: Bu seçici tipi ID’ler oluşturmanızı sağlar ve önemli bir istisna dışında 

sınıflara benzerler. ID’ler belirli bir elemanı benzersiz bir şekilde tanımlama yöntemi olarak 

sayfa başına sadece tek bir kez kullanılabilirler. Benzersiz yapılarından ötürü ID’ler 

genellikle script yazma amacıyla kullanılır ve bir diyez işaretiyle (#) gösterilirler. 

Etiket: Bu seçici tipi, stil tarafından yeniden tanımlanacak olan bir eleman olarak bir 

HTML etiketinin görsel özelliklerini belirlemenizi sağlar. Etiketin varsayılan görünümü stil 

tarafından değiştirilir. 

Bileşik: Bu seçici tipi, özel etiket birleşimleri için kullanılan stiller oluşturmanızı 

sağlar (bağlamsal seçiciler). Bu seçici tipi ayrıca ID’ler oluşturmanızı sağlar ve önemli bir 

istisna dışında sınıflara benzerler. ID’ler belirli bir elemanı benzersiz bir şekilde tanımlama 

yöntemi olarak sayfa başına sadece tek bir kez kullanılabilirler. Benzersiz yapılarından ötürü 

ID’ler genellikle script yazma amacıyla kullanılır ve bir diyez işaretiyle (#) gösterilirler. 

Sınıf türü bir stil oluşturmak için aşağıdakileri yapın: Sadece dâhili bir stil oluşturacaksanız o 

zaman açılan pencere içinde “Sadece bu belge” seçeneğini seçmelisiniz. Ad alanına bu stile 

vermek istediğiniz ismi yazmalısınız. Yazmış olduğunuz ismin başına bir “.” nokta koyarak 

ismi yazabilirsiniz. Nokta işaretini koymasanız da Program bunu sizin için koyacaktır.  

 

Özellikler penceresinden “Kuralı Düzenle” seçimi ile açılan pencerede bu stil ile ilgili 

özellikleri düzenleyebilirsiniz. 

 

Şekil 5.4: İlgili stil için düzenleme iletişim penceresi 

 

Dâhili stilleri harici stillere dönüştürmek: Stil sayfaları harici olarak saklanabilir ve 

bir ya da daha fazla belgeye bağlanabilir. Bir harici stil sayfası, sadece CSS uygulamaları 

içeren bir dosyadır. Harici stil sayfalarını birden fazla web sayfasında kullanarak sayfaların 

tutarlı olmasını sağlayabilirsiniz. Dâhili stiller içeren bir belgeniz varsa ve bu stilleri diğer 

sayfalarda da kullanmak istiyorsanız, bunları harici bir stil sayfasına kolayca aktarabilirsiniz. 

Dâhili stil sayfanızı harici bir stil olarak kayıt etmek için CSS panelinde seçtiğiniz stil 
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üzerinde sağ tıkladıktan sonra “CSS Kuralını taşı...” komutunun seçmeli ve “Yeni bir stil 

sayfası...” seçeneğini işaretlemelisiniz. 

 

Şekil 5.5: Dâhili bir stili harici bir stile dönüştürme iletişim penceresi 

Bu aşamadan sonra program size yeni stil sayfanızı kayıt edeceğiniz yeri soracaktır. 

Harici stil sayfalarınızı tutacağınız en uygun yer siteniz altındaki CSS klasörünün içindir. Bu 

nedenle siteniz içinde oluşturduğunuz CSS klasörünü kullanabilirsiniz. 

 

Mevcut bir harici stili sayfaya bağlamak: Eğer harici bir stil dosyanız varsa ve bunu 

siteniz içindeki diğer sayfalarda da kullanmak istiyorsanız o zaman sayfalarınızı bu stil 

sayfalarına bağlamalısınız. Harici var olan bir stil sayfanızı bir sayfaya bağlamak için o 

sayfayı Program içinde açtıktan sonra, CSS panelinin altında bulunan “Stil Sayfasını Ekle” 

 seçeneğini işaretlemelisiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde karşınıza yeni bir iletişim kutusu 

açılacak ve sizden harici stil sayfanızın yerini soracaktır. Bu açılan pencerede stil sayfanızı 

seçtiğinizde artık içindeki css tanımlarını sayfanız içinde de kullanabilirsiniz. Harici stil 

sayfaları ile çalışırken unutmamanız gereken şey, bu stillerde bir değişiklik yaptığınızda 

buna bağlı olan tüm sayfalardaki bu stilin görünümü de değişecektir. 

 

Harici stiller oluşturmak. Font, font büyüklüğü, rengi gibi çeşitli biçimlendirme 

niteliklerini ayrı ayrı belgelerde kolayca değiştirebilirsiniz. Ancak harici stil sayfalarının 

seçeneklerinizi artırabileceğini ve bu stilleri sitenizdeki diğer belgelerde de kolayca 

uygulamanızı sağladığını unutmayın. Stillerinizi, onları kullanmak istediğiniz her sayfada 

yeniden yaratmak yerine, bütün stillerinizi saklamak üzere bir harici stil sayfası kullanabilir 

ve böylece bu stilleri söz konusu stil sayfasının bağlı olduğu her belge tarafından erişilebilir 

kılabilirsiniz. Bu da biçimlendirme işlemini önemli ölçüde hızlandırabilir.  Harici bir stil 

oluşturmak için CSS panelinde “Yeni CSS Kuralı” butonuna bastıktan sonra açılan 

pencerede Tanımla alanında “(Yeni Stil Sayfası Dosyası)” seçeneğini seçmeli veya daha 

önce harici bir stil sayfanız varsa açılan pencereden onu seçmelisiniz. 

