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HTML 

HTML dosyası nedir? 

 HTML'in açılımı Hyper Text Markup Language (Bunun tam Türkçe'si bulunmamakla 
beraber "çok yere açılan metin" denebilir. 

 Bir HTML dosyası bir text dosyası olmakla beraber markup tags (işaretlenmiş 
etiketler) içerir 

 Markup tag'ler web tarayıcınıza sayfanın nasıl gösterileceğini gösterir. 

 Bir HTML dosyasının uzantısı htm veya html olmak zorundadır. 

 Bir HTML dosyası basit bir text editör ile oluşturulabilir. 

<HTML> 

<html> etiketi, html kodlarının yazımına başladığımızı gösteren etikettir. Tüm html kodları 

<html>…</html> arasında yer alır. </html> ile html kodlarının yazımının bittiği anlaşılır. 

<HEAD>  

Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı (title), link özellikleri, siteyi 
tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketleri bölümdür. 

NAME: Sayfanın yazarı, sayfanın yayın tarihi gibi bilgileri içerir.  

 

 <meta name="author"(yazar) content="özgü">  

 <meta name="description"(açıklama) content="sayfanın tanımını yazınız">  

 <meta name ="description"(anahtar kelimler) content ="Bu sayfa web tasarımı 
dersi modülleri için hazırlanmıştır. ">  

 <meta name="keywords"(anahtar kelimler) content="siteniz arama motorlarında 
hangi anahtar kelimelerle tanımlansın istiyorsanız buraya yazınız.">  

 

<BODY>  

Html belgesinin tüm içeriğinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan içeriğin tümü 

tarayıcıda görüntülenir. 

<TITLE>  

 

Sayfanın tarayıcıdaki başlığının ne olacağını belirlemek için kullanılır. Title 

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

 
Kullanımı;  

<title> Görüntülenmesini istediğiniz başlık</title> 

ilksayfam.html 

<html> 

<head> 

<title>Sayfa Başlığı</title> 

</head> 

<body> 

Bu benim ilk sayfam <b>Bu metin koyu</b> 

</body> 

</html> 

Yukarıdaki kod Not Defteri ya da Notepad++ programına yazılarak .htm ya da .html 
uzantılı olacak şekilde olarak kaydedilir. 
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HTML dökümanınızdaki ilk tag (etiket) <html>'dir. Bu etiket tarayıcınıza bir HTML 

dosyasının koşturulacağını söyler. HTML dökümanınızdaki son tag (etiket) </html>'dir. Bu 

da tarayıcınıza HTML dosyasının sonunun geldiğini söyler. 

<head> ve </head> etiketleri arasında kalan kısım başlık bilgilerini içerir. Başlık bilgileri 

tarayıcı penceresinde görüntülenmez. 

<title> ve </title> etiketleri arasında kalan kısım dökümanınızın başlık bilgilerini içerir. 

Başlık tarayıcı penceresinin en üstünde görüntülenir. 

<body> ve </body> etiketleri arasında kalan kısım, tarayıcı penceresinde görüntülenecek 
olan kısımı içerir. 

<b> ve </b> etiketleri arasında kalan kısım ise koyu (bold) biçimde gösterilir. 

HTML Etiketleri 

 HTML etiketleri, HTML öğelerini belirtmek için kullanılır. 

 HTML etiketleri 2 karakter ile sınırlanır. < ve > 

 Bu karakterlere grup parantezleri (angle brackets) denir. 

 HTML etiketleri çift olarak kullanılır. Örn: <b> Bu metin koyu fonttadır. </b> 

 Bu çiftlerden birincisine başlama etiketi, ikincisine ise bitiş etiketi denir. 

 Başlama ve bitiş etiketleri arasında kalan herşeye ise öğe içeriği (element 
contents) denir. 

 HTML etiketleri büyük/küçük harfe duyarlı değildir, yani <b> ve <B> aynı görevi 
görür. (Türkçe karakter olan "İ" ve "ı" harflerinin bu durumun dışında kaldığını 

unutmayınız.) 

Başlıklar 

Başlıklar <h1> ve <h6> dahil olmak üzere aradaki tüm rakamlar kullanılarak 

tanımlanabilir. <h1> en büyük puntoyu belirtirken, <h6> ise en küçük puntoyu belirtir. 
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<h1>Bu bir başlık</h1> 

<h2>Bu bir başlık</h2> 

<h3>Bu bir başlık</h3> 

<h4>Bu bir başlık</h4> 

<h5>Bu bir başlık</h5> 

<h6>Bu bir başlık</h6> 

Paragraflar 

Paragraflar <p> etiketi ile belirtilir. 

