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ÖZET

MUSAYEV Anar. Web’de Tipografi: Sorunları, Çözüm Önerileri ve Örnek
Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013
Küresel ağın en önemli bilgi kaynaklarından biri haline geldiği günümüzde, bilginin
doğru iletilmesi web sitesi tasarımında temel amaçlardan biridir. Çoğunlukla iletilmek
istenen mesajın hedefe en hızlı ve anlaşılabilir ulaşmasını yazı sağlamaktadır. Bir web
sitesinde sitenin adı, amacı, tanımı, menüler aracılığı ile içeriğin sınıflandırılması,
resim, video görüntü ve ses dosyalarının açıklamaları yazı aracılığı ile anlatıldığından
tipografi web tasarımının en önemli bileşeni durumundadır.
Tezin birinci bölümünde web ortamının tarihsel gelişiminin yanı sıra güncel tasarım
yaklaşımları ve uygulamalar tipografi ekseninde incelenmiş ve örneklerle anlatılmıştır.
İkinci bölümde Web’de tipografi uygulamaları geliştirilirken kullanılan teknolojiler
tespit edilmiş ve tasarıma etkisi bakımından incelenmiştir. Üçüncü bölümde Web
tipografisinin Gutenberg tipografisi ile olan ortak ve farklı yönleri belirlenerek tasarıma
olan yansımaları incelenmiştir. Ayrıca tipografik tasarımların farklı cihaz ve
platformların özelliklerine bağlı olarak değişen doğru uygulamaları incelenmiş ve
örneklerle anlatılmıştır. Dördüncü bölümde üç örnek tasarım sunulmuştur. Sonuç
olarak, webde tipografinin yeri ve önemi tespit edilerek uygulanan genelgeçerler
belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler
Web, Tipografi, İnternet, Web Tasarım, Kullanıcı Deneyimi, Görsel İletişim Tasarım
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ABSTRACT

MUSAYEV Anar. Typography on Web: Problems, Proposals and Sample Applications,
Master's Thesis, Ankara 2013
Today, while the global web is one of the most important information sources, correctly
transmitting the information is the main goal in web design. For most of the time, the
text makes the message to be communicated reach the target in the fastest and most
comprehensible way. Since the site’s name, aim, definition, the classification of content,
explanations of the images, video tracks and audio files are given in text in a web site,
typography becomes the most important component of web design.
In the first section of the thesis, besides the historical development of web environment,
contemporary design approaches and applications are studied and exemplified. ın the
second section, the technologies used in the development of typography applications for
web are determined, and analysed in terms of heir effects on design. ın the third section,
the common and different aspects of Gutenberg typography and Web typography are
identified and their reflections on the design are investigated. moreover, the right
applications of typographic design which change accordingly with the different device
and application features are studied and described with examples. ın the fourth section,
three sample designs are given. Finally, the position and importance of typography in
web are set and applied standards are given.
Key Words
Web, Typography, Internet, Web Design, User Experience, Visual Communication
Design
	
  

vi

İÇİNDEKİLER
KABUL VE ONAY .............................................................................................. i
BİLDİRİM ........................................................................................................... ii
TEŞEKKÜRLER ............................................................................................... iii
ÖZET .................................................................................................................. iv
ABSTRACT......................................................................................................... v
İÇİNDEKİLER .................................................................................................. vi
TABLOLAR LİSTESİ ...................................................................................... ix
GÖRÜNTÜ LİSTESİ ......................................................................................... x
ÇİZELGE LİSTESİ......................................................................................... xiii
ÖRNEK LİSTESİ ............................................................................................ xiv
GİRİŞ ................................................................................................................... 1
1. Bölüm: WEB ORTAMINDA TİPOGRAFİNİN GELİŞİMİ ..................... 3
1.1

Tipografinin Web’e Uyarlanması ........................................................ 3

1.2

WWW’nin İlk Arayüz Uygulamaları .................................................. 4

1.3

İşletim Dizgeleri, Tipografi Ve Web Arayüzü İlişkisi ........................ 5

1.4

Web Tarayıcılarının Gelişimi ............................................................. 11

1.5 Küresel Ağın Değişen Amaç Ve Hedefleri ............................................ 12
1.5.1 Web Ortamında Değişen Beklentiler ve Sorunlar ........................... 13
1.5.2 Web 2.0 ........................................................................................... 14
1.5.3 Sorunların Çözümü İçin Geliştirilen Teknolojilerin Özellikleri ..... 16
2. Bölüm: TEKNOLOJİK ALTYAPI ............................................................ 18
2.1

Harf Kodlamaları ve Çok Dillilik....................................................... 18

2.1.1 Harf Kodlama Genelgeçerleri ......................................................... 22
2.1.2 Sayfaların Dil Kodlamaları ............................................................. 25
2.1.3 Veri Tabanlarının Karakter Kodlamaları ........................................ 28
2.1.4 Çok Dilli Sayfalar ........................................................................... 29

vii
2.1.4 Latin Abecesi Kullanmayan Diller.................................................. 32
2.2

Web Geliştirme Araçları ..................................................................... 35

2.2.1 Dreamweaver .................................................................................. 36
2.2.2 Flash ................................................................................................ 37
2.2.3 Visual Studio ................................................................................... 43
2.2.4 Tarayıcı Eklentileri.......................................................................... 44
2.2.5 Typecast .......................................................................................... 46
2.2.6 Test ve Sağlama Araçları ................................................................ 47
2.3

Web’de Kullanılan Programlama dilleri ve Teknolojiler ................ 50

2.3.1 HTML ............................................................................................. 51
2.3.2 CSS (Cascading Style Sheets) ......................................................... 53
2.3.3 ActionScript .................................................................................... 56
2.3.4 JavaScript, Ajax ve JQuery Kütüphanesi ........................................ 58
2.3.6 Sunucu Taraflı Teknolojiler ............................................................ 59
2.3.7 İçerik Yönetim Sistemleri: .............................................................. 62
3. Bölüm : WEB TASARIMINDA TİPOGRAFİ.......................................... 63
3.1

Web Tipografisinin Temel Özellikleri ............................................... 64

3.2

Web Tipografisinin Gutenberg Tipografisinden Farkları............... 65

3.3

Web Tipografisinin Kullanımı ve Uygulanışı ................................... 68

3.3.1 Değişken Boyutlandırma ................................................................. 70
3.3.2 Yazı Karakteri Seçimi ve Kullanımı ............................................... 80
3.4

Mobil Web Sitelerinde Tipografi Uygulamaları .............................. 94

3.4.1 Mobil Cihazlar ve Özellikleri.......................................................... 94
3.4.2 Mobil İşletim Dizgeleri ................................................................... 95
3.4.3 Mobil Web Tarayıcıları ................................................................... 96
3.4.4 Çapraz Platform (Cross Platform) ya da Platform Bağımsız Mobil
Web Teknolojileri ............................................................................ 98
3.4.5

Mobil Web Tasarımı ...................................................................... 98

3.4.6

Mobil Web Sitelerinde Tipografik Uygulamalar ......................... 100

4. Bölüm: UYGULAMA ÇALIŞMALARI .................................................. 102
4.1 Web Ortamında Uygulamaların Tipografik Açıdan İncelenmesi ve
Sorunların Tespiti .................................................................................. 102

viii
4.2

Uygulamalar ....................................................................................... 110

4.2.1 İlaç Takip Sistemi Portalı (www.its.gov.tr) ..................................... 110
4.2.2 Puhu Bar Web Sitesi (www.puhu.com.tr) ....................................... 121
4.2.3. Web’de Tipografi Web Sitesi
(www.anarmusayev.com/webdetipografi) ....................................... 126
SONUÇ ............................................................................................................ 130
KAYNAKÇA ................................................................................................... 132

ix

TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1 Windows işletim dizgesine öncelik tanınacak şekilde oluşturulmuş ek bir araca
gereksinim duymadan web’de kullanılabilecek fontların işletim dizgelerine
göre kullanımındaki başarılı görüntülenme oranları. ....................................... 10
Tablo 2 Tablo 1’in genişletişmiş hali ............................................................................. 11
Tablo 3 Control Karakterleri .......................................................................................... 24
Tablo 4 Adobe Latin ve Kiril font dosyalarının desteklediği yazı karakterleri ............. 32
Tablo 5 Tarayıcı web geliştirme araçları ....................................................................... 45
Tablo 6 Web sitesi test ve sağlama araçları ve özellikleri ............................................. 49
Tablo 7 HTML Etiketleri ............................................................................................... 52
Tablo 8 CSS medya türleri ............................................................................................. 55
Tablo 9 CSS Metin (Text) özellikleri ............................................................................. 55
Tablo 10 CSS karakter düzenleme özellikleri................................................................ 56
Tablo 11 Tarayıcılarda harf boy birimlerinin karşılaştırmalı değerleri ......................... 75
Tablo 12 Güncel “Web Safe Font” Listesi ve CSS’de kullanım şekilleri...................... 85
Tablo 13 “Web Safe Font”ların eşleşenleri ve CSS’de kullanım şekilleri..................... 86
Tablo 14 Dinamik Font Gömme Yöntemleri ve Özellikleri. ......................................... 93
Tablo 15 Mobil tarayıcılar ve özellikleri ....................................................................... 98
Tablo 16 Mobil işletim dizgelerindeki sistem fontları. ................................................ 101

x

GÖRÜNTÜ LİSTESİ
Görüntü 1 Windows, MacOs ve Linux işletim dizgelerinde seçenek olarak
kullanılabilecek fontların ilgili işletim dizgesindeki görünümü. ................... 8
Görüntü 2 Google Chrome v.23 (MacOSX) harf kodlama seçenekleri. ....................... 19
Görüntü 3 Internet Explorer 9 (Windows) harf kodlama seçenekleri ........................... 20
Görüntü 4 Mozilla Firefox v16 (MacOSX) harf kodlama seçenekleri ......................... 21
Görüntü 5 Opera v.12 (MacOSX) harf kodlama seçenekleri ........................................ 21
Görüntü 6 Apple Safari v.6 (MacOSX) harf kodlama seçenekleri. .............................. 22
Görüntü 7 ASCII harf kodlamaları ............................................................................... 23
Görüntü 8 Genişletilmiş ASCII harf kodlamaları ......................................................... 23
Görüntü 9 MySQL veri tabanı için geliştirilmiş phpMyAdmin Arayüz yazılımında
karakter kodlaması seçimi. .......................................................................... 29
Görüntü 10 BBC Türkçe sayfası ................................................................................... 33
Görüntü 11 BBC Çince sayfası ..................................................................................... 33
Görüntü 12 Facebook Türkçe........................................................................................ 34
Görüntü 13 Facebook Arapça ....................................................................................... 35
Görüntü 14 Dreamweaver CS6 özellikler paneli .......................................................... 36
Görüntü 15 Dreamweaver CS6 CSS düzenleme seçenekleri. ....................................... 37
Görüntü 16 Adobe Flash Professional CS5 metin aracı genel bakış............................. 38
Görüntü 17 Adobe Flash Professional CS5 konum ve 3B konum ................................ 39
Görüntü 18: Adobe Flash Professional CS5 metin aracı karakter ................................ 39
Görüntü 19 Adobe Flash Professional CS5 metin aracı gelişmiş karakter ................... 40
Görüntü 20 Adobe Flash Professional CS5 metin aracı paragraf ................................. 40
Görüntü 21 Adobe Flash Professional CS5 metin aracı konteyner ve akış .................. 41
Görüntü 22 Adobe Flash Professional CS5 metin aracı renk etkileri (solda) ve görünüm
(sağda) seçenekleri ....................................................................................... 41
Görüntü 23 Adobe Flash Professional CS5 metin aracı filtreler................................... 42
Görüntü 24 Adobe Flash Professional CS5 font gömme penceresi .............................. 43
Görüntü 25 Visual Studio IDE ...................................................................................... 44