 

Şekil 5.6: Yeni CSS kuralı penceresinde harici stil yolu tanımlama 

Sayfa karakterini değiştirmek: Sayfanızın içinde bütün metinlerinizin aynı fontta 

olmasını istiyorsanız yine sayfa özellikleri penceresi içinde Sayfa Fontu seçeneğini 

dilediğiniz bir fontu yansıtacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Sayfa fontunu belirlemek için 

Sayfa Özellikleri penceresini açın. Sayfa özelliklerini açmak için Değiştir> Sayfa Özellikleri 
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seçeneğini seçin. Açılan pencerede Görünüm (CSS) seçeneğini seçerek sayfanız içindeki 

metinlerin stil görünümlerini düzenleyebilirsiniz. 

 

Web tasarım editörü CSS düzenleme özelliği: Program varsayılan davranış olarak 

CSS sayfalarını düzenlediğinizde onları açar ve yaptığınız değişiklikleri içine ekler ancak 

otomatik olarak kayıt etmez. Bu durumda yaptığınız son değişiklikleri sayfanızda 

göremeyebilirsiniz. Bu durumu engellemek için yapmanız gereken Düzen > Tercihler 

seçeneğini seçerek CSS Stilleri menüsünden “Değiştirildiğinde CSS dosyalarını aç” 

kutucuğundaki işareti kaldırmaktır. 

 

Eklediğiniz stilleri kullanmak: Stil olarak eklediğiniz Sınıf’ları sayfanızın içinde 

kullanmak için onların etki edecekleri metinleri seçmelisiniz. Bu işlem için sayfanızın içinde 

bir metni ya da başka bir nesneyi işaretlemeli ve ona oluşturmuş olduğunuz stili seçerek yeni 

görünümünü vermelisiniz. Yazıyı işaretledikten sonra Özellikler panelindeki Stil 

penceresinden eklemiş olduğunuz bu stili seçmelisiniz. Unutmayın, bu stili CSS panelinde 

değiştirdiğinizde sayfa içinde uygulandığı her yerde değişecektir. 

 

Bir etiket için stil oluşturmak: Eğer sayfanızın içinde bir etiketin geçtiği yerlerdeki 

özelliklerini bir seferde düzenlemek istiyorsanız o zaman, o etiket için bir stil 

tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için yeni stil ekleme butonuna bastıktan sonra Etiket 

seçeneğini seçmeli ve buradan hangi etiket için işlem yapacaksanız onun seçili olduğundan 

emin olmalısınız. Örneğin; dokümanlarınızın içindeki tüm paragrafların sizin seçtiğiniz 

şekilde gözükmesini istiyorsanız o zaman açılan menüden p etiketini seçmelisiniz (HTML 

bir etiketler dilidir.). Sayfa içindeki tüm gösterimler ile ilişkili bir etiket bulunmaktadır. 

Paragraf için kullanılan etikette <p>dir. Oluşturduğunuz yeni stil, paragraf etiketleriyle 

biçimlendirilen metnin görüntülenme şeklini yeniden tanımlayacaktır. 

 

Bileşik stil hazırlamak: Bileşik stili kullanabileceğiniz yerlerden biri sayfanızın 

içindeki bağlantılara efekt eklemektir. Bileşik modu içinde hazır olarak tanımlanmış 4 adet 

link seçeneği bulunmaktadır. Bunlar: 

 

 a:link – Sayfa içinde daha önceden ziyaret edilmemiş linklerin görünümü ile 

ilgili görsel ayarlamaları yapabileceğiniz tanımlama. 

 a:hover – Sayfa içindeki linklerin üzerine geldiğinizde nasıl bir görünüm 

alacağını ayarlayabileceğiniz tanımlama. 

 a:active – Eğer çerçeveli sayfalar kullanıyorsanız tıklanmış olan linkin nasıl bir 

görünüm alacağını ayarlayabileceğiniz tanımlama. 

 a:visited – Daha önce ziyaret edilmiş bir linkin nasıl bir görünüm alacağını 

ayarlayabileceğiniz tanımlama. 
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Şekil 5.7: Bileşik stil oluşturma seçenekleri 

5.2.CSS ile Tasarım 
 

Daha önceki bölümlerimizde tablo ile tasarım konusunu işlediğimizi hatırlarsınız. Bu 

özellik, sayfada kullandığımız resim, metin ve fotoğraf gibi öğelerin sayfa üzerinde 

kendilerine ayrılan bölümlerde durmalarını sağlamak, sitenin yayınlanması sırasında 

birbirlerine karışmalarını, farklı konumlara kaymalarını engellemek için kullanılan bir 

yöntemdir. Web Tasarım Editörü, tablolar ile özel alanlar oluşturmaya gerek kalmadan 

dilimleme metodu denilen yöntemle bu işi yapmamıza olanak sağlar. Bunun için Ekle paneli 

Ortak sekmesindeki “Bim Etiketi Ekle” aracını kullanırız. 

