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BAŞKANLIĞI

HTML Ders Notları



HTML NEDİR?

HTML (HyperText Markup Language / Hareketli-Metin 
İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebileceğimiz, internet 
dökümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir.

HTML  metinleri ya da verileri biçimlendirmek, düzenlemek için 
kullandığımız komutlar dizisidir. 

Bu dilde binary veya hexadecimal kodlar yok. Herşey metin 
tabanlı ve bir HTML dökümanı oluşturmak için ihtiyacınız olan 
şey bir editör. 

Hatta sizde herhangi bir HTML editörü bulunmuyorsa bu işi 
Windows'un Notepad'i ile dahi halledebilirsiniz. 



Neden Web Siteniz Olmalı?
1- Bir Web sayfası sadece onu okumak isteyen "hedef kitle"ye ulaşır. 

2- Web sayfası etkileşimli bir aygıttır. Kullanıcının o Web sayfasına bağlanmasının tek nedeni, 
o konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmaktır.  

3- Web sayfaları hazırlamak için kağıt ve mürekkebe ihtiyaç yoktur. Tek masrafınız telefon hat 
ücreti ve sizin kontrolünüz dışında gerçekleşebilecek problemler olacaktır. 

4- Web sayfaları yaratırken geleneksel bir sayfa düzeni takip etmeniz gerekmez. Hayal 
gücünüzü olabildiğine kullanabilirsiniz. 

5- Web sayfaları kolayca (ve çok ucuza!) düzeltilip tekrar yayımlanabilir. 

6- Sayfalarınız zamanın da etkisiyle yeniliklere uğrayacaktır. (Böylece sizin de bu piyasa 
yeniliklerini kullanıcıya tanıtma şansınız olacak) 

7- Sizin devamlı bir uğraş içinde olmanıza gerek yok Web sayfalarınız 24 saat boyunca tüm 
dünyaya açık olacak ve müşterilere "etkileşimli" bir hizmet verecektir. 

8- Web sayfalarınızı önceden seçilmiş bir müşteri grubunun fikirlerini ve beklentilerini 
öğrenmek için kullanabilirsiniz. 

9- Web sayfalarınız konuyla ilgisi olmayan insanlara değil, bilgisayar karşısında her an 
birşeyler öğrenmeye hazır "ilgili" bir kitleye sunulacaktır. 

10- Web sayfalarınızın kaderi diğer medyalar gibi bir çöp kutusunda sonlanmaz çünkü onlar 
"sonsuza kadar kullanılabilecek" şekilde yaratılmıştır.



Web Sitesi İçin Gerekenler

* Sayfaları Yayınlayacağımız Bir Host 

* Sitemizde yayınlayacağımız sayfalar 

* Ve istediğiniz kadar aksesuar..... 

"Host"  ne? :
Sitemizi inşa edeceğimiz ARSA. Şöyle ki sayfalarımızı internet 
üzerinde yayınlamamız için bize verilen alan, tabi bu alanı biz 
alıyoruz. Yaptığımız sayfaları kendi harddiskimiz gibi hosta 
gönderiyoruz ve insanlar sitemizin adresini yazdığında bizim 
sayfalarımıza o host üzerinden ulaşabiliyor.. 

Nasıl host alabilirim? Sayfaları Hosta nasıl göndereceğim ??
Eğer alacağımız alanın FTP desteği varsa, yaptığımız sayfaları 
CuteFTP, AbsoluteFTP... gibi FTP programları ile sunucu 
üzerindeki alana gönderebiliriz. FTP desteği yoksa; yaptığımız 
sayfaları hizmeti veren siteye girip site üzerinden 
gönderiyoruz. 



Web Sayfasında Olmaması Gerekenler
Ses
Animasyon
Büyük, Çok yada Parlak Renkli Arkaplanlar
Java ve de Frame'ler
Küçük, Okuması Zor Metin

Web Sayfasında Olması Gerekenler
Adres Bilgileri
Ürünleri İzlenebileceği, Resimleri 
Geriye Linkler
Domain
Doğru Meta Etiketleri



Bir Düzenleyici Hangi Özellikleri Desteklemeli

* Kolay kullanım

* Site yönetimi ve dosyaların sunucuya kolayca 
aktarılması

* HTML dışında da farklı dosya tiplerini tanıyabilme

* Renkli kodlama

* İyi bir dökümantasyon

* Şablonlama ve proje desteği

* Özelleştirilebilme

* CSS desteği



Piyasadaki bazı düzenleyicilerin incelemeleri:

Microsoft Frontpage 2000:
Microsoft firmasının, kendi ürünü olan Word'e benzerliğiyle 
dikkat çeken, bu nedenle de birçok kullanıcıya kullanımı çok 
kolay gelen düzenleyicisidir.