xi
Görüntü 26 typecast.com örnek düzenleme sayfası ...................................................... 47
Görüntü 27 www.subtraction.com Khoi Vlnh’nın web sitesi ....................................... 64
Görüntü 28 MacOS 10.7 işletim dizgesinde ekran çözünürlüğünü ayarlama aracı ...... 67
Görüntü 29 Windows 7 işletim dizgesinde ekran çözünürlüğünü ayarlama aracı ........ 67
Görüntü 30 İlaç Takip Sistemi portalındaki bir içerik sayfası <h1> ve <h2> ve <a>
etiketleri sayfada renk uyumu sağlamak için düzenlenmiş.......................... 69
Görüntü 31 Geleneksel web tasarım örneği. www.helecon.com’un aslı ve %50
küçültülmüş hali. .......................................................................................... 70
Görüntü 32 Tam ekran web sitesi örneği. ..................................................................... 71
Görüntü 33 Responsive web tasarın örneği. wikipedia.org web sitesinin tarayıcı
tarafından %50 büyütülmüş ve aynı oranda küçültülmüş görüntüsü ile asıl
görüntüsü. .................................................................................................... 73
Görüntü 34 Perpetua (solda), Calisto(sağda) yazı karakterlerinin em ölçüleri. ............ 74
Görüntü 35 Myriad Pro harf ve satır yüksekliği. ......................................................... 76
Görüntü 36 webdesignerwall.com sitesi 1440x900 çözünürlükte tam genişlikte. ........ 77
Görüntü 37 webdesignerwall.com sitesi 1440x900 çözünürlükte %70 genişlikte........ 78
Görüntü 38 webdesignerwall.com sitesi 1440x900 çözünürlükte %50 genişlikte........ 78
Görüntü 39 webdesignerwall.com sitesi 1440x900 çözünürlükte %30 genişlikte........ 79
Görüntü 40 2011.full-frontal.org web sitesinin bilgisayardaki görünümü.................... 80
Görüntü 41 2011.full-frontal.org web sitesinin cep telefonundaki görünümü.............. 80
Görüntü 42 Verdana’nın tarayıcı üzerinde 12 punto, regular (solda) ve Small Caps
Italic(sağda) olarak görünümü. ................................................................... 81
Görüntü 43 sifr.fla dosyasının Flash CS4 ile görünümü. .............................................. 89
Görüntü 44 Adobe Flash CS4 metin özellikleri ............................................................ 90
Görüntü 45 www.microsoft.com................................................................................... 99
Görüntü 46 m.microsoft.com ..................................................................................... 100
Görüntü 47 www.yahoo.com web sitesinin görüntüsü .............................................. 103
Görüntü 48 www.senic.ch web sitesinin görüntüsü .................................................. 104
Görüntü 49 Google telefonu Nexus web sayfasının ekran görüntüsü......................... 105
Görüntü 50 www.designweekportland.com web sitesinin ekran görüntüsü ............... 106
Görüntü 51 T.C. Devlet Demir Yolları web sitesinin ekran görüntüsü ...................... 107
Görüntü 52 T.C. Adalet Bakanlığı web sitesinin ekran görüntüsü ............................. 108

xii
Görüntü 53 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinin ekran görüntüsü
................................................................................................................... 109
Görüntü 54 İTS-MC İlaç Takip sitemi Yönetim Paneli .............................................. 113
Görüntü 55 İTS-OS İlaç takip Sistemi çevrim içi işlemler arayüzü ........................... 114
Görüntü 56 İTS-POSTAL Kaynaklar bölümündeki Dökümanların gösterimi ........... 115
Görüntü 57 İTS-Postal Anasayfa ................................................................................ 116
Görüntü 58 İts Portal tasarım öğeleri .......................................................................... 117
Görüntü 59 İTS Çalışma Prensipleri sayfası web tarayıcı görünümü ......................... 119
Görüntü 60 İTS Çalışma Prensipleri sayfası baskı ön izleme ..................................... 120
Görüntü 61 İndirilebilir belgelerin gösterimi .............................................................. 121
Görüntü 62 Bir bakışta İTS etkileşimli animasyonu ................................................... 121
Görüntü 63 Puhu bar web sitesinin görüntüsü ............................................................ 124
Görüntü 64 Puhu bar web sitesinde açılır pencere görünümü .................................... 124
Görüntü 65 Puhu bar web sitesinde açılır pencere görünümü .................................... 125
Görüntü 66 Puhu bar web sitesinde açılır pencere görünümü .................................... 126
Görüntü 67 1200px ve üzeri web tarayıcı görünümü .................................................. 128
Görüntü 68 900px - 1200px arası web tarayıcı görünümü.......................................... 129
Görüntü 69 650px - 900px arası web tarayıcı görünümü............................................ 129
Görüntü 70 650px ve altı web tarayıcı görünümü....................................................... 129

xiii

ÇİZELGE LİSTESİ
Çizelge 1 2003-2012 yılları arası % olarak işletim dizgelerinin kullanımı ..................... 7
Çizelge 2 2008-2012 yılları arası % olarak tarayıcı kullanımı ....................................... 12
Çizelge 3 2009-2012 yılları arası ekran çözünürlük kullanım oranları .......................... 66
Çizelge 4 2008-2012 yılları arasında mobil cihazlarda görüntülük çözünürlüğü .......... 95

xiv

ÖRNEK LİSTESİ
Örnek 1 HTML Sayfalarında karakter kodlamasının belirtilmesi ................................. 26
Örnek 2 HTTP Karakter kodlamasının belirtilmesi...................................................... 26
Örnek 3 Apache kurulu sunucularda karakter kodlamasının belirtilmesi ..................... 27
Örnek 4 Php betik dilinde karakter kodlamasının belirtilmesi ...................................... 27
Örnek 5 ActionScript betik dilinde karakter kodlamasının belirtilmesi ........................ 27
Örnek 6 ASP betik dilinde karakter kodlamasının belirtilmesi ..................................... 27
Örnek 7 MySQL veri tanından çekilen verilerin karakter kodlaması............................ 28
Örnek 8 HTML dil kodlamasının belirtilmesi ............................................................... 30
Örnek 9 HTML dil kodlamasının W3C genelgeçerlerine uygun olarak belirtilmesi .... 30
Örnek 10 HTML etiketlerinin dil kodlamalarının belirtilmesi ...................................... 30
Örnek 11 Metin yönünü belirleyen “dir” özelliğinin ayarlanması ................................ 34
Örnek 12 HTML etiket örnekleri................................................................................... 52
Örnek 13 <head> etiketi içerisinde css biçem dosyası ekleme ..................................... 53
Örnek 14 <head> etiketi içerisini CSS yazma ............................................................... 53
Örnek 15 HTML etiketi içerisinde sınıf belirtilmesi ..................................................... 54
Örnek 16 HTML etiketi içerisinde CSS yazılması ........................................................ 54
Örnek 17 CSS biçemine medya türü atanması .............................................................. 54
Örnek 18 Actionscript 3 ile metin düzenlemesi ............................................................ 58
Örnek 19 CSS ile yazı karakteri belirleme .................................................................... 83
Örnek 20 CSS ile font gömme ....................................................................................... 87
Örnek 21 İnternet Explorer için font gömme ................................................................ 88
Örnek 22 sIFR dosyalarının web sayfası ile ilişkilindirilmesi ...................................... 90
Örnek 23 sIFR ile metin düzenlemesi ........................................................................... 91
Örnek 24 www.its.gov.tr temel etiketlerin CSS ile düzenlenmesi .............................. 118
Örnek 25 www.its.gov.tr ‘de CSS sınıflarının medya türüne atnması ........................ 118

1

GİRİŞ
Web’de tipografinin sorun ve çözüm önerilerini araştırabilmek için önce web’de
tipografinin yerini kavramak gerekmektedir. Günümüzde internet veya web dendiği
zaman akla ilk gelen alanlar sosyal paylaşım ağları, video ve resimler gibi görsel
paylaşım siteleridir. Ama bu sitelerde bile, yazı ile iletilen bilgi diğer yollarla iletilen
bilgiden daha fazla olmaktadır.
Web’de hedeflenen kitle çok geniştir. Hedef kitleyi, farklı yaş grupları, eğitim düzeyleri
ve farklı kültürden insanlar oluşturmaktadır. Bazı durumlarda hedef kitle bütün dünya
nüfusu bile olabilmektedir. Bu yüzden sitenin içeriğinin görseller, videolar ve ses
dosyaları ile iletilmesi farklı yorumlara neden olabilir. Giriş sayfasına yerleştirilen bir
fotoğrafın siteyi ziyaret eden kullanıcı tarafından yanlış yorumlanmasına veya doğru
düzenlenmemiş ve aşırı karışık metinler sitenin işlevselliğini yitirmesine neden
olabilmektedir.
Yazı bu nedenlerden dolayı, web sitelerindeki en önemli bileşen olmaktadır. Bu önemli
bileşenin hem kullanıcı deneyimi hem de estetik açıdan düzenlenmesi web
tasarımındaki en önemli sorunsaldır. Amaçlanan tasarımın bütün kullanıcılar tarafından
doğru bir şekilde görüntülemesi için font seçimi, boşluk düzenlemesi, çözünürlük
ayarları vb. bakımından incelendiğinde birçok teknik sınırlamanın olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bazı durumlarda tasarımın her ortamda aynı gösterilebilmesi imkansızdır.
Bu durumlarda tasarımlardan ödün vermek veya seçenekli düzen oluşturulması
gerekmektedir. (Alican, 2011)
Görselliği etkileyen teknik sınırlamalar dışında, web sitelerinde sayfaların dil
kodlaması, çok dillilik ve geriye dönük uyumluluk gibi çeşitli içeriğin tutarlılığını
etkileyecek teknik sorunlar da mevcuttur. Son kullanıcıların bilgisayarlarında yüklü
olan işletim dizgeleri ve tarayıcı yazılımlarında aynı dil için bile farklı dil kodlama
genelgeçerleri (Unicode 1, ASCII2 , ISO3 vb.) seçili olabileceğinden

1

web sitelerinin

Unicode (Evrensel Kod): Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir
sayı değeri karşılığı atayan bir standarttır.
2
ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart
Kodlama Sistemi) Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter setidir. İlk kez 1963 yılında ANSI

2
yazılımının yüklü yazılımlarla tam uyumluluğu zorlaşmaktadır. Ayrıca aynı sayfanın
birden fazla dilde ve abecede yayınlanması, özellikle Latin temelli olamayan Kiril, Arap
ve Uzak Doğu abeceleri gibi yazı takımlarının kullanım zorunluluğu sayfada seçenekli
tasarımların kullanılmasını gerektirmektedir. İşletim dizgelerinin tarayıcı ve tarayıcı
eklentilerinin sürekli güncellemesinden kaynaklanan uyumluluk sorunları birçok
genelgeçerin getirilmesi sayesinde azalmakla beraber halen devam etmektedir. Tasarım
esnasında çıkabilecek uyumluluk sorunlarına karşı geriye dönük genelgeçerin
uygulanması ve tarayıcı ve işletim dizgelerinde yaygınlığın göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.

