
HTML Dersleri 

HTML' e Giriş 
 
Html Nedir? HTML (Hyper Text Markup Language) internet üzerinde web sayfası 
oluşturmak için kullanılan bir dilidir. HTML dosyalarının aktarımı için HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) kullanılır. HTML dosyaları sunucu bilgisayarın sabit diskinde .html ya da 
.htm uzantısı ile saklanır. Yazdığımız html dosyaları düz yazı dosyalarından başka bir şey 
değildir. Bir siteye girdiğimiz zaman bize görüntülenen ilk sayfa index.html, index.htm, 
index.asp, index.php ya da default.htm dosyalarından birisidir. Yukarıda saydıklarımın 
dışında uzantısı değişik birçok biçemdeki sayfalar da sunucu sistemin ayarları değiştirilerek 
giriş sayfası yapılabilir. HTML kolay bir dildir . HTML dökümanı oluşturmak için ihtiyacınız 
olan şey bir editör. Hatta sizde herhangi bir HTML editörü bulunmuyorsa bu işi Windows 
işletim sisteminde 'Notepad', Macintosh'ta ise 'Simple Text' ile yapabilirsiniz. Ben bu sitenin 
tasarımında Notepad kullandım mesela. Editörlerde tabiki gün geçtikçe yenileniyor ve 
kullanıcıların çok az HTML bilgisiyle bile tasarım yapmasına olanak sağlıyorlar. Ama benim 
şahşi düşüncem HTML diline tamamıyla hakim olup düşüncelerimizi istediğimiz gibi 
şekillendirerek, aklımıza gelen her fikri bu dil sayesinde tarayıcımıza aktarmaktır. Sadece 
HTML dili ile bu tabiki çok zor hatta imkansız. Web tasarımında ilerlemek istiyorsak HTML 
dilinin yanında dHTML, JavaScript, Php, Cgi, Sql, vs... gibi dilleride öğrenmemiz 
gerekmektedir.HTML dili WYSIWYG (What You See Is What You Get / Ne görürsen onu 
alırsın) denilen bir mantığa sahiptir. Tasarımınızda FrontPage, Dreamweaver gibi görsel 
editörlerle çalışmak size fayda sağlayabilir ama benim yeni başlayanlara tavsiyem 
Windows'un Notepad'i. Bu işlerin nasıl yapıldığını öğrendikçe ilerde siz de görsel editörlere 
geçebilirsiniz. Çünkü bir yerde istenmedik sonuçlar çıkabilir ve kodlara müdahele etmeniz 
gerekebilir. Üstelik görsel editörler bazen istenmeyen kodlar ekliyorlar, bu da döküman 
boyutunun büyümesi demek. Burada şunu da belirtmek gerekiyor; browserlar arasındaki 
yorum farklarından dolayı sayfanız bir browser'da iyi görünürken bir başka browser'da hiç 
istemediğiniz bir şekilde görüntülenebilir. dHTML,css gibi kavramlar MSIE 4.x (Microsoft 
Internet Explorer)' te çalışırken, Netscape' te tam olarak istenildiği gibi sonuç vermeyebilir. 
Sitemizi ziyaret edecek kullanıcıların hangi browser'ı kullanacağını bilemeyeceğimiz için 
tasarımlarımızda tüm tarayıcıları düşünerek hareket etmeliyiz. Bu konulara ilerleyen 
bölümlerde tekrar değineceğim. Bu kadar ön bilgi yeter artık başlayalım.  

Windows kullanıyorsanız Notepad'i, 

Macintosh kullanıyorsanız SimpleText'i çalıştırın. 

(Mac-OSX sistemde TextEdit isimli uygulama ile çalışacaksak şu özellikleri değiştirmeliyiz: 
"Format" menüsünden "Plain text" seçeneğini seçin. Daha sonra Özelliklerden "Text Edit" 
menüsünün altındaki "Ignore rich text commands in HTML files" seçeneği seçin.) 

Aşağıdaki örnekle başlayalım :  

<html> 
<head> 
<title>Sayfamızın başlığı</title> 
</head> 
<body> 
Deneme deneme. <b>bu yazı kalın puntolu</b>
</body> 



</html> 

Belgeyi farklı kaydet seçeneği ile "deneme.htm" şeklinde kaydedin. 

Herhangi bir terslik olmadıysa "deneme.htm" dosyasını açtığınızda tarayıcınızda 
hazırladığınız sayfa ekrana gelecektir.  

Sayfayı oluştururken kullandığımız etiketlere(tag'lara)bir göz atalım : 

<html></html> tagları tarayıcımıza bu belgenin bir html dökümanı olduğunu söyler.HTML 
dökümanları bu tagla başlar ve biter. 

<head></head> tagları arasında kalan kısım sayfanın başlık kısmını oluşturur. Tarayıcının 
sayfayı tanımasına ve sayfaya değişik özellikler eklenmesini sağlar. Bu özelliklere ilerleyen 
konularda değineceğiz. 

<title></title> tagları arasındaki yazı tarayıcınızın sol üst tarafında gözüken sayfanızın, 
başlığıdır. 

<body></body> tagları arasındaki herşey tarayıcınızın penceresinde gözükecektir. 

<b></b> tagları arasında kalan kısım ise kalın yazı karakteri ile gözükecektir. 

Hazırladığımız dökümanı .htm veya .html şeklinde kaydedebiliriz. Her iki şekildede 
tarayıcımız dökümanı açacaktır. 

HTML Tagları (Etiketleri) 
 
Html tagları < ve > karakterleri arasında yer alırlar. Tag'lar genelde <> şeklinde başlar ve </> 
şeklinde biter. Sadece bazı taglar bu kurala uymazlar, bu konuya ileride değineceğim Tag 
yazılımında <b> ile <B> aynıdır. Fakat gelecekte çıkacak yeni HTML sürümleri için tag 
yazımında her zaman küçük yazı karakteri kullanılması önerilmektedir. 

Örneklerle tagları ve kullanılış biçimlerini inceleyelim. 

<html> 
<head> 
<title>Html Etiketleri</title> 
</head> 
<body> 
<b>metnin kalın punto ile yazım şekli</b><br>
<i>metnin italik yazım şekli</i><br> 
<u>metnin altı çizili yazım şekli</u><br> 
<p>burada bir paragraf var</p> 
<p>burada da başka bir paragraf var</p> 
</body> 
</html> 

Yukarıdaki html dökümanını incelediğinizde tagların kullanımını çok kolay bir şekilde 
anlayacaksınız. 

 



Html dilinde boşluk bırakmak için &nbsp;, alt satıra inmek içinse <br> tagını kullanırız. 
Html belgesi oluştururken gereksiz yere spacebar ile boşluk bırakmaktan kaçınmalıyız. 

<html> 
<head> 
<title>Html Etiketleri</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Bu bir başlıktır.</h1> 
<h2>Bu bir başlıktır.</h2> 
<h3>Bu bir başlıktır.</h3> 
<h4>Bu bir başlıktır.</h4> 
<h5>Bu bir başlıktır.</h5> 
<h6>Bu bir başlıktır.</h6> 
<hr>Bu tag ise yatay bir çizgi oluşturur 
<!-- Yorum satırı --> 
<p>paragraf</p> 
</body> 
</html> 

Başlıklar <h1> ile <h6> arasında tanımlanırlar.<h1> en büyük, <h6> ise en küçük başlıktır. 

<hr> ise yatay çizgi(horizonal rule) anlamındadır. Bölümleri birbirinden yatay bir çizgi ile 
ayırır. Dikkat ettiyseniz <p>, <hx> ve <hr> taglarında alt satıra geçmek için <br> tagına 
ihtiyaç yoktur. Ayrıca <br> ve <hr> taglarının sonunda </br> ve </hr> kullanılmaz. 

<!-- ile --> arasında kalan bölüm ise yorum aralığı olarak adlandırılır ve buraya yazılanlar 
tarayıcınızda gözükmez. Bu tagı yazdığınız kodları açıklamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca 
yorum satırı sayesinde html dökümanınız düzene girer ve daha sonradan yapacağınız 
değişiklikleri uygulamada zorlanmazsınız. 

 

Aşağıdaki tabloda genel olarak kullanılan tagları ve tanımlarını bulabilirsiniz. 

 

Taglar Tanımları Taglar Tanımları 

<b> bold <i> italic 

<u> underline <big> big 

<small> small <sup> xsuperscript 

<sub> xsubscript <em> emphasize 

<marquee>  <nobr> boşluk olmaz 

<del> deleted <ins> insert 

<pre> ------- <samp> sample 

<var> variable <tt> teletype 

<code> -------- <kbd> -------- 

<acronym  
title="deneme"> 

üzerine gelin <address> address 



<blockquote> 
long 

quotation 
<q> short quotation 

<cite> citation <dfn> definition 

 
Listenin tamamını görmek için burayı tıklayın.  

 

Yukarıdaki listede yer alan taglardan <blockquote> girintili metin yazmak için sıklıkla 
kullanılır. 

 

Bazen çok sayıda boşluk ve alt alta metinler içeren dökümanlar hazırmak zorunda kalırız. Bu 
iş için <pre> tagı biçilmiş kaftandır. Bu iki tag arasında kalan herşey tarayıcınıza olduğu gibi 
yansır.  

Bir örnekle açıklayayım. 

<html> 
<head> 
<title>pre tagının özelliği</title> 
</head> 
<body> 
<pre>Pre tagı arasında 
kalan metinler 
  tarayıcıda aynı 
     şekilde gözükürler. 
Bu tag işinizi 
   çok kolaylaştırır 
Görüldüğü gibi  kullanımıda 
  gayet     basittir.  
</pre> 
</body> 
</html> 

Yukarıdaki gibi bir html dökümanı hazırlayıp tarayıcınızla incelediğinizde tagın işlevini 
rahatça anlayacaksınız. 

 

Çoğu tagın kullanımında o taga değişik özellikler kazandıran yardımcı elemanlar 
vardır.Bunlardan bazıları şunlardır. 

<body> etiketi ile birlikte kullanılan yardımcı kodlar : 

"bgcolor" (arkaplan rengi) : Aldığı değere göre sayfanızın arka plan rengini ayarlar. 

"text" : Sayfadaki yazıların rengini ayarlar. 

"background" : Sayfanızın arka planına resim yerleştirir. 

"topmargin" : Sayfanın üst tarafındaki kenar boşluğunu ayarlar. 



"leftmargin" : Sayfanın sol tarafındaki kenar boşluğunu ayarlar. 

"rightmargin" : Sayfanın sağ tarafındaki kenar boşluğunu ayarlar. 

"onLoad" : Sayfa yüklenirken çalıştırılacak scripti belirler. 

"onUnload" : Sayfadan çıkarken çalıştırılacak scripti belirler. 

"link=renk adı" : Link rengini belirler. 

"alink=renk adı" : (Active Link) Aktif olan link rengini belirler. 

"vlink=renk adı" : (Visited Link) Daha önceden ziyaret edilmiş olan link rengini belirler 

Not: Link Oluşturmayı öğrendikten sonra yukardaki 3 body elemanını rahatlıkla 
kullanabileceksiniz. 

//Body Örneği - 1 
 
<html> 
<head> 
<title>Body Etiketi Özellikleri</title> 
</head> 
<body bgcolor="black" text="white" 
   topmargin="25" 
leftmargin="15"> 
Sayfanın arka plan rengini siyah,<br> 
yazı rengini ise beyaz olarak ayarladık.<br> 
Sayfanın üst kenar boşluğunu 25, sol kenar 
boşluğunu 
ise 15 olarak ayarladık. 
</body> 
</html> 
 
//Body Örneği - 2 
 
<html> 
<head> 
<title>Body Etiketi Özellikleri</title> 
</head> 
<body background="resimler\arkaplan.gif" 
text="red"> 
Sayfanın arka plan resmi olarak,<br> 
resimler klasöründeki arkaplan.gif 
resmini<br> 
ve yazı rengini kırmızı olarak ayarladık 
 
</body> 
</html> 

 

Tagların yardımcı elemanlarına değer verirken " " veya ' ' işaretini kullanırız. Ama " " 
kullanmanızı öneririm. İleride bunun sebebini anlayacaksınız. 

 



<p> ve <hx> gibi taglar ile kullanılan "align" elemanı sayesinde yazılarımızın 
"ortalanmasını, sağa veya sola" hizalanmasını ayarlayabiliriz. Ayrıca <center> tagıda yazıları 
ortalamak için kullanılır.  

Kullanımları aşağıdaki gibidir. 

 
<html> 
<head> 
<title>Align Elemanı</title> 
</head> 
<body bgcolor="red" text="black"> 
<p align="center">bu yazı ortalanmış</p> 
<p align="right">bu yazı sağa dayalı</p> 
<p align="left">bu yazı ise sola dayalı</p> 
<center> 
bu bölümdeki yazıların<br> 
tümü ortalanmıştır. 
</center><br> 
<h3 align="center">bu başlık ortalanmış</h3> 
</body> 
</html> 

 
 

Html dökümanımızda <font> etiketi kulanarak yazı biçimimizi kontrol edebiliriz. Bu etiketle 
"color", "size" ve "face" elemanlarını kullanabiliriz."color" elemanı yazının hangi renkte 
olacağını, "size" elamanı ile yazının büyüklüğünü, "face" elamanı ile ise yazının belli bir 
fontta gözükmesini sağlar. 

Kullanımlarına göz atalım ; 

<html> 
<head> 
<title>Font Etiketi ile Kullanılan 
Elamanlar</title> 
</head> 
<body> 
<font color="blue">bu yazının rengi 
mavi</font><br> 
<font size="+3">bu yazı normalden 
büyük</font><br> 
<font face="Verdana">bu yazının fontu 
'verdana'  
olarak ayarlandı.</font> 
</body> 
</html> 

"size" elemanı ile kullanılan  '+1,+2,+3,....+7'  değerleri ile yazı boyutu büyürken,  '-1,-2,-
3,......,-7'  değerleri ile ise yazı boyutunu küçültür. 