<p>Bu bir paragraf</p> 

<p>Bu da başka bir paragraf</p> 

HTML dili otomatik olarak paragraf etiketlerinin öncesinde ve sonrasında bir satır atlar. 

Satır atlama 

Satır atlamak için <br> etiketi kullanılır. Ancak bu etiketin yeni bir paragraf açmadığını da 

unutmayınız. 

<p>Bu <br>bir <br>çok satırlı paragraftır.</p> 

<br> etiketi boş bir etikettir. </br> gibi bir bitiş etiketi yoktur. 

HTML içinde açıklama (yorum) satırları yaratmak 

Yorum satırları HTML kaynak kodu içerisine programcıların hangi satırın ne iş gördüğünü 

anlatmak için kullanılır. Bu satırlar, sayfa browser'da görüntülenirken dikkate alınmazlar. 

<!-- Bu bir açıklama --> 

 

HTML içinde Yatay Çizgi Çizme 

 
<hr>  Sayfa içerisinde istenilen yere yatay çizgi çizmek için kullanılır.</hr> şeklinde 

bitirilmesine gerek yoktur. 

 

Size, çizilen çizginin kalınlığını belirlemek için kullanılır.  

Width, çizginin sayfadaki uzunluğunu belirlemek için kullanılır.  

Align, çizginin sayfada yer alacağı konumunu (sağa hizalı, sola hizalı, ortalanmış) 

belirlemek için kullanılır.  
 

Örnek:  

<hr size=“6” width=”200” align=“center”> 

Metin Biçimlendirme 

<b>…</b>    Etiketler arasına yazılan metin kalın olur 

<big>…</big>   Etiketler arasına yazılan metin büyük olur 

<i>…</i>    Etiketler arasına yazılan metin italik (eğik) olur 

<small>…</small>   Etiketler arasına yazılan metin küçük olur 

<sub>…</sub>   Etiketler arasına yazılan metin alt indis olur 

<sup>…</sup>   Etiketler arasına yazılan metin üst indis olur 
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Biçimlendirilmemiş Metin 

<pre>…</pre>  Metinleri biçimlendirmeden istediğimiz formatta yazmak için kullanılır.  
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Üstü ve Altı Çizili Metinler 

<u>…</u>  Etiketler arasına yazılan metinin altı çizili olur 

<s>…</s>   Etiketler arasına yazılan metinin üstü çizili olur 

 

<FONT>  

 

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

değiştirmek için kullanılır. Size, color ve face parametreleri ile kullanılabilir.  

 

Size: Yazının büyüklüğünü belirlemek için kullanılır(1-7 arası değerler alır.).  
 

Örnek:  

 

<font size ="1"> merhaba</font>  

<font size ="4"> merhaba</font>  
<font size ="7"> merhaba</font> 

 

Color: Yazı tipi etiketi içerisinde metnin rengini değiştirmek için kullanılır. Kullanmak 

istediğiniz rengi, ismi veya kodu ile belirterek metin üzerinde renk değişikliği yapabilirsiniz.  

 

Örnek:  
 
<font size="5" color="aqua"> merhaba</font>  
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<font size="5" color="red"> merhaba </font> 

Face: Yazı tipi karakter biçiminde değişiklik yapmak için kullanılır. Örneğin Face=" Times 

New Roman" parametresi kullanıldığında yazı tipi Times New Roman olacaktır.  
 
<font face="Times New Roman" size="7" color="purple">Merhaba</font>  

Burada yazı tipi olarak “Times New Roman” yazı tipi kullanılmıştır. 

Hizalama 

<p> etiketi ile align parametresi ortak kullanılabilir. Align parametresi sayfa içerisinde 

yazımızın konumunu ayarlamak için kullanılır. Bu konum sağa yasla, sola yasla ya da 

ortala şeklinde bir parametredir. 

<p align=”left”> Yazıyı Sola Hizalamak için Kullanılır. 

<p align=”center”> Yazıyı Ortalamak İçin Kullanılır (Ortalama sadece ekran sağ soluna 

göre ortalamadır) 

<p align=”right”> Yazıyı Sağa Yaslamak İçin Kullanılır 

Uygulama 01 
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Uygulama 02: 

Yazı Boyutu :7 

Yazı Renkleri : Kırmızı - Mavi 
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Uygulama 03: 

 

Yazı Ortalı – Boyut : 10 

 

Uygulama 04: 

 

Yazı Boyutu :10 
Yazı Rengi=mavi(blue) 

Yazı Tipi= Monotype Corsiva 
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Listeleme Etiketleri 

<OL>  

 

Sıralı liste oluşturmak için kullanılır. Kelime işlemci programındaki numaralandırma 

işlemi ile aynıdır. Listeleme işlemi harf, rakam veya roma rakamı şeklinde yapılabilir. 