American National Standards Institute (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından genelgeçer
olarak sunulmuştur. Daha sonra, 8 bitlik karakter setini sunması sağlanmıştır.
3
ISO: International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Teşkilâtı) Uluslararası
Elektroteknik Komisyonu'nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları
dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle
1946'da Cenevre'de kurulan uluslararası teşkilâtır.

3

1. BÖLÜM:
WEB ORTAMINDA TİPOGRAFİNİN GELİŞİMİ
Günümüzde internetin temellerini oluşturan teknolojiler aslında 1950’lerin sonundan
itibaren geliştirilmeye başlanmıştır. 1969 yılında küresel ağ öncüsü olan ARPANET4
paket dağıtımı ağı projesi geliştirildi. (Heart, Kahn, Ornstein, & Crowther, 1970). İlk
defa Bob Kahn tarafından önerilen İnternet Protokol Takımı olarak da adlandırılan
TCP/IP 5 mimarisinin bir sonucu olarak, internet 1970'li yıllarda olgunluğa ulaştı.
1980’lerde ise internet, askeri ve akademik kullanımın dışına çıktı ve kişisel
bilgisayarlar tarafından da erişilmeye başlandı. 1980’lerde tipografik açıdan masaüstü
yayıncılığın gelişimi internetin çok ilerisindeydi. Çünkü kişisel bilgisayar ortamı
1980’lere damgasını vuran PostScrip’le birlikte, daha çok var olan klasik fontların
sayısallaştırılmasıyla zenginleşmişti (Sarıkavak, Sayısal Font Üretiminde Teknolojik
Gelişmeler, 2005). 1980’lerin sonuna doğru bilgisayar işletim dizgeleri ve yazılımlar,
sanal ortamda birçok fontun ve gelişmiş metin düzenleme araçlarının ortaya çıkmasını
sağlanmıştır.

1.1

TİPOGRAFİNİN WEB’E UYARLANMASI

1980’lerde internetin amacı ve yapısı günümüzdekinden çok farklıydı. Geniş kitleler
tarafından kullanılmayan, ticari ve estetik kaygılar içermeyen internet, çok sınırlı metin
düzenlemelerine sahipti. Bu dönemde sadece tarama örüntülü (raster) font olarak
bilinen ikil eşlemli (bitmap) fontlar kullanılmaktaydı. Bu fontlar piksel dizilerinden
oluşan görüntülerdi. Kullanım nedenleri görüntü yongalarının işlemesi kolay olması ve
her durumda birebir ölçülerinin korumalarıydı. Bu fontların en büyük eksikliği
ölçülendirilmeleri ve şekillendirilmelerinin olmamalarıydı. Her bir boyut için ayrı bir
4

ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network (Amerikan Gelişmiş Savunma
Araştırmaları Dairesi Ağı)
5
TCP/IP: Transmission Control Protocol (İletim Denetim Protokolü) / Internet Protocol (İnternet
Protokolü.

4
font seti gerekliydi (Stamm, 1997). İlk çıkan bitmap fontlar 8, 9, 10, 12, 14, 18, 24, 36,
48, 72 ve 96 punto değerlerinde üretilmişlerdi. Sadece belli ölçüde, örneğin başlıklar
için 72pt gibi font seçenekleri üretilmişti. Kalın, altı çizgili, eğik gibi düzenlemeler için
de font setleri üretilmesi gerekmekteydi. O dönemde farklı platform ve işletim dizgeleri
için belirlenmiş font dosyası genelgeçerleri yoktu, her bilgisayar üreticisi ve işletim
dizgesi geliştiricisi PCF6, BDF7, SNF8, DWF9, BF/AFM10, FON11, BMF12, PSF13, PK14
vb. gibi kendi dosya uzantılarına sahipti.

1.2

WWW’NİN İLK ARAYÜZ UYGULAMALARI

İsviçre’deki CERN 15 Laboratuvarları’nda geliştirilen ve internetin dünya genelinde
kullanılmasını sağlayacak olan World Wide Web (www) projesi, Ağustos 1991 yılında
dünya kamuoyuna açıklanmıştır. internetworldstats.com sitesinin verilerine göre 1991 –
1995 yılları arasında internet kullanıcılarının sayısı her yıl bir önceki yıla göre %100
artmıştır. Yine aynı sitenin verilerine göre günümüzde iki milyarın üzerinde internet
kullanıcısı bulunmaktadır. Bu sayı Dünya nüfusunun %30’udur. 1991 yılında
XWindows tabanlı geliştirilen ViolaWWW ilk internet tarayıcısıdır. ViolaWWW
internetin gelişiminin ilk yılında akademik amaçlar için geliştirildiğinden ve sınırlı
kullanıcıya sahip olmasına rağmen daha sonra geliştirilecek olan bütün tarayıcılar için
örnek oluşturmuştur (Wei , 1994). Mosaic son kullanıcı için geliştirilmiş ilk tarayıcıdır.
1994 yılında, günümüzde yaygın olarak kullanılan Firefox’un atası Netscape Navigator
duyurulmuş ve internetin ilk yıllarında uzun bir süre en yaygın tarayıcı olmuştur.
İnternetin geniş kitlelere yayılmaya başlamasıyla, radyo, televizyon ve basılı medyaya
6

Portable Compiled Format (Taşınabilir Derlenmiş Biçimi)
Glyph Bitmap Distribution Format (Oyma Bitmap Dağıtım Biçimi)
8
Server Normal Format (Sunucu Normal Biçimi)
9
DECWindows Font (Açık kaynak Sunucular için Windows Font)
10
Sun X11/NeWS format (Sun X11/NeWS Biçemi)
11
Microsoft Windows bitmapped font (Microsoft Windows yazı eşlemli font)
12
ByteMap Font
13
PC Screen Font (Kişisel Bilgisayar Görüntülük Fontu)
14
Packed bitmap font bitmap file for TeX DVI drivers (TeX DVI sürücüler için Paketli bitmap yazı türü
bit eşlem dosyası)
15
CERN: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anlamına gelen Fransızca Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire sözcüklerinin kısaltmasıdır.
7

5
bir seçenek gelmiş oldu. İnternet bütün sektörlerde geleceğin ortamı olduğunu
1990’ların ilk yarısından belli etti. Eğlence, eğitim gibi sektörlerde yaygın olarak
kullanılmaya başlayan ve geniş kitlelere yayılan internet; reklamcı ve reklam verenler
için de etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan bir ortam olmuştur. O dönemde internet
bağlantı hızlarının düşüklüğü, web ortamının daha çok yazıdan oluşmasına neden
oluyordu. Bu dönemde ortaya çıkan ve hâlâ güncelliğini koruyan işletim dizgesi
uyumluluğu, tarayıcı uyumluluğu ve font uyumluluğu gibi sorunlar çeşitli platformlararası yazılımlar ve Küresel Ağ Teşkilatının genelgeçerleri (W3C 16 standartları) ile
çözülmeye çalışılmaktadır (Ryan, 2010).

1.3

İŞLETİM DİZGELERİ, TİPOGRAFİ VE WEB ARAYÜZÜ İLİŞKİSİ

Web ortamında tasarım ve yazılım, tarayıcılar dışında işletim dizgelerinin
genelgeçerleri tarafından da sınırlandırılmaktadır. İşletim dizgeleri bilgisayarlarda bütün
yazılımların üzerinde çalıştıkları temel yapılardır.
İşletim dizgesi olarak adlandırılabilecek ilk yapı 1956 yılında Robert L. Patrick
tarafından IBN-70417 üzerinde çalışan GM-NAA I/O’dur. Diğer birinci nesil işletim
dizgeleri gibi GM-NAA da işlemleri sırayla yapar ve bir işlemi bitirmeden diğerine
geçmezdi. 1961 yılında Burroughs Corporation tarafından, ürettikleri B5000 makineleri
üzerinde çalışmak üzere MCP (Master Control Program) geliştirildi ve yakın geçmişe
kadar Unisys tarafından kullanılmaktaydı. Kuruluşundan beri sadece donanım geliştiren
IBM, 1966 yılında daha sonra Microsoft’un temel alacağı ilk DOS 18 sürümü olan
DOS/360’ı geliştirdi. Günümüzde kullanılan birçok işletim dizgesinin temelini
oluşturan diğer bir önemli işletim dizgesi UNIX, 1969 yılında AT&T Bell
laboratuvarları yazılımcıları olan Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas Mcllroy ve
Joe Ossanna tarafından geliştirildi. UNIX daha sonra sektörde yaygın olarak kullanılan
ve birçok türevi geliştirilen C ile yazıldı ve çoklu kullanıcı desteği sağlayan ilk işletim
dizgesiydi (Deitel, Deitel, & Choffnes, 2004). DOS ve UNIX günümüzde kullanılan

16

W3C: The World Wide Web Consortium ( Küresel Ağ Teşkilatı)
IBM (International Business Machines) tarafından 1954 yılında piyasaya sürülen ilk seri üretim
bilgisayardır.
18
Disk Operating System (Disk İşletim Sistemi)
17

6
birçok işletim dizgesine temel oluşturdu. 1977 yılında BSD 19 , 1982 yılında Sun
Microsystems tarafından geliştirilen

SunOS ve Apple tarafından ilk bilgisayarları

Macintosh Home PC için geliştirilen Mac OS UNIX temel alınarak geliştirilmiştir.
Bunun yanı sıra 1991 yılında Linus Torvalds tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu
ilk işletim sistemi olan ve günümüzde en çok türevi olan Linux de bir UNIX türevidir.
DOS, 1981 yılında Microsoft tarafından IBM için geliştirilerek MS-DOS’u20 piyasaya
sürdü. 1985 yılında Microsoft tarafından geliştirilen ve dünya üzerindeki kişisel
bilgisayarların %90’nında kurulu olan Windows işletim sistemi de DOS temel alınarak
geliştirilmiştir. 1987 yılında IBM ve Microsoft tarafından geliştirilen OS/2 yoğun
reklam kampanyalarına rağmen kullanıcıdan rağbet görmedi. 1992 yılında Sun Solaris,
Sun Microsystems tarafından sunucularda çalışmak üzere geliştirildi. Sunucu üzerinde
çalışan işletim sistemlerine örnek olarak 1993 yılında Windows NT (Microsoft), 1997
yılında JavaOS (Sun Microsystems), 1999 yılında

Mac OS X Server 1.0 (Apple

Computer), 2003 yılından Windows Server 2003 (Microsoft) ve 2008 yılından
Windows Server 2008 (Microsoft) işletim sistemlerini sayabiliriz. Ayrıca tümüyle Java
yazılım dili JavaOS bütün PC’ler21 üzerinde çalışabilmektedir. Microsoft’un Windows
işletim sistemi özellikle Windows XP ve Windows 7 sürümleriyle büyük başarı sağladı.
Windows’un son sürümü Windows 8’in deneme sürümü 1 Temmuz 2012 de duyuruldu
ve tam sürüm 26 Ekim 2012’de piyasaya sürüldü. Bu sürüm Microsoft’un cep
telefonları için geliştirdiği Windows Phone ile benzerlik taşımakta ve işletim
dizgelerinin önümüzdeki 5 yıl için izleyeceği yolu anlatmaktadır. Son 10 yılın en yaygın
işletim dizgeleri istatistikleri Çizelge 1’deki gibidir.