 



Herhangi bir sitenin html kodlarını görmek için tarayıcınızın "Görünüm" menüsünden 
"Kaynak" sekmesine tıklayın. Bu yöntemle web sayfalarında nasıl yapıldığını merak ettiğiniz 
şeyleri inceleyebilirsiniz ve bence kendinizi geliştirmenin en güzel yollarından biri. 

Buraya kadar öğrendiklerinizle farklı farklı html dökümanları hazırlayıp konuyu 
pekiştirmenizi öneririm. 

Özel Karakterler 
 
Html'de bazı karakterlerin özel anlamları vardır. Mesela (<) karakteri hem matematiksel 
anlam olarak "küçüktür" anlamına gelir hemde Html taglarının başlangıç karakteri olarakta 
kullanıldığından tarayıcımızın bu karakteri göstermesi için bu karaktere karşılık gelen özel 
kodu kullanmamız gerekir.  

Özel karakterler 3 bölümden oluşur; 

1.Başlangıç olarak (&) işareti kullanılır. 
2.Özel karaktere atanan isim veya numara girilir. 
3.Bitişinde ise (;) işareti kullanılır.  

Kullanılan özel karakterler ve kodları şunlardır ; 

En Çok Kullanılan Özel Karakterler 

Karakter Tanımı Kod İsmi Kod No'su 

" quotation mark &quot; &#34; 

' apostrophe  &apos; (does not work in IE) &#39; 

& ampersand &amp; &#38; 

< less-than &lt; &#60; 

> greater-than &gt; &#62; 

Çeşitli Semboller 

Karakter Tanımı Kod İsmi Kod No'su 

  non-breaking space &nbsp; &#160; 

¢ cent &cent; &#162; 

£ pound &pound; &#163; 

¥ yen &yen; &#165; 

¦ broken vertical bar &brvbar; &#166; 

§ section &sect; &#167; 

© copyright &copy; &#169; 

« angle quotation mark (left) &laquo; &#171; 

» angle quotation mark (right) &raquo; &#187; 

¬ negation &not; &#172; 

® registered trademark &reg; &#174; 



Meta İmleri 
 
HTML sayfasının kimliğini META imleri oluşturur. Meta imlerini kullanarak,sayfanızın 
içeriğini, yayıncısını, sayfanızı içeriğini özetleyen anahtar kelimeleri belirleyebilirsiniz. 
Kısacası META imleri sayfanın özeti ve kimliğidir diyebiliriz. Arama motorları robot 
programlar kullanarak sayfanızın içeriğini keşfe çıkarlar. İşte bu keşif META"lar sayesinde 
olur. Sitenizin içeriğini, META imlerine bakarak çözerler. Sitenizin tanıtımı açısından, 
META kullanımı çok önemlidir.  

Meta imlerinin kullanımı; 

<meta name="keywords" content=" sitenizle ilgili kelimeleri buraya yazın."> 
Sayfanın hangi kelimeleri içerdiğini gösterir. Sitemizin arama motorlarında bulunmasını 
istiyorsak bu kod çok önemlidir! 

<meta name="description" content="Dev bir müzik kütüphanesi"> 
Sayfanın kısa tanıtımı yapmak için kullanılır. 

<meta name="author" content="İrfan KARAMAN"> 
Sayfayı tasarlayan kişi bilgisini gösterir. 

<meta name="copyright" content="© İrfan KARAMAN"> 
Sayfanın telif hakkının kime ait olduğunu gösterir. 

<meta name="generator" content="Macromedia DreamWeaver MX"> 
Sayfanızın hangi editörle yapıldığını gösterir. 

<meta name="robots" content="ALL,FOLLOW,INDEX"> 
Sayfanızı tüm arama motorlarının veri tabanına kaydolabilme hakkının verilmiş olduğunu 
gösterir. 

<meta name="rating" content="GENERAL"> 
Sitenizin hangi kategoride, sınıfta olduğunu gösterir. GENERAL yazmakla bütün katagoride 
olduğu belirtilmiş oldu. 

<meta http-equiv="Content-Type" 
                content="text/html;charset=iso-8859-9"> 
text/html yazmakla metnin düz yazı ve html belgesi olduğunu ve sayfamızın türkçe olduğunu 
belirtmek için ise Netscape Navigator için "ISO-8859-9" değerini giriyoruz. 

<meta http-equiv="Content-Type" 
                content="text/html; charset=windows-1254"> 
Sayfamızın türkçe olduğunu belirtmek için Microsoft Internet Explorer' da "windows-1254" 
değerini kullanıyoruz. 

<meta http-equiv="Content-Language" content="tr"> 
Sayfanızın dilinin Türkçe olduğunu gösterir. 

<meta http-equiv="refresh" content="5;Url=http://www.rfn.com"> 
Sayfanızın 5 saniye sonra www.rfn.com adresine gideceğini gösterir. 



<meta http-equiv="expires" content="Wed,13 May 2007 13:06:13 GMT"> 
Belirtilen saat standartına uyarak, verilen tarih ve saat doğrultusunda sayfanızı siler.  

<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css"> 
CSS dosyasının TEXT dosyası olduğunu belirtir. 

Meta imleri <head> </head> tagları arasında kullanılırlar. 

Konuyu iyice kavramak için meta imlerini bir html dökümanında kullanalım. 

<html> 
<head> 
<title>Meta İmleri</title> 
<meta name="keywords" 
content="müzik,music,müzik hakkında"> 
<meta name="description" content="Dev bir 
müzik kütüphanesi"> 
<meta name="author" content="İrfan KARAMAN"> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
  content="text/html;charset=iso-8859-
9"> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
  content="text/html;charset=windows-
1254"> 
<meta http-equiv="Content-Language" 
content="tr"> 
</head> 
<body> 
<p>Bazı meta imlerini kullandık.</p> 
</body> 
</html> 

Arama motorları aramayı kendi veritabanlarındaki sitelerde yaparlar. Sitelerin meta imlerine, 
title kodlarına ve içeriğine bakarlar. Öncelik, title kodlarındadır. Daha sonra meta imleri ve en 
son da içerik gelir. Sitenizde TITLE kodları arasına da <meta name="keywords" 
content="...."> iminde yazdığınız kelimeleri yazarsanız işinizi görür. 

Meta imlerini ne kadar iyi ve ziyaretçinin umduğuna göre yazarsanız arama motorlarında 
bulunmanız o kadar kolay olur. Unutmayın ki sitenizi ziyaretçi arayacaktır. Onun gibi 
düşünmelisiniz. 

Meta imlerini ve title kodlarını en iyi bir şekilde hazırladıktan sonra siteniz arama 
motorlarının en başlarında yer alabilir. Ama bu yine de garanti değildir. Ayrıca ne kadar çok 
site sizin sitenize link verirse sitenizin arama motorunda listelenmesi de o kadar çok olacaktır. 
Yani mümkün olduğu kadar sitenizi diğer sitelerle bağlayın, sitenizi onların sitelerine ekleyin. 
Arama sonucunda sizin siteniz çıkmasa bile onların siteleri çıkacak ve sizin sitenizin linki de 
belirecek. 

 
 
Arama Motorlarına Kayıt Olmak  



Arama motorlarının sonuç listelerinde nasıl listeleneceğinizi anlattık. Ama siteniz arama 
motoruna kayıtlı değilse sonuç listesinde olmanız mümkün değil. Bunun için arama 
motorlarına kayıt yaptırmalısınız. 

 
Google arama motoruna buraya veya aşağıdaki linke tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz. 

 
http://www.google.com.tr/add_url.html  

 
 
 

AltaVista arama motoruna buraya veya aşağıdaki linke tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz. 
 

http://addurl.altavista.com/addurl/new  
 
 
 
Kayıt işlemi iki hafta gibi bir zaman sürer. Bu sürede arama motoru sitenizi araştırır ve 
sitenizi veritabanına yükler. İki hafta sonra imlerin arasına yazdığınız bir kelimeyi aratınız. 
Kelimler arasına çok özel bir kelime koyarak (sadece sizin kullanabileceği türden bir kelime) 
aramayı o kelime ile yaparsanız daha iyi olur. Eğer sonuç listesinde varsanız iyi, yoksanız 
sitenizi tekrar kayıt edin. 

Sayfaya Resim Koyma 
 
Html dilinde resim <img> tagı ile ifade edilir. <img> tagını kapatan </img> ifade 
kullanılmaz. Herhangi bir resmi sayfanızda göstermeniz için o resmin kaynağını bilmeniz 
gerekir. Buda <img> tagının src(source) adlı elemanı ile mümkündür. src(source) kaynak 
anlamına gelir.  

Kullanımı; 

 <img src="resmin bulunduğu yer">  

src elemanının değeri olarak resmin bulunduğu klasörü, resim adını ve uzantısını (yani .jpg, 
.gif gibi) girmemiz gerekir. Resim html dökümanımızla aynı klasörde ise sadece resmin adı ve 
uzantısını girmemiz yeterli aşağıdaki örnekteki gibi; 

 <img src="arkaplan.gif">  

 

Ama resmin bulunduğu yer, html dökümanınızın bulunduğu klasör içindeki başka bir klasörde 
ise, resmin bulunduğu yeri mutlaka belirtmemiz gerekir. Aşağıdaki örnekteki gibi; 

 <img src="resimlerim/arkaplan.gif">  

 

Yukarıdaki örnekte, html dökümanımızın bulunduğu klasörün içindeki resimlerim adlı 
klasöründeki arka plan.gif resmini sayfamıza yükledik. 



 <img 
src="http://www.rfn.com/images/arkaplan.gif"> 

 
 
Yukarıdaki örnekteki gibi kullanımlar da mevcuttur. 

 
 
Resme Alternatif Ad Verme 
 
Herhangi bir sorundan dolayı sayfanıza yüklediğiniz resim açılmadığında resmin yerinde sizin 
yazdığınız bir açıklama yazması mümkün. Hem yazdığınız bu açıklamayı herhangi bir sorun 
yok iken fare imleci ile resmin üzerine geldiğinizde de görebilirsiniz. Bu açıklamayı <img> 
tagının elemanı olan alt ile yapıyoruz. 

 <img src="halil bilen.gif" alt="halil 
bilen">  

 
Tarayıcımıza yukarıda örnekteki resmi yükleyip fare ile üzerine geldiğimizde "resimdeki halil 
bilen'dir" diye bir açıklama belirecek. 

 
 
Resme Kenarlık Eklemek 
 
Bazen resminizin ilgi çekmesini ve vurgulu olmasını isteyebilirsiniz. Bunun için resminize 
kenarlık ekleyebilirsiniz. Bunu <imc> tagının elemanı olan border ile yapabiliriz.  

Kullanımı: 

 <img src="reklam.gif" border="1">  

 

Border' a değer olarak istediğiniz sayıyı verebilirsiniz. Oluşturduğunuz kenarlığın rengini de 
belirleyebilirsiniz. Bunu da bordercolor elemanı ile sağlıyoruz. bordercolor elemanı border 
elemanı olmadan çalışmaz. 

Kullanımı: 

 <img src="reklam.gif" border="3" 
bordercolor="red">  

 

Her eleman arasında bir boşluk mutlaka olmalı bunu kesinlikle unutmayın. Kenarlığı 
tamamen kaldırmak için ise border elemanın değerini sıfır(0) yapmanız yeterlidir. 

 
 
Resmi Hizalamak 
 



Resmi <img> tagının align elemanı ile hizalayabiliriz. align elemanını daha öncede 
kullanmıştık. Bu elemanın kullanım alanının çok geniş olduğunu söylememizde yarar var.  

Resmi Sağa Hizalamak: 

 <img src="reklam.gif" align="right">  

 

Resmi Sola Hizalamak: 

 <img src="reklam.gif" align="left">  

 

Resmi Ortalamak: 

 <img src="reklam.gif" align="center">  

 

right, left, center resmin tarayıcıdaki yerini belirlemede kullanılır. Resmin tarayıcıda bulan 
metne göre yerini belirlemede ise top, bottom, middle kullanılır. 

Resmin üstünü, metnin üst kısmı ile aynı hizaya getirmek için; 

 <img src="reklam.gif" align="top">  

 

Resmin tabanını, metnin tabanı ile aynı hizaya getirmek için; 

 <img src="reklam.gif" align="bottom">  

 

Metni resmin tam ortasına getirmek için; 

 <img src="reklam.gif" align="middle">  

 
 

 
Resmin Etrafındaki Metni Düzenleme 
 
Resmi yerleştirdikten sonra hemen sonra metin yazarsanız metin resmin yanına gelecektir. 
Metin bir alt satıra kaydığında ise resmi atlayacaktır. Bir örnekle açıklayayım resminizin 5 cm 
büyüklüğünde olduğunu düşünün ve yanına bir metin yazın ve bu metin uzun bir metin olsun. 
Resimden sonra bir satır metin yazılacak ve alt satıra geçildiğinde 5 cm lik alan boş 
kalacaktır. İşte bunu önlemek için <img> tagının align elemanı kullanılır. Align elemanının 
kullanımını zaten biliyoruz, bu elemanın metin düzenlemede kullandığı iki değer vardır. 
Bunlar left ve right' dır.  

