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WEB TASARIM 

TEMELLERİ 

HTML XHTML HTML5 



Temel Kavramlar 

• İnternet Nedir? 

• HTML Nedir? 

• HTTP Nedir? 

• FTP Nedir? 

• WWW Nedir? 

• Web Tarayıcı (Browser) Nedir? 

• URL Nedir? 



İnternet Nedir? 

• İnternet, temel anlamıyla 
uzak mesafelerdeki 
bilgisayarlar arasında 
veri iletişimini sağlamak 
amacıyla kullanılan bir 
teknolojidir. 

• Dünyadaki birçok 
bilgisayarın geniş alan 
ağı diye isimlendirilen ağ 
teknolojisi ile birbirine 
bağlanması ve veri 
paylaşma platformudur. 



HTML Nedir? 

• HTML (Hyper Text Markup Language) internet ortamında 

gönderdiğimiz metin belgeleri için bir işaretleme dilidir. 

• Programlama dili değildir!  

• Amacı, bir internet sayfasının kullanıcıya nasıl 

gösterilmesi gerektiğini belirlemektir. 

• HTML kullanarak yazılar, resimler, videolar kullanıcılara 

görsel bir şekilde sunulabilir. 

• HTML birçok programlama dili ile birlikte 

kullanılabilmektedir. 

 

 



HTTP Nedir? 

• HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), HTML sayfalarının 

internet ortamında dolaşmasını sağlayan protokoldür. 

 

• Sayfa adreslerinin başında bulunan http ifadesi, o 

sayfanın HTTP protokolü kullanarak içerik gösterdiği 

anlamına gelir. 

 



FTP Nedir? 

• FTP (File Transfer Protocol), uzaktaki bilgisayarlar 

arasında doğrudan dosya gönderimini sağlamak amacıyla 

oluşturulmuş bir protokoldür.  



WWW Nedir? 

• WWW (World Wide Web) 

Geniş Dünya Ağı 

• Dünyadaki bilgisayarların 

birbiriyle iletişim 

kurabildiği, görüntü, ses, 

veri paylaşımının 

yapılabildiği global bir 

ağdır. 



Web Tarayıcı (Browser) Nedir? 

• İnternet ortamında 
sayfalar arası 
dolaşmanızı sağlayan bir 
programdır. 

• Bu program sayesinde; 
• Herhangi bir internet 

sayfasını görüntüleyebilir 

• İnternet ortamından 
herhangi bir dosyayı 
bilgisayarınıza indirebilir 

• Bilgisayarınızdan herhangi 
bir dosyayı internet 
ortamına aktarabilirsiniz. 



URL Nedir? 

• URL (Uniform Resource Locator) İnternet yoluyla insanların 

kullanımına sunulmuş olan her dokümanın kendine ait ve 

tek olan bir adresi vardır, buna URL yani özgün kaynak 

adresi adı verilir. Örneğin http://yalova.edu.tr şeklindeki 

web adresi bir URL dir. 

• Bir URL üç bölümden oluşur. 

• Protokol (http://, ftp://, news: vb.) 

• alan adı (protokolden sonraki kısım; www.yalova.edu.tr gibi) 

• Dosya yolu (alan adından sonraki kısım; index.html, index.php, 

default.aspx gibi) 

 