19

Berkeley Software Distribution (Berkeley Yazılım Dağıtımı)
Microsoft Disk Operating System (Microsoft Disk İşletim Sistemi)
21
PC: Personal Computer (Kişisel Bilgisayar)
20
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İşletim dizgeleri geliştirilirken, geliştiriciler tarafından geriye dönük uyumluluk
genellikle sağlanmakta ama bazen bu uyumluluk zaman aşımına uğraya bilmektedir.
Tasarımcı ve yazılımcılar da değişen sürümleri takip edip güncel sürümlere göre
yazılım

ve

Demokrasisi”

tasarımlarını

güncellemektedirler.

uygulanmakta,

yani

güncelliğini

Web

tasarımında

kaybetmiş

veya

“Çoğunluk
yeterince

yaygınlaşmamış platformlar genellikle göz ardı edilmektedir. En uygun uyumluluk
yakalayabilmek için yazılımda gerekli ayarlamalar yapılırken, tipografide bu değişik
platformlar göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Görüntü 1’de web’de herhangi
bir font gömme yöntemine gerek kalmadan kullanılabilecek fontların listesi
bulunmaktadır.

8

Görüntü	
  1	
  Windows,	
  MacOs	
  ve	
  Linux	
  işletim	
  dizgelerinde	
  seçenek	
  olarak	
  kullanılabilecek	
  fontların	
  ilgili	
  
işletim	
  dizgesindeki	
  görünümü.

Bu liste Windows Vista ve Windows 7 için tümüyle geçerliyken, daha eski sürümler
için aşağıda listelenen bazı özel durumlar mevcuttur:
1.
“IE

Georgia ve Trebuchet MS, WindowsXP/2000’de bulunmaktadır. Ayrıca
Font

Pack”

içerisinde

bulunduğundan

Win98’de

de

sorunsuz

görüntülenebilmektedir.
2.

Symbolic fontlar, sadece IE ile görüntülenebilmekte, diğer tarayıcılarda

tarayıcı içerisinde bulunan eşdeğer font ile değiştirilerek görüntülenmektedir.

9
Opera tarafından görüntülenebilen Symbol ve Safari tarafından görüntülenebilen
Webdings bu istisnai durumun dışında kalmaktadır.
3.

Book Antiqua, Win98’de mevcut iken Windows2000/XP sürümlerinde

neredeyse aynı görüntünün elde edilebildiği Palatino Linotype kullanılmaktadır.
4.

MS Serif ve MS Sans Serif fontları bitmap fontlar olduklarından sadece

tasarlandıkları boyutlarda doğru görüntülenebilmektedirler. Bu ölçüler 96 DPI
için 8, 10, 12, 14, 18 ve 24 puntodur. Bunların dışında değerler ve ara değerler
verilmemelidir.
Mac OsX için 2 özel durum mevcuttur:
5.

Comic Sans MS, Impact ve Monaco Safari’de sadece normal stilde

doğru görüntülenebilmekte, kalın ve italik stiller verildiğinde ise görünüm
bozulmaktadır. Bu fontlar, diğer tarayıcılar tarafından görüntülendiklerinde
fontun sağladığı kalın (bold), eğik (italik) özellikleri dikkate alınmaz ve tarayıcı
tarafından şekillendirilirler.
6.

NewYork ve Charcoal fontları sadece “Classic” sürümü kullanıldığı

durumlarda görüntülenebilmektedir.
Linux için özel durumlar, ilgili Linux türevini ve sürümlerinin belgelerinden elde
edilebilmektedir (Perez, 2008).
Yazının ekranda daha iyi görüntülenebilmesi için işletim dizgelerinde iyileştirmeler
yapılmıştır ve bu iyileştirmeler genellikle işletim dizgelerinin ayar menülerinde
ClearType adı altında bulunmaktadır. Etkinleştirildiklerinde web ortamındaki fontların
da görüntü kaliteleri düzelmektedir. Mac OsX’de bütün boyut ve biçemlerde bu özellik
amaçlanan sonucu elde ederken, Windows’un 98/2000/XP sürümlerinde, eğer font
tasarımcısı tarafından belirtilmediyse, genellikle 0-6 ve 14+ punto değerlerinde
çalışmaktadırlar (Chapman, 2009).
Yukarıdaki “webSafe font” listesindeki fontların, tarayıcıda tasarım yazılımının ara
yüzünde olduğu gibi görüntüleneceğinin garantisi yoktur. Fontlar sıklıkla bozulmakta,
vurgu (stroke) kalınlıkları incelmekte veya kalınlaşmakta, özellikle tırnaklı fontların 8
puntonun altında kullanımı tırnakların yok olmasına neden olabilmektedir. Tablo 1’de
web ortamında kullanılabilecek en uygun (optimal) font listesi bulunmaktadır. Bu

10
tabloda, görüntünün, asıl (original) font görüntüsüne olan yakınlığı % olarak orantısıyla
verilmiştir. Bu listeden de görülebileceği gibi, Windows öncelik taşımaktadır. Tablo
2’de genişletilmiş “webSafe font” listesi bulunmakta ve bu listede Mac ve Linux’e
öncelik tanınmaktadır (RS-Tech Consulting Co., Ltd., 2008).

Fontlar

Windows

Mac

Linux

Windows

Arial

%100

%96

%80

%100

Arial Black

%100

%97

%45

%100

Comic Sans MS

%99

%90

%50

%99

Courier New

%99

%90

%70

%99

Georgia

%96

%90

%45

%96

Impact

%99

%80

%50

%99

Times New Roman

%80

%90

%55

%80

Trebuchet MS

%95

%92

%45

%95

Verdana

%99

%94

%45

%99

Tablo	
  1	
  Windows	
  işletim	
  dizgesine	
  öncelik	
  tanınacak	
  şekilde	
  oluşturulmuş	
  ek	
  bir	
  araca	
  gereksinim	
  duymadan	
  
web’de	
  kullanılabilecek	
  fontların	
  işletim	
  dizgelerine	
  göre	
  kullanımındaki	
  başarılı	
  görüntülenme	
  oranları.	
  

Fontlar

Windows

Mac

Linux

Windows

Courier

%94

%100

%70

%94

Helvetica

%80

%100

%50

%80

Times

%80

%100

%40

%80
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Andale Mono

%10

%70

%50

%10

Bitstream Vera Sans

%10

%10

%80

%10

Bitstream Vera Sans Mono

%10

%10

%60

%10

Bitstream Vera Serif

%10

%10

%90

%10

Bitstream Charter

-

-

%80

-

DejaVu Sans Condensed

-

-

%90

-

DejaVu Sans Mono

-

-

%80

-

Nimbus Mono L

-

-

%80

-

URW Bookman L

-

-

%80

-

URW Chancery L

-

-

%90

-
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Sonuç olarak, web ortamında yazı, tasarım arayüzünde ve baskıda göründüğü gibi doğru
görüntülenemez. Yüksek kalite yakalayabilmek için resim ve flash seçenekleri
bulunmaktadır ama bu yöntemlerin uygulanması, teknik sorunlar çıkarmasının yanı sıra
dosya boyutunu büyütebilmektedir. Dahası, özellikle flash uygulamaları bazı mobil
cihazlar tarafından desteklenmemektedir.
.

1.4

WEB TARAYICILARININ GELİŞİMİ

1995 yılında yine Mosaic etkisi taşıyan Internet Explorer Microsoft tarafından
duyurulur. Microsoft kendi işletim sistemi olan Windows’a entegre ettiği Explorer’la
büyük başarı elde eder. Tarayıcı savaşlarını başlatan Explorer, 2000 öncesinde toplam
kullanıcıların %95’i tarafından kullanılmaktadır (Internet World Stats, 2012). 1996
yılında duyurulan Opera bazı yeni özellikler getirse de, bu özellikler diğer tarayıcı

12
geliştiriciler tarafından taklit edildiği için, onun kullanım oranı %1’i geçememiştir
(Ryan, 2010). Ocak 2003’de Apple kendi tarayıcısını geliştirmiş, hem MacOs hem de
Windows sürümlerini piyasaya sunmuştur. 1998 yılında Netscape Navigator’ın
geliştiricileri Mozilla Foundation’ı kurmuş ve daha sonra 2004 yılında Firefox ismini
alacak olan yeni tarayıcılarını tanıtmışlardır. 2000’li yılların ortalarından itibaren 10
yıldır süren Explorer saltanatı giderek zayıflamaya başlamıştır. 2008 Eylül’ünde Google
tarafından geliştirilen Chrome hızla yaygınlaşarak %34’lik bir kullanıcı oranına
ulaşmıştır. Son beş yılın tarayıcı istatistikleri Çizelge 2’deki gibidir.
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1.5 KÜRESEL AĞIN DEĞİŞEN AMAÇ VE HEDEFLERİ
1990’ların ikinci yarısında yaygınlaşan internet 2000 yılına gelindiğinde dünya üzerinde
birçok insanın hayatında vazgeçilmez hale gelmiştir. İnternet siteleri sadece bilgi veren
sayfa özelliğini aşmış, kullanıcıyla etkileşimli bir ortam haline gelmiştir. Web sitesine
sahip olmak firmalar için lüks iken artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Dünyanın en
hızlı büyüyen sektörü haline gelen internet bu özelliğini halen sürdürmektedir. İnternet
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dünyayı değiştirmiş ve yeni bir çağa girilmesini sağlamıştır. Dünyadaki değişimler de
internetin gelişimini ve değişimini hızlandırmıştır. Artan beklentiler, yaratıcı çözümler
için tasarımcı ve yazılımcıları tetiklemiş ve nihayetinde, Web 2.0 ismiyle genellenen
yeni bir dönem başlamıştır (Okin, 2005).
İnsanlar interneti artık daha sık kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda sadece
yazılımcılar tarafından güncellenen internet siteleri yetersiz kalmıştır. Kullanıcıların ve
yazılım bilgisi olmayan editörlerin web sitelerine içerik girebilmeleri için web siteleri
yeniden tasarlanmıştır. Bu da gelişmiş içerik yönetim sistemleri ve kullanıcıyla daha
çok etkileşime sahip web sitelerinin ortaya çıkışını sağlar. Tasarımcı ve yazılımcılar
kullanıcılara hem site yönetimi hem de görüntü düzeni üzerinde daha çok söz hakkı
veren web siteleri için yazılım ve tasarımları geliştirdiler.

