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GİRİŞ 
Doç.Dr. Selçuk ÖZDEMİR’in Çocuklar İçin Web Tasarımı kitabını bir kitapçıda görünce 

merak ettim. Daha sonra kendisinin yine çocuklara yönelik Programlama ve Üç Boyutlu 

Modelleme kitaplarını fark ettim. Büyük bir merak ve hevesle alıp okudum. Bu kitabı yazma 

fikir ve ilhamını kendisinin çalışmalarından aldım. Kitabın özellikle giriş bölümlerinde 

bahsettiğim eserden çokça yararlandım.  

Bu kitapta farklı olarak konu anlatımlarının ardından, bir de anlatılanların uygulamaya 

konulduğu örnek bir web sitesinin oluşturulma aşamaları gösterilmeye çalışıldı. Bu web 

sitesinde, Metin KAPTAN isimli bir öğrencinin kendisine ait bilgileri yer alıyor. Metin 

KAPTAN’ın web sitesi; giriş sayfası, aile bilgileri, ders programı ve iletişim bölümlerinden 

oluşuyor. 

Kitabımı ilk değerlendiren tüm akraba, dost ve tanıdıklarıma ve bana ilham kaynağı olan 

Doç.Dr. Selçuk ÖZDEMİR’e teşekkür ederim.  

Yine bu kitabı, Doç.Dr. Selçuk ÖZDEMİR’in Çocuklar İçin Web Tasarımı kitabını 

okuduktan sonra okumanız çok daha uygun olabilir. Çünkü akademisyen kimliği nedeniyle 

özellikle pedagojik açıdan çok daha profesyonelce bir eser olduğu ortada. Ayrıca kendi 

kitabında yer alıp benim bahsetmediğim, web sayfalarına ses ve video ekleme, arama 

motorlarına yönelik kodlama gibi konuları da yine kendisinin bahsettiğim kitabından kolayca 

öğrenebilirsiniz. 

Kodlamaya daha önce hiç başlamamış olsanız bile, eğer ilgi duyuyorsanız, bu kitapla HTML 

konusunda giriş seviyesinden orta seviyeye gelebileceğinizi düşünüyorum. Kitabı en başından 

itibaren yavaş yavaş, anlayarak okuyup, kodları kopyala yapıştır yöntemini kullanmadan 

kendiniz yazmanız, öğrenme çabanıza oldukça yardımcı olacaktır. Lütfen bu uyarımı dikkate 

alın.  

Öğrenmenin ilk aşaması, daha önceden bilinen, başkalarının bilip bizim henüz 

bilmediklerimizi öğrenmektir. Ama asıl amaç; kimsenin daha önce bilmediğini bulup 

öğrenmektir. Buna keşif deniyor. Silikon Vadisi zaten var. Hedefimiz önce oradaki 

çalışmaları anlayıp daha sonra, örneğin kuantum bilgisayarlarla çalışmalar yapılan, diyelim ki 

Kuark Platoları kurmak olmalıdır. Büyük Önder ATATÜRK’ün bize gösterdiği hedefler de 

buna benzer hedefler olmuştur. 

Mümkün olduğunca kitap içindeki yazım ve kodlama hatalarını gidermeye çalıştım. Eğer 

gözden kaçmış bir hata bulursanız ealturk@yandex.com e-posta adresimden beni 

bilgilendirmenizi rica ederim. 

Öğrenme yolculuğumuz hayat boyu devam eder. Elinizdeki kitabı okurken bahsettiğim bu 

yolculuktan keyif almanız dileğiyle. 

Sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Erşan ALTÜRK 

18.07.2016 

mailto:ealturk@yandex.com
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Metin KAPTAN’IN WEB SİTESİ 

1.BÖLÜM 

İlkokul ikinci sınıftayken ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen Milli Egemenlik konulu 

resim yarışmasında ikinci olmuştum. Bu nedenle öğretmenimin 23 Nisan kutlamaları 

sırasında bana verdiği ödülüm, Muzaffer İzgü’nün Metin Kaptan isimli hikaye kitabıydı. Hala 

saklıyorum.  

Bu bölümde kendisine ait bir web sayfası hazırlayacak olan kahramanımızın ismi de Muzaffer 

İzgü’nün kitabından yola çıkarak adlandırdığım Metin KAPTAN. 

4 sayfadan oluşacak sitemizin kodlaması tamamlandığında aşağıdaki resimlerdeki gibi 

görüntülenecektir. 