 Artıları: Frontpage en başta kullanması ve öğrenmesi kolay bir 

düzenleyicidir. Ayrıca, Microsoft'un IIS Web sunucusuyla 
tümleşmesi çok iyidir ve sayfaların sunucuya yüklenmesi çok 
kolaydır. Frontpage, görsel arabirimi (tam olmasa da WYSIWYG 
denebilir) sayesinde hiçbir HTML kodu yazmadan Web siteleri 
oluşturabilmeyi sağlar.

 Eksileri: Frontpage, önceden sizin düzenlemiş olabileceğiniz 

kodları, tekrardan düzenlemekte çok ısrarcıdır. Bu nedenle 
sayfa kodlarına elle müdahale etseniz bile, bir sonraki 
açışınızda bu ince ayarların silinme olasılığı yüksektir. 



Allaire Homesite 4.5:
Piyasadaki en iyi HTML kod düzenleyicisi. 

 Artıları: Piyasadaki en gelişmiş özelleştirebilme seçenekleri. Bir 
kod düzenleyicisi olsa da, sistemde IE4+ yüklüyse, sınırlı 
miktarda görsel tasarıma izin vermektedir. Bütünleşik FTP 
istemcisi, şablonlama desteği, siteleri projeler altında 
gruplandırma sistemi, yazım kontrolu, çok iyi bul/değiştir ve 
RegExp desteği, bağlantı doğrulama, Perl, PHP, ASP, VBScript, 
Java, JavaScript, CSS, SMIL, ColdFusion, vb dilleri otomatik 
tanıma, renkli kodlama, Dreamweaver'la bütünleşme, kod 
parçacıkları (code snippets) tanımlayabilme, istenen şekilde 
kodu girintileyebilme, çok iyi bir dökümantasyon, Homesite'la 
tümleşik çalışan bir sürümüyle gelmesi.

 Eksileri: WYSIWYG düzenleyiciler arayan kişiler için tam 
anlamıyla uygun olmaması, Windows 9x'de bellek kaçırması 
(memory leaking) ve maalesef sadece Windows'da çalışması.



Macromedia Dreamweaver 3.0:
Homesite'ın HTML kodu alanındaki liderliğini, WYSIWYG 
düzenleyiciler alanında paylaşan program. 

 Artıları: Dreamweaver'ın ilk göze çarpan özelliği, görsel 
düzenleyiciler arasında en iyi tablolama desteğini sunmasıdır. 
Ancak, biraz daha derinlemesine gidilince, WYSIWYG kavramını 
en iyi veren düzenleyici olması, HTML koduna fazla müdahale 
etmemesi, blokların kolayca seçilebilmesi, seçilen etiketlerin 
hemen tüm özelliklerinin kolayca ayarlanabilmesi, tümleşik FTP 
istemcisi ve site yönetimi, eşleşmeyen etiketlerin otomatik olarak 
yazara belirtilmesi, çok iyi DHTML ve Frame desteği, Internet 
üzerinden de yüklenebilen eklentilerle genişletilebilmesi, tabloları 
katmanlara (layer), katmanları tablolara çevirebilmesi, rehber 
resim desteği, Homesite'la bütünleşebilme 

 Eksileri: Homesite kadar iyi bir doğrudan HTML kodu yazımı 
olmaması ve maalesef sadece Windows ve MacOS'da çalışması.



HotDog Pro 6.0:
Birkaç yıl kadar öncesine kadar görsel olmayan düzenleyiciler 
piyasasında Homesite'la başabaş giden bu program, yeni 
sürümlerinin sık sık göçmesi, firmanın yanlış taktikler izlemesi 
gibi nedenlerle popülerliğini yitirmiştir.

 Artılar: Birçok özelleştirebilme seçeneği, tablo ve frame'lerin 
yaratılmasında kullanılabilen sihirbazlar, tümleştirilebilen 
tarayıcı desteği, site yönetimi, ftp istemcisi, renkli kodlama. 

 Eksiler: Sık sık göçmesi, zayıf dökümantasyon ve çalışmayı 
engelleyici ses efektleri (kurulum sırasında iptal ettirebilirsiniz).



Netscape Composer:

Netscape Gold ve Communicator paketlerinin içinden çıkan bir 
düzenleyicidir. Genel olarak, sayfalar WYSIWYG modunda 
düzenlenir, ancak istenirse ekstra HTML kodu da sayfaya 
eklenebilir. 

 Artıları: Sayfaları tek tuşa basarak bir Web sunucusuna 
aktarabilirsiniz. Genel görünümü bir kelime işlemci programına 
benzer ve simgeler epey tahmin edilebilir. Yazım kontrolü desteği 
İngilizce bir sözlükle beraber gelir, ancak kelimeleri öğrenme 
özelliği de vardır. 