1.5.1

Web Ortamında Değişen Beklentiler ve Sorunlar

İnternetin insanların hayatındaki yeri arttıkça beklentiler de yükselmiştir. 2000
öncesinde sadece firma tanıtımını içeren ticari siteler, birçok işlemin yapıldığı,
kullanıcıyla etkileşimli portaller haline gelmiştir. Çevrimiçi (online) işlemler kamu ve
özel sektörde posta, telefon ve şahsen yapılan işlemlerin önüne geçmiştir. Günümüzde
birçok kayıt ve bankacılık işlemi internet üzerinden yapılmaktadır. Çok eleştirilse de
insanların birbirleri ile olan iletişimi büyük ölçüde çevrimiçi (online) ortama taşınmış
durumdadır. Bir çok gelişmiş Batı ülkesinde çevrimiçi (online) oyun sektörü tarım ve
tekstil gibi sektörlerden daha yüksek ciroya sahiptir. Bu sektörü desteklemek için daha
gelişmiş yazılım dilleri ve tasarım araçları kullanılmaya başlanmıştır.
Tek taraflı çalışan, sadece HTML22 kullanılarak oluşturulan sitelerin yerini PHP23 ve
ASP24 gibi sunucu taraflı yazılımlar ile desteklenmiş etkileşimli (interaktif) web siteleri
alır. İçeriğin son kullanıcı tarafından belirlenmesi, tasarımcıları esnek ve değişken
22

HTML: Hyper Text Markup Language (Zengin Metin İşaret Dili) günümüzde İnternet üzerinde veri
paylaşımı için kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir. Dilin son sürümü HTML5'tir.
23
PHP: Hypertext Preprocessor (Üstünyazı Önişlemcisi) (Aslen: Personal Home Page - Kişisel Ana
Sayfa) , genelağ için yaratılmış, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine
gömülebilen betik ve programlama dilidir[1].
24
ASP: Active Server Pages (Etkin Sunucu Sayfaları) kısaca ASP, Microsoft'un ilk dinamik web
sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu taraflı betik motorudur. Klasik ASP ya da ASP Klasik olarak da
bilinir.
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tasarımlar üretmeye zorlamıştır. Çünkü tasarımcı, tasarladığı web sayfasının son halini
kullanıma sunduktan çok sonra görebilmektedir. Geliştirilen yazılımlar, son
kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle şekillenmektedir. Kullanıcıların dönütlerine göre
şekillenmeyen uygulamalar ise kısa sürede ortadan kalkmaktadır. Bundan dolayı
günümüzde geliştirilen uygulamalar modüler bir yapıya sahip olup ihtiyaç
duyulduğunda alt sürümlerle çeşitlendirilebilmektedir.

1.5.2

Web 2.0

Web 2.0, O’Reilly Medya tarafından 2004'de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve
ikinci nesil internet hizmetlerini, toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, 25 iletişim
araçlarını, folksonomi’leri, 26 yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak
yarattığı sistemi tanımlar.
Tim O'Reilly'e göre Web 2.0'ın kısmen tanımı şöyledir: "Web 2.0 bilgisayar
endüstrisinde internetin bir düzlem olarak ilerlemesiyle bir işletme devrimi ve bu
düzlemin kurallarını başarı için anlamaya çalışmaktır. Bu kurallar arasında birincisi ağ
etkilerini daha çok insanın kullanabilmesi için programlar kurmaktır" (O'Reilly, 2004).
İlk Web 2.0 konferansında ise; Tim O'Reilly ve John Battelle Web 2.0 ilkelerini şöyle
sıralamışlardır:

•

Bilginin kaynağı

İnternette birçok bilgi bazen kaynak gösterilerek bazen de kaynak
gösterilmeksizin paylaşılmaktadır. Google gibi tarayıcılar sayesinde ana
kaynağa kolay ulaşılabilmektedir.
•

25

Veri her şeydir

Viki: Ansiklopedik bilgi içeren web sayfaları
Folksonomi: Arkadaş ve sınıflandırma kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan ve ortak ama sofistike
olmayan bir sınıflandırma biçimidir.

26
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Geçtiğimiz on yıl içerisinde birçok farklı alanda veriler toplanmış ve
sınıflandırılmıştır ve her geçen gün bu verilerin veri toplamanın değeri
artmaktadır.
•

Kullanıcı odaklı

Web sitelerinin değerini onun yazılımcıları veya tasarımcıları değil,
kullanıcıları belirlemektedir.
•

Dolaylı pazarlama

Kullanıcı trafiğini sağlamak için ve çok değerli kullanıcı veri tabanları
oluşturmak için çeşitli oyun ve uygulamalar geliştirilmelidir.
•

Telif hakları

İnternet ortamı ilk yıllarında olduğu gibi Vahşi Batı değildir. Birçok devletin
internette telif hakları ile ilgili yasa ve yönetmelikleri bulunmaktadır.
Uluslararası boyutta da telif haklarının korunması ile ilgili bazı düzenlemeler
mevcuttur.
•

Tutarlılık ve devamlılık

Bir uygulama eğer internette bağlıysa artık o uygulama bir hizmettir. İnternet
hizmetleri tutarlı ve devamlı olmalıdır. Verilen bir hizmet kaldırılamaz.
Uygulamaya yeni özellikler eklenmesi veya bazı özellikler değiştirilmesi
gerektiğinde bu işlem için kullanıcının değişikliğe uyum göstermesi
sağlanmalı ve değişiklikler aşamalı olarak uygulanmalıdır.
•

Hizmet alımı ve dağıtımı

Geliştirilen hizmetlerin başka web siteleri tarafında ücretli veya ücretsiz
kullanımı sağlanmalıdır. İnternet ortamında kabul görmüş ve genelgeçer hale
gelmiş hizmetlerin kullanımı arttırılmalıdır.
•

Platform uyumluluğu

İnternet artık sadece bilgisayarla gezilen bir ortam değildir. Farklı
çözünürlükteki görüntülükler, farklı yazılım ve donanımlara sahip bilgisayar
ve mobil cihazlar web hizmetlerini sorunsuz kullanabilmelidir (O'Reilly,
2004).
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1.5.3

Sorunların Çözümü İçin Geliştirilen Teknolojilerin Özellikleri

Web 2.0’a geçiş, beklentilerin yükselmesi ile ortaya çıkan yeni hedeflere ulaşmak için
geliştirilen teknolojiler sayesinde mümkün olmuştur. Web 2.0’a geçişte oluşan teknik
sorunların çözümü için kullanıcı taraflı (tarayıcı taraflı) ve sunucu taraflı teknolojilerin
gelişmesi gerekmiştir.
Kullanıcı tarafında RIA 27 diye tabir edilen web sitelerinin oluşturulabilmesi için
JavaScript ve ActionScript kullanılmaktadır. Her iki yazılım dili ECMA 28 Script’in
diyalektleri olmasına karşın çok farklı platformlarda kullanılmakta ve birbirlerine
seçenek olmaktadır.
ActionScript, açık kaynak olmakla beraber Adobe tarafından geliştirilmekte ve Flash,
Flex (yeni adıyla Flash Builder) ve yazılımları tarafından desteklenmektedir.
ActionScript, HTML-5 duyurulana kadar W3C standartları dışında kalmasına karşın
zengin internet uygulamaları geliştirilmesinde en yaygın araç olmuş, günümüzde de bu
konumunu korumaktadır.
JavaScript, ECMAScript’in tarayıcı üzerinde çalışan türevi olarak geliştirilmiştir. İlk
kullanıldığı dönemlerde ciddi tarayıcı uyum sorunları olduğundan açık kaynak çatılar
(framework) ve kütüphaneler geliştirilene kadar yaygınlaşmamıştır. Günümüzde Flash
gibi görünüm ve animasyonlar için kullanılmak amacı ile Dojo, YUI Library, Toolkit,
MooTools, jQuery, Prototypy gibi yardımcı teknolojiler sayesinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca Ajax (Asynchronous JavaScript and XML 29 ) teknolojisi
sayesinde sayfalar tümüyle yenilenmeden sayfa üzerindeki dinamik içeriğin değişmesi
sağlanmaktadır (Flanagan, 2001).
JavaScrip ve ActionScript web sayfalarının görünümünü zenginleştirirken, devingen
(dinamik) içerik için sunucu tarafında da yeni teknolojiler ve var olan teknolojilerin
yeni uygulamaları ortaya çıkmıştır. Web 2.0’dan önce var olan PHP ve ASP/ASPX
(ASP.NET) yazılım dilleri geliştirilerek daha modüler bir hal almıştır. Bunlara ek olarak

27

RIA: Rich Internet Applications (Zengin İnternet Uygulamaları)
ECMA: European Computer Manufacturers Association (Avrupa Bilgisayar Üreticileri Birliği)
29
XML: Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili)hem insanlar hem bilgi işlem
sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, W3C tarafından
tanımlanmış bir standarttır.
28
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Ruby30, Python31, JSP32 gibi teknolojiler web’de daha sık kullanılmaya başlanmıştır
(Zeldman, 2003).
Özet olarak sunucu ve kullanıcı tarafında kullanılmaya başlanan yeni teknolojiler web
sayfalarının hızını ve içerik zenginliğini artırarak ve kullanıcı deneyimini ön plana
alarak yeni internet çağına geçişi kolaylaştırmıştır.

30

Ruby: Nesne yönelimli bir programlama dilidir. Sözdizimi itibarı ile Ada, Perl, Smalltalk gibi
programlama dillerinden etkilenmiştir ve Python ile kimi ortak sözdizimi özelliklerine sahiptir.
31
Python: Nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve etkileşimli bir programlama dilidir.
32
JSP: JavaServer Pages (Java Sunucu Sayfaları) Java teknolojilerinden biri olup dinamik web
sayfalarını HTML, XML gibi dillerle oluşturmak için kullanılır.

2. BÖLÜM:
TEKNOLOJİK ALTYAPI
2.1

HARF KODLAMALARI VE ÇOK DİLLİLİK

İlk bilgisayarlarda harf kodlama (encoding) genelgeçerleri bulunmuyordu ve zaten buna
gerek te yoktu. Çünkü bilgisayarlar birbirlerine bağlanamıyorlardı. Bilgisayarlar
arasında ağ kurma ve veri taşıma gereksinimi dil kodlama genelgeçerlerinin oluşmasına
neden oldu.
Harf kodlama genelgeçeri ekranda gördüğümüz harf, rakam ve özel karakterlerin
bilgisayarların anlaması için sayısal olarak kodlanmasıdır. (Constable, 2001) Bütün
HTML, Flash, XML ve veri tabanları dosyaları harf kodlamalarına sahiptir.
Oluşturulacak sayfaların ve veri tabanlarının harf kodlamaları dikkatle seçilmelidir.
Harf kodlaması tercih edilirken sayfanın dili/dilleri göz önünde bulundurularak sayfaya
en az yük getirecek kodlama tercih edilmelidir. Web tarayıcıların varsayılan ayarları
genellikle kullanıcıların işletim sistemlerinin dilleriyle uyumludur. Ama bu ayarlar
kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Web tarayıcılar tarafından kullanılan harf
kodlamaları ve web sitesinin hedef kitlesinin bölge ve dil ayarları göz önünde
bulundurularak web sayfalarının harf kodlamaları belirlenmektedir. Tüm çağdaş internet
tarayıcılarında karakter kodlama seçenekleri Görünüm menüsü altında bulunmaktadır
ve genellikle aynı seçeneklere sahip olmakla beraber farklı gruplanabilmektedirler
(Görüntü 2,3,4,5 ve 6)
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Görüntü	
  2	
  Google	
  Chrome	
  v.23	
  (MacOSX)	
  harf	
  kodlama	
  seçenekleri.	
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Görüntü	
  3	
  Internet	
  Explorer	
  9	
  (Windows)	
  harf	
  kodlama	
  seçenekleri	
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Görüntü	
  4	
  Mozilla	
  Firefox	
  v16	
  (MacOSX)	
  harf	
  kodlama	
  seçenekleri	
  

Görüntü	
  5	
  Opera	
  v.12	
  (MacOSX)	
  harf	
  kodlama	
  seçenekleri	
  

22

Görüntü	
  6	
  Apple	
  Safari	
  v.6	
  (MacOSX)	
  harf	
  kodlama	
  seçenekleri.	
  