 

Şekil 5.8: CSS ile özel tasarım alanları oluşturma seçeneği 
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Dilimleme yolu ile tasarım alanları oluşturma: Ekle > Ortak >Bim Etiketi Ekle 

komutu ile açılan iletişim kutusuna vereceğimiz talimatlarla sayfamızda özel alanlar 

oluşturup, bu alanlara resim, yazı gibi görsel elemanlarımızı yerleştirebiliriz. Komutu 

verdikten sonra açılan Yeni CSS Kuralı iletişim penceresinde ilgili seçimi yaptıktan sonra 

“Tamam” komutu verdiğimiz zaman seçilecek olan alan için tanımlama penceresi ekrana 

gelir. Burada “Kutu” sekmesini kullanarak, alanla ilgili değerlerimizi belirleyerek “Tamam” 

komutları ile işlemi onayladığımız zaman alanın sayfada oluştuğunu görürüz. Aşağıda örnek 

bir alan oluşturma işlemini görüyorsunuz. 

 

Şekil 5.9: Resim, yazı ya da fotoğraf için alan tanımlama 

Sayfada oluşan alanın içinde bir yazı göreceksiniz. Bu yazıyı silerek alana resim, yazı 

gibi öğeleri, daha önceden öğrendiğiniz yöntemleri kullanarak ekleyebilirsiniz. Ekleme 

işlemi farenin tıklanmış olduğu alana yapılacaktır. İkinci bir alan eklemek istediğiniz zaman 

“Bim Etiketi Ekle” iletişim kutusu “Ekle” seçeneğinden ekleme alanınızı belirleyebilirsiniz.  

 

Alanlara yerleştirdiğiniz resim ya da metinlerde bir değişiklik, yeni bir düzenleme 

yapmak istediğimiz zaman CSS Paneli “Tümü” seçeneğinden ilgili alan ismine çift 

tıklayarak daha önceden öğrendiğimiz stil kuralları ile tanımlamayı değiştirebiliriz. 

 

Dilimleme yolu ile iç içe tasarım alanları oluşturma: CSS dilimleme yöntemi ile 

Web sayfası tasarımı yaparken öncelikle sayfa boyutunun, burada kullanılacak olan resim ya 

da fotoğraf boyutlarının bilinmesi gereklidir. Çünkü bu boyutlara uygun olarak dilim bu 

boyutlara uygun olarak dilimlendirme yapmak zorundayız. Üst tarafta alt alta dilimlemenin 

nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Bu bölümde de yanyana dilimlemenin nasıl yapıldığını 

göstereceğiz. Bu sayede ana dilimin içine birden çok dilim yerleştirebiliriz. Yanyana 

yerleştirmede bilinmesi gereken en önemli kavram “Float” kavramıdır. Bu sayede bir dilimin 

içine konacak olan dilimin, bu ana dilim içerisinde sağda mı, solda mı olacağına karar 

veririz. Şimdi bunu bir örnekle inceleyelim. 

 

İlk olarak, aşağıda belirtilen değerlerle bir ana dilim oluşturuyoruz. Biraz önce 

söylediğimiz gibi, buradaki referans değerleri örnektir. Sizler kendi tasarımınızın özelliğine 

göre boyut belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte gördüğünüz gibi, 600x600 ölçülerinde bir 

web alanı belirledik. Tabii ki web sayfaların uzunluğu değişebilir. İsterseniz, yükseklik 
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kavramına her hangi bir değer girmeyebilirsiniz. Altalta koyacağınız öğelerle bu yükseklik 

doğal olarak da belirlenebilir. Burada sadece tasarımın sağa ve sola eşit olarak sayfamızda 

ortalanmasına yönelik bir düzenleme yaptık. 

 

Şekil 5.10: İçine dilimler yerleştirilecek olan ana dilimin oluşturulması 

Ana dilimi yerleştirdikten sonra, faremiz ana dilim içinde iken tekrar “Bim Etiketi 

Ekle” ile dilim komutu veriyoruz. Yalnız bu sefer, “Etiket başlangıcından sonra” seçeneğini 

işaretleyerek, yandaki kutucuktan dan hangi dilimin içinde olması gerektiğini de 

işaretliyoruz. Aşağıdaki şekilde bu seçimi görebilirsiniz. Bu dilimin yerini de “Float” 

kutusuna sol olarak belirtiyoruz. 

 

Şekil 5.11: Dilim içine dilim ekleme ve konum belirleme 

Devamında, aşağıda gördüğünüz değerlerle ve konumlandırma ile ikinci dilimi de 

yerleştitiyoruz. Bazen karmaşık çalışmalarda Float kullanımında dilimlendirmede bir 

karışıklık oluşabilir. Bunu düzeltmek için Float kullanılan dilimlerin altına yeni bir dilim 

eklenerek (bu dilim boş bir dilim olacaktır. Herhangi bir öğe yerleştirilmeyecektir) “Clear” 

seçeneği “both” seçimi ile aktif hale getirilir. Yerleştirme yer seçimini CSS panelindeki 

stillerde yapabilirsiniz. 



 

68 
 

 

Şekil 5.12: İkinci örnek dilimin konumlandırılması 

CSS panelindeki stil işaretlendirmelerini kullanarak resim ve yazıları yerleştirerek, 

gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Herhangi bir değişiklik ihtiyacında, aşağıdaki resimde 

görülen CSS Tüm kurallar ekranındaki ilgili stile çift tıklama ile gelen iletişim kutusunda 

yeni değişiklikleri yapabilirsiniz. 

