
WEB TASARIMINDA TEMEL İLKELER 

İçerik  

Web sitesi tasarımı yaparken kullanacağımız en önemli şey içeriktir. Çünkü web sitelerinin 

hazırlanma amacı, bilgilere başkalarının ulaşmasının sağlanmasıdır. Onun için web sitesi 

tasarımına başlarken sitede ne yayınlayacağımızı yani içerikleri bilmemiz ve tasarımımızı ona 

göre yapmamız gerekir. 

Tasarım  

Web sitesi içeriklerinin hazırlayacağımız web sayfasının neresinde ve nasıl görünmesini 

planladığımız bölüm tasarım aşamasıdır. Tasarım aşamasında web sayfasının logosu nerede 

olacak, yazılar nerede olacak, menüler nerede olacak gibi soruların cevaplarını kağıt üzerine 

ya da bilgisayara çizeriz. 

İşlevsellik  

Kullanıcılar sitenin ana sayfasından sitenin içindeki her sayfaya erişmek ister. Ana sayfamızı 

hazırlarken bunu dikkate almamız gereklidir. Diğer taraftan internet kullanıcıları sitenin iç 

sayfalarından da diğer sayfalara erişmek ister. Bunun için mümkün olduğunca sitedeki her 

sayfadan diğer sayfalara bağlantılar oluşturma çalışmalıyız. 

Kullanılabilirlik  

Web sayfalarımızı hazırlarken internet kullanıcılarının kolay kullanacağı şekilde tasarlamamız 

gerekir. 

Web Tarayıcıları ile Uyumluluk  

İnternet kullanıcıları hazırladığımız sayfaları görüntülemek ve kullanmak için Web Tarayıcı 

denilen programlara ihtiyaç duyar. Web tarayıcı programlar temelde aynı görev için 

programlanmışsa da web sayfalarını gösterirken ufak farklılıklar gösterebilir. Tasarladığımız 

web sayfalarını hazırlarken bütün web tarayıcılarda aynı görünmesini sağlamaya çalışmalıyız. 

WEB SİTESİ TASLAĞI OLUŞTURMA 

Bütünlük  

Web sitemiz, ana sayfasından iç sayfasına, kullanılan yazı tiplerinden renklere ve resim 

boyutlarına kadar birbirine benzeyen bir şekilde olmalıdır. Site içerisinde kullanılan dil aynı 

olmalıdır. 

Güvenirlik  
Hazırlayacağımız web sitesi kullanıcılarda güven hissi uyandırmalıdır. Her açtıkları sayfayla 

beraber yeni reklam sayfaları açılıyorsa, her sayfa farklı renklerden ve farklı yazı tiplerinden 

oluşuyorsa, iletişim bölümü yok ya da iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta) eksik ise 

internet kullanıcıları bu site hakkında şüphe duyarlar.  

Güncellik  

Hazırladığımız web sitesindeki bilgileri güncel olmalıdır. Eski kullanılmayan bilgileri 

gerekirse sitemizde bir arşiv bölümü hazırlayarak orada tutmalıyız. Bağlantı verdiğimiz 

sayfaların çalıştığından emin olmalıyız. 

Tutarlı Sayfa Hazırlama  

Birbirinden farklı yapıda tasarlanan sayfalardan oluşan bir web sitesi tutarsız bir görünüm 

oluşturur. Kullanıcılara sunduğunuz bilginin yararsız olduğunu düşündürür. 



Hosting Nedir? 

Kendinize ait bir web sitesi kurmak istiyorsanız önce bir domain (alan adı) almalısınız daha 

sonra hazırlanmış olan yada hazırlanacak olan web sitenizin dosyalarının (html, php, asp, 

fotoğraf dosyaları vs…) çalışacağı bir alan ( disk alanı ) olması gerekir ki hazırlanan web 

sitesini hosting alanına yüklemelisiniz. Böylece sitenizi ziyaret etmek isteyen kullanıcılar 

tarayıcılar da (internet tarayıcılarında örn.:internet explorer, firefox, netscape, google chrome 

gibi) sizin domain adresinizi yazdıklarında internet sitenizi görüntüleyebilirler. 

Kısaca web sitenize ait dosyaları saklayan ve internet kullanıcılarının erişimine sunan bu 

bilgisayarlara web sunucusu (web server), bu veri saklama ve yayınlama işlemine 

de web hosting denir. 

Domain Nedir? 

Domain web sitesinin tanımlandığı ve tarayıcı üzerinden erişim sağlandığı isimdir. Alan 

Adları kesinlikle süresiz olarak satın alınamaz. Yalnızca belirli süreler arasında kendi 

üzerinize kiralayabilirsiniz. Yenileme işlemleri ile bu sahiplik sürenizi uzatabilirsiniz. 

Domainler sonlarında ki ” .com, .net, .org “ gibi uzantılara göre sınıflandırılır ; 

.com -> Ticari amaç için kurulan siteler için kullanılır, en çok tercih edilen domain 

uzantısıdır. 

.net -> Network kısaltmasıdır, en çok bilgilendirme ve internet hakkında ki ticari amaclı 

siteler içindir. 

.org -> Ticari amaç gütmeyen siteler için tercih edilmektedir. 

Her ülkeye göre domain adları vardır. 

Türkiye de ” .com.tr, org.tr “ vb. yani ” .tr “ uzantılı alan adları ODTU idaresindedir. 

Domain internette yer almanın kimliği ve bu kimliğin “Alan Adı” dır. İnternette yer almak 

için baş vurduğunuzda size bir İnternet protokol numarası verilir. Buna IP Adres (İnternet 

Protokol adres) denilmektedir. İnternetteki her bilgisayarın bir IP adresi vardır. Bilgisayarlar 

arası bağlantı IP adresi üzerinden yapılır. IP adresi 3 tane nokta ile birbirinden ayrılmış 

numaralardan oluşmaktadır. 

Domain (Alan Adı) ise bu numaranın sadece bir görüntüsüdür. Yani siz browserinizin adres 

çubuğuna IP numaralarını yazmak yerine IP numaralarının kodlandığı domainleri yazarak 

istediğiniz siteye ulaşırsınız. Kısaca özetlemek gerekirse domain IP adreslerinin harfler 

şeklinde kodlanmasıdır. Alan adınızın uygun, kolay ve hatırlanabilir olması önemlidir. 

 

https://www.hosting.com.tr/domain/
https://www.hosting.com.tr/