Resmin solda bulunmasını ve metnin resmin sağında yer almasını istiyorsak ; 



 <img src="reklam.gif" align="left">  

 

Eğer resmin sağda bulunmasını ve metnin resmin solunda yer almasını istiyorsak ; 

 <img src="reklam.gif" align="right">  

 

Ayrıca resmi, metnin taban çizgisine hizalamak için align="baseline", metnin üst çizgisine 
hizalamak için align="texttop", metnin tam ortasına hizalamak için align="absmiddle" ve 
son olarak ta metnin alt çizgisine hizalamak için ise align="absbottom" elemanını 
kullanılırız. 

Bazı durumlarda resmin bulunduğu satırda metin olmamasını isteyebiliriz. Yani resmin bittiği 
satırdan sonra metnin başlamasını isteyebiliriz. Bunu <br> tagının clear elemanı ile 
yapabiliriz. clear elemanı 3 değişik değer alabilir; 

 left   = Resmin sağ tarafını boşaltır.  
 right = Resmin sol tarafını boşaltır.  
 all    = Resmin iki tarafını da boşaltır. 

Kullanımı ; 

 <img src="reklam.gif" align="right"><br 
clear="right"> 

Sağa dayalı ve solunda metin yer alan resmin, sol tarafındaki metni resimden sonra ki satırda 
başlatmış olduk. 

Resmin metne olan uzaklığını ise vspace ve hspace ile ayarlıyoruz. 

 vspace = Resmin, metne dikey uzaklığı.  
 hspace = Resmin, metne yatay uzaklığı.  

Kullanımı; 

 <img src="reklam.gif" align="left" 
vspace="5" hspace="10"> 

 
 

 
Resmin Boyutlarını Belirlemek 
 
Resminiz küçük ama sayfanızda büyük görünmesini istiyor olabilirsiniz. Küçük bir resmin 
boyutunu büyütürseniz çözünürlüğü bozulur. Yani eski hali kadar net ve güzel olmaz. Resmin 
boyutlarını belirtmek daha kolay yüklenmelerini sağlar. Bu da size zamandan tasarruf 
sağlayabilir. Bunun için <img> tagının width ve height elemanlarını kullanırız. Width yatay 
uzunluğunu height ise dikey uzunluğunu belirtir. 

 <img src="reklam.gif" width="120" 



height="355"> 

 

Eni 120, boyu 355 oranında bir resmi tarayıcımıza yükledik. Width ve height kullanarak 
resminizi istediğiniz büyüklüğe ayarlayabilirsiniz. 

Html'de Linkler (Köprüler) 
 
Linkler iki doküman arasında köprü görevi görür, istenilen belge ve dosyalara kısa yoldan 
ulaşmamızı sağlarlar. Tek yapacağımız o linke tıklamak olacaktır. İstediğimiz herhangi bir 
metine veya resime link verebiliriz. Linkler düzenli bir şekilde kullanıldığında sayfamızın 
tasarımını etkileyen öğelerdir.  

Link Kullanımı ; 

Link yaratmak için <a> </a> tagını kullanırız. Tabi <a> </a> tagının yardımcı elemanları da 
unutmamak lazım. 

 <a href="dosyanın adı ve yolu"> Link 
vereceğiniz metin </a>  

Yukardaki örnekte <a> </a> tagı ile linki yarattıyoruz, href elemanı ile link verilen dosya 
veya belgenin adresini, adını ve uzantısını yazıyoruz. <a> ile </a> arasında kalan kelimeler 
ise html dökümanımızda link olarak gözüküyor.  

Hazırlanan örnek tarayıcınızda şöyle gözükecektir: Link vereceğiniz metin 

Tarayıcınızda, <body> tagının yardımcı elemanları sayesinde linklerin renklerini 
ayarlayabilirsiniz. Bu konuya Html Tagları bölümünde değinmiştim. 

 
 
Çeşitli Link Örnekleri;  

Herhangi bir web adresine link vermek: 

 <a 
href="http://www.google.com.tr/">GooGle</a>  

Herhangi bir dosyaya link vermek: 

<a href="C:/Programlar"> Programlar klasörü 
</a>  

 

Herhangi bir resime link vermek: 

 <a href="http://www.google.com.tr/"> 
 <img src="resimlerim/g1.gif" alt="GooGle"> 
 </a>  



 

E-Mail atılabilmesi için link oluşturmak: 

 <a href="mailto:abc@xyz.com">Mail atmak için 
tıklayınız.</a>  

 

Bazı uzantılara sahip dosyalar tarayıcı tarafından açılamaz (görüntülenemez).Bu tür dosyalar 
açılamadığından tarayıcı bunları sabit diskinize kaydetmek ister ve size bir mesajla 
kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar. Örneğin; ".doc, .exl, .exe, vb. " gibi. Bu yüzden link 
verilirken dosyanın uzantısını dikkate almak zorundasınız. Tarayıcı resim dosyalarından ".gif, 
.jpg, .bmp, .wmf" uzantılı dosyaları görüntüleyebilir. ".tif" gibi uzantıları görüntüleyemez. 

Eğer ziyaretçinizin bir dosyayı bilgisayarına kaydetmesini isterseniz bu dosyayı tarayıcının 
görüntüleyemediği bir dosya olan ZIP dosyasının içine koyun. 

 
 
Linkleri Hedeflemek 
 
Yarattığınız linke tıklandığında açılması gereken sayfa o linkin bulunduğu sayfada açılır. 
Ama linkler başka bir pencerede ya da istenilen bir pencerede açılabilir. Bunu yapabilmeniz 
için linki başka bir pencereye yönlendirmelisiniz (hedeflemek). Bu kullanım en iyi çerçeveli 
sayfalarda kendini gösterir. Çerçeveli sayfalar oluşturmayı daha sonra öğreneceğiz.  

Linkleri hedeflemek için target parametresini kullanırız. target parametresinin de yardımcı 
elemanları vardır.  
 
Bunlar; 

 "_blank"   : linki, yeni bir sayfada açar. 
 "_self"      : linki, aynı sayfada açar. 
 "_parent" : linki, bulunduğu çerçevede sayfada açar. 
 "_top"      : linki, tüm çerçeveleri kapatarak bütün sayfada açar. 

 
Kullanımları; 
 

 <a href="links.htm" 
target="_blank">Linkler</a>  

 
links.htm adlı html dökümanını yeni bir sayfada açar.  

 <a href="links.htm" 
target="_blank">Linkler</a>  

 
links.htm adlı html dökümanını aynı sayfada açar.  

 



 
Linklere Klavye Tuşları ile Kısa Yol Atamak 
 
Linklerinize klavye kısa yolları atayabilirsiniz. Böylece klavye tuşları kullanarak sitenizin 
içerisinde gezilebilir. Bunu <a> tagının elemanı olan accesskey ile yapabiliriz. Kullanımı: 

 <a href="index.htm" accesskey="a">Ana 
Sayfa</a>  

 

Link için atadığınız kısa yol harfi tek başına çalışmaz. Yani yazacağınız harf ile "ALT" 
tuşuna basarak linki aktif hale getirebilirsiniz. 

Yukardaki örnekteki linki çalıştırabilmeniz için "ALT+A" tuş kombinasyonunu kullanmanız 
gerekir. 

Burada önemli olan bir durum; siz eğer bir kısa yol atarsanız bunu ziyaretçinizin bilmesi 
gerekir ki kısa yolu kullanabilsin. Bunun için link verdiğiniz yerin yanına o linkin kısa yolunu 
belirtin. 

 
 
Linkler İçin Sekme Sırası Ayarlamak 
 
Bir yerden bir yere atlamak(sekmek) için TAB tuşunu kullanırız. Web' de de ziyaretçileriniz 
bu tuşu kullanmak isteyebilir. Eğer siz bunu ayarlamazsanız tarayıcı kendine göre sekmeleri 
ayarlar. Sizin bu sekme sıralarını ayarlamanız neyin ne kadar önemli ve ilk sırada olmasına 
göre değişebileceğinden önemlidir. Sekme sırasını <a> tagının elemanı olan tabindex ile 
ayarlarız.  
 
Kullanımı: 

 <a href="index.htm" tabindex="sekme 
sırası">Ana Sayfa</a>  

 

"sekme sırası" yazdığım yere önceliğine göre 1,2,3,... yazabilirsiniz. 

 
 
Çapa Yaratmak 
 
Çapa bir sayfanın bir yerinden aynı sayfanın başka bir yerine gitmek için oluşturulan link 
demektir. Mesela sayfa sonundaki "Başa Dön"e tıkladığınızda sayfa başına geliyorsunuz. İşte 
bu çapa ile yapılmıştır. Bu böyle durumlarda işinize yarayabilir. Çapa kullanımında <a> 
tagının name elemanını kullanacağız.  
 
Kullanımı: 

<a name="#sayfa başı">Html Dersleri</a>  



 

Yukarıda sayfa başılığımız olan "Html Dersleri"ne "#" işareti ile isim verdik. 

Şimdide sayfa sonunda oluşturacağımız linki nasıl oluşturacağımızı inceleyim. 

<a href="#sayfa başı">Sayfa Başına Dön</a>  

 

Bu kadar basit işte, sayfa sonunda ki Sayfa Başına Dön linkine tıkladığımızda tarayıcımız 
"name=#..." ile isimlendirilen yerdeki bölüme gidecektir. Unutmayın name elemanını 
verdiğiniz isim ile href'in alacağı isim aynı olmalı diğer koşullarda linkiniz çalışmaz. 

<a href="örnekler.htm#sayfasonu">Örnekler 
Sayfa Sonu</a>  

 

Yukarıdaki linkte ise, bulunduğumuz sayfadan, "örnekler.htm" adlı sayfasının sayfa sonunu 
açmış oluyoruz. Tabiki "örnekler.htm" dosyasında sayfa sonuna <a name="#sayfasonu"> 
komutunu girmemiz gerekiyor. 

Liste Oluşturmak 
 
Listeler Html' de sayfanın görünümü açısından önemlidir. Listelerin sayfanızı düzenlemede 
ve konu anlatımlarında sizlere çok yardımı olur. Listeler 3 farklı biçimdedir. Bunlar ;  

1. Düzenli Listeler (Ordered List)  
2. Düzensiz Listeler (Unordered List)  
3. Tanım Listeleri (Definition List)  

 
 
Düzenli Listeler (Ordered List) 
 
Düzenli listeler <ol> </ol> tagları arasında yer alır. Listedeki her elemanın başına da <li> tagı 
konulur. <li> tagı sonlanrılmaz, yani kapanış tagı(</li> yoktur.  
 
Kullanımları ;  
 <ol> 
 <li> Müzik 
 <li> Spor 
 <li> Seyahat 
 <li> İş 
 </ol> 

Yukarıdaki örnek tarayıcınızda şöyle gözükecektir: 

1. Müzik  
2. Spor  
3. Seyahat  
4. İş  



<ol> tagı ile kullanılan type elemanının alacağı değer ile listenizi şekillendirmeniz 
mümkündür. Mesela type="a" olursa listeniz "a, b, c, d" şeklinde sıralanacaktır. Ya da 
type="I" yazarak listenizi roma rakamları ile sıralayabilirsiniz. Listenizin "e, f, g" veya "10, 
11, 12" şeklinde başlamasını da ayarlayabilirsiniz. Bu da start elemanı sayesinde yapılır. 
Örneğin "c, d, e" şeklinde bir liste yapmak istiyorsak ; 

 <ol> type="a" start="3" 
 <li> Rock  
 <li> Metal 
 <li> Gothic 
  </ol> 

Start elemanının değeri her zaman bir sayı olmalıdır. Yani listemizi "d" harfinden başlatmak 
istiyorsak start elemanının değeri "4" olmalıdır. 

 
 
Düzensiz Listeler (Unordered List) 
 
Düzensiz listeler <ul> </ul> tagları arasında yer alır. Yine her elemanın başına da <li> tagı 
konulur. Düzensiz listelerin 3 farklı kullanımı mevcuttur.  

Bunlar ; 

 disc  

o circle  

 square  

Bu özellikleri yine type elemanı yardımı ile kullanıyoruz. 

Örnek; 

 <ul type="circle"> 
 <li> Dream Theater 
 <li> Stratovarius 
 <li> Rhapsody 
 </ul> 

Yukarıdaki örnek tarayıcınızda şöyle gözükecektir: 

o Dream Theater  
o Stratovarius  
o Rhapsopy  

 
 
Tanım Listeleri (Definition List) 
 
Tanım listeleri yapılırken <dl> </dl> tagları kullanılır. Yardımcı eleman olarak ise <dt> ve 



<dd> elemanları kullanılır. <dt> elemanı tanımı yapılacak kavram için, <dd> ise yapılacak 
tanım için kullanılır. Örnek verecek olursak; 

 <dl> 
 <dt> HTML Nedir ? 
 <dd> HTML (Hyper-Text Markup)  
web sayfası tasarımı yapmak ve  
metin biçimlendirmek için kullanılan bir 
dildir. 
Öğrenmesi gayet basittir. 
 </dl> 

Yukarıdaki örnek tarayıcınızda şöyle gözükecektir: 

HTML Nedir ? 
HTML (Hyper-Text Markup) web sayfası tasarımı yapmak ve metin biçimlendirmek için 
kullanılan bir dildir. Öğrenmesi gayet basittir.  

 
 
İç İçe Listeler Oluşturmak 
 
Liste kullanımını öğrendik. Sayfamızda bazen alt alta listeler kullanmamız gerekebilir. Bunu 
listeleri iç içe geçirerek yapabiliriz. 