2.1.1

Harf Kodlama Genelgeçerleri

İlk kodlama standartları IBM tarafından kullanılan karakter kümesi EBCDIC1 ve açık
adı “Bilgi Değişimi İçin Amerikan Genelgeçer Kodlama Sistemi” olan ASCII’dir. ISO
646 Uluslararası Genelgeçerler Teşkilâtı ISO (International Organization for
Standardization) tarafından ASCII’nin uluslararası türevi olarak genelgeçer haline

1

EBCDIC: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
Değişim Kodu; okunuşu: ebsedik)

(Genişletilmiş İkilik kodlu Ondalık
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getirilir. ASCII ilk başta 7 bitlik, yani 128 karakterlik sete sahipti, ancak daha sonra
geliştirilerek 8 bit temelinde 256 karaktere çıkartılır (Görüntü 7 ve 8). Bunlardan 0.
karakter boştur, 1-31 arası karakterler kontroller için bırakılmıştır (Tablo 3). Geriye
büyükharfler, küçükharfler, rakamlar ve bazı vurgu işaretleri için 95 karakter
kalmaktadır.. Bu set İngilizce için yeterliyken diğer dilleri desteklememekteydi. Bu
nedenden dolayı bilgisayar dili bir dönem için İngilizcedir.

Görüntü	
  7	
  ASCII	
  harf	
  kodlamaları	
  

Görüntü	
  8	
  Genişletilmiş	
  ASCII	
  harf	
  kodlamaları	
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0x00

0x10

0x00

NUL

DLE

0x01

SOH

DC1

0x02

STX

DC2

0x03

ETX

DC3

0x04

EOT

DC4

0x05

ENQ

NAK

0x06

ACK

SYN

0x07

BEL

ETB

0x08

BS

CAN

0x09

TAB

EM

0x0A

LF

SUB

0x0B

VT

ESC

0x0C

FF

FS

0x0D

CR

GS

0x0E

SO

RS

0x0F

SI

US

0x7F

DEL

Tablo	
  3	
  Control	
  Karakterleri	
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ISO 8859 İngilizce dışındaki diller için de bir seçenek olur. ISO 8859 serisi harf
kodlaması 256 karaktere sahiptir ve 8-bitlik ASCII olarak da bilinmektedir. Çünkü
ASCII temel alınarak oluşturulmuştur. Ama bu kodlama da sadece Latin abecesi
kullanan diller için geçerlidir. Diğer abeceleri desteklememektedir.
Bu sorunun çözümü Unicode harf kodlaması ile sağlanır. Artık dünyada kullanılan
bütün abeceler Unicode tarafından desteklenmektedir. Unicode milyonlarca karakteri
destekleme kapasitesine sahiptir ve aktif olarak yüzbinlerce karakteri desteklemektedir.
Unicode her biri 64K (65536) karakterlik düzlemlerden oluşmuştur. En yaygın olarak
kullanılan düzlem ilk düzlem: BMP (basic multilingual plane) temel çok dilli
düzlemdir. Unicode’un ISO tarafından standartlaştırılan 256 karakteri ISO 10646’dır.
Unicode ve ISO 10646 arasında bazı farklar olsa da genel olarak uyuşmaktadır. ISO
10646 HTML tarafından ana harf kodlaması olarak kullanılmaktadır.
UTF2-8 web uygulamalarında kullanılan ve geriye dönük olarak ASCII ile uyumlu ana
harf kodlamasıdır. Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilmiştir. Böylelikle
evrensel kodlama ile aynı sayfada farklı lisanları göstermek mümkün olabilmektedir.
Ayrıca özel hazırlanmış klavyeler ile matematiksel ifadeleri yazmak da mümkündür.
Bütün bu farklı karakterler UTF-8 sayesinde aynı sayfada görüntülenebilmektedir
(www.utf-8.com, 2012).
Unicode’un daha geniş 16 bitlik UTF-16 (65536 karakter) ve 32 bitlik UTF-32
(4294967296 karakter) gibi çok daha geniş türevleri bulunmakta ama Latin abecesi için
boyutlarından dolayı pek kullanılmamaktadır (Cederholm, 2007).

2.1.2

Sayfaların Dil Kodlamaları

Web sayfasında İngilizce dışında bir dil kullanılmışsa, sayfasının harf kodunun ilk
satırda (kod satırı) mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Özel karakterler kullanılmışsa
İngilizce sayfalarda da harf kodlamasının belirtilmesi gerekmektedir (Zakas, McPeack,
& Fawcett, 2007).
UTF-8 ve ISO 8859 günümüzde web sitelerinde en yaygın olarak kullanılan harf
kodlamalarıdır. Bunun nedeni bu harf kodlamalarının hem tarayıcı desteğinin hem de
2

UTF: Unicode Transformation Format (Unicode dönüşüm biçimi)
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web geliştirme araçları desteğinin en geniş olmasıdır. Ama her ikisi bazı özel
durumlarda başarılı sonuç vermeyebilir. UTF-8’in en büyük sorunu bazı tarayıcıların
BOM’u3 algılayamamalarıdır. BOM’u atlamak mümkündür ama bunu yapmak için de
kod geliştirici aracın bu seçeneğinin bulunması gerekmektedir ki, bazı web geliştirme
araçlarında bu mümkün değildir. ISO 8859-1, Latin kökenli abece içeren sayfalarda
tercih edilen diğer bir harf kodlamasıdır. Windows üzerinde web sayfası geliştirirken
birçok geliştirme aracı harf kodlaması olarak Windows-1252’yi kullanır. Kaydedilen
web dosyası ISO 8859-1 olarak kaydedilirse genellikle sorunsuz çalışır. Ama web
sitesine girilen içerik MSWord gibi web’e uygun olmayan uygulamalardan kesilip
yapıştırılırsa, çift tırnak veya paragraf gibi karakterler Windows-1252’de karşılık
bulamaz.
Web sitesi geliştirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu kodlama aracı ile
dosyanın harf kodlamalarının uyumlu olmasıdır. Sayfa kodlaması HTML sayfalarda
<HEAD> etiketi arasında belirtilir.

<meta content="text/html; charset=utf8">
Örnek	
  1	
  HTML	
  Sayfalarında	
  karakter	
  kodlamasının	
  belirtilmesi	
  

Ayrıca HTTP4 için de harf kodlaması yine HTML üzerinde belirtilebilir.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8">
Örnek	
  2	
  HTTP	
  	
  Karakter	
  kodlamasının	
  belirtilmesi	
  

Eğer HTTP için harf kodlaması bu şekilde belirtilmişse, sunucunun da doğru
ayarlanması gerekmektedir. Örneğin Apache

5

için “/etc/httpd.conf” dosyasında

varsayılan değer verilmelidir.

3

BOM: byte order mark (byte sırası işareti)
HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Hiper Metin Aktarım Protokolü)
5
Apache: GNU lisanslı (yani, açık kaynak kodlu) bir sunucu programıdır:
4
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AddDefaultCharset UTF-8
Örnek	
  3	
  Apache	
  kurulu	
  sunucularda	
  karakter	
  kodlamasının	
  belirtilmesi	
  

PHP’de dahili karakter kodlaması aşağıdaki gibi belirlenir.

<?php
mb_internal_encoding("UTF-8");
?>
Örnek	
  4	
  Php	
  betik	
  dilinde	
  karakter	
  kodlamasının	
  belirtilmesi	
  

Flash/ActionScript

için

harf

kodu

paketi

bulunmakta

ve

aşağıdaki

gibi

etkinleştirilmektedir.

System.useCodepage = true;
Örnek	
  5	
  ActionScript	
  betik	
  dilinde	
  karakter	
  kodlamasının	
  belirtilmesi	
  

ASP’de istek ve cevap için harf kodlaması ayrı ayrı yapılmaktadır.
<%@	
  Page	
  RequestEncoding="utf-‐8"	
  ResponseEncoding="utf-‐8"	
  %>	
  
Örnek	
  6	
  ASP	
  betik	
  dilinde	
  karakter	
  kodlamasının	
  belirtilmesi	
  

Sayfaya uygun harf kodlaması tercih edildikten sonra yukarıdaki yöntemlerin biriyle
sayfa harf kodlaması belirlenebilir. Bazı istisnai durumlarda tercih edilen harf
kodlaması içerisinde bulunmayan karakter için NCR (numeric character references)
yani sayısal karakter referansları kullanılmaktadır. Örneğin © sembolü için “&copy”
yazılır. NRC karakterler ampersand (&) işareti ile başlar, devamında ilgili rezerve
kelime yazar. NRC’yi &#169 (ondalık) veya &#xa9 (onaltılık) olarak kullanmak
mümkündür. Ama NRC karakter toplamı toplam metnin çok az bir bölümü için tercih
edilmektedir. Çünkü tek bir karakter birden çok karakterle ifade edildiğinden dosya
boyutunu büyütmektedir.
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2.1.3

Veri Tabanlarının Karakter Kodlamaları

Web sayfalarında olduğu gibi web sayfalarının kullanıldığı veri tabanlarının da karakter
kodlamalarının düzenlenmesi gerekmektedir. Veri tabanları için karakter kodlaması
belirlenirken kullanılan ilgili veri tabanından veri çeken sayfanın veya sayfaların
karakter kodlamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı durumlarda veri tabanının
karakter kodlaması ile sayfanınki uyuşmayabilir. Bu durumda eğer veri tabanının
karakter kodlaması değiştirilemiyorsa veri tabanından veri çeken yazılım verileri
sayfaya getirirken aşağıdaki örnekte olduğu gibi kodlamayı değiştirebilir.

<?php
/*Dahili karakter kodlamasının UTF-8 yapılması*/
mb_internal_encoding("UTF-8");
/* Dahili karakter kodlamasını öğrenilmesi */
echo mb_internal_encoding();
?>
Örnek	
  7	
  MySQL	
  veri	
  tanından	
  çekilen	
  verilerin	
  karakter	
  kodlaması	
  

Türkçe için veri tabanlarında hem LATIN-5 hem de UTF-8 kullanılmaktadır.
Günümüzde UTF-8’in daha çok tercih edilmesinin nedeni sorgularda (Query)
kodlamadaki harf sırasının Türk abecesine göre sıralı gelmesidir. LATIN-5 kullanıldığı
durumlarda “Ğ”, “Ü”, “Ş”, “İ”, “Ö”, “Ç” gibi Türkçeye özgü karakterlerin İngiliz
abecesindeki “Z” karakterinden sonra gelmektedir. Veri tabanından verileri abece
sırasına göre (örneğin bir alışveriş sitesinde ürünleri) çekmek gerektiği durumlarda
Türkçe karakterlerle başlayan ürünler en sonda sıralanır. Bu durumu çözmek için de
sitenin geliştirildiği yazılımda özel durum tepkileri tanımlamak gerekmektedir.
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Görüntü	
  9	
  MySQL	
  veri	
  tabanı	
  için	
  geliştirilmiş	
  phpMyAdmin	
  Arayüz	
  yazılımında	
  karakter	
  kodlaması	
  seçimi.	
  	