Belirteceğiniz parametreler yardımı ile de istediğiniz harf, rakam veya roma rakamından 
başlayarak sıralı listenizi oluşturabilirsiniz.  

<ol> etiketi, <li> etiketi ile birlikte kullanılmalıdır. 

 

Type parametresi kullanarak listenin rakamla mı harfle mi başlayacağını 
belirleyebiliriz.  

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

olacaktır. 

 

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

rakamları ile yapılacaktır. 

 

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

durumlarda Start parametresi kullanılır. Start parametresinin her zaman sayı olması 

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

yazmak yerine “3” yazmak zorundayız. 
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<UL>  

 

<ul> etiketi madde işaretleri şeklinde listeleme yapmak için kullanılır. 

 

Type parametresi ile kullanacağınız madde işaretinin şeklini belirleyebilirsiniz. Type 

ile kullanılan parametreler disc (içi dolu daire), circle (içi boş daire) ve square (içi dolu 

kare)’dir. 

 

BAĞLANTI (KÖPRÜ) OLUŞTURMA 

Sayfa İçi Bağlantı Oluşturma  

Html kodları kullanarak, sayfa içi bağlantılar oluşturabilirsiniz. Bir sayfadaki metne 
tıklayarak, aynı sayfanın başka bir bölümüne gidebilirsiniz. Bu işlem çapa olarak da 

adlandırılır.  

 

Çapa oluşturma işlemi;  

 
<a href="#...">...</a>, <a name="....">...</a> komutları kullanılarak yapılmaktadır.  

<a href=”#...”> ile tıklanmasını istediğimiz metin; <a name=”...”> ile de karşımıza gelmesini 

istediğimiz bölüm belirlenir. 
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Örnek Uygulama: 
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Sayfa Dışı Bağlantı Oluşturma  

 

Hazırlamış olduğunuz web sayfaları arasında bağlantılar tanımlayarak başka sayfalar, 

dokümanlar, resimler arasında geçiş yapabilirsiniz. Sayfa dışına herhangi bir bağlantı (link, 

köprü) oluşturmak için <a href>…</a> html etiketleri kullanılır.  
 

 Herhangi bir web sayfasına bağlantı oluşturmak;  
 

<a href=”http://www.meb.gov.tr”>Milli Eğitim Bakanlığı</a> 
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 Hazırlamış olduğumuz site içerisinde link vermek;  
 

<a href=”index.html”>Ana Sayfa</a> 

  

“Ana Sayfa” yazısına tıkladığımız zaman hazırlamış olduğumuz ve bilgisayarımızda kayıtlı 

olan “index.html” sayfasına bağlantı oluşturulacaktır.  
 

 Herhangi bir yazıya tıkladığınız zaman resim açılması için;  
 

<a href=”okul.jpg”>Okulumuzun Resmini Görmek İçin Tıklayınız</a>  

 

 Herhangi bir dosyaya link vermek için;  
 

<a href=”portlar.pdf”>Portlar modülünü indirmek için tıklayınız…</a>  

 

<a href=”resimler.zip”>Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız</a> 

Target parametresini kullanarak, açılacak olan sayfa, resim veya dosyanın açılacağı 

pencereyi belirtebiliriz.  

 
<a href="..." target="..." > </a>  

 

 target="_blank": Bağlantının, yeni bir pencerede açılmasını sağlar.  
 target="_self": Bağlantının, aynı pencere içerisinde açılmasını sağlar.  

 target="_top": Bağlantının, aynı pencere içerisinde en üstten itibaren açılmasını 

sağlar.  

 target="_parent" : Açılan bağlantı, o anda açık sayfayı oluşturmuş bir ana sayfa 

varsa onun yerinde açılmasını sağlar. 

<a href=http://www.meb.gov.tr target=”_blank”> Milli Eğitim Bakanlığı</a> 

E-Posta Adresine Bağlantı Oluşturma  

 
Hazırlamakta olduğunuz web sitesi aracılığıyla istenilen herhangi bir e-posta 

adresine bağlantı oluşturabilirsiniz.  

 

E-posta adresine bağlantı oluşturmak için;  

 
<a href=”mailto:e-posta adresi”>….</a> komutu kullanılır.  

 

Örnek:  

 

<a href=”mailto: kamil_aydin@hotmail.com.tr”> E-posta göndermek için 

tıklayınız.</a> 