 

Şekil 5.13: İç içe dilim yerleştirme örnek uygulaması 

5.3.Bir Davranış (Rollover) Ekleme 
 

Rollover, kullanıcı imleci üzerine getirdiğinde değişen bir resimdir. Rollover’ler, iki 

resmin kullanımını aynı alanda birleştirir. Bir ziyaretçi rollover’ lerın kullanıldığı bir sayfaya 

ilk girdiğinde, bu resim birleşimleri orijinal durumlarında görüntülenir. İmleç rollover 

resminin üzerine getirildiğinde, bunun yerini yeni bir resim alır. Yeni resim, bazen resmin 

“on” ya da “over” durumu olarak adlandırılır. Kullanıcı imleci resimden uzaklaştırdığında, 

resim orijinal haline geri dönebilir ya da değişmiş olarak kalır.  
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Rollover, etkileşimin temel bir uygulamasıdır. Kullanıcının imleci resmin üzerine 

getirme işlemine bir yanıt verir. Bu yanıt, genellikle mevcut resimde görsel bir efekt 

(örneğin; bir düğmenin aydınlatılması, bir sekmenin vurgulanması ya da bir gezinti 

elemanının etkin görünmesini sağlamak için derinliğin değiştirilmesi) olarak görünür. 

Rollover yanıtında ayrıca, yeni resme içeriğin tanımı ya da açıklaması gibi ilave bilgiler de 

eklenebilir. 

 

Sayfanıza Rollover resmi eklemek için öncelikle Ekle panelindeki Ortak sekmesine 

tıklayın. Bu panelde daha önce resim eklediğiniz butona tıklayın ve açılan menüden Rollover 

Görüntüsü seçeneğini seçin. 

 

 

Şekil 5.14: Davranış oluşturma 

Açılan pencerede;  

 

Orijinal görüntü (1): Resim statik iken yani fare üzerine gelmediğinde görülecek 

olan resim.  

 

Rolover görüntüsü (2): Fare ile resmin üzerine gelindiğinde çıkacak olan ikinci 

resim. 

 

Alternatif metin (3): Fare ile resmin üzerine gelindiğinde çıkacak açıklayıcı metin. 

  

Tıklatıldığında URL’ye git (4): Resme tıklatıldığında gideceği adres şekliden 

kutucuklar tamamlanır ve “OK” butonu tıklanır. Klavyeden F12 tuşuna basılarak ön izleme 

yapıldığında ve resmin üzerine gelindiğinde ikinci resmin çıktığı görülecektir. 

 

Davranışlar paneli: Resme eklediğiniz davranışlar, Davranışlar panelinde 

görülmektedir. 
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Şekil 5.15: Davranışlar paneli 

Eğer daha önceden eklenmiş resimleriniz varsa onlara da rollover davranışını 

ekleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken rollover ekleyeceğiniz resmi seçmek ve 

Davranışlar panelini açmak olacaktır. Daha sonra resminiz halen seçili iken Davranışlar 

panelinden “+” butonuna basarak, “Görüntü Değiştir” seçeneğini seçmelisiniz.  

Açılan iletişim kutusunda seçtiğiniz resim liste içinde seçili olarak karşınıza 

gelecektir. “Kaynağı buna ayarla” seçeneğinin yanındaki “Gözat...” butonuna tıklayarak yeni 

ikincil resminizi seçebilirsiniz. 

 

Bu eklemiş olduğunuz davranış da, resmi seçtiğinizde, Davranışlar panelinde 

gözükecektir. Bir davranışı silmeniz gerekirse, belge penceresinde davranışı içeren nesneyi 

ve Davranışlar panelinde silmek istediğiniz eylemi seçin, sonra da Davranışlar panelinin üst 

kısmındaki eksi (–) işaretli düğmeye tıklayın. Bir davranışı, seçtikten sonra Backspace 

tuşuna basarak da silebilirsiniz. 

 

Bir davranış eklediğinizde bu davranışın ortaya çıkması için bir olayın meydana 

gelmesi gereklidir. Örneğin; kullanıcının imlecini bir resmin üzerine götürmesi yukarıda 

anlattığımız rollover işlemi için gerekli bir olaydır. Bu tür olaylara bir tetikleyici olay ya da 

tetik deriz. Rollover davranışını eklediğiniz resmi seçtiğinizde Davranışlar panelinde soldaki 

sütunda bu işlemin gerçekleşmesi için gerekli tetikler görünmektedir. Rollover davranışı için 

varsayılan tetik on Mouse Over, yani farenin nesnenin üzerine gitmesidir. Ancak isterseniz 

açılan menüden bu davranışı değiştirebilirsiniz ve kendi çalışmanıza uygun başka bir tetik 

seçebilirsiniz. 

 

Sayfanıza bir davranış eklediğinizde bu davranış ile ilgili javascript kodları sayfanızın 

içine eklenir. Böylece amaçladığınız etkileşim oluşturulmuş olur. Davranışları ekledikten 

sonra, sayfanızın Kod görünümüne dönerek davranışlarla ilgili javascript kodlarını 

inceleyebilirsiniz. 

 

Spry efektleri: Davranışlar panelinde efekt eklemek istediğimiz görüntüyü seçerek, 

“+” simgesine tıkladığımızda açılan menüden görüntülere çeşitli efekt özellikleri 

kazandırabilirsiniz.  
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Şekil 5.16: Davranışlar panelinden efekt özelliği ekleme 

İlgili seçimi yapıp tıkladığımızda seçimin iletişim kutusu açılacaktır. Burada seçimle 

ilgili efekt işlemini uygulayabilirsiniz. Aşağıda Büyülte ve küçültme ile ilgili bir 

uygulamanın değerlerini görüyorsunuz. F12 tuşu ile işlemi kontrol etmek için çalışmayı 

kaydettiğinizde bir uyarı ile karşılaşacaksınız.  Bu uyarıda eklenen bu davranışın sunucuya 

yüklenmesi gerektiği bildirilir. Tamam diyerek onaylamayı unutmayınız. 