<ol type="A"> 
<li>HTML Kodları 
 
 <ol type="1"> 
 <li>Kullanılan Elemanlar 
 
  <ul type="circle"> 
  <li>aaa 
  <li>bbb 
  </ul> 
 
 <li>Kullanım Alanları 
 
  <ul type="circle"> 
  <li>ccc 
  </ul> 
 
 <li>Püf Noktaları 
 </ol> 
<li>JavaScript Kodları 
</ol> 

Yukarıdaki örnek sayfanızda şöyle gözükecektir; 

A. HTML Kodları  
1. Kullanılan Elemanlar  

o aaa  
o bbb  

2. Kullanım Alanları  
o ccc  

3. Püf Noktaları  



B. JavaScript Kodları  

İç içe liste oluşturma üzerinde alıştırmalar yapmanız konuyu daha rahat kavrayabilmenize 
yardımcı olacaktır. 

Çerçeveler (Frames) 
 
Çerçeveleri kullanarak, birden fazla HTML dokümanını aynı sayfada gösterebiliriz. 
Kullandığımız her HTML dökümanı bir çerçevede gözükür ve her çerçeve diğerlerinden 
bağımsızdır. İki sayfayı birleştirebilmek için üç HTML dokümanı oluşturmak gerekmektedir. 
Bunlardan ikisi birleştirilecek sayfalar, üçüncüsü bu iki sayfayı birleştiren frame sayfasıdır. 
Sayfamızda çok sayıda çerçeve kullanımı hızı azaltacağından, çerçeveleri kullanırken dikkat 
etmeliyiz.  

Çerçeve yaratmak için <frameset> </frameset> tagını kullanırız. <frameset> tagı </head> 
tagı ile <body> tagı arasında kullanılır.  

Sayfamıza framelerin dikey veya yatay yerleşmeleri için <frameset> tagının "cols" ve 
"rows" elemanlarını kullanırız.  

cols="20%,80%" sayfanın dikey olarak hangi oranda bölüneceğini belirlemenizi sağlar. % 
değerin dışında piksel cinsinden de değerler verilebilir. 

"rows="120,*" sayfanın yatay olarak hangi oranda bölüneceğini belirlememizi sağlar. Bu 
örnekte kullanılar "*" işareti ikinci frame'in geri kalan boşluğun tümünü kaplayacağını 
belirtiyor. 

Aynı <frameset> tag'i içerisinde hem "cols" hem de "rows" elemanları kullanılmaz. Böyle 
birşey yapmak için iç içe frameler kullanmamız gerekir. Bu konuya Listeler adlı bölümde de 
değinmiştik. 

Frame kullanırken kullandığımız frame'e isim vermek için name elemanını ve frame'in 
bulunduğu yeri göstermek için de src elemanını kullanırız. 

Şimdi öğrendiklerimizle örnek bir doküman oluşturalım. 

<html> 
<head> 
<title>Frame Kullanımı</title> 
</head> 
<frameset cols="20%,60%,20%"> 
<frame name="sol" src="menu.htm"> 
<frame name="orta" src="ana sayfa.htm"> 
<frame name="sağ" src="menu2.htm"> 
</frameset> 
<body> 
</body> 
</html> 

Yukarıdaki örnekte farklı 3 dokümanı tek sayfada birleştirdik. Aynı bu sitedeki gibi yani. 
Bunu yapmak için 4 tane HTML dokümanı hazırladık. 3 dokuman birleşecek sayfalar, diğeri 
ise yukardaki örnekte bulunan ve bu dokümanları tek sayfada birleştirecek olan frame sayfası.  



Yaptığımız örneği inceleyelim;<frameset cols="20%,60%,20%"> ile sayfamızı dikey 
olarak 3'e bölüyoruz. Sayfamız cols elemanın aldığı değerlere göre 3'e bölünüyor. Sonrasında 
sırayla menu.htm, ana sayfa.htm ve son olarakta menu2.htm dokümanlarını sayfamıza 
çağırıyoruz. Çağrılan tüm sayfalara name elemanı ile isim veriyoruz. 

 
 
Çerçeveler Arasında Köprü (Link) Kurma 
 
name elemanı ile isimlendirdiğimiz frame'leri birbirine köprüler(linkler) ile bağlayabiliriz. 
Mesela sayfanın solunda bulunan framede bir linke tıkladığımızda, açılacak sayfanın ortadaki 
framede açılmasını sağlayabiliriz. Aşağıdaki örneği incelerseniz daha rahat anlayacaksınız 
sanırım.  

//Menu.htm dosyası 
<html> 
<head> 
<title>Frameler Arası Köprü Kurma</title> 
</head> 
<body> 
<a href="deneme.htm" 
target="orta">Tıklayın</a> 
</body> 
</html> 

Yukarıdaki örnekte deneme.htm dokümanının, sayfamızın ortasında bulunan framede 
açılmasını sağladık. Ortaki frame'in ismini name="orta" olarak ayarlamıştık bunun içinde 
target="orta" oldu. Bu konuya Köprüler (Linkler) bölümünde de değinmiştik 

 
 
Yatay ve Dikey Çerçeveleri Birlikte Kullanmak 
 
Sayfamızda aynı anda yatay ve dikey çerçeveler kullanmak isteyebiliriz.Bunun iç içe 
çerçeveler kullanırız.  

Örnek ; 

<html> 
<head> 
<title>Frame Kullanımı</title> 
</head> 
<frameset cols="20%,60%,20%"> 
  <frame name="sol" src="sol.htm"> 
      <frameset rows="30%,40%,30%"> 
         <frame name="üst" src="üst.htm"> 
         <frame name="orta" src="orta.htm"> 
         <frame name="alt" src="alt.htm"> 
      </frameset> 
   <frame name="sağ" src="sağ.htm"> 
</frameset> 
<body> 
</body> 
</html> 



 

Hazırladığımız örnek tarayıcımızda aşağıdaki gözükecektir; 

Sol 

Üst 

Sağ Orta 

Alt 

Sayfanızda çerçevelerinizin boyutlarıyla oynanmasını istemiyorsanız <frame> tagı içinde 
noresize yazmanız yeterli. 

Çerçevelerinizde bulunan kaydırma çubukları ile ilgili ayarlar yapmak için <frame> tagının 
scrolling elemanını kullanırız. Kaydırma çubuklarının her zaman gözükmesini istiyorsak 
scrolling="yes", hiçbir zaman gözükmesin istiyorsak scrolling="no" ve kaydırma 
çubuklarının sadece sayfa çerveye sığmadığında gözükmesini istiyorsak scrolling="auto" 
değerini kullanmalıyız. 

<html> 
<head> 
<title>Frame Kullanımı</title> 
</head> 
<frameset rows="20%,60%,20%"> 
<frame name="ust" src="ust.htm" 
scrolling="no"> 
<frame name="orta" src="orta.htm" 
scrolling="yes"  noresize> 
<frame name="alt" src="alt.htm" noresize> 
</frameset> 
<body> 
</body> 
</html> 

Yukarıdaki örnekte, en üstteki framede hiçbir zaman kaydırma çubuğunun gözükmemesini, 
ortadaki framede kaydırma çubuğunun her zaman gözükmesini ve çerçevenini yeniden 
boyutlandırılmamasını, en alttaki frame de ise çerçevenin yeniden boyutlandırılmamasını 
ayarladık. 

 
 
Çerçevelerin Kenarlıklarını Şekillendirme 
 
Çerçevelerin kalınlığı border elemanı ile ayarlanır. border elemanının alacağı değer, 
çerçevenin kenarlık büyüklüğünü etkiler. Eğer çerçevenizde kenarlık istemiyorsanız, border 
elemanından ayrı olarak frameborder elemanını da kullanmalıyız ve bu iki elemanında 
değeri de "sıfır (0)" olmalıdır. Kullandığınız çerçevenin kenarlığına renk vermek için ise 
bordercolor elemanını kullanırız. 

<html> 
<head> 
<title>Border Kullanımı</title> 



</head> 
<frameset rows="20%,80%" border="2" 
bordercolor="red"> 
  <frame name="sol" src="sol.htm"> 
  <frame name="sağ" src="sağ.htm"> 
</frameset> 
<body> 
</body> 
</html> 

Yukarıdaki örnekte oluşturduğumuz çerçevelerin kalınlığını "2" ve rengini "red" yani 
kırmızı yaptık. 

 
 
Sayfayı Eşit Şekilde 2' ye Bölerek Çerçevelere Ayırmak 
 
Diyelim ki sayfanızı yukarı ve aşağı olarak veya sol ve sağ olarak eşit şekilde ikiye ayırarak, 
bir tarafta 3, diğer tarafta ise 2 çerçeve yaratmak istiyorsunuz. Bu tür bir sayfayı 
düzenleyebilmek için <noframes> </noframes> tag'ini kullanırız. Nasıl kullanıldığına bir 
örnek verelim ; 

<html> 
<head> 
<title>Noframe Kullanımı</title> 
</head> 
<frameset rows="50%,*"> 
<noframes> 
</noframes> 
  <frameset cols="30%,40%,*"> 
    <frame name="1" src="üst1.htm"> 
    <frame name="2" src="üst2.htm"> 
    <frame name="3" src="üst3.htm"> 
  </frameset> 
      <frameset rows="45%,*"> 
        <frame name="4" src="alt1.htm"> 
        <frame name="5" src="alt2.htm"> 
      </frameset> 
</frameset> 
<body> 
</body> 
</html> 

Tarayıcımızda aşağıdaki gibi görünecektir. 
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<html> 
<head> 
<title>İç Frame(iframe) Kullanımı</title> 
</head> 
<body> 
<iframe name="icframe1" src="ic_frame.htm" 
width="666" height="113" frameborder="yes" 
bordercolor="red" 
marginwidth="15" marginheight="10"></iframe> 
</body> 
</html> 

Örneği incelecek olursak öncelikle yarattığımız iç frame'e name ile isim veriyoruz, src 
elemanı ile frame içinde açılacak olan sayfanın yerini gösteriyoruz, width ile genişliğini 666 
pixel ve yüksekliğini height ile 113 pixele ayarlıyoruz, iç çerçevemizin kenarlığını 
bordercolor ile renklendirdikten sonra iç frame' in kenar boşluklarını marginweight ve 
marginheight ile ayarlıyoruz. 

Tablo Oluşturmak (Tables) 
 
Tablolar web sayfalarının biçimlendirilmesinde kullanılan vazgeçilmez özelliklerdendir. 
Profesyonel sitelerin tamamında amatör sitelerin de pek çoğunda kaynak kodlarına 
baktığınızda tabloların ne kadar fazla kullanıldığını göreceksiniz. Tabloları kullanmak 
tasarımınıza güç katacaktır. Tabloları en iyi kavramanın yolu bol bol pratik ve deneme-
yanılmadan geçer.  

Tablo oluşturmak için <table> </table> tagını kullanırız.  
<table> tagı <tr> </tr> <td> </td> elemanları ile kullanılır. 

<tr> </tr> satır yaratmak için kullanılır. 
<td> </td> ise sütün yaratmak için kullanılır. 
 
Örnek verecek olursak; 

<table border="2"> 
<tbody> 
   <tr> 1.Satır Başı 
      <td> 1.Satırın 1.Sütunu</td> 
      <td> 1.Satırın 2.Sütunu</td> 
   </tr> 1.Satır Sonu 
   <tr> 2.Satır Başı 
      <td> 2.Satırın 1.Sütunu</td> 
      <td> 2.Satırın 2.Sütunu</td> 
   </tr> 2.Satır Sonu 
</tbody> 
</table> 

Yukarıdaki kodlar tarayıcınızda şöyle gözükecektir; 

1.Satır 1.Sütun 1.Satır 2.Sütun 

2.Satır 1.Sütun 2.Satır 2.Sütun 

 
 



Sütunlar her zaman satırların içinde yer alırlar yani <td> </td> her zaman <tr> </tr> 
elemanlarının arasında olmalıdır. 

Tablo oluştururken kullandığımız yardımcı elemanlarını tanıyalım: 

 <tbody>=Tablonun gövdesini oluşturur.  
 <tr>=Satır yaratır.  
 <th>=Tablomuza başlık yazacağımız zaman kullanırız.  
 <td>=Sütun yaratır.  
 border= Tablonun kenar büyüklüğünü belirler.  
 bordercolor= Kenarlık rengini belirler. "<table>" tagı ile birlikte kullanılır.  
 bordercolorlight= Kenarlığın aydınlık bölümlerinin rengini belirler. "<table>" tagı 

ile birlikte kullanılır.  
 bordercolordark= Kenarlığın karanlık bölümlerinin rengini belirler. "<table>" tagı 

ile birlikte kullanılır.  
 width=Tablonun enini belirler.  
 height=Tablonun boyunu belirler.  
 cellpadding=Hücre içi genişliği belirler.  
 cellspacing=Hücreler arası genişliği belirler.  
 (align=left,right,center)=Tabloyu sayfanın soluna,sağına veya ortasında gösterir.  
 (valign="top,middle,bottom")="<td>" ile birlikte kullanılır, hücre içeriğini dikey 

olarak tablonun tepesine(top), ortasına(middle) veya tabanına(bottom) dayar.  
 bgcolor="<td>" ile birlikte kullanılır. Sütuna arka plan rengi verir.  
 background="<td>" ile birlikte kullanılır. Sütuna arka planına resim yerleştirmemizi 

sağlar.(<td background="resim.gif">)  

Mesela 3 satırdan ve 4 sütundan oluşan, eni 400, boyu 100, hücre içi genişliği 3, hücreler arası 
genişliği 2 ve sayfanın tam ortasında yer alacak bir tablo yaratmak istersek; 

<table border="2" width="400" height="100" 
     cellpadding="3" cellspacing="2" 
align="center"> 
<tbody> 
   <tr>1.Satır Başı 
      <th>Başlık 1</th> 
      <th>Başlık 2</th> 
      <th>Başlık 3</th> 
      <th>Başlık 4</th> 
   </tr>1.Satır Sonu 
    
   <tr>2.Satır Başı 
      <td>2.Satırın 1.Sütunu</td> 
      <td>2.Satırın 2.Sütunu</td> 
      <td>2.Satırın 3.Sütunu</td> 
      <td>2.Satırın 4.Sütunu</td> 
   </tr>2.Satır Sonu 
    
   <tr>3.Satır Başı 
      <td>3.Satırın 1.Sütunu</td> 
      <td>&nbsp;</td> 
      <td>3.Satırın 3.Sütunu</td> 
      <td>3.Satırın 4.Sütunu</td> 
   </tr>3.Satır Sonu 
</tbody> 
</table> 



Tarayıcımızda şöyle gözükecektir: 

Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3 Başlık 4 

2.Satır 
1.Sütun 

2.Satır 
2.Sütun 

2.Satır 
3.Sütun 

2.Satır 
4.Sütun 

3.Satır 
1.Sütun 

  
3.Satır 
3.Sütun 

3.Satır 
4.Sütun 

 
 

3.Satırın 2.Sütununun boş olduğu dikkatinizi çekmiştir. Sütunu boş bırakmak için "&nbsp" 
karakterini kullandık. Eğer sadece boşluk bıraksaydık tablodaki sütun olmazdı. 