 Eksileri: Site yönetimi, dökümantasyon, özelleştirebilme 
seçenekleri yoktur. Ayrıca, tablo desteği gerçekten zayıf ve 
kullanması da ayrıca zordur. Kendi içinde frame'leri de 
gösteremez. Ayrıca HTML dışında hiçbir dosya formatını da 
tanıyamaz. 



İLK SAYFAMIZ

Bir metin belgesi oluşturun.Dosyayı çift tıklayarak açın ve 
şunları yazın: 

<html>

<head>
<title>İlk Sayfam</title>

</head>
<body>
Sayfama Hoşgeldiniz
</body>
</html> 

 Dosyayı kaydedin (Dosya/Farklı Kaydet...). Dosya adı kısmına 
: "sayfa1.htm" (tırnaklar dahil) ve Tamam'a basın. 

 Oluşan yeni dosyayı  varsayılan browser'ınız (Internet 
Explorer, Netscape Navigator gibi) tarafından açın. Şöyle bir 
görüntü elde edeceksiniz: 





METİN BİÇİMLEME

<html>...</html>Tarayıcıya HTML dosyasının başladığını ve 
bittiğini belirtiyor. Diğer tüm kodlar bu iki etiket arasına yazılır. 

Bir HTML belgesi iki bölüme ayrılıyor: head(baş) ve 
body(gövde). 

<head>...</head> etiketleri arasına sayfa hakkında bilgiler 
yazıyoruz. meta ve title gibi etiketler burada yeralıyor.

<body>...</body> arası ise sayfamızın gövde bölümü. 
Ekranda gösterilecek kısımlar bu tagler arasında yeralıyor. 
<title>...</title>Title sayfanın başlığını belirtiyor.  



Head (Baş) Bölümü

<html>

<head>
<title>Antenler</title>

<meta name="description" content="Anten üretici, FM 

Anteni, UHF Anteni, VHF Anteni, TV Anteni, ve servis 
hizmetleri">

</head>
-----

-----



Body (Gövde) Bölümü

---

---

<body>
Sayfama Hoşgeldiniz <br>

<font face="tahoma" size="5" İlkbahar</font>

<a href="mailto: yasemin@aku.edu.tr">mail atın</a>

<img src=“kedi.gif" width=“65" height=“91" >

</body>

</html> 



Meta Etiketi

Arama motorlarında iyi bir sıralama kapmak için meta 
etiketleri içerisine yazdığımız notlar çok önemlidir. Örneğin 
“Afyon Kocatepe Üniversitesi" sitesinin Meta etiketleri 
şöyle olabilir.
<META name="keywords" content="Afyon Kocatepe 
Üniversitesi,AKÜ, AKU, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,  
Akademik Takvim, Üniversite, afyon kacatepe University, Turkey, 
University, education, campus,  Türkiye, academics,  students, 
faculty,  masters, graduate schools, sports, class, study, Library, 
Computer Center, bilgi islem merkezi,bölümler,kocatepe, bilim, 
araştırma">

Sayfanızda kullandığınız Türkçe karakterlerin başka 
bilgisayarlarda bozuk şekillerde görülmemesi için;  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1254">



• Başlık etiketleri: <h1>...<h6>
• Paragraf etiketi: <p>...</p>
• Ortalama: <center>...</center>
• Diğer etiketler: 
<b>...</b>,<i>...</i>,<u>...</u>

<BR>Bir satır atlamayı sağlar. /BR ile kapatılmaz.



Başlık Etiketleri

<html>
<head>

<title>Başlık Etiketleri</title>
</head>
<body>

<h1>Başlık 1</h1>
<h2>Başlık 2</h2>
<h3>Başlık 3</h3>
<h4>Başlık 4</h4>
<h5>Başlık 5</h5>
<h6>Başlık 6</h6>

</body>
</html>



Diğer Etiketler

Etiketleri toplu olarak kullanarak yeni bir HTML dosyası 
oluşturalım. 
<html>
<head>

<title> HTML Ders Notları</title>
</head>
<body>
<h1><center>Sayfama Hoşgeldiniz</center></h1>
<p>HTML etiketleri ile, </p>
Yazıları
<b>koyu </b>  <i>italik </i>   ve
<u>altı çizili </u> olarak yazabiliyorum
</body>
</html>





FONTLAR

Font etiketinin kullanımı;

<font face="..." size="..." color="...">..</font>

face= yazıtipinin adı (arial, tahoma, verdana, ...)

size= yazının büyüklüğü (1-7 arası)

color= yazının rengi (red, green gibi renklerin 

ingilizce karşılığı yada RGB renk değeri) Bunlara 
font etiketinin parametreleri diyoruz.