  

2.1.4

Çok Dilli Sayfalar

Birçok küresel web sitesi kullanıcılarına ana dillerinde hitap etmektedir. Bu nedenden
dolayı sayfa tasarımları birden çok dil için tasarlanmaktadır. Çok dilli bir sayfanın
oluşturulmasında sadece içeriğin tercüme edilmesi yeterli değildir. Yazılım altyapısının
ve tasarımın gözden geçirilmesi de gerekmektedir. Çok dilli sayfaların tasarımında 1.
dinamik içerik oluşturulması, 2. sayfanın birebir ve 3. kısmi kopyasının oluşturulması
olarak üç temel yöntem vardır.
İçeriğin dinamik oluşturulması yönteminde sitedeki metin ve görsel içerikler birbirinden
ayrılır. Genellikle farklı dillerde içeriğin paralelliği söz konusu ise tercih edilen bir
yöntemdir. Bu paralellik söz konusu değilse bir siteyi olduğu gibi kopyalayıp daha
sonra diğer dillerden bağımsız olarak geliştirme daha sık kullanılmaktadır. Bazen
tercihe göre site kısmı olarak kopyalanıp bazı içeriklerin de ortak veri tabanından
çekilmesi söz konusu olmaktadır. Çok dilli siteler tasarlanırken mümkün olduğunca çok
grafiğin ortak kullanılmasını sağlamak sitenin toplam dosya boyutunun çok
artmamasını sağlamaktadır.
Her dil için ayrı sayfa tasarlamak (dinamik veya statik) için o sayfanın ilk satırında ilgili
dil kodlamasının belirtilmesi ile mümkün olmaktadır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü
HTML sayfanın dili ilgili dile ayarlanmalıdır.
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<html lang="tr">
Örnek	
  8	
  HTML	
  dil	
  kodlamasının	
  belirtilmesi	
  

Bu tür kullanım genellikle kabul görmesine rağmen, XHTML kullanımı söz konusu ise
sayfanın W3C standartlarına uyumunu sağlamak için aşağıdaki satırı da eklemek
gerekmektedir.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr"
xml:lang="tr">
Örnek	
  9	
  HTML	
  dil	
  kodlamasının	
  W3C	
  genelgeçerlerine	
  uygun	
  olarak	
  belirtilmesi	
  

Eğer aynı sayfada birden çok dil kullanılıyorsa, ilgili etiketin dili belirtilmelidir. UTF-8
karakter kodlaması kullanıldığında metin doğru gösterilmektedir.

<div lang=”ru”>
<p> Русский пример текста</p>
</div>
Örnek	
  10	
  HTML	
  etiketlerinin	
  dil	
  kodlamalarının	
  belirtilmesi	
  

Karakter ve dil kodlamalarının yanı sıra çok dilli bir sayfada yazı karakterlerinin de
desteklenmesi gerekmektedir. Bütün yazı karakterlerinin birden fazla dil desteği
bulunmamaktadır. Arapça, Hintçe ve Çince gibi diller için hazırlanmış özel
karakterlerin kullanımı zorunludur. Ama Latin abecesine benzerlik gösteren Yunan ve
Kiril abeceleri ile ortak kullanılan fontlar bulunmaktadır.
Adobe tarafından geliştirilen Typekit çevrim içi kütüphanesi birçok dili destekleyen
ortak font barındırmaktadır. Adobe Latin (AL2, AL3, AL4) ve Adobe Kiril (AC1 ve
AC2) serilerinin font dosyaları sayesinde birçok yazı karakteri farklı dillerde doğru
görüntülenebilmektedir. Adobe Latin ve Adobe Kiril dizilerinin ortak font içerdiği
aileler aşağıda sıralanmıştır (Tablo 4).
Adobe Latin 2 (AL2): Afrikaans, Baskca, Bretonca, Gaelic, Fince, Fransızca,
Katalanca, Danca, Hollandaca, İngilizce, Almanca, İzlandaca, Endonezyaca, İrlandaca,
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İtalyanca, Cavaca, Malayca (Latin), Norveçce, Portekizce, Sami (Kuzey ve Skolt hariç),
İspanyolca, Swahilice, İsveçce ve Valonca.
Adobe Latin 3 (AL3): AL2 tarafından desteklenen tüm dillere ek olarak Estonca
Hırvatça (Latin), Çekçe, Gagavuzca (Latin), Macarca, Letonca, Litvanyaca, Moldovaca
(Latin), Lehçe, Romence (Latin), Sırpça (Latin), Silezya, Sorbça, Slovakça, Slovence ve
Türkçe desteklenmektedir.
Adobe Latin 4 (AL4): AL3 tarafından desteklenen tüm dillere ek olarak

Afarca,

Azerice (Latin), Belarusca (Latin), Chamorro, Chichewa, Esperanto, Filipino / Tagalog,
Gikuyu, Grönland, Guarani, Hawai, Igo / İbo, Kuskokwim, Luba (Ciluba), Malta,
Maori, Marquesan, Ndebele, Oromo , Samoaca, Setswana, Sidamo, Somali, Sotho
(Kuzey ve Güney), Swazi, Tahiti, Tetum, Tongan, Tsonga, Tuareg, Özbekçe (Latince),
Vietnam, Wallisian, Gal, Xhosa, Yoruba ve Zulu dilleri desteklenmektedir. Adobe Kiril
1 (AC1): Balkarca, Bulgarca, Belarusça (Kiril), Erzya dili, Karaçayca, Kumukca,
Makedonca, Moksha dili, Nanai dili, Nogayca, Rusça, Sırpça (Kiril) ve Ukraynaca
dilleri desteklenmektedir.
Adobe Kiril 2 (AC2): AC1 tarafından desteklenen tüm dillere ek olarak Abazaca,
Adigece, Agulca, Avarca, Başkurtca, Buryatca, Çeçence, Çuvaşca, Kırım Tatarcası
(Kiril), Dargin dili, Dungan dili, İnguşca, Kabardeyce, Kalmykca, Karakalpakca,
Kazakca, Khinalugh dili, Komi Cumhuriyeti dili, Kırgızca (Kiril), Lakca, Lezgice,
Moldovaca (Kiril), Moğolca (Kiril), Osetce, Rutulca, Tabasaran dili, Tacikce, Tatca,
Tatarca,

Türkmence,

Tuva

dili,

Uygurca

(Kiril)

ve

Özbek

(Kiril)

desteklenmektedir (Hunt, 2010).
Font Ailesi	
  

Latin	
  

Adobe Garamond Pro

AL3

Adobe Text Pro

AL4

Bickham Script Pro

AL3

Caflisch Script Pro

AL3

Chaparral Pro

AL3

Yunan	
  

Kiril	
  

polytonic

AC2

dilleri

32
Cooper Black Std

AL2

Cronos Pro

AL3

Garamond Premier Pro

AL3 + Viyetnamca

polytonic

AC1

Hypatia Sans Pro

AL4

polytonic

AC2

Minion Pro

AL3 + Viyetnamca

polytonic

AC1

Myriad Pro

AL3 + Vietnamese

monotonic

AC1

News Gothic Std

AL2

Poplar Std

AL2

Rosewood Std

AL2

Trajan Pro

AL3

Voluta Script Pro

AL3

Tablo	
  4	
  Adobe	
  Latin	
  ve	
  Kiril	
  font	
  dosyalarının	
  desteklediği	
  yazı	
  karakterleri	
  

2.1.4

Latin Abecesi Kullanmayan Diller

Latin abecesi kullanan dillerde sayfanın dilinin değişmesi tasarım açısından çok büyük
önem taşımazken, diğer dillerin kullanımı bazı durumlarda tasarımı tümüyle gözden
geçirmeye zorlamaktadır. Örneğin Çince karakterler çok büyük ve boşluksuz
yazıldıklarından çok yoğun metin blokları oluşturulmaktadır. Bu da sitenin tasarımının
esnek olmasını zorunlu kılmaktadır (Görüntü 10 ve 11).
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Görüntü	
  10	
  BBC	
  Türkçe	
  sayfası	
  

Görüntü	
  11	
  BBC	
  Çince	
  sayfası	
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Arapça ve İbranice gibi dillerde metin yönü sağdan sola olduğu için sayfada metin
yönünün “dir” niteliğinin belirtilmesi gerekmektedir (Kennedy & Musciano, 2002) .

<div dir = “rtl”>

ﺍاﻝلﻉعﺭرﺏبﻱيﺓة

</div>

<div dir = “ltr”> Burası Türkçe </div>
Örnek	
  11	
  Metin	
  yönünü	
  belirleyen	
  “dir”	
  özelliğinin	
  ayarlanması	
  

Teknik bazı düzenlemelerin yanı sıra sitenin görünümünde de değişiklikler yapmak
gerekmektedir. Örneğin birçok dilde hizmet veren dünyanın en büyük sosyal ağı
facebook.com sayfasında metin yönünün yanı sıra bütün tasarım değişmektedir
(Görüntü 12, 13). Bu tür değişim bir genel geçer değildir ancak tasarımla alakalıdır. Söz
konusu siteler metin alanları görsellere hizalandığından bu gibi bir çözüme
başvurulmuştur.

Görüntü	
  12	
  Facebook	
  Türkçe	
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Görüntü	
  13	
  Facebook	
  Arapça	
  

2.2

WEB GELİŞTİRME ARAÇLARI

Web tasarımının ilk aşaması sitenin grafik tasarımıdır. Bu aşamada kullanılan araçlar
Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator vb. klasik grafik tasarım
araçlarıdır. Tipografik tasarımda bu aşama oluşturulur ama doğrudan uygulanamaz.
Yazının web’de uygulanması kod editörleri ve WYSIWYG6 araçları ile mümkündür
(Adobe Creative Team, 2005). Bu editörler kod ve düz metin editörleri, nesne editörleri,
çevrim içi editörler ve WYSIWYG HTML editörleri olmak üzere dört gruba
ayrılmaktadırlar. Eclipse, Notepad, Notepad++, NetBeans IDE, BlueFish, WordPad
gibi kod ve düz metin editörleri genellikle yazılımcılar tarafından kullanılmakta,
JavaScript, CSS ve PHP, Perl, Python vb. gibi sunucu taraflı yazılımların
geliştirilmesinde kullanılmaktadır (Nourie, 2005). Nesne editörleri yazı objelerini
gruplar halinde yönetmeyi sağlarlar, Adobe GoLive uygulaması bu tür editörlere bir
örnektir. CKEditor, OpenBEXI, SnapEditor, TinyMCE, WYMeditor, YUI Rich Text
Editor gibi çevrim içi editörler site kullanıcılarına yönelik olup, belli sınırlar içerisinde

6

WYSIWYG: What You See Is What You Get teriminin başharflerinden oluşan bir bilgisayar terimidir.
Türkçesi Ne Görüyorsan Onu Alırsın.
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son kullanıcıların sayfaları düzenlemesini sağlarlar. WYSIWYG editörler tasarlanan
sayfaların son haline yakın bir görünüm sağladıkları için tasarımcılar tarafından tercih
edilmektedir. Adobe Dreamweaver ve Microsoft Frontpage en yaygın WYSIWYG
editörleridir. Bu metin editörlerinin yanı sıra kendi içinde hem tasarım hem de
geliştirmeyi sağlayan Adobe Flash ve Microsoft Visual Studio gibi gelişmiş web
araçları kullanılmaktadır.