 

Şekil 5.17: Efekt uygulama iletişim kutusu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek Web Tasarım Editöründe siteyi 

yayına hazır hale getiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yeni bir sayfa açarak kaydediniz.  

 Bir sayfa planı yapınız.  

 Sayfada kullanacağınız resim ve yazıları 

önceden düzenleyerek, yerel kök 

klasöründe ilgili yere kaydediniz. 

 Önceki konularda edindiğiniz bilgileri 

gözden geçiriniz. 

 Dilimleme yöntemi ile sayfa planında 

kullanacağınız resim ve yazılara yer 

dağıtımı yapınız. 

 Resim ve yazıların boyutlarına göre 

dilimleme yapmaya özen gösteriniz. 

 Resim ve yazıları ilgili dilimlere 

yerleştiriniz. 

 Float ve Clear kullanımına dikkat 

ediniz. 

 Stil şablonları yardımı ile gerekli 

düzenlemeleri yapınız. 

 Sayfada belli bir yazı ve renk uyumu 

oluşmasına dikkat ediniz. 

 Planladığınız davranış ve efektleri ilgili 

bölümlere uygulayınız. 

 

 Sayfanızı F12 tuşu ile test ediniz.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Tanımladığınız stilin siteniz içinde birden fazla sayfada kullanılmasını 

istiyorsanız, harici bir stil sayfası oluşturmanız gerekir. 

2. ( ) Sınıf, türü stiller başlarına konan ♯ işaretiyle gösterilirler. 

3. ( ) Stil sayfaları harici olarak saklanabilir, ancak bir ya da daha fazla belgeye 

bağlantı yapılamaz. 

4. ( )  Sayfa fontunu belirlemek için Sayfa Özellikleri kutucuğu seçilmelidir. 

5. ( ) Bim Etiketi Ekle komutu ile açılan iletişim kutusuna vereceğimiz talimatlarla 

sayfamızda özel alanlar oluşturup, bu alanlara resim, yazı gibi görsel elemanlarımızı 

yerleştirebiliriz. 

6. ( ) CSS dilimleme yöntemi ile Web sayfası tasarımı yaparken sayfa boyutunun  

bilinmesi gerekli değildir. 

7. (  ) Bir dilimin içine konacak olan dilimin, bu ana dilim içerisinde sağda mı, solda mı 

olacağına “Clear“ seçeneği ile karar veririz. 

8. ( ) Davranışlar iki resmin kullanımını aynı alanda birleştirir. 

9. ( ) Bir davranış eklediğinizde bu davranışın ortaya çıkması için bir olayın meydana 

gelmesi gereklidir. 

10. ( ) Sayfanıza bir davranış eklediğinizde bu davranış ile ilgili javascript kodları 

sayfanızın içine eklenmez. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

 
 

AMAÇ 
Web tasarım editörü ile site yönetim işlemlerini yapabileceksiniz. 

A 
 

 

 Sunucu türleri hakkındaki bilgilerinizi gözden geçiriniz. 

 

6.SİTE YÖNETİMİ 
 

Bir Web sitesi geliştirme süreci genellikle planlama aşmasıyla başlar. Bu aşamada 

siteyle ilgili genel fikri oluşturur, site dosyalarını ve gezinti yapısını hazırlar, içeriği toplar, 

ayrıca sitenin görünümünü ve ziyaretçiler üzerinde nasıl bir etki yaratmak istediğinizi 

tasarlarsınız. Bu hazırlık adımları genellikle Web Tasarım Editörü’nde çalışmaya 

başlamadan önce gerçekleşir. Planlama aşamasını üretim aşaması takip eder. 

 

6.1.Site Yönetimi 
 

Web geliştirme sürecinin hayatî bileşenlerinden biri olan site yönetimi, bir sitenin 

sürekli olarak kullanılabilmesi açısından çok önemlidir. Web Tasarım Editörü, yerel kök 

klasörünüzde ve uzak sunucuda bulunan site dosyalarının devamlılığını sağlayarak web 

sitenizi kolayca güncellemenizi ve kontrol etmenizi sağlayan pek çok yönetim aracı sunar. 

Web Tasarım Editörü, dosyalarınızı izlemek için site tanımlarını kullanır ve burada 

devamlılık sağlama işlemlerini (dosyaların ve klasörlerin taşınması, eklenmesi, silinmesi 

gibi) gerçekleştirmek üzere site araçlarını kullandığınızda güncellemelerin otomatik olarak 

yapılmasını sağlar. Web Tasarım Editörü aracılığıyla birden fazla Web sitesini yönetebilir, 

site ayarlarını içeriye ve dışarıya aktarabilir, hatta site hazırlamak zorunda kalmadan 

sunucularla bağlantı kurarak hızlı aktarma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Dosyalar panelini kullanma: Dosyalar panelini dosya ve klasörlerin eklenmesi, 

silinmesi, yeniden adlandırılması ve taşınması gibi çeşitli devamlılık sağlama işlemlerini 

gerçekleştirmek için daraltılmış ya da genişletilmiş görünümde kullanabilirsiniz.Devamlılık 

sağlamayla ilgili bütün işlemleri Web Tasarım Editörü içinde gerçekleştirerek gerektiğinde 

bağlantılar, resimler ve diğer elemanlara ait yolların otomatik olarak güncellenmesini 

sağlarsınız. Web Tasarım Editörü, yaptığınız değişiklikleri izler ve tanımlanmış bir sitede 

yapılan bütün değişiklikleri temel alarak dosyalarınızı günceller.   