<html>

<head>

<title>Mevsimler</title>

</head>

<body>
<font face="verdana" size=“7"  color="#008000">İlkbahar</font><br>

<font face="Monotype Corsiva" size=“6" color="#ff0000">Yaz</font>

<font face="Arial" size=“5" color="Fuchsia">Sonbahar</font><br>

<font face="comic sans ms" size=“4" color="#0000ff">Kış</font><br>

</body>

</html> 



LİSTELER

Liste içine alınacak metinler <ol>...</ol> etiketleri 

arasına alınarak yazılır. Bu etiketler listenin başladığını ve 
bittiğini belirtir. 

Listenin maddelerinin başına ise <li> (list item) etiketini 

getiriyoruz. 

<ol> etiketine parametreler ekleyebiliyoruz. Bunlarla 

listemizin rakamla mı harfle mi başlayacağını (type) yada 

hangi rakam/harfle başlayacağını (start) belirtebiliyoruz. 



<ol type="1" start="3">
<li>Kimya

<ol type="a" >
<li>İnorganik
<li>Analitik

</ol>
<li>Matematik

<ol type="a">
<li>Sayılar
<li>Diğer

<ol type="i">
<li>Türev
<li>İntegral

</ol>
</ol>

</ol> 



RENKLER

* Renk Kodları
* Artalanı Renklendirmek

Renk Kodları
Fontlar konusunda, metnin rengini belirlerken <font 
color="..."> etiketini kullanmıştık ve color komutunun 
karşısına rengin ingilizce karşılığını yazabiliriz demiştik. 

Etikette kullandığımız color=#xxxxxx ifadesi ise RGB (red-
green-blue,kırmızı-yeşil-mavi) renklerinin karışım oranlarını 
belirtir. Bu renklerden herbirinin alacağı değer 00 ile FF 
aralığında olabilir. 



Artalanı Renklendirmek

Bu renklerle yalnızca metinleri değil sayfamızın artalananını 
da renklendirebiliriz. 

Bunun için <body bgcolor=#xxxxxx> etiketini kullanıyoruz. 
Daha doğrusu sayfamızın gövdesini belirtmek için yazdığımız 
<body> etiketini, <body bgcolor=#ffffff> şeklinde 
değiştiriyoruz. 

!! Renk kodlarını yazarken  # işaretini kullanmayı unutmayın.



<body bgcolor="#ffcc00">
<font type="verdana" size="4" color="#ffffff">

<ol><h2><u>Günler</u></h2>
<font color="#0000ff">

<li>Pazartesi
<li>Salı
<li>Çarşamba
<li>Perşembe
<li>Cuma

</font>
<font color="ff0000">

<li>Cumartesi
<li>Pazar

</font>
</ol>

</font>
</body> 





Buna göre; #000000 siyah, #FF0000 kırmızı, 
#00FF00 yeşil, #0000FF mavi, #FFFFFF beyaz'dır. 
Diğer renkleri sayıları değiştirerek kendiniz deneyebilirsiniz.

#000000=black(siyah)
#000080=navy(lacivert)
#0000FF=blue(mavi)
#008000=green(yeşil)
#008080=teal(koyu yeşil)
#00FF00=lime(parlak yeşil)
#00FFFF=aqua(turkuaz)
#800000=maroon(vişne çürüğü)
#800080=purple(mor)
#808000=olive(zeytuni yeşil)
#808080=gray(gri)
#C0C0C0=silver(gümüşi gri)
#FF0000=red(kırmızı)
#FF00FF=fuchsia(parlak pembe)
#FFFF00=yellow(sarı)
#FFFFFF=white(beyaz)



RESİMLER

Bu konuda sayfamıza ve artalana nasıl resim ekleyebileceğimizi 

öğreneceğiz.  Resim seçiminde, seçtiğimiz resmin gif yada jpg
formatında olması zorunluluğu dışında herhangi bir kısıtlama 
yok.

Yapmamız gereken browser'a sayfaya koyacağı resmin nerede 
olduğunu göstermekten ibaret. Her ne kadar şart olmasa da 
resmin pixel cinsinden en ve boy uzunluğunu belirtmenizde 
gerekmektedir. Kullanacağımız etiket şu şekilde olacak; 
<img src="resmin bulunduğu yer ve adı" width="x" 
height="y">
Burada x resmin enini y ise boyunu belirtiyor. Bu bilgileri, resmi 
herhangi bir grafik editörüyle açarak öğrenebilirsiniz. 



Dikkat Edilecek Hususlar

Örneğin bu sevimli kediyi sayfamıza ekleyelim. Bu resmin 
nerede olduğunu browser'a nasıl izah ederiz?