 

1-) index.html sayfası 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

2-) ailem.html sayfası 

 

 

3-) program.html sayfası 
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4-) iletisim.html sayfası 

 

index.html sayfası 

index.html sayfasına baktığımızda en üstte bir menü, altında sayfanın soluna dayalı bir 

fotoğraf, fotoğrafın sağında kişisel bilgiler bulunduğunu görüyoruz. Bir alt alanda sevdiğim 

dersler ve hobilerim alanları bulunuyor. Bu alanların altında hedefim alanı ve en alt bölümde 

de sağdan sola doğru kayan yazı şeklinde Atatürk’ün bir sözünün geçtiğini görüyoruz. 

Şimdi yavaş yavaş sitemizi kodlamaya başlayalım.  

Bunun için daha önce oluşturduğumuz www klasörü içindeki img klasörüne foto.png adıyla 

resim dosyamızı kaydedelim.  

İlk olarak temel html etiketlerimizi yazalım ve index.html adıyla www klasörüne 

kaydedelim. 

 

<!DOCTYPE HTML> 

<html lang="tr-TR"> 

<head> 

 <meta charset="UTF-8"> 

 <title>Metin Kaptan</title> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 
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Yukarıdaki kodlarda sayfamızın head ve body bölümlerini oluşturduk. Sayfamızın ismini 

belirledik. Şimdi body bölümüne; 

1-) menü elemanlarını ekleyelim.  

2-) sayfamıza foto.png dosyasını ekleyelim ve kişisel bilgilerimizi kodlayalım. 

Sayfamızın gövdesini oluşturan aşağıdaki kodları sayfamızın body bölümüne (<body> 

</body> etiketleri arasına) eklememiz gerektiğini öğrenmiştik. Öyle yapalım. 

 

 

 

Geliştirme aşamasında sayfamızın ilk görünümü. 

Şimdi liste yapısındaki sevdiğim dersler ve hobilerim bölümünü oluşturalım. 

<a href="index.html">Ana Sayfa</a> 

<a href="ailem.html">Ailem</a> 

<a href="program.html">Haftalık Ders Programım</a> 

<a href="iletisim.html">İletişim</a> 

<img src="img/foto.png" alt="foto" style="float:left"/> 

<h1>Metin KAPTAN</h1> 

<h3>Doğum Tarihi: 22.08.2003</h3> 

<h3>Okulu: Vali Kazım Paşa İlk Öğretim Okulu</h3> 

<h3>Sınıfı: 8/N</h3> 
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<ul><h2>Sevdiğim Dersler</h2> 

 <li>Türkçe</li> 

 <li>Matematik</li> 

 <li>Tarih</li> 

 <li>Resim</li> 

 <li>Müzik</li> 

 <li>Beden Eğitimi</li> 

</ul> 

 <ul><h2>Hobilerim</h2> 

 <li>Basketbol</li> 

 <li>Futbol</li> 

 <li>Satranç</li> 

 <li>Fotoğrafçılık</li> 

 <li>Yüzme</li> 

 <li>Web tasarımı</li> 

</ul> 
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Şu anda sayfa içeriği istediğimiz yerleşim görüntüsünde değil. Örneğin listeler yan yana 

olması gerekirken şu anda alt alta yer alıyor. Biz bu düzenlemeyi sonraki aşamalarda 

yapacağız. İlk olarak sayfamızda yer almasını istediğimiz içerikleri oluşturalım. Geriye kalan 

içerikler hedefim alanı, dijital saat ve footer olarak adlandırılan Atatürk’ün sözünün kayan 

yazı olarak geçtiği sayfamızın en alt bölümü. Sayfamıza dijital saat ekleme işlemini en sona 

bırakalım. bilgisayar_muhendisligi.jpg  ve ata_imza.png  dosyalarının img klasörümüzde 

bulunduğunu kontrol edelim. Aşağıdaki şekilde kodlamamıza devam edelim. 
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Yukarıdaki kodlarda <span class="vurgulu">Kodlama öğreniyorum.</span> bölümünde bir 

class yapısı tanımlayarak adını vurgulu olarak belirledik. Şimdi bu sınıfımızı sayfamızın head 

bölümünde tanımlayalım. <head>…</head> etiketleri arasında bir <style> … </style> 

bölümü oluşturalım ve aşağıdaki gibi tanımlayalım. 

 

 

Bu tanımlama ile vurgulu sınıfına ait tüm alanları kırmızı olarak belirledik. 

Şu ana kadar yazdığımız tüm kodlarımıza genel olarak bakalım. 