Aynen soldaki örnekte olduğu gibi, gördüğünüz gibi 2.satırın 1.sütunu yok. 
Ancak &nbsp karakterini kulanırsak sütun boş bir şekilde gözükecektir.  

 
 

 
Tablo İçinde Tablo Yaratmak 
 
Tablo içinde tablo yaratmak demek her hangi bir sütun içinde normal bir tablo oluşturmak 
demektir.  

Bir örnek verirsek; 

<table border="2" bordercolor="black" 
width="111"  
      height="99" cellpadding="2" 
cellspacing="0"> 
<tbody> 
   <tr> ---1.Satır Başı--- 
      <td align="center"> ---sütun başı--- 
         <table border="1" bordercolor="red">
          <tbody> 
            <tr> 
               <td>İÇ TABLO</td>  
            </tr> 
          </tbody> 
         </table> 
      </td> ---sütun sonu--- 
   </tr> ---1.Satır Sonu--- 
    
   <tr> ---2.Satır Başı--- 
      <td> &nbsp;</td> 
   </tr> ---2.Satır Sonu--- 
</tbody> 
</table> 

Sayfanızda görünümü şu şekilde olacaktır: 

1.Sütun 2.Sütun 

2.Sütun 



İÇ TABLO 
 

  

 

 
 
Tablo Satırlarını ya da Sütunları Birleştirmek 
 
Satır veya sütunları birleştirmek demek 2 ya da daha fazla sütun veya satırı tek bir haneye 
çevirmektir. Çok kullanışlı bir özelliktir. Satır veya sütunları birleştirirken rowspan ve 
colspan elemanlarını kullanırız.  

 rowspan = Dikey olarak satır veya sütunları birleştirir.  
 colspan  = Yatay olarak satır veya sütunları birleştirir.  

Örneklerle konuyu inceleyelim: 

 colspan kullanımı; 

<table border="1" bordercolor="black"> 
<tbody> 
<tr> 
<td colspan="3" bgcolor="pink" 
align="center"> 
COLSPAN="3"</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>2.satır 1.sütun</td> 
<td>2.satır 2.sütun</td> 
<td>2.satır 3.sütun</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

 
 
Tarayıcınızda böyle gözükecek: 

COLSPAN="3" 

2.satır 1.sütun 2.satır 2.sütun 2.satır 3.sütun

 

 rowspan kullanımı; 

<table border="1" bordercolor="black"> 
<tbody> 
<tr> 
<td rowspan="2" bgcolor="lime" 
align="center"> 
ROWSPAN="2"</td> 
<td>1.satır 2.sütun</td> 
<td>1.satır 3.sütun</td> 
</tr> 



<tr> 
<td>2.satır 2.sütun</td> 
<td>2.satır 3.sütun</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

 
 
Tarayıcınızda böyle gözükecek: 

ROWSPAN="2" 
1.satır 2.sütun 1.satır 3.sütun

2.satır 2.sütun 2.satır 3.sütun

 

 Aynı tabloda rowspan ve colspan kullanımı; 

<table border="1" bordercolor="black"> 
<tbody> 
<tr> 
<td colspan="2" bgcolor="pink" 
align="center">COLSPAN="2"</td> 
<td>1.satır 3.sütun</td> 
<td rowspan="3" bgcolor="lime" 
align="center">ROWSPAN="3"</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>2.satır 1.sütun</td> 
<td>2.satır 2.sütun</td> 
<td>2.satır 3.sütun</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="3" bgcolor="pink" 
align="center">COLSPAN="3"</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

 
 
Tarayıcınızda böyle gözükecek: 

COLSPAN="2" 1.satır 3.sütun

ROWSPAN="3"2.satır 1.sütun 2.satır 2.sütun 2.satır 3.sütun

COLSPAN="3" 

 
 

 
 
Hangi Dış Kenarlığın Görüneceğini Seçmek 
 
Tablomuzun sadece bazı yerlerindeki dış kenarlıkları yok etmemiz mümkün. Bu özelliği 
<table> tagının "frame" elemanı sayesinde gerçekleştiririz.  



"Frame" Elemanının Alacağı Değerler: 

 void : Tüm dış kenarlıkları yok eder.  
 above : Sağ,sol ve alt kenarlığı yok eder.  
 below : Sağ,sol ve üst kenarlığı yok eder.  
 hsides : Sağ ve sol kenarlıkları yok eder.  
 vsides : Üst ve alt kenarlıkları yok eder.  
 rhs : Üst, alt ve sol kenarlığı yok eder.  
 lhs : Üst, alt ve sağ kenarlığı yok eder.  

Örnek; 

<table border="1" bordercolor="red" 
frame="vsides" 
         cellpadding="5" cellspacing="0"> 
<tbody> 
<tr> 
<td>1.satır 1.sütun</td> 
<td>1.satır 2.sütun</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>2.satır 1.sütun</td> 
<td>2.satır 2.sütun</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>3.satır 1.sütun</td> 
<td>3.satır 2.sütun</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

 

Tarayıcınızda şöyle gözükecektir: 

1.satır 1.sütun 1.satır 2.sütun 

2.satır 1.sütun 2.satır 2.sütun 

3.satır 1.sütun 3.satır 2.sütun 

 

 
Hangi İç Kenarlığın Görüneceğini Seçmek 
 
Tablomuzun sadece bazı yerlerindeki iç kenarlıkları da yok etmemiz mümkün. Bu özelliği 
<table> tagının "rules" elemanı sayesinde gerçekleştiririz.  

"Rules" Elemanının Alacağı Değerler: 

 none : Tüm iç kenarlıkları yok eder.  
 rows : Dikey iç kenarlıkları yok eder.  
 cols : Yatay iç kenarlıkları yok eder.  



Örnek; 

<table border="1" bordercolor="red" 
rules="cols" 
         cellpadding="5" cellspacing="0"> 
<tbody> 
<tr> 
<td>1.satır 1.sütun</td> 
<td>1.satır 2.sütun</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>2.satır 1.sütun</td> 
<td>2.satır 2.sütun</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>3.satır 1.sütun</td> 
<td>3.satır 2.sütun</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

 

Tarayıcınızda şöyle gözükecektir: 

1.satır 1.sütun 1.satır 2.sütun 

2.satır 1.sütun 2.satır 2.sütun 

3.satır 1.sütun 3.satır 2.sütun 

 

Tablolarınızda "frame" ve "rules" elemanını birlikte de kullanabilirsiniz. Unutmayın 
tablolar biraz karışık olmasına rağmen öğrenilmesi mutlaka gerekli olan HTML elemanlarıdır. 
Ne kadar çok pratik yaparsanız konuyu o kadar çabuk kavrarsınız. Tablolar ile ilgili 
anlatacaklarım bu kadar. 

Veri Giriş Formu Oluşturmak 
 
Formlar ziyaretçilerden bilgi almak için kullanılan HTML elemanlarından biridir. Formları 
<form> </form> tagları arasında oluştururuz.  

Formlar, ziyaretçilerin belirtilen alanları doldurup gönder düğmesine basmaları ile bilgilerin 
gönderilmesi esasına göre çalışır. Form bilgilerinin bize ulaşmasını php, asp, perl/cgi gibi 
diller sağlar. Yani formları kullanabilmek için bu dillerden en az biri hakkında bilginiz olması 
lazım. Ben php' yi öneririm. 

Bir form örneği yapalım: 

<form name="xyz" method="post yada get" action="xxx.cgi"> </form> 

Yukardaki form örneğinde "method=post veya get" verilen form bilgilerinin server 
tarafından hangi yöntem ile iletileceğini belirten yöntemdir. "name=xyz" ile formumuza bir 
ad tanımlarız. "action=xxx.cgi" ise bilgileri gönderen programın adı ve uzantısını gösterir.  



Formlarda method ve action kullanımını php, asp, perl/cgi gibi dillerden birini 
öğrendiğinizde anlayacaksınız. 

 
 
Form Elemanları 
 
Form oluştururken <form> </form> tagları arasında <input> elemanını kullanırız. Bu 
elemanın kapanış etiketi(</input>) yoktur.  

<input> elemanın aldığı özellikleri inceleyelim; 

<form> 
<input type="xxx" name="yyy"  value="zzz" 
size="13"> 
</form> 

 

type= Form öğesinin ne olduğunu belirtir.(metin kutusu,onay düğmesi ,vb.) 
name= Oluşturduğumuz öğenin adını belirtir. Çok önemlidir. 
value=Eğer değer vermek istersek kullanırız. 
size=Form öğesinin karakter uzunluğunu belirtir. 

Bunların dışında "maxlength" öğesi kullanılarak metin kutusunun maximum uzunluğu 
belirlenebilir. Ayrıca her zaman "value", "maxlength", "size" gibi öğelerini kullanamak 
zorunda değiliz. 

<input> elemanında "type" öğesinin aldığı değerler:  

 text(metin kutusu)  
 password(parola alanı)  
 radio(radyo düğmesi)  
 checkbox(onay kutusu)  
 button(düğme)  
 submit(onay düğmesi)  
 reset(reset düğmesi)  
 file(dosya gönderme)  

Bu değerler dışında <input> elemanı ile kullanılmayan değerler de vardır. 

Bunlar: 

 textarea(metin alanı) : Kullanımı(<textarea> </textarea>)  
 select(menü) : Kullanımı(<select> </select>)  

Tüm bu değerleri yakından inceleyelim. 

 
 
Text (Metin Kutusu) Yaratmak 



<form> 
Ad : <input type="text" name="ad"  
value="Adınız"> 
Soyad : <input type="text" name="soyad"  
value="Soyadınız"> 
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. "value" elemanını kullanmasaydık 
kutucuklar boş olacaktı. 

Ad : 
Adınız

Soyad : 
Soyadınız

 
 

 
Password (Parola Alanı) Yaratmak 

<form> 
Kullanıcı Adı : <input type="text" 
name="ad"><br> 
Parola : <input type="password" name="sifre">
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. Parola alanına yazdığınız yazılar 
****** şeklinde gözükecektir. 

 

Kullanıcı Adı :  
 

Parola        :  

 
 
Textarea (Metin Alanı) Yaratmak 

<form> 
Kullanıcı Adı : <input type="text" 
name="ad"><br> 
Parola : <input type="password" 
name="sifre"><br> 
Düşünceler : <br> 
<textarea name="dusunceler" rows="3" 
cols="33"> 
Site Hakkındaki Görüşlerinizi 
Yazınız...</textarea> 
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. "rows" dikey olarak , "cols" ise 
yatay olarak textarea(metin alanı)' nın büyüklüğünü gösterir. <textarea> </textarea> 
arasında kalan kısımda yazdıklarımız ise "value" elemanının yaptığı işi yapar. 



Kullanıcı Adı :  

Parola         :  
Düşünceler  :  

Site Hakkindaki 
Görüşlerinizi Yaziniz...

 
 

 
Radio Buton(Radyo Düğmesi) Yaratmak 

<form> 
Adınız : <input type="text" name="ad"><br> 
Soyadınız : <input type="text" 
name="soyad"><br> 
Cinsiyetiniz : <input type="radio" 
name="radyo" checked>Erkek 
<input type="radio" name="radyo">Kadın 
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. "name" elemanı dikkat ettiyseniz 
iki radio düğmesinde de aynı değeri almış. Eğer farklı olsalardı aynı anda iki radio düğmesi 
de seçilebilirdi. Daha iyi anlamak için "name" değerlerini aynı yapıp deneyin. Sonra farklı 
yapıp deneyin sonucu göreceksiniz. Ayrıca örneğimizde birinci radio düğmesinde "checked" 
elemanını kullandık. Bu eleman kullanıldığı radio düğmesini seçili hale getirir. Örneğimizde 
de bu birinci radio düğmesi oldu.  

Adınız        :  

Soyadınız   :  

Cinsiyetiniz : Erkek Kadın  
 

 
CheckBox (Onay Kutucusu) Yaratmak 

<form> 
Kullanıcı Adınız : <input type="text" 
name="ad3" size="30"><br> 
Mail Adresiniz : <input type="text" 
name="soyad3" size="30"><br> 
Yeni Haberleri Mail ile Gönder :  
<input type="checkbox" name="cb" checked> 
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. "checked" elemanı ile onay 
kutuğumuzu seçili hale getirdik. 