Diyelim ki resmimizin adı kedi.gif eni 65, boyu da 91 piksel, 
eğer bu resim html sayfamızla aynı dizinde duruyorsa sorun 
yok, kod aynen şu şekilde olmalı:

<img src="kedi.gif" width="65" height="91“ >



Benim eklemek istediğim resimlerim resim adlı bir 

alt dizinlerde. Yani html dosyası c:\html_ders dizininde 
resimler de c:\html_ders\resim dizininde. Bu durumda 
browser'ınız o an çalışan html dosyasının bulunduğu klasörü 
kök dizin olarak kabul edecektir. Siz de buna göre resmin 
yolunu uyarlayacaksınız. Etiketi bu sefer şu şekilde 
kullanacağız;

<img src="resim/kedi.gif" width="65" height="91">



Fakat üst dizinlere nasıl ulaşacağız? Bu seferde html dosyamızı bir 
klasör oluşturup o klasörün içine koyalım, klasörün adı da dersler 

olsun. Kedicik bulunduğu resim klasöründe kalsın.  

c:\html_ders\dersler\ders.htm yolunda html dökümanımız, 
c:\html_ders\resim\kedi.gif yolunda resim var. 

<img src="../resim/kedi.gif" width="65" height="91">
Üst dizine çıkmayı ../ ifadesiyle belirtiyoruz. 



Resmi Hizalama

Resim artık sayfamızda, fakat daima hep solda duruyor.
Bir hizalama (align) komutuyla resmi sağa (right), ortaya 
(center) ya da sola (left) alabiliriz. 

<img src=“kedi.gif" width=“65" height=“91" align=“right">

<img src=“kedi.gif" width=“65" height=“91" align=“left">

<img src=“kedi.gif" width=“65" height=“91" align=“center">



Artalana Resim Koyalım

Artalanı renklendirmeyi öğrenmiştik: 

<body bgcolor="....">

Bu ifadeyi şu şekilde yazarsak resmimiz artalana 
döşenecektir. 

<body bgcolor="..." background="...">

Background ifadesinin karşısına istediğimiz resmi 
koyabiliriz. Fakat bu sefer en ve boy ifadesini 
kullanmamıza gerek yok. Seçtiğimiz resim browser 
tarafından tüm sayfayı kaplayacak şekilde sayfaya 
yerleştirilecektir. 



BAĞLANTILAR

<a href="....">...</a>
HTML'de en önemli unsurlardan birisi bağlantılar. Bağlantılar 
sayesinde hazırladığımız birçok sayfayı birbirleriyle ilişkili 
hale getirebiliriz. HTML'de metin, resim, ses, grafik dosyaları, 
sıkıştırılmış dosyalar, internet adresleri,.. bunların hepsine 
bağlantı kazandırmak mümkün.  

Yazının bağlantı olduğu eğer aksi belirtilmemişse browser 
tarafından altı çizili ve mavi renkli gösterilir. 



<a href="meyve.gif"> meyve resmi açın </a>

<a href="midi.zip"> midi dosyalarını çekin </a>

<a href="sayfa2.htm"> 2.sayfaya git </a>

<a href="http://www.aku.edu.tr"> sitemi ziyaret edin </a>

<a href="ftp://ftp.benimsitem.com/"> dosyaları indirin </a>

<a href="mailto: webadmin@aku.edu.tr"> mail atın </a>



Resimlere bağlantı özelliği kazandırmak

Metinlere bağlantı vermeyi öğrendik, resimlere nasıl link 
vereceğiz? Bunun için resmi yerleştirmek için kullandığımız:
<img src="..." width="x" height="y"> etiketini <a href>...</a>

etiketinin arasına alıyoruz. 

İşte örnek;

<a href="sayfa1.htm"><img src="resim.gif" 

border="0"></a>

resim.gif tıklanacak resmi, sayfa1.htm resme tıklandığında 
açılacak sayfayı gösteriyor. Border komutu ise resimde 
bağlantı özelliği olduğunu belirten çerçeveyi kontrol ediyor, 0 
(sıfır) değeri bu çerçeveyi tamamen yok eder. Bu komutu 
değişik sayılarla deneyebilirsiniz. 



Target Parametresi

Son olarak bağlantının açılacağı pencereyi belirtmek 
için kullanılan target parametresini öğrenelim. 
Kullanımı :

<a href=“http://student.aku.edu.tr" target=“blank">Ögrenci Web</a>

target="blank"Bağlantı yeni bir pencerede açılır.

target="self“   Bağlantı aynı pencere içerisinde açılır.

target="top“ Bağlantı aynı pencere içerisinde en üstte  

açılır.

target="parent“ Açılan bağlantı, o anda açık sayfayı 

oluşturmuş bir ana sayfa varsa onun yerine konur.



TABLOLAR

Tablolar, sayfaları satırlara/sütunlara bölmek ya da metin 
veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını 
sağlamak amaçlarıyla kullanabileceğimiz HTML'nin en 
önemli yapıtaşlarındandır. 