<img src="img/bilgisayar_muhendisligi.jpg" alt="bilgisayar mühendisliği" title="bilgisayar 

mühendisliği" style="float:right"/> 

<h2>Hedefim:</h2> 

<h4>Ödevlerimi bilgisayarımda daha kolay nasıl yapabileceğimi araştırıyorum. <span 

class="vurgulu">Kodlama öğreniyorum.</span> Ben büyüyünce <u>bilgisayar 

mühendisi</u> olmak istiyorum.</h4> 

<marquee width="100%"><h4><img src="img/ata_imza.png" alt="Mustafa Kemal 

ATATÜRK" style="float:right"/><i>"Genç fikirli demek,<br/> doğruyu gören ve anlayan 

gerçek fikirli demektir."</i></h4></marquee> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

.vurgulu{ 

 color:red; 

}--> 

</style> 
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<!DOCTYPE HTML> 

<html lang="tr-TR"> 

<head> 

 <meta charset="UTF-8"> 

 <title>Metin Kaptan</title> 

<style type="text/css"> 

.vurgulu{ 

 color:red; 

</style> 

</head> 

<body> 

<a href="index.html">Ana Sayfa</a> 

<a href="ailem.html">Ailem</a> 

<a href="program.html">Haftalık Ders Programım</a> 

<a href="iletisim.html">İletişim</a> 

<img src="img/foto.png" alt="foto" style="float:left"/> 

<h1>Metin KAPTAN</h1> 

<h3>Doğum Tarihi: 22.08.2003</h3> 

<h3>Okulu: Vali Kazım Paşa İlk Öğretim Okulu</h3> 

<h3>Sınıfı: 8/N</h3> 

<ul><h2>Sevdiğim Dersler</h2> 

 <li>Türkçe</li> 

 <li>Matematik</li> 

 <li>Tarih</li> 

 <li>Resim</li> 

 <li>Müzik</li> 

 <li>Beden Eğitimi</li> 

</ul> 

 <ul><h2>Hobilerim</h2> 

 <li>Basketbol</li> 

 <li>Futbol</li> 

 <li>Satranç</li> 

 <li>Fotoğrafçılık</li> 

 <li>Yüzme</li> 

 <li>Web tasarımı</li> 

</ul> 

 <img src="img/bilgisayar_muhendisligi.jpg" alt="bilgisayar mühendisliği" 

title="bilgisayarmühendisliği" style="float:right"/> 

<h2>Hedefim:</h2> 

 <h4>Ödevlerimi bilgisayarımda daha kolay nasıl yapabileceğimi araştırıyorum. <span 

class="vurgulu">Kodlama öğreniyorum.</span> Ben büyüyünce <u>bilgisayar mühendisi</u> olmak 

istiyorum.</h4> 

 <marquee width="100%"><h4><img src="img/ata_imza.png" alt="Mustafa Kemal ATATÜRK" 

style="float:right"/><i>"Genç fikirli demek,<br/> doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli 

demektir."</i></h4></marquee> 

</body> 

</html> 
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Şu anda sayfamız üzerinde olması gereken her içerik bulunuyor. Şimdi istediğimiz yerleşimi 

bu içeriklere uygulamaya başlayabiliriz. Menüden başlayalım. 

HTML5 sürümünün kendine özgü yeni etiketleri olduğundan bahsetmiştik. Bunun anlamı 

HTML5’i desteklemeyen tarayıcılar bu etiketleri doğru yorumlayamazlar. Ama internet 

explorer, chrome, firefox, opera gibi tarayıcıların güncel sürümleri HTML5 etiketlerinin 

çoğunu yorumlayabilmektedir. Biz de son yeniliklere ayak uydurabilmek için bazı HTML5’e 

özgü yeni etiketleri kullanalım.  

Bu etiketlerden biri <header> etiketidir. Sayfamızın baş veya başlık bölümünü bu etiketler 

arasına alabiliriz. <footer> etiketi de sayfamızın en alt bölümünü belirler.  

Not: Dikkat edelim; bu etiketler sayfamızın body bölümü içinde yer alıyor. Yani 

sayfamızın body bölümünün başlık (header) ve alt (footer) bölümlerini belirliyor. 

Bir diğeri <nav> etiketidir. (navigation = yönlendirme) Sayfamızda yer alan menüleri bu 

etiket arasına alırız. Aşağıdaki kodu inceleyelim. 

Kitabımın tamamını edinmek için web sayfam üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. 