Kullanıcı Adınız        :  

Mail Adresiniz          :  

Yeni Haberleri Mail ile Gönder :  
 

 
Select Menü(Menü Kutusu) Yaratmak 

<form> 
Kullanıcı Adı : <input type="text" 
name="kulladi3"><br> 
Sisteminiz    : <select name="menu" size="1">
<option value="on">Linux</option> 
<option value="on" selected>Windows</option> 
<option value="on">Macintosh</option> 
</select> 
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. Menü yaratırken <input> elemanını 
kullanmıyoruz. Menülerimizi <select> </select> elemanları arasında oluşturuyoruz. name ile 
menümüzü isimlendiriyoruz, size ile menümüzün yüksekliğini belirliyoruz. (size değeri ile 
alıştırma yapmalısınız.) <option> </option> ise arasında menümüzde bulunacak elemanları 
bulunduruyor. value ile bu elemanlara değer veriyoruz. Dikkat ettiyseniz hazırladığımız 
menünün ikinci seçeneği seçili halde ekrana geliyor, bunu menümüzün ikinci seçeneğindeki 
selected ile sağlıyoruz. 

Kullanıcı Adı :  

Sisteminiz    :  

Bir örnek daha yapalım. Bu sefer size elemanına değer olarak "3" verelim ve menümüzün 
nasıl göründüğünü inceleyelim. 

<form> 
Kullanıcı Adı : <input type="text" 
name="kulladi4"><br> 
İşletim Sistemi : <select name="menu" 
size="3" multiple> 
<option value="on">Windows-98</option> 
<option value="on">Windows-2000</option> 
<option value="on">Windows-XP</option> 
<option value="on">MacOsX</option> 
<option value="on">Pardus</option> 
</select> 
</form> 

 

Kullanıcı Adı  :  

İşletim Sistemi:  

<select> </select> elemanları arasında kullandığımız multiple sayesin yaptığımız menüde 
birden fazla seçenek seçebiliyoruz. 



 
 
File Upload (Dosya Yüklemek) Etmek 

<form> 
Adınız : <input type="text" name="ad1"><br> 
Dosyanız : <input type="file" name="dosya"> 
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. 

 

Adınız   :  
 
Dosyanız :  

 
 
Submit Button (Gönder Düğmesi) Yaratmak 

<form> 
<p align="center"> 
Adınız : <input type="text" name="ad2"><br> 
Yaşınız : <input type="text" 
name="soyad2"><br> 
<input type="submit" name="dugme" 
value="Gönder"> 
</p> 
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. 

Adınız  :  

Yaşınız :  
Gönder

 

Oluşturduğumuz düğme doldurulan form bilgilerini göndermek içindir. value değeri 
düğmenin üstünde yazıcak yazıyı belirler. 

Submit Button için düğme yerine resim de kullanabiliriz. Yani seçtiğimiz resme tıklayınca 
form gönderilir. Bir örnekle göstereyim. 

<form> 
<p align="center"> 
Adınız : <input type="text" name="ad2"><br> 
Yaşınız : <input type="text" 
name="soyad2"><br> 
<input type="image" name="dugme"> 
</p> 
</form> 

 



Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. 

Adınız  :  

Yaşınız :  

 

 
 
Reset Button (Sil Düğmesi) Yaratmak 

<form> 
<p align="center"> 
Adınız : <input type="text" name="ad2"><br> 
Yaşınız : <input type="text" 
name="soyad2"><br> 
<input type="reset" name="dugme" 
value="Gönder"> 
</p> 
</form> 

 

Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. 

Adınız  :  

Yaşınız :  
Sil

 

Oluşturduğumuz düğme doldurulan form bilgilerini temizlemek içindir. value değeri 
düğmenin üstünde yazıcak yazıyı belirler. 

Reset Button için düğme yerine resim de kullanabiliriz. Yani seçtiğimiz resme tıklayınca form 
temizlenir. Bir örnekle göstereyim. 

<form> 
<p align="center"> 
Adınız : <input type="text" name="ad2"><br> 
Yaşınız : <input type="text" 
name="soyad2"><br> 
<button type="reset"> 
<img src="pix/dugme.gif" name="hebee" 
width="45" height="25"> 
</button> 
</p> 
</form> 
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Hazırladığınız form tarayıcınızda aşağıdaki gözükecektir. Örneği inceleyerek nasıl oluştuğunu 
kolayca anlayacaksınız. 

Veri Giriş Formu Örneği  

Kullanıcı Adı :  

Parola         :  

Cinsiyetiniz  : Erkek Kadın 
 

Yaşınız        :  
 
Hobileriniz :  

Seyahat Etmek 

Kitap Okumak 

Müzik Dinlemek 

Koşu Yapmak 

Yüzmek 
 
Site Hakkındaki Düşünceleriniz : 

 
 

Gönder Temizle
 

Form kullanımında bu bölümde öğrenecekleriniz bu kadar. Nasıl form oluşturulacağını 
öğrendiniz. Fakat unutmayın formların nasıl gönderileceğini php, perl/cgi, asp gibi dilleri 
öğrenince anlayacaksınız. 

Sayfaya Ses, Video Eklemek 
 
Sitenizi ziyaret edenler sitenizde gezerken müzik dinleyebilir veya video izleyebilirler. Tabiki 
bu etkileşimleri kullanmak sayfanızın açılmasını etkiler. Yani sayfanın açılması için öncelikle 
sayfanıza yüklemiş olduğunuz ses veya görüntünün yüklenmesi gerekir. Eğer kullandığınız 
dosya boyutu büyük ise sayfanız çok geç açılır bu ziyaretçinin ilgisini kaybetmesine sebep 
olabilir.  

Tarayıcınız tüm ses ve görüntü formatlarını tanımaz. 
Tarayıcınızın uyum sağladı formatlar şunlardır: 

 .wav  
 .wma  
 .au  
 .mp3  



 .mpg  
 .mpeg  
 .avi  

Sayfaya ses gömmek için Netscape' te <embed>, Microsoft IE' da <bgsound> tagları 
kullanılır. Sayfayı ziyaret eden kullanıcıların hangi tarayıcıyı kullanacağını bilemeyeceğimiz 
için iki tagıda kullanıcaz. 

Sayfamıza nasıl etkileşim ekleyeceğimize bir örnek verelim: 

<embed src="dt.wav" autostart="true" 
loop="true" hidden="true"> 
<noembed> 
<bgsound src="dt.wav"> 
</noembed> 

src ile dosyanın kaynağını gösteriyoruz, autostart ile sayfa açılır açılmaz etkileşimin çalmaya 
başlamasını istiyoruz, loop sayfamıza eklediğimiz ses veya görüntünün kaç defa çalacağını 
belirliyor. Eğer loop="true" olursa etkileşim sürekli çalıyor. hidden ile kontrol konsolunu 
saklıyoruz. <noembed> tagı ise tarayıcının <embed> i tanımaması halinde <bgsound>' u 
dikkate almasını sağlıyor. 

Bir örnek daha yapalım: 

<embed src="dt.wav" loop="1" 
controls="smallconsole"> 
<noembed> 
<bgsound src="dt.wav"> 
</noembed> 

controls elemanı ile etkileşim kontrol konsolunu küçülttük. Eğer controls elemanını 
kullanmassak, width,height elemanları ile kontrol konsolumuza istediğimiz boyutu 
verebiliriz. 

İsterseniz sayfanıza ses veya görüntü etkileşimi eklemek yerine, etkileşim dosyalarına link 
verebilirsiniz. Böylece ziyaretçi isterse o etkileşimi aktif hale getirir ve sayfanızda açılırken 
zorlanmaz. 

Ses veya görüntü etkileşimine link verme: 

<a href="ses veya görüntü kaynağı">Dinlemek 
için tıklayın</a> 

Unutmayın ses ve görüntü dosyaları kullanırken boyutlarına dikkat edin. 

Renk Kodları ve İsimleri 
 
Sadece 16 renk adı HTML' de kullanılır (aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, 
navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow). Diğer renkleri HTML de kullanmak için 
kodlarını kullanmalıyız.  



Html' de kullanılan bazı renk kod ve isimleri: 

Renk Adı Renk Kodu Renk 

AliceBlue  #F0F8FF   

AntiqueWhite  #FAEBD7   

Aqua  #00FFFF   

Aquamarine  #7FFFD4   

Azure  #F0FFFF   

Beige  #F5F5DC   

Bisque  #FFE4C4   

Black  #000000   

BlanchedAlmond  #FFEBCD   

Blue  #0000FF   

BlueViolet  #8A2BE2   

Brown  #A52A2A   

BurlyWood  #DEB887   

CadetBlue  #5F9EA0   

Chartreuse  #7FFF00   

Chocolate  #D2691E   

Coral  #FF7F50   

CornflowerBlue  #6495ED   

Cornsilk  #FFF8DC   

Crimson  #DC143C   

Cyan  #00FFFF   

DarkBlue  #00008B   

DarkCyan  #008B8B   

DarkGoldenRod  #B8860B   

DarkGray  #A9A9A9   

DarkGreen  #006400   

DarkKhaki  #BDB76B   

DarkMagenta  #8B008B   

DarkOliveGreen  #556B2F   

Darkorange  #FF8C00   

DarkOrchid  #9932CC   

DarkRed  #8B0000   

DarkSalmon  #E9967A   

DarkSeaGreen  #8FBC8F   

DarkSlateBlue  #483D8B   

DarkSlateGray  #2F4F4F   

DarkTurquoise  #00CED1   

DarkViolet  #9400D3   



DeepPink  #FF1493   

DeepSkyBlue  #00BFFF   

DimGray  #696969   

DodgerBlue  #1E90FF   

Feldspar  #D19275   

FireBrick  #B22222   

FloralWhite  #FFFAF0   

ForestGreen  #228B22   

Fuchsia  #FF00FF   

Gainsboro  #DCDCDC   

GhostWhite  #F8F8FF   

Gold  #FFD700   

GoldenRod  #DAA520   

Gray  #808080   

Green  #008000   

GreenYellow  #ADFF2F   

HoneyDew  #F0FFF0   

HotPink  #FF69B4   

IndianRed   #CD5C5C   

Indigo   #4B0082   

Ivory  #FFFFF0   

Khaki  #F0E68C   

Lavender  #E6E6FA   

LavenderBlush  #FFF0F5   

LawnGreen  #7CFC00   

LemonChiffon  #FFFACD   

LightBlue  #ADD8E6   

LightCoral  #F08080   

LightCyan  #E0FFFF   

LightGoldenRodYellow  #FAFAD2   

LightGrey  #D3D3D3   

LightGreen  #90EE90   

LightPink  #FFB6C1   

LightSalmon  #FFA07A   

LightSeaGreen  #20B2AA   

LightSkyBlue  #87CEFA   

LightSlateBlue  #8470FF   

LightSlateGray  #778899   

LightSteelBlue  #B0C4DE   

LightYellow  #FFFFE0   

Lime  #00FF00   



LimeGreen  #32CD32   

Linen  #FAF0E6   

Magenta  #FF00FF   

Maroon  #800000   

MediumAquaMarine  #66CDAA   

MediumBlue  #0000CD   

MediumOrchid  #BA55D3   

MediumPurple  #9370D8   

MediumSeaGreen  #3CB371   

MediumSlateBlue  #7B68EE   

MediumSpringGreen  #00FA9A   

MediumTurquoise  #48D1CC   

MediumVioletRed  #C71585   

MidnightBlue  #191970   

MintCream  #F5FFFA   

MistyRose  #FFE4E1   

Moccasin  #FFE4B5   

NavajoWhite  #FFDEAD   

Navy  #000080   

OldLace  #FDF5E6   

Olive  #808000   

OliveDrab  #6B8E23   

Orange  #FFA500   

OrangeRed  #FF4500   

Orchid  #DA70D6   

PaleGoldenRod  #EEE8AA   

PaleGreen  #98FB98   

PaleTurquoise  #AFEEEE   

PaleVioletRed  #D87093   

PapayaWhip  #FFEFD5   

PeachPuff  #FFDAB9   

Peru  #CD853F   

Pink  #FFC0CB   

Plum  #DDA0DD   

PowderBlue  #B0E0E6   

Purple  #800080   

Red  #FF0000   

RosyBrown  #BC8F8F   

RoyalBlue  #4169E1   

SaddleBrown  #8B4513   

Salmon  #FA8072   



SandyBrown  #F4A460   

SeaGreen  #2E8B57   

SeaShell  #FFF5EE   

Sienna  #A0522D   

Silver  #C0C0C0   

SkyBlue  #87CEEB   

SlateBlue  #6A5ACD   

SlateGray  #708090   

Snow  #FFFAFA   

SpringGreen  #00FF7F   

SteelBlue  #4682B4   

Tan  #D2B48C   

Teal  #008080   

Thistle  #D8BFD8   

Tomato  #FF6347   

Turquoise  #40E0D0   

Violet  #EE82EE   

VioletRed  #D02090   

Wheat  #F5DEB3   

White  #FFFFFF   

WhiteSmoke  #F5F5F5   

Yellow  #FFFF00   

YellowGreen  #9ACD32   

256-Bit Renk Tablosu 

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF 

003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF 

006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF 

009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF 

00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF 

00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF 

330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF 

333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF 

336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF 

339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF 

33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF 

33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF 

660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF 

663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF 

666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF 



669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF 

66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF 

66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF 

990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF 

993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF 

996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF 

999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF 

99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF 

99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF 

CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF 

CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF 

CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF 

CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF 

CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF 

CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF 

FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF 

FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF 

FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF 

FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF 

FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF 

FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF 

dHTML Nedir ? 
 
dHTML (Dinamik Html) basitçe HTML' in biraz daha etkileşimli hale getirilmiş halidir. 
Sadece HTML kullanarak sayfadaki yazı ve resimlerin nasıl yerleşeceği konusunda tam 
olarak kontrol sahibi olamayız. Çünkü sayfamızı ziyaret edenler değişik ekran boyutları ve 
değişik fontlar kullanıyor olacak. dHTML' in asıl amacı hazırladığınız sayfaların nasıl 
görüneceği konusunda sizin %100 kontrole sahip olmanızdır. dHTML bu işi HTML 
elemanlarına birkaç yeni eleman ekleyerek başarır. Bunlar:  

 Css (Cascading Style Sheet-Zincirleme Stil Sayfaları)  
 Div ve Layer Etiketleri  
 JavaScript  

dHTML kullanarak etkileşimli sayfalar hazırlamak için bu 3 madde hakkında bilgi sahibi 
olmamız gerekir. 