Şimdi basit bir tablo yapmak için gerekli etiketleri öğrenelim. 
Öncelikle <table>...</table> etiketlerini yazıyoruz ve 
arasını doldurmaya başlıyoruz. <tr> etiketi ile satırları <td>
etiketi ile de sütunları oluşturuyoruz.

 <table border="1">
<tr>
<td>hücre</td>

</tr>
</table>

 <table border="1">
<tr>
<td>hücre1</td>
<td>hücre2</td>

</tr>

</table>



<table border="1">
<tr>

<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>

<td>hücre2</td>
</tr>

</table>

<table border="1">
<tr>

<td>hücre1</td>
<td>hücre2</td>

</tr>
<tr>

<td>hücre3</td>
<td>hücre4</td>

</tr>

</table>



Tabloda Başlık ve Gövde

Tablolar da HTML sayfasında olduğu gibi başlık (head) ve 
gövde (body) bölümlerine ayrılabilir. Tabloda başlığı <thead>,
gövdeyi <tbody> etiketleri arasına yazarız. <caption> etiketi 
ile ikinci bir açıklama vermek mümkündür. 
Sütun başlıklarına gelince, her bir başlık <th> etiketi ile 
belirtilir ve bunlar <td> etiketinde olduğu gibi <tr>...</tr>
arasına yazılır.
Tabloda satır ve sütunları belirten <tr> ve <td> etiketleri 
<tbody>...</tbody> arasına alınır.



<table border="1">
<thead>Tablo Başlığı </thead>

<caption align="bottom"> alt-yazı </caption>
<tr>

<th>1.Sütun</th>
<th>2.Sütun</th>
<th>3.Sütun</th>

</tr>
<tbody>

<tr>
<td>hücre1</td>
<td>hücre2</td>
<td>hücre3</td>

</tr>
<tr>

<td>hücre4</td>
<td>hücre5</td>
<td>hücre6</td>

</tr>

</tbody>

</table> 



Parametreler

<table border=".." cellpading=".." cellspacing=".." align=".." 
width="...“    height="...“>

border parametresi çerçevenin kalınlığını belirtir.

border=0 çerçevenin görünmemesini  sağlar. 
<table border="0">

<tr>
<td>hücre</td>

</tr>
</table>

<table border="2">
<tr>

<td>hücre</td>
</tr>

</table>



cellpadding parametresi hücre içi marj değerini belirtir..

cellpadding=0 hücre ile içinde bulunan unsurun (metin/grafik)

bitişik olmasını sağlar.

<table border="1" cellpadding="0">
<tr>

<td>hücre</td>
</tr>

</table>

<table border="1" cellpadding="5">
<tr>

<td>hücre</td>
</tr>

</table>



cellspacing parametresi hücreler arası marjı belirler.

<table border="1" cellspacing="1">
<tr>

<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>

<td>hücre2</td>
</tr>

</table>

<table border="1" cellspacing="10">
<tr>

<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>

<td>hücre2</td>
</tr>

</table>



align parametresi tabloyu düşey hizalamada kullanılır,
align=left sola, align=right sağa dayalı yapar, align=center
ortalar .

<table border="1" align="left">
<tr>

<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>

<td>hücre2</td>
</tr>

</table>

<table border="1" align="right">
<tr>

<td>hücre1</td>
</tr>
<tr>

<td>hücre2</td>
</tr>

</table>



width ve height parametreleri resimler konusunda gördüğümüz 

gibi tabloda en ve boy uzunluğunu belirtir. Tablonun değer 
verilmediğinde sahip olduğu normal ölçülerinden küçük değerler 
verilirse bu değerler dikkate alınmaz, bir başka deyişle tabloyu 
büyütebiliriz fakat küçültemeyiz. 

<table border="1" width="150" height="200">
<tr>

<td>hücre1</td>
</tr>

<tr>
<td>hücre2</td>

</tr>

</table>



<td> Etiketi için Parametreler

<td bgcolor="..." background="..." width="..." 
height="..." align="..." valign="...">

bgcolor parametresi hücreyi renklendirmede kullanılır.
<table border="1" cellpadding="7">

<tr>
<td bgcolor="#ff0000">hücre1</td>

</tr>
<tr>

<td bgcolor="#00ff00">hücre2</td>
</tr>
<tr>

<td bgcolor="#0000ff">hücre3</td>
</tr>
<tr>

<td bgcolor="#ffff00">hücre4</td>
</tr>

</table> 



background parametresi ile hücreye grafik-artalan yerleştirebiliriz. 