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Dosya ya da klasör değişikliklerini Finder (Macintosh’ta), Bilgisayarım (Windows’ta) 

veya Windows Explorer File Manager’da (Windows’ta) yaparsanız, Web Tasarım 

Editörü’nün dosya bilgilerini güncellemek için “Yenile” düğmesini kullanmadığınız takdirde 

Web Tasarım Editörü bu değişiklikleri tanımaz ve yolları doğru şekilde takip edemez. 

 

Varsayılan durumda Dosyalar paneline başlangıçta daraltılmış görünümde 

erişebilirsiniz. Bu moddayken panel Dosyalar panel grubunda Varlıklar paneline kenetlenmiş 

durumdadır ve sadece yerel dosyalar görünür. Dosyalar paneli bir araç çubuğuyla birlikte site 

devamlılığını sağlama işlevlerine sahip pek çok bağlam menüsü seçeneği içerir.  

 

Göster menüsü, tanımladığınız herhangi bir siteye ya da bilgisayarınıza geçmenizi 

sağlar. Panelin üst kısmında yer alan Görünüm menüsünü kullanarak Yerel Görünüm, Uzak 

Görünüm, Test Sunucusu ve Eşlem Görünüm seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Yerel 

dosyalarınız Dosyalar panelinin sağdaki bölmesinde (Yerel Görünüm) yer alır.  

 

Dosyalar panelini genişlettikten sonra Genişletme/Toparlama düğmesine tıklayarak 

tekrar Dosyalar panel grubu haline getirebilirsiniz. Bu aşamada Dosyalar panel penceresinin 

sol bölmesinde (Uzak Görünüm) bir Yardım metni görüntülenecektir. Bu metinde Web 

sunucunuzdaki mevcut dosyaları görebilmek için bir uzak site tanımlamanız gerektiği 

belirtilir. Bölmelerin büyüklüğünü, onları ayıran çubuğu sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. 

 

Dosyalar panelindeki temel araçlar, Dosyalar araç çubuğu üzerinde yer alır. 

 

“Göster” menüsü, tanımladığınız bütün siteleri görüntüler ve bilgisayarınızdaki diğer 

dosyalara erişme ve uzak sitelere hızlı bir şekilde bağlanma imkânı sağlar. Belirli bir siteyi 

açmak için menüden ilgili siteyi seçmeniz yeterlidir. “Uzak anabilgisayara bağlanma 

düğmesi”, uzak siteye bağlanmanızı ya da bu bağlantıyı kesmenizi sağlar. Henüz bir uzak 

site tanımlamadığınız için bu düğmeye tıkladığınızda Site Tanımlaması iletişim kutusu açılır. 

Varsayılan durumda Web Tasarım Editörü bir uzak FTP sitesiyle kurulan bağlantıyı, 30 

dakikadan fazla boş kalma durumunda keser. 

 

Şekil 6.1: Dosyalar panelinin genişletilmiş şekilde kullanımı 
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 (1) Yenile düğmesi, beklediğiniz şeyi yapar. Yani yerel ve uzak dizin listelerini 

tazeler. Dosya listelerinde yapılan bütün değişiklikler Yenile düğmesine 

tıklandıktan sonra görüntülenir. Üç düğmeden oluşan grup, üç farklı görünüm 

seçeneği sunar: Site Dosyaları, Test Sunucusu ve Site Eşlemi. Etkin görünüm 

vurgulanır. Burada varsayılan görünüm seçeneği Site Dosyaları’dır. 

 (2) Dosyaları Al düğmesi, seçili dosyayı ya da dosyaları uzak siteden yerel 

klasörünüze kopyalar. Bunu yaparken mevcut yerel kopyaları siler. 

 (3) Dosyaları Koy düğmesi, seçili dosyayı ya da dosyaları yerel klasörden uzak 

siteye kopyalar. Bunu yaparken mevcut uzak kopyaları siler. 

 (4) Dosyaları Teslim Al düğmesi, seçili dosyayı ya da dosyaları uzak sunucudan 

yerel klasörünüze kopyalar. Bunu yaparken mevcut kopyaları siler. Dosya daha 

sonra sunucuda “alındı” (check edout)şeklinde işaretlenir. Teslim Al/Teslim Et 

özelliği Web sitesinde bir ekiple işbirliği içinde çalışırken çok faydalı bir 

araçtır. Bir dosyanın bu şekilde işaretlenmesi durumunda Web Tasarım Editörü 

hiç kimsenin bu dosyayı düzenlemesine izin vermez. 

 (5) Teslim Al düğmesi seçili dosyayı ya da dosyaları yerel klasörden uzak 

sunucuya kopyalar. Bunu yaparken mevcut uzak kopyaları siler. Uzak 

sunucudaki dosya diğer elemanlar tarafından düzenlenebilir. Dosyanın yerel 

klasörünüzde (genellikle bilgisayarınızda) bulunan kopyası salt okunur hale 

gelir ve siz onu almadıkça (Teslim Et) düzenlenemez. 

 (6) Senkronize Et seçeneği dosyaları yerel ve uzak klasör arasında senkronize 

hale getirir. 

 

Dosyalar panelinde iken, dosyaları bir klasörden diğerine taşıdığınızda Web Tasarım 

Editörü bu dosyalara olan linkleri otomatik olarak düzenlemek için sizden izin ister. Bu 

durumda “Güncelle” seçeneğini seçerek bu düzenleme için izin vermelisiniz. 