Css (Cascading Style Sheet) Nedir? 
 
HTML' de zahmet gerektiren çoğu şey, Css kullanımı sayesinde çok basit bir şekilde 
yapılabilir. Css, HTML imlerinin genel olarak nasıl görüneceği konusunda çok büyük 
kolaylıklar sağlar. Renkleri, yazı şekillerini, resimleri ve daha bir çok veriyi sayfamızda 
istediğimiz gibi gösterebiliriz. Css, HTML elemanlarına özellikler ekleyerek sayfamızı 
istediğimiz boyuta getirir. Tasarım için Css vazgeçilmez bir özellik diyebiliriz. 



 
 

 
Css Kullanımı 
 
Css kullanarak sayfamıza kolayca şekil verebilir ve HTML dokümanımıza da bir düzen 
getirebiliriz. Css 3 farklı şekilde kullanılabilir. Bunlar:  

1. Yerel Stil Şablonları (Tek bir etiket için)  
2. Global Stil Şablonları (Sayfadaki etiketler için)  
3. Harici Stil Şablonları (Çok sayıda sayfalar için)  

1-Yerel Stil Şablonları 
 
Herhangi bir etikete özellik eklemek için kullanırız. Mesela <h4> etiketini ele alalım.  

Örnek: 

 <h4 style="font-size: 28pt; 
    color: purple;  
    text-align:center; 
    text-decoration: underline;"> 
Yerel Stil Şablonuna Örnek</h4> 

Yerel stil şablonu kullanarak <h4> etiketini 28 punto büyüklüğünde,mor renkte, sayfaya 
ortalanmış ve altı çizilmiş hale getirdik. Hazırladığımız örnek tarayıcımızda aşağıdaki gibi 
gözükecektir. 

Yerel Stil Şablonuna Örnek 
Yerel stil şablonunu style elemanı sayesinde oluşturuyoruz. style elemanını kullanırken dikkat 
etmemiz gereken şey, her düzenliyicinin birbirinden ";" (noktalı virgül) işareti ile ayrılıyor 
olmasıdır. 

İstediğimiz html etiketine style elemanı ile şekil verebiliriz. 

 
 
2-Global Stil Şablonları 
 
Global Stil Şablonu sayesinde sayfamızdaki tüm yazı ve görüntüleri tek bir style etiketi ile 
düzenleyebiliriz. Bunu body etiketinden önce style etiketini kullanarak gerçekleştiririz.  

Global Stil Şablonu uygulanmış HTML dokümanı şu şekilde olur. 

<html> 
<head> 
<title>Global Stil Şablonu</title> 
</head> 
<style type="text/css"> 



 
p   { font-family: sans serif,Courier; 
      font-weight: bold; 
      color: red; 
    } 
 
h3  { font-size: 22pt; 
      color: blue; 
    } 
 
</style> 
<body> 
<h3>Başlık</h3> 
<p>paragraf...</p> 
</body> 
</html> 

Yukarıdaki örnekte sayfadaki tüm paragrafların "Courier" fontuyla, "kalın" ve "kırmızı" 
renkte olmasını ayarladık. Ardından da sayfadaki tüm <h3> başlıklarının "22" punto ile, 
"mavi" renkte olmasını ayarladık. 

 
 
3-Harici Stil Şablonları 
 
En çok işimize yarayacak stil şablonudur. Çünkü tek bir stil şablonu dosyası oluşturarak çok 
sayıda farklı sayfaların görünümünü düzenleyebiliriz. Öncelikle aşağıdaki gibi bir "css" 
dosyası oluşturalım ve bu dosyayı ".css" uzantısı ile kaydedelim.  
body { font-family: Verdana; 
       margin-left: 15; 
       margin-top: 20; 
       background-color: black; 
       color: white; 
     } 
 
p   { font-style: italic; 
      text-align: justify; 
    } 

Yukarıdaki dosyamızı mesela deneme.css adı ve uzantısı ile kaydettik. Oluşturduğumuz bu 
stil şablonunu istedimiz sayfalara ekleyerek, o sayfaların body ve paragraf görünümlerinin 
ayarladığımız gibi olmasını sağlayabiliriz. Bunun için sayfamızdaki <head> </head> 
etiketlerinin arasına css dosyamızın yerini belirten komutu yazmamız yeterli olacaktır.  

Aşağıdaki örneği incelerseniz harici bir css dosyasının nasıl sayfaya eklendiğini 
anlayacaksınız.  

<html> 
<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="deneme.css"> 
</head> 
<body> 
.... 
.... 



</body> 
</html> 

Harici stil şablonlarını kullanarak sitenizin tümünü kolayca şekillendirebilirsiniz. Sadece 
yapmanız gereken, tek bir ".css" dosyası oluşturup, uygulayacağınız sayfalara bu ".css" 
dosyasının yerini göstermek olacak. 

 
 
Gruplama 
 
Cascading Style Sheet (Zincirleme Stil Sayfaları) kullanırken birden çok seçiciye aynı tanım 
veya tanımlar verilebilir.  

Örneklerle bu konuyu inceleyelim; 

h1,h2,h3,h4,h5,h6 { color: blue }

Yukarıda tüm başlıkların renginin mavi olmasını ayarladık. İstersek aşağıdaki örnekteki gibi 
birden çok özellikte ekleyebiliriz.  

body,p,em,u,i { color: red; 
                font-size: 70%; 
                font-weight:lighter }

 
 
Class (Sınıf) ve Id (Kimlik) Seçicileri 
 
Class Seçicisi ve Kullanımı:  

Class (sınıf) seçicisiyle tanımlanan özellikleri HTML dokümanımızda istediğimiz zaman 
kullanabiliriz. 

.mavi { color: blue; } 

Yukarıdaki gibi tanımlanan .css dosyamızı HTML dokümanımızda şöyle kullanırız. 

<b class="mavi">Bu yazının rengi mavi.</b> 
<p class="mavi">Bu paragrafın rengi mavi.</p>
<h4 class="mavi">Bu başlığın rengi mavi.</h4>

Yani "." (nokta) işareti ile css dosyamızda class(sınıf) tanımlaması yapıyoruz ve HTML 
dokümanımızda bu sınıflandırmayı taglarda class="" elemanını kullanarak uyguluyoruz. 

Bir diğer kullanım şekli ise, istediğimiz bir taga isim vermek şeklinde olabilir. Aşağıdaki 
örneği inceleyelim. 

h1.mavi { color: blue; font-style: italic } 
h1.mor { color: purple; font-style: italic }



Yukarıda <h1> tagını 2 farklı şekilde sınıflandırdık. Bu sınıflandırmaları HTML 
dokümanımızda aşağıdaki gibi kullanabiliriz. 

<h1>Normal başlık.</h1> 
<h1 class="mavi">Bu başlığın rengi mavi ve italik.</h1>
<h1 class="mor">Bu başlığın rengi mor ve italik.</h1> 

 
 
Id Seçicisi ve Kullanımı:  

Id (kimlik) kullanımında "." işareti yerine "#" (diyez) işareti kullanılır. Class seçicisininden 
bir başka farkı ise id' ler HTML dokümanlarında tektir. 

Örnek: 

#pempe { color:pink } 

HTML' de belirlediğimiz id' nin kullanımı aşağıdaki gibidir. 

<p id="pempe">Bu yazı rengi pempe</p>

Bir başka kullanımı: 

b#pempe { color:pink } 

HTML dokümanında kullanımı aşağıdaki gibidir. 

<b id="pempe">Bu yazı rengi pempe</b>

Bir id belirleyerek, bu id altındaki belirli bir tag veya tagların özelliğini değiştirmek istiyorsak 
eğer aşağıdaki gibi bir yol izlemeliyiz. 

#deneme u,i{ font-weight: bold; color:pink }

Yukarıdaki örnekte deneme adlı id' miz altında bulunan < u> ve <i> etiketleri arasında kalan 
kısımlar tarayıcımızda kalın ve pempe olarak gözükecektir. HTML dokümanımızda bu id' yi 
aşağıdaki gibi kullanabiliriz. 

<p id="deneme">Bu bir paragraf. 
<i>bu yazı italik, kalın ve pempe</i> 
<u>bu yazının altı çizili, kalın ve pempe</u>
</p> 

Id' lerin bu kullanımı, DIV etiketinin kullanımını öğrendikten sonra çok işinize yarayacak. 

Css (Zincirleme Stil Sayfaları) Kullanımı 
 
Css kullanımı ile HTML dokümanlarımıza kolayca şekil verebiliyoruz. Tasarım için css 
vazgeçilmez bir özellik diyebiliriz. 



Eleman Aldığı Değer Tanımı Kullanım Örneği 

font-size 

...% 

...pt 
larger 
smaller 
xx-small 
x-small 
small 
medium 
large 
x-large 
xx-large 

Font büyüklüğünü 
değiştirir. 

p { font-size: 150% } 
 
h3 { font-size: 18pt } 
 
b { font-size: xx-large } 

font-family 

serif 
sans-serif 
cursive 
fantasy 
monospace 

HTML elemanının 
gösterileceği font 
ailesini belirtir. 

p { font-family: verdana, 
helvetica, arial, sans-serif } 
 
Paragraftaki yazı varsa Verdana 
yoksa helvetica yoksa arial o da 
yoksa sans-serif fontunu 
kullanacak. 

font-style 
normal 
italic 
oblique 

Fontun stilini 
belirtir. 

p { font-style: italic } 

font-variant 
normal 
small-caps 

Yazıyı ebatı küçük 
büyük harflerle 
göstermek için. 

h1 { font-variant: normal } 

font-weight 

normal 
lighter 
bold 
bolder 
100 

Font kalınlığını 
ayarlamak için. 

p { font-weight: bold } 

color 

red 
100%,0%,0% 
255,0,0 
#980000 

Font rengini 
ayarlamak için. 

p { color:#FFC800 } 
 
h1 { color:255,255,255 } 

background-color 

blue 
0%,0%,100% 
0,0,255 
#0000FF 

Art alan rengini 
belirtir. 

p { background-color: blue } 

background-
image 

url (resim yeri ve 
adı) 

Art alana 
koyulacak resmi 
belirtir. 

body { background-image: url 
('antalya.gif') } 

background-
repeat 

repeat 
repeat-x 
repeat-y 
no-repeat 

Art alana koyulan 
resmin tekrar 
edilip 
edilmeyeceğini 
belirtir. 

body { background-
image:url('antalya.gif') ; 
background-repeat: repeat } 
 
 
Sayfanın arka planındaki 
'antalya.gif' adlı resmi, tüm 



sayfayı dolduracak şekilde tekrar 
ederek gösterir. 

background-
attachment 

scroll 
fixed 

Art alandaki 
resmin yerinde 
sabit kalıp 
kalmayacağını 
belirtir. 

body { background-
image:url('antalya.gif') ; 
background-attachment: fixed } 
 
Arka plandaki resmi sabitledik. 

background-
position 

x % 
y % 
top 
center 
bottom 
left 
right 

Art alandaki 
resmin yerini 
ayarlamamızı 
sağlar. 

body { background-
image:url('antalya.gif') ; 
background-position: center 
center } 
 
Arka plandaki resmi, yatay ve 
dikey olarak ortaladık. 

text-align 
left 
right 
center 

Metni sağa,sola 
yaslamaya veya 
ortalamaya yarar. 

h2 { text-align:center } 

margin 
(left, right,  top, 
bottom) 

0 
1 
2 
... 
999 

Sağdan, soldan, 
yukarıdan ve 
aşağıdan boşluk 
bırakmaya yarar. 

p { margin-left: 10; margin-
top:20 }  
 
body { margin-left: 15; margin-
right:15 } 

padding 
(left, right,  top, 
bottom) 

0 
1 
2 
... 
999 

Nesnenin etrafında 
boşluk bırakmaya 
yarar. 

body { padding; 10px }  
 
p { padding-top; 10px; padding-
bottom: 10px } 
 
 

text-indent 

0 
1 
2 
... 
999 

Cümleleri içerden 
başlatmaya yarar. 

p { text-indent: 15px } 

line-height 

0 
1 
2 
... 
999 

Satır aralarındaki 
boşluğu 
ayarlamaya yarar. 

p { line-height: 22px } 

white-space 
normal 
pre 
nowrap 

normal seçeneği 
metindeki extra 
boşlukların ihmal 
edilmesini, pre 
boşlukların olduğu 
gibi gözükmesini, 
nowrap ise metnin 
aşağı satıra 

p { white-space: nowrap } 



geçmesini önler.  

word-spacing 

0 
1 
2 
... 
999 

Kelimeler 
arasındaki boşluğu 
ayarlamaya yarar. 

p { word-spacing: 3em } 

letter-spacing 

0 
1 
2 
... 
999 

Harflerin 
arasındaki boşluğu 
ayarlamaya yarar. 

p { letter-spacing: 5px } 

text-transform 

none 
uppercase 
lowercase 
capitalize 

uppercase tüm 
harfleri büyük, 
lowercase tüm 
harfleri küçük, 
capitalize tüm 
kelimelerin ilk 
harflerini büyük 
yapmaya yarar. 

p { text-transform: capitalize } 

text-decoration 

none 
underline 
overline 
line-through 

Metne şekil 
vermeye yarar. 

p { text-decoration: underline } 

border (color, 
style, width) 

style:(thick, 
solid, 
double, 
groove, 
dashed, 
dotted) 

Kenarlıkları 
şekillendirmeye 
yarar. 

table { border-color: red; border-
style: solid; border-width: 15px }

Css dosyamızı sayfamıza yüklemek için kullandığımız <link> etiketinin media elemanının 
kullanımı ise aşağıdaki gibidir. 

media elemanı 2 farklı değer alabilir. Bunlar: 

 screen : sayfanın tarayıcımızdaki görünümü.  
 print : sayfanın yazıcıdan çıktı alınınca görünmesini istediğimiz hali.  