<table border="1" cellpadding="9">
<tr>
<td background="resim1.jpg">hücre1</td>

</tr>
<tr>
<td background="resim2.jpg">hücre2</td>

</tr>
<tr>
<td background="resim3.jpg">hücre3</td>

</tr>
<tr>
<td background="resim4.jpg">hücre4</td>
</tr>

</table>



width ve height parametreleri ile hücrenin boyutlarını 
belirleyebiliriz. Yalnız height komutu ile tek sütunlu bir tabloda 
her hücrenin yüksekliğini değiştirebilirken, width komutu ile her 
hücreyi değiştiremeyiz.En büyük width değeri tüm sütun için 
geçerli olacaktır. Aynı şekilde tek satırlı tabloda width değerini 
her hücre için değiştirebilirken en büyük height değeri tüm 
satırlar için geçerli olacaktır. 

<table border="1" cellpadding="7">
<tr><td width=120 height=20>hücre1</td>

</tr>
<tr><td width=120 height=40>hücre2</td>

</tr>
<tr><td width=120 height=60>hücre3</td>

</tr>
<tr><td width=120 height=80>hücre4</td>

</tr>
</table> 



align parametresi hücre içi yatay hizalama yapar.

<table border="1" cellpadding="7">

<tr><td width=“80" align="left">hücre1</td> </tr>                                                                                          
<tr><td width=“80" align="center">hücre2</td></tr>                                                                                         
<tr><td width=“80" align="right">hücre3</td> </tr>

</table> 



valign parametresi hücre içinde düşey hizalama yapar.

<table border="1" cellpadding="7">
<tr>
<td height="80" valign="top">hücre1</td>

</tr>

<tr>
<td height="80" valign="middle">hücre2</td>

</tr>
<tr>
<td height="80" valign="bottom">hücre3</td>
</tr>

</table>



Hücreleri Birleştirme

<td colspan=".." rowspan=".."> Aynı satırdaki hücreleri 

birleştirmek için colspan, aynı sütundaki hücreleri birleştirmek 
için de rowspan parametresini kullanıyoruz. Birleştirilen hücreye 
ait <td>..</td> etiketini siliyoruz. 

<table border="1" cellpadding="12">

<tr><td colspan="2">A</td><td>C</td>

<td>D</td></tr>

<tr><td colspan="3">E</td><td>H</td></tr>

<tr><td>I</td><td>J</td><td>K</td>

<td>L</td></tr>

</table> 



Aynı şekilde E ve I hücrelerini birleştirmek için E hücresine ait 
<td> etiketine rowspan=2 parametresini ekliyoruz ve I 
hücresine ait <td>I</td> etiketini siliyoruz. C G ve K hücrelerini 
birleştirmek için C hücresine ait <td> etiketine rowspan=3
parametresini ekliyoruz ve G ve K hücrelerine ait <td>G</td> , 
<td>K</td> etiketlerini siliyoruz. 

<table border="1" cellpadding="12">
<tr><td>A</td>

<td>B</td>

<td rowspan="3">C</td>

<td>D</td></tr>
<tr><td rowspan="2">E</td>

<td>F</td><td>H</td></tr>
<tr><td>J</td><td>L</td></tr>
</table>



ÇERÇEVELER

 Çerçeveler (frame), HTML'e sonradan eklenmiş bir 
özelliktir. Bu yüzden eski sürüm browser'lar çerçeve 
kullanılmış bir sayfayı görüntüleyemezler. (Microsoft 
Internet Explorer 3.0 ile Netscape Navigator 2.0 ve 
üstü sürümleri frameleri destekliyor). 

 Çerçeve'ler sayfanın bir tarafı sabit kalırken, diğer 
tarafını, kullanıcının isteğine göre değiştirme imkanı 
verir. Bunun anlamı ise kullanılacak çerçeve 
miktarınca ek HTML sayfası oluşturmak demektir. 



Örneğimizde 3 adet html dosyası var. Bunlardan 
frame.htm dosyası çerçeve komutlarını içeriyor. Bu 
komutlar browser'a görüntülenmekte olan pencereyi ikiye 
bölmesini, bunlardan birisinde htm1.htm dosyasını, 
diğerinde htm2.htm dosyasını görüntülemesini bildiriyor. 



 frame.htm dosyası:

<html>
<head>

<title>Çerçeveler</title>
</head>
<frameset cols="*,*">

<frame name="sol" src="htm1.htm">
<frame name="sag" src="htm2.htm">

</frameset>
<noframes>

<body>
</body>

</noframes>
</html>



htm1.htm dosyası:

<html>
<head> </head>
<body bgcolor="red">
<font size="7" color="#ffffff">htm1.htm</font>
</body>

</html>

htm2.htm dosyası:

<html>
<head> </head>
<body bgcolor="blue">
<font size="7" color="#ffffff">htm2.htm</font>
</body>
</html>



<html>
<head>
<title>Çerçeveler</title>
</head>
<frameset rows="*,*">
<frame name="ust" src="htm1.html">
<frame name="alt" src="htm2.html">
</frameset>
<noframes>
<body>
</body>
</noframes>
</html>