 

6.2.Site Yayınlama 
 

Daha önce bir yerel site oluşturmuştunuz. Bu, sabit diskinizde bulunan ve siteniz için 

gereken bütün klasörleri ve dosyaları içeren bir klasördü. Fakat kendi sitelerinizi 

geliştirirken, üretim aşamasını tamamladıktan sonra Web sayfalarınızın ziyaretçiler 

tarafından görülebilmesi için yerel dosyalarınızı bir uzak siteye kopyalamanız gerekecektir. 

Uzak site genellikle host’unuz, Web yöneticiniz ya da istemciniz tarafından belirlenen bir 

sunucuda bulunur. Bu site ayrıca yerel bir ağda da bulunabilir. 
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Şekil 6.2: Uzak Bilgiler komutu ile site yayınlama 

Siteyi bir canlı sunucuya aktarmak (ideali, bu iş için sitenin bulunduğu sunucuyu 

kullanmaktır) ve her şeyin beklendiği şekilde çalıştığını görmek için bu siteyi test etmek iyi 

olacaktır. Siteyi farklı bir konuma aktardığınız için bazı şeylerin önceki konumda olduğu 

gibi çalışmama ihtimali her zaman mevcuttur. Bu tür sorunların olup olmadığını, siteyi 

ziyaretçilerin ya da siteyi görmesi istenen kişilerin kullanımına açmadan önce belirlemek ve 

eğer varsa bu sorunları çözmek en iyisidir. 

 

Site > Siteleri Yönet komutunu seçin. Açılan menüden düzenleme yapmak istediğiniz 

siteyi seçin ve Düzenle butonuna basın. Açılan pencerede gelişmiş seçeneğini seçin. İletişim 

kutusunun sol tarafındaki Kategori listesinden Uzak Bilgileri’ni seçin. 

 

Site Tanımlaması iletişim kutusunun Uzak Bilgileri bölümünde, Web Tasarım 

Editörü’ne hangi uzak siteye bağlanması gerektiğini ve bu uzak sitenin niteliklerini 

bildirmek için gereken bilgileri girersiniz. Geçerli seçenek Yok (None) tur. Burada eğer 

sunucunuz yerel ağınızda ise yerel/Ağ seçeneğini seçmelisiniz.Eğer bir FTP sunucusuna 

bağlanacaksanız o zaman FTP seçeneğini seçmelisiniz.  

 

Aşağıdaki adımlarda uzak FTP (File Transfer Protocol) sitesini taklit etmek için bir 

klasör oluşturacaksınız. Bu işlem, bir uzak sunucuya erişmek zorunda kalmadan Dosyaları 

Al ve Dosyaları Koy fonksiyonlarıyla ilâve site yönetimi fonksiyonlarını kullanmanızı 

sağlar. FTP erişimi, uzak bir sitedeki dosyaları almak ya da bu siteye dosya göndermek için 

sık kullanılan bir yöntemdir. Bu bölümü tamamlarken bir uzak site erişiminiz olamayabilir. 

Bu yüzden aşağıdaki bilgiler sadece referans olması amacıyla verilmiştir. Aşağıdaki 

seçeneklere, Site Tanımlaması iletişim kutusunun Uzak Bilgiler bölümündeki Erişim 

menüsünden FTP’yi seçerek ulaşabilirsiniz. 
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FTP host: Web sunucunuzun host adı (meb.gov gibi). 

Ana Bilgisayar Dizini: Uzak sitede, ziyaretçiler tarafından görünen belgelerin 

saklandığı dizin (site root yani sitenin kök dizini olarak da bilinir.) 

Oturum Aç ve Şifre: Sunucudaki kullanıcı adınız ve şifreniz. Kaydet onay kutusunun 

işaretini kaldırırsanız, uzak siteye her bağlanışınızda sizden şifre girmeniz istenir. 

Pasif FTP Kullan: Bu seçeneği, bilgisayarınızla sunucu arasında bir güvenlik varsa 

kullanırsınız. Bu seçenek de varsayılan durumda işaretli değildir. 

Güvenlik Duvarı: Bu seçeneği, uzak sunucuya bir güvenlik duvarı arkasından 

bağlanıyorsanız kullanırsınız. Bu seçenek de varsayılan durumda işaretli değildir. Güvenlik 

duvarı ayarları Web Tasarım Editörü’nün Tercihler iletişim kutusunda bulunur. Güvenlik 

Duvarı Ayarları düğmesine tıklayarak buraya hemen ulaşabilirsiniz. 

Güvenli FTP Kullan (SFTP): Bu seçeneği, bir SFTP sunucunuz varsa kullanırsınız. 

SFTP sunucusu güvenli bağlantılar oluşturmak için şifreleme özelliğini kullanır. Bu seçenek 

de varsayılan durumda işaretli değildir. 

 

Bu bağlantıyı sağladıktan sonra sunucuya dosyalarınızı atmak için Dosyalar panelinde 

Yukarı mavi oka (Dosyaları koy),sunucudan dosyaları almak için ise aşağı yeşil oka 

(dosyaları al) basmalısınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek Tasarım Editöründe site yönetimini 

yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yayınlamak istediğiniz site bilgilerini 

açınız. 

 Siteleri Yönet > Düzenle 

 Site Erişebilirlik testini yapınız.  Öğretmeninizden yardım alınız. 

 Dosyalar panelini kullanarak 

yayınlamak istediğiniz site dosyalarınızı 

transfer ediniz. 

 Güncelle seçeneğini onaylamayı 

unutmayınız. 