Mesela sayfamızdaki bazı yazıların çıktı alınınca kağıda farklı dökülmesini istiyorsunuz. 
Bunun için 2 farklı css dosyası oluşturarak (normal.css ve cikti.css) normal css dosyamızda 
istediğimiz ayarları yapıyoruz. cikti alınırken gözükmemesi gereken yerleri ise 2.css 
dosyasında ayarlayıp, bu 2 farklı css dosyasınıda sayfamıza ayrı ayrı çağırıyoruz. Aşağıdaki 
örnekteki gibi; 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="normal.css"
media="screen"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="print.css" 
media="print"> 

Div (Division) Kullanımı  
 



Div kullanarak sayfamızın istediğimiz yerine istediğimiz yazıyı, resmi, tabloyu vs.' yi 
koyabiliriz. Bunun yanında bu nesnelerin birçok özelliğini de değiştirebiliriz.  

Div tagı css bölümünde öğrendiğimiz id elemanı ve style etiketi ile kullanılır. 

Div tagının kullanımı: 

<div id="xxx" 
     style="position: absolute; left: 10; 
top: 20"> 
Bu yazı tarayıcının solundan 10, 
üstünden 20 pixel içerde başlıyor. 
</div> 

 
 

Div etiketi içerisinde style elemanın aldığı değerler: 

Özellik Aldığı Değer Tanımı 

position 

absolute 
relative 
static 
fixed 

Elemanın, kesin olarak verdiğimiz 
doğurultuda mı yerleşeceğini, yoksa 
sayfa içindeki diğer elemanlara göre mi 
yerleşeceğini belirtir. 

left 
...px 
...% 

Yerleştirilen elemanın sol köşesinin 
nerden başlayacağını belirtir. 

top 
...px 
...% 

Yerleştirilen elemanın hangi 
yükseklikten başlayacağını belirtir. 

width 
...px 
...% 

Yerleştirilen elemanın genişliğini 
belirtir. 

height 
...px 
...% 

Yerleştirilen elemanın yüksekliğini 
belirtir. 

clip shape Yerleştirilecek elemanın, görünmesi 
istenilen bölgeyi içeren kutucuk. 

overflow 
scroll 
visible 
hidden 

Bu komut yerleştirilen elemanın, 
istenilen bölgeye sığmaması durumunda 
sığmayan kısmına ne olacağını belirtir. 

vertical-align 

baseline 
sub 
super 
top 
text-top 
middle 
bottom 
text-bottom 
length 

Elemanın dikey olarak nasıl 
yerleştirileceğini belirtir. 

z-index 1, 2, ..,99 Yerleştirilen elemanın destedeki sırası. 



visibility 
visible 
hidden 

Yerleştirilen elemanın görünüp, 
görünmeyeceğini belirtir. 

 

 

Tüm Html etiketleri 

Note :  

 NN: indicates the earliest version of Netscape that supports the tag 
 IE: indicates the earliest version of Internet Explorer that supports the tag 
 DTD: indicates in which XHTML 1.0 DTD the tag is allowed. S=Strict, 

T=Transitional, and F=Frameset 

 

Start tag Purpose NN IE DTD 

          

Basic Tags         

<!DOCTYPE>  Defines the document type     STF 

<html> Defines an html document 3.0 3.0 STF 

<body> Defines the body element 3.0 3.0 STF 

<h1> to <h6> Defines header 1 to header 6 3.0 3.0 STF 

<p> Defines a paragraph 3.0 3.0 STF 

<br> Inserts a single line break 3.0 3.0 STF 

<hr> Defines a horizontal rule 3.0 3.0 STF 

<!--...--> Defines a comment 3.0 3.0 STF 

          

Char Format         

<b> Defines bold text 3.0 3.0 STF 

<font> Deprecated. Defines text font, size, and color 3.0 3.0 TF 

<i> Defines italic text 3.0 3.0 STF 

<em> Defines emphasized text  3.0 3.0 STF 

<big> Defines big text 3.0 3.0 STF 

<strong> Defines strong text 3.0 3.0 STF 

<small> Defines small text 3.0 3.0 STF 

<sup> Defines superscripted text 3.0 3.0 STF 

<sub> Defines subscripted text 3.0 3.0 STF 

<bdo> Defines the direction of text display 6.2 5.0 STF 

<u> Deprecated. Defines underlined text 3.0 3.0 TF 

          

Output         

<pre> Defines preformatted text 3.0 3.0 STF 

<code> Defines computer code text 3.0 3.0 STF 



<tt> Defines teletype text 3.0 3.0 STF 

<kbd> Defines keyboard text 3.0 3.0 STF 

<var> Defines a variable 3.0 3.0 STF 

<dfn> Defines a definition term   3.0 STF 

<samp> Defines sample computer code 3.0 3.0 STF 

<xmp> Deprecated. Defines preformatted text 3.0 3.0   

          

Blocks         

<acronym> Defines an acronym 6.2 4.0 STF 

<abbr> Defines an abbreviation 6.2   STF 

<address> Defines an address element 4.0 4.0 STF 

<blockquote> Defines a long quotation 3.0 3.0 STF 

<center> Deprecated. Defines centered text 3.0 3.0 TF 

<q> Defines a short quotation 6.2 4.0 STF 

<cite> Defines a citation 3.0 3.0 STF 

<ins> Defines inserted text 6.2 4.0 STF 

<del> Defines deleted text 6.2 4.0 STF 

<s> Deprecated. Defines strikethrough text 3.0 3.0 TF 

<strike> Deprecated. Defines strikethrough text 3.0 3.0 TF 

          

Links         

<a> Defines an anchor 3.0 3.0 STF 

<link> Defines a resource reference  4.0 3.0 STF 

          

Frames         

<frame> Defines a sub window (a frame) 3.0 3.0 F 

<frameset> Defines a set of frames 3.0 3.0 F 

<noframes> Defines a noframe section 3.0 3.0 TF 

<iframe> Defines an inline sub window (frame) 6.0 4.0 TF 

          

Input         

<form> Defines a form  3.0 3.0 STF 

<input> Defines an input field 3.0 3.0 STF 

<textarea> Defines a text area 3.0 3.0 STF 

<button> Defines a push button 6.2 4.0 STF 

<select> Defines a selectable list 3.0 3.0 STF 

<optgroup> Defines an option group 6.0 6.0 STF 

<option> Defines an item in a list box 3.0 3.0 STF 

<label> Defines a label for a form control 6.2 4.0 STF 

<fieldset> Defines a fieldset 6.2 4.0 STF 

<legend> Defines a title in a fieldset 6.2 4.0 STF 



<isindex> Deprecated. Defines a single-line input field 3.0 3.0 TF 

          

Lists         

<ul> Defines an unordered list 3.0 3.0 STF 

<ol> Defines an ordered list 3.0 3.0 STF 

<li> Defines a list item 3.0 3.0 STF 

<dir> Deprecated. Defines a directory list 3.0 3.0 TF 

<dl> Defines a definition list 3.0 3.0 STF 

<dt> Defines a definition term 3.0 3.0 STF 

<dd> Defines a definition description 3.0 3.0 STF 

<menu> Deprecated. Defines a menu list 3.0 3.0 TF 

          

Images         

<img> Defines an image 3.0 3.0 STF 

<map> Defines an image map  3.0 3.0 STF 

<area> Defines an area inside an image map 3.0 3.0 STF 

          

Tables         

<table> Defines a table 3.0 3.0 STF 

<caption> Defines a table caption 3.0 3.0 STF 

<th> Defines a table header 3.0 3.0 STF 

<tr> Defines a table row 3.0 3.0 STF 

<td> Defines a table cell 3.0 3.0 STF 

<thead> Defines a table header   4.0 STF 

<tbody> Defines a table body   4.0 STF 

<tfoot> Defines a table footer   4.0 STF 

<col> Defines attributes for table columns    3.0 STF 

<colgroup> Defines groups of table columns   3.0 STF 

          

Styles         

<style> Defines a style definition 4.0 3.0 STF 

<div> Defines a section in a document 3.0 3.0 STF 

<span> Defines a section in a document 4.0 3.0 STF 

          

Meta Info         

<head> Defines information about the document 3.0 3.0 STF 

<title> Defines the document title 3.0 3.0 STF 

<meta> Defines meta information 3.0 3.0 STF 

<base> Defines a base URL for all the links in a page 3.0 3.0 STF 

<basefont> Deprecated. Defines a base font 3.0 3.0 TF 

          



Programming         

<script> Defines a script 3.0 3.0 STF 

<noscript> Defines a noscript section 3.0 3.0 STF 

<applet> Deprecated. Defines an applet 2.0 3.0 TF 

<object> Defines an embedded object   3.0 STF 

<param> Defines a parameter for an object 3.0 3.0 STF 

 

Kaynak : W3Schools.com  

Html sayfası üretirken bir elemanın başlangıç ve bitiş noktaları arasına bu şekilde <> büyük ve 
küçük işareti konarak gösterilir. 

örnek: 

<metin>Burada yazılar var</metin> 

(Tabi bu örnek anlamanız için basitleştirilmiş halidir. normalde yazı için <font> işareti kullanılır.) 

  

<!--...--> Açıklama yazmak için kullanılır 
<!DOCTYPE> Dosya tipini belirtir 
<a> Link belirtir 
<abbr> Yazının bir kısaltma olduğunu belirtir 
<acronym> Kelimenin başharfleri olduğunu belirtir 
<address> iletişim adresleri için kullanılır 
<applet> Gömülü aplet eklemekte kullanılır(html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<area /> Resmin parçalarına ait link vermeyi sağlar 
<b> Koyu harfli yazı 
<base /> Tüm linkler için kaynak kök adresi belirtir 
<basefont /> Fon tipi belirtir (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<bdo> Yazının yönünü belirler 
<big> Büyük yazı tanımlar 
<blockquote> Uzun alıntı metin olduğunu gösterir 
<body> Dosyanın ana kısmını gösterir 
<br /> Alt satıra geçiş işaretidir 
<button> Gönderme butonu üretir 
<caption> Tablo başlığı yazar 
<center> Elemanı sayfada ortalar (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<cite> Alıntı belirtir 
<code> Bilgisayar kodları belirtir 
<col /> Tablo sütunları için özellik verir 
<colgroup> TAblodaki bir grup sütuna özellik verir 
<dd> Tanım Listesi 
<del> Silinmiş yazı 
<dir> Klasör listesi belirtir (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<div> Dökümanda bir bölümü temsil eder 
<dfn> Tanım kelimesini gösterir 
<dl> Tanım listesi elemanı 
<dt> Tanım listesindeki elemanlardan biridir 
<em> Vurgulanmış yazı 
<fieldset> Form için çerçeve üretir 
<font> Yazı özellikleri belirtir (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<form> Bilgi yayıt formu 
<frame /> Sayfa içinde gömülü pencere açar 
<frameset> Sayfada bölme yapar 
<h1> ile <h6> arası Başlık yazısı belirler 
<head> Dökümanın temel başlık elemanlarını içerir 
<hr /> Yatay çizgi 
<html> sayfa türünü belirtir 



<i> Eğik yazı 
<iframe> Başka bir sayfayı dökümanda gösterir 
<img /> Resim 
<input /> Form için bilgi alanı 
<ins> Eklenmiş yazı 
<isindex> Dökümana ait arama kelimesi (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<kbd> Klavye yazısı 
<label> Form için metin etiketleri 
<legend> Form çerçevesi için açıklama 
<li> Liste elemanı 
<link /> Dökümana dışardan bir kaynak bağlar 
<map> resim için parçaları tanımlar 
<menu> Menü listesi (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<meta /> Dökümana ait önemli tanımlamaları içerir 
<noframes> Frame özelliği kapalı ise gösterilecek yazı 
<noscript> Javascript kapalı isse gösterilecek yazı 
<object> Gömülü uygulamalar 
<ol> Düzenli Liste 
<optgroup> Seçim listesindeki alkalı bileşenler 
<option> Seçim listesindeki elemanlar 
<p> Paragraf başı 
<param /> Gömülü uygulamalar için ayar kısmı 
<pre> Düz yazı biçimi 
<q> Kısa alıntı 
<s> Üseri çizili yazı (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<samp> Örnek bilgisayar kodu gösterir 
<script> Kullanıcı taraflı uygulama 
<select> Seçim listesi 
<small> Küçük yazı 
<span> Dökümanda bir bölümü gösterir 
<strike> Üzeri çizili ayzı (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<strong> Kalın yazı 
<style> Elemanların görünümünü belirten şekiller 
<sub> Alt yazı 
<sup> Üst yazı 
<table> Tablo 
<tbody> Tablo grubu 
<td> Tablonun bir gözü 
<textarea> Form için uzun yazı alanı 
<tfoot> Tablonun dip kısmı 
<th> Tablodaki başlık alanı 
<thead> Tablo başlık grubu 
<title> Dökümanın ana başlığı 
<tr> Tablonun bir satırı 
<tt> özel metin 
<u> Altı çizili yazı (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 
<ul> Düzensiz liste 
<var> Yazı içinde değişken tanımı 
<xmp> Ön tanımlı yazı (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) 

 


