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İnternet

İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli 
büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların her geçen gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi 
saklama / paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu 
teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde 
erişebilmektedir.



İnternet Protokolü

IP (Internet Protocol), bilgisayarların iletişim kurmasını sağlayan standart bir protokoldür. Genel 
olarak her bilgisayarın kendine özel bir numarası vardır. İki bilgisayar iletişim kurduğu zaman 
birbirlerini bulmak için IP adresini kullanır. IP adresi her biri noktayla ayrılan ve 0 ile 255 arasındaki 
rakamlardan oluşmuş 4 adet numara setidir. Örneğin: 192.168.123.254. Bilgisayarın networkte bir 
“adı” olsa bile (daha kolay hatırlamanız için ), diğer bilgisayarlarla iletişim kurduğunda IP adresini 
kullanır.



İnternet Alan Adı

İnternete sürekli bağlı olan her bilgisayarın bir IP numarası vardır (162.178.111.24 gibi). Bu 
numaraları akılda tutmak ve herhangi bir anda yazmak zor olduğundan, alan adı (domain name) 
sistemi adını verdiğimiz bir isimlendirme oluşturulmuştur. Herhangi bir bilgisayara (ve o bilgisayar 
üzerinde yayınlanan WEB sitelerine) bağlanmak için karmaşık IP numaralarını akılda tutmak yerine, 
hatırlanması ve yazılması kolay alan adlar kullanılmaktadır (www.google.com gibi). Siz tarayıcınızın 
adres çubuğuna www.meb.gov.tr yazdığınızda, tarayıcınız merkezi bir bilgisayarla iletişim kurarak 
www.meb.gov.tr adresinin yerini tuttuğu IP numarasını öğrenecek ve bu IP numaralı bilgisayara 
bağlanarak istediğiniz bilgilere erişmenizi sağlayacaktır.



İnternet Alan Adı

İnternet adreslerinde görülen kısaltmalar şunlardır:
gov: Hükümet kurumları (government)
edu: Eğitim kurumları (education)
org: Ticari olmayan kuruluşlar (organization)
com: Ticari kuruluşlar (company)
mil: Askeri kurumlar (military)
net: Servis sunucular (network)
ac: Akademik kuruluşlar (academic)
int: Uluslararası kuruluşlar (international)
Bunun yanında kullanılan ülke kısaltmaları da vardır. Bazıları; tr:Türkiye, jp:Japonya, uk:İngiltere, it:İtalya, ch:Isviçre gibi.



Web Tarayıcısı

WEB tarayıcısı, internet üzerindeki tüm bilgilere bakabilme ve bu bilgilerle etkileşim halinde olabilme 
olanağı veren bir uygulama programıdır.
Tarayıcı kelimesinin İngilizce karşılığı “browser”’dır. WEB tarayıcısı, Yardımlı Metin Transfer 
Protokolü’nü (İngilizcesi “Hypertext Transfer Protocol” - kısaca HTTP) kullanarak, tarayıcı kullanıcısı 
adına İnternet üzerinde WEB sunucularından isteklerde bulunan bir istemci programdır.



Server / Client:

Client : Your Computer
(Chrome, Firefox, Opera, 

Edge, Internet Explorer, etc.)

Server: Main computer
(PHP, ASP, JSP, Python, etc.)

Web address / link:
http://me.islerya.com

Request

Response

HTML, CSS, JS, 
image, audio, 
video, animation 
files



Web Tasarımı

Sayfa adında ya da sayfada yer alan herhangi bir resim ya da animasyonlar kaydedilirken asla 
Türkçe ve özel karakterler (ğ,ü,ş,İ ,?,\ vs.) kullanılmaz.
Sabit diskinizde öncelikle WEB sayfanıza ait dokümanları kaydedeceğiniz bir dizin ve bu dizin 
içerisinde resimleri ya da animasyonlarınızı kaydedeceğiniz bir alt dizin oluşturalım. Sunucu 
bilgisayarına bu bilgiler atılırken (upload) aynı dizinleri bu alanda oluşturmak gerektiği asla 
unutmayalım.
WEB sitenizi yaptığınızda, mutlaka ana sayfanızı index.html olarak adlandırınız. Birçok WEB sunucu 
için varsayılan sayfa index.html’dir. Bazı sunucular da varsayılan sayfanın default.html olarak 
adlandırılmasını ister.



Web Tasarımı

Yale Tıp Fakültesi’nin, ekrana bakan kişinin göz hareketlerini belirleyen cihazlarla donattığı 
bilgisayarların başına oturttuğu 12 bin kişiyle yaptığı araştırma bir bilgisayar ekranının görsel 
taranma çizgisinin, (1) soldan üst köşeden sağ üst köşeye, (2) sağ üst köşeden sağ alt köşeye doğru 
genel tarama (3) yeniden sol üstten itibaren okuma ve (4) üst orta noktadan aşağı doğru okumayı 
sürdürme tarzında olduğunu gösteriyor. Buna göre, izleyici WEB sayfasında önce büyük şekil kitlesini 
ve renkleri görmekte, ön plandaki unsurlarla arka plandaki unsurlar arasındaki kontrastın farkına 
varmaktadır. İzleyici ancak daha sonra, varsa grafik unsurların verdiği bilgiyi almakta, üçüncü olarak 
da okumaya başlamaktadır. Okuma tahmin edilebileceği gibi, en büyük kitleden benzetme yoluyla 
başlamakta ve daha sonra kelimelere inmektedir.





Web Design

align:
-------
center
justify
left
right

<h1 
align=’center’
>...</h1>



Web Design



Web Design



Web Design



Web Design

By using font label, you can change the color, face and size of a text block. 
<FONT SIZE="x" FACE="[name]" COLOR="#XXXXXX">
Face: Font type (arial, tahoma, verdana, ...)
Size: Text size (1-7)
Color: Text color (red, green, ... or RGB color code)



Web Design



Web Design



Web Design













https://www.w3schools.com/html/default.asp
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