 Sunucu bağlantısı yaparak siteyi 

yayınlayınız. 

 Öğretmeninizden yardım alınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.  

 

1. ( ) Dosyalar paneli bir araç çubuğuyla birlikte site devamlılığını sağlama işlevlerine 

sahip pek çok bağlam menüsü seçeneği içerir.  

2. ( ) Uzak bilgi dosyalarınız Dosyalar panelinin sağdaki bölmesinde yer alır.  

3. ( ) “Göster” menüsü, uzak siteye bağlanmanızı ya da bu bağlantıyı kesmenizi sağlar. 

4. ( ) Dosya listelerinde yapılan bütün değişiklikler Yenile düğmesine tıklandıktan 

sonra görüntülenir. 

5. ( ) Dosyaları Al düğmesi, seçili dosyayı ya da dosyaları uzak siteden yerel 

klasörünüze kopyalar. Bunu yaparken mevcut yerel kopyaları siler. 

6. ( ) Ana Bilgisayar Dizini, sitenin kök dizini olarak kabul edilmez. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hazırladığımız Web sayfasında tarayıcı ekranında görünmeyen “Başlık” bilgisi hangi 

HTML etiketi ile gösterilir? 
A) <body> 

B) <title> 

C) <head> 

D) <HX> 

E) <B> 

 

2. Aşağıda verilmiş olan HTML etiketlerinden hangisi bir listeleme etiketidir? 

A) <b> 

B) <ol> 

C) <u> 

D) <br> 

E) <i> 

 

3. Sırasız bir liste oluşturmak için, ilgili hangi HTML etiketini kullanmalıyız? 

A) <ol> 

B) </li> 

C) <ul> 

D) <hx> 

E) <br> 

 

4. <h1 align=”center”> şeklinde yazılmış bir HTML komutu metne hangi özelliği verir? 

A) Metni aşağı iter. 

B) Metni sola yaslar 

C) Metni iki tarafa yaslar 

D) Metni sağa yaslar 

E) Metni sayfaya ortalar. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir site tanımlamada ilk adım olarak yapılmalıdır? 

A) Siteleri Yönet iletişim kutusunu açmak 

B) Yerel bir kök klasörü oluşturmak 

C) Siteye bir isim vermek 

D) Sunucu türünü belirtmek 

E) Siteyi kaydetmek 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Ağ ve ağ kaynaklarına erişimi denetlemek için bir yazılım ve ağ içinde bulunan 

bilgisayara ne ad verilir? 

A) Ana bilgisayar 

B) FTP 

C) Yerel/Ağ 

D) Web/DAV 

E) Sunucu 

7. Aşağıda verilmiş olan ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir? 

A) Tablolar bilgileri düzenli bir şekilde sunmamızı sağlar. 

B) Tablolar satır ve sütunlardan oluşur. 

C) Tablo bir HTML elemanı değildir. 

D) Tablo iletişim kutusu üç bölüme ayrılır. 

E) Tablo hücreleri arasındaki boşluğa hücre boşluğu adı verilir. 

8. Web sayfamıza dışarıdan tablo verilerini eklemek için hangi menüyü kullanırız? 

A) Ekle 

B) Komut 

C) Tasarım 

D) Pencere 

E) Dosya 

9. Yazılarımızın tablo küçüldüğünde bir alt satıra inmesini engellemek için hangi tablo 

özelliğini aktif hale getirmeliyiz? 

A) Bg 

B) Üst bilgi 

C) Sarma yok 

D) Genişlik ve Yükseklik 

E) Hizala 

10. Bağlı sayfayı, yeni bir pencerede açmak için hangi link açılış şekli hedef olarak 

belirlenir? 

A) parent 

B) blank 

C) self 

D) top 

E) Hiçbiri 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir CSS stili değildir? 

A) Sınıf 

B) Kimlik 

C) ID 

D) Etiket 

E) Bileşik 
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12. Sayfa içindeki linklerin üzerine geldiğinizde nasıl bir görünüm alacağını 

ayarlayabileceğiniz tanımlama stili aşağıdakilerden hangisidir? 

A) a:link 

B) a:hover  

C) a:active 

D) a:visited 

E) a:script 

13. Ekle > Ortak >Bim Etiketi Ekle komutu ile sayfamızda hangi özelliği kullanabiliriz? 

A) Sayfamızda tasarım alanları oluştururuz. 

B) Sayfamıza çoklu bileşenler ekleriz. 

C) Sayfamızda davranış oluştururuz. 

D) Sayfamıza link veririz. 

E) Sayfamıza uygulamalar ekleriz. 

14. “Float” seçeneği ile hangi özelliği sayfamızda kullanmış oluruz? 

A) Karışık dilimler oluşturma 

B) Yan yana dilimler oluşturma 

C) Alt alta dilimler oluşturma 

D) Dilim karışıklığını giderme 

E) Dilimleri hizalama 

15. Bir davranış oluşturduğumuzda fare ile resmin üzerine gelindiğinde çıkacak açıklayıcı 

metin hangi başlık altında belirlenir? 

A) Orijinal Görüntü  

B) Rolover 

C) Alternatif Metin  

D) Tıklatıldığında URL! Ye Git 

E) Kimlik ID 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

ODÜL DEĞERLENDİRME  
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 Y 

11 D 

12 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 

11 D 

12 Y 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

  1 C 

2 B 

3 C 

4 E 

5 B 

6 E 

7 C 

8 E 

9 C 

10 B 

11 C 

12 B 

13 A 

14 B 

15 C 
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