<frameset>..</frameset>

 Çerçeve oluşturmada kullandığımız etiket frameset, cols ifadesi 
açılacak çerçevelerin yan yana sütunlar şeklinde olacağını 
belirtiyor, buraya row yazarsak çerçeveler alt alta satırlar
görünümünde açılacaktır. 



 cols="*,*" ifadesi ile açılacak çerçevelerin pixel 
cinsinden ebatlarını belirliyoruz, buraya örneğin 
cols="140,500" gibi sayı yazılabilir, 
cols="25%,75%" ile browser penceresinin o anki 
ebadına göre verilen % oranlarına göre şekil alması 
sağlanabilir yada * sembolü ile açılacak çerçevenin 
ebadı browser'a bırakılır, cols="140,*" ifadesi ilk 
pencerenin 140 pixel olacağını ikincinin ise ebadının 
browser'a bırakıldığını gösteriyor. 

 Bu şekilde aynı zamanda açılacak çerçeve sayısını 
da belirtmiş oluyoruz. cols=".." ifadesine iki değer 
(ya da yıldız) verirsek bu iki pencere aç 
anlamındadır, 3 değer 3 pencere açar. 



 frame name="..." src="..." etiketi çerçevelere, 
bağlantıların TARGET kısmında kullanabilmek 
amacıyla isim (name) vermeyi sağlıyor . src
pencerede görüntülenecek html dosyasının yerini 
gösteriyor.  Açılacak çerçeve sayısı kadar frame 
name="..." src="..." etiketi kullanıyoruz. 

 Eski sürüm browserlar çerçeve etiketini 
tanımadıkları için noframes kısmı bu browserlara 
hitap ediyor. Body kısmını bu eski browserlar 
görüntüleyebiliyor. Buraya örneğin sayfanın çerçeve 
kullanılarak yapıldığını gösteren bir mesaj 
yazılabilir, böylece ziyaretçinin artık yeni sürüm bir 
browser kullanması gerektiğini hatırlatabilirsiniz.



 FRAMESET etiketini HTML dosyanızın </head>...<body>
etiketleri arasında kullanmayı unutmayın !!!

 FRAMESET etiketi ile kullanabileceğimiz diğer parametreler 
şunlar; 

frameborder="..." (yes, no) Çerçeveler arasındaki sınır 
çizgisinin görünüp görünmeyeceğini belirler. 

border="..." (sayı) Sınır çizgisinin kalınlığını (veya 
çerçeveler arası mesafeyi) belirler.



FRAME etiketi ile kullanabileceğimiz parametreler; 

marginwidth="..." marginheight="..." (sayı) Sayfanın 
solundaki (marginleft) ve üstündeki (margintop) kenar 
boşluklarını belirler. 

scrolling=".." (yes, no, auto) Kaydırma çubuklarının 
durumunu belirler. 

noresize Pencere boyutlarının sabit olmasını sağlar. 



Javascript Nedir?

Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, 
html dosyalarının içinde yer alan , amacı html’in sahip olmadığı 
bazı özelliklerin  web sayfasında kullanılmak üzere hazırlanmış 
script dilidir.

<script>

<! --

JavaScript kodları

-->

</script>



<script>

g=window.open ("int.html",“ newpopupWindow",“ 
menubar=no, scrollbars=yes, 
resizable=yes,width="+600+", height="+450);
window.g.location="int.html";

</script>



Java Applet Nedir?

Java Appletler java ile yazılmış program parçacıklarıdır.

JavaScriptlerden farkı browserın yorumuyla çalışmazlar ve 
scriptlerden daha yavaştırlar. Java Applet hazırlayabilmeniz 
için en azından Sun firmasının ucretsiz dağıttığı JDK (Java 
Development Kit - Java Gelistirme Ortamı) yı download etmiş 
olmalısınız. 

<applet code="ImageTape.class" width="300" height="100">

<param name="speed" value="10">

<param name="img" value="images">

<param name="dir" value="4">

<param name="nimgs" value="4">

</applet>



Hizmet Veren Siteler

Hizmet Veren Site   Alan miktarı    Reklam     FTP Desteği

Kolayweb.com 10-15 MB           Var            Yok

Mynet.com 10MB              Var            Yok

Geocities.com 12MB              Var            Var

Brinkster.com 30MB              YOK           yok

Freeservers.com 20MB              Var            Var

http://www.kolayweb.com/
http://www.mynet.com/
http://www.geocities.com/
http://www.brinkster.com/
http://www.freeservers.com/


Eğitim Siteleri

www.webteknikleri.com 
www.programlama.com
www.korfez.net
www.webokul.com
www.e-dersane.com
www.tasaryum.com 

www.e-egitim.net
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