2.2.1

Dreamweaver

Macromedia şirketi tarafından geliştirilen Dreamweaver ve 2005 yılında Adobe'nin
Macromedia'yı satın almasından sonra Adobe Dreamweaver adını alan IDE’dir7. 16
Nisan 2007’de Adobe tarafından piyasaya sürülen 9. sürümü ile birlikte (CS3) Adobe
GoLive’ın yerini almıştır. 12 Nisan 2011 yılında duyurulan 11.5. ci (CS5.5) sürümü ile
beraber HTML5 desteği sağlanır.
Dreamweaver, kullanıcılarına arayüzün yanı sıra doğrudan kod düzenleme imkanı
sağlamaktadır. Kod görünümü tercih edildiği zaman CSS, JavaScrip, HTML, PHP, ASP
gibi birçok yazılım dili uygun olarak renklendirilmekte ve hatta ayıklama mümkün
olmaktadır. Arapça ve Farsça gibi sağdan yazılan dilleri destekleme özelliğiyle diğer
web geliştirme araçlarına üstünlük sağlamaktadır. SVN ve FTP özellikleri
barındırmaktadır. Hem MacOS hem de Windows sürümleri bulunmaktadır. Linux
sürümü yoktur. (Powers, 2011)
Dreamweaver’in özellikler panelinden temel HTML düzenlemeleri yapılabilmektedir
(Görüntü 14).

Görüntü	
  14	
  Dreamweaver	
  CS6	
  özellikler	
  paneli	
  

7

IDE: Integrated development environment (Tümleşik geliştirme çevresi), yazılım geliştirme sürecini
organize edebilen birçok araç ile birlikte geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan
araçların tamamını içerisinde barındıran bir yazılım türüdür (Nourie, 2005).
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Daha gelişmiş metin düzenleme seçenekleri için CSS düzenleme penceresi
bulunmaktadır (Görüntü 15). Bu penceredeki seçenekler yardımıyla sayfanın CSS
kodlarına arayüz ile erişilebilmekte ve düzenlenebilmektedir.

Görüntü	
  15	
  Dreamweaver	
  CS6	
  CSS	
  düzenleme	
  seçenekleri.	
  

2.2.2

Flash

Flash, mimar olan Jonathan Gay tarafından 1994 yılında mimari çizimler için
geliştirilen bir çizim aracı olan SmartSketch yazılımından geliştirilmiştir. SmartSketch
programı hem Mac hem de Windows üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Zamanında Adobe İllüstratör ve o zaman Macromedia`dan ayrı olan Aldus Freehand ile
yarışacak konuma gelmiştir. 1996 yılında FutureSplash Animator olarak piyasaya
sürülen yazılım 1997’de Macromedia tarafından devralındığında yine Macromedia
tarafından devralınan Freehand'den daha farklı yönlerde geliştirildi ve masaüstü
yayıncılığı Freehand’e bırakarak, Flash 2 sürümünden itibaren animasyon araçları
zenginleştirilmiştir (Dehaan, 2007).
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Flash 1996 yılından günümüze 11 defa yenilenmiştir ve en güncel sürümü CS6’dadır.
CS5 sürümünde bütün arayüz tasarımı yeniden düzenlenmiş ve daha önceden var olan
tüm metin araçları “Classic Text” başlığı altında toplanmıştır ve buna ek olarak
tamamen yeni TLF8 metin aracı eklenmişti (Görüntü 16). CS6 sürümünde metin araçları
açısından bir değişiklik yapılmamıştır (Adobe, 2011).
Yeni metin aracını duyurana kadar, Flash’ın en zayıf yönünün aslında tipografi olduğu
söylenebilir. Flash’ın yeni metin motoru ile daha önceden mümkün olmayan metni
boyamak, altını çizmek, dinamik içerikte alt ve üst metin, sütün seçenekleri, sütün ve
satırlara marjin ve satır aralığı uygulama ve birçok tasarım aracında olan gelişmiş metin
özellikleri uygulamak mümkündür. Yalnız bu özellikler sadece eğer Flash Player 10
olarak kaydedilirse kullanılabilir durumdadır. TLF metin kullanımı sadece OpenType
ve TrueType font dosyaları kullanılırsa çalışmaktadır (Grover, 2010).
TLF metin aracı seçildiğinde alt seçenekler olarak metin yönü ve sadece okunabilir,
seçilebilir ve düzenlenebilir olarak 3 ayrı metin seçeneği belirmektedir. Bu temel
seçenekler dışında konum ve ölçü, 3 boyutta konum ve görüş açısı, karakter özellikleri,
gelişmiş karakter özellikleri,

paragraf, taşıyıcılar ve akış, renk etkileri, görünüm,

filtreler gibi seçenek alt başlıkları mevcuttur (Görüntü16).

Görüntü	
  16	
  Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  metin	
  aracı	
  genel	
  bakış	
  

8

TLF: Text Layout Framework (Metin Mizanpaj Çerçevesi)
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Bu alt seçeneklerdeki 2 ve 3 boyutlu konumlandırma metnin uygulamadaki 2 veya 3
boyuttaki düzenini sağlanmaktadır (Görüntü 17).

Görüntü	
  17	
  Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  konum	
  ve	
  3B	
  konum

Karakter seçeneğinden fontu, biçemi, font gömme ayarlarını, boyutu, satır arası
boşluğu, metin rengini, tümdizgi boşluklaması, seçili metin rengini, özdevinimli harf
çiftleri arası boşluğu, dönüş açısını, görüntü iyileştirmeyi ve dizgini, üst, altı çizili, üstü
çizili ayarları olması yada satır üstü ve satır altı dizgi yapma, yapılabilmektedir
(Görüntü 18)

Görüntü	
  18: Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  metin	
  aracı	
  karakter	
  

40
Gelişmiş karakter seçeneğinden bağlantıyı/bağlantı adresini, büyük veya küçükharf
kasası, rakam genişliği, bileşik karakterler (ligature9), paragraf başı, taban çizgisini
değiştirme, yerel dil ayarları yapılabilmektedir (Görüntü 19).

Görüntü	
  19	
  Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  metin	
  aracı	
  gelişmiş	
  karakter	
  

Paragraf seçeneğinden metin hizalama, sağ ve sol kenar boşlukları (margin), içerlek
(indent), üst ve alt boşluk, hizalanırken kelime/harf ölçütü, Arapça, Farça gibi diller için
metin doğrultusu ayarları yapılabilmektedir (Görüntü 20).

Görüntü	
  20	
  Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  metin	
  aracı	
  paragraf

9

Ligature: İki ayrı karakterin tek bir karakter olarak gösterimi
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Metin taşıyıcısı ve akış

seçeneğinden satır sayısı,

girilebilecek en fazla karakter

sayısını, metin alanı içindeki yazı konumu, sütun sayısı, sütunler arası boşluk, alana
yerleştirme (padding), kenar boşluğu rengi, ilk satır kenarlandırma, yön ve dil ayarları
yapılabilmektedir (Görüntü 21).

Görüntü	
  21	
  Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  metin	
  aracı	
  konteyner	
  ve	
  akış 	
  

Renk etkisi ve görünüm ayarlarından katmanların ve nesnelerin görünümleri ve biçim
ayarları yapılabilmektedir (Görüntü 22).

Görüntü	
  22 Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  metin	
  aracı	
  renk	
  etkileri	
  (solda)	
  ve	
  görünüm	
  (sağda)	
  seçenekleri	
  

Filtreler seçeneğinden Flash’ın desteklediği Drop Shadow, Blur, Glow, Bevel gibi
filtreler uygulanıp ayarlanabilmektedir (Görüntü 23).
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Görüntü	
  23	
  Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  metin	
  aracı	
  filtreler	
  	
  	
  

Font gömme ayarları sayesinde istenilen font ailesi tümüyle veya kısmen gömülebilir.
Ayrıca bir fontu tümüyle gömmeyip örneğin sadece rakamları veya sadece Latin
karakterleri gömülebilir. Bunun yanı sıra gömülecek karakterleri tek tek elle girmek de
mümkündür. Bu işlem yapılırken dosyanın içine font gömmenin dosya boyutunu,
dolayısıyla yüklenme süresini göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Görüntü 24).
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Görüntü	
  24	
  Adobe	
  Flash	
  Professional	
  CS5	
  font	
  gömme	
  penceresi 	
  

2.2.3

Visual Studio

Microsoft Visual Studio (Görüntü 25), Microsoft tarafından geliştirilen bir tümleşik
geliştirme ortamıdır (IDE). Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET
Framework, .NET Compact Framework ve Microsoft Silverlight tarafından desteklenen
tüm platformlar için yönetilen kod ile birlikte yerel kod ve Windows Forms
uygulamaları, web siteleri, web uygulamaları ve web servisleri ile birlikte konsol ve
grafiksel kullanıcı arayüzü uygulamaları geliştirmek için kullanılır. Visual Studio,
değişik programlama dillerini destekler, bu da kod editörü ve hata ayıklayıcısının
neredeyse tüm programlama dillerini desteklemesini sağlamaktadır. Dahili diller C/C++
(Görsel yoluyla C++), VB.NET (Visual Basic .NET), C# (Visual C# ile), ve F# (Visual
Studio 2010 itibariyle) içermektedir (Collins, 2012).
Visual Studio ayrıca, bir web-site editörü içermektedir. Bu şekilde kişilerin sürükle ve
bırak parçacığıyla web sitesi tasarlamasına olanak tanır. ASP.NET uygulamaları için
kullanılmakta, ayrıca HTML, CSS ve JavaScript desteklemektedir.
Genellikle yazılımcıların tercih ettiği Visual Studio’da gelişmiş metin düzenleme
panelleri bulunmamaktadır. Yazılımın arayüzü yardımıyla sadece temel HTML etiket
düzenlemeleri yapılabilmektedir. Ayrıca CSS düzenlemek için de bir panel bulunmakta.
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Görüntü	
  25	
  Visual	
  Studio	
  IDE	
  

2.2.4

Tarayıcı Eklentileri

Günümüzde birçok tarayıcı web görüntülemenin yanı sıra web geliştirme özelliğini de
taşımaktadırlar. Bu özellikler bazı tarayıcıların varsayılan özellikleri olmakla beraber
eklentiler ile de sağlanabilir.
Web geliştirme araçları açısından en çok araca sahip tarayıcılar Firefox ve Internet
Explorer olmakla beraber yaygın olarak kullanılan birçok tarayıcı bu tür eklentilere
veya varsayılan araçlara sahiptir (Tablo 5).
Tarayıcılar

Eklentiler

Internet Explorer

DebugBar
Fiddler Web Debugger
FireShot
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Internet Explorer Web Developer Toolbar
Web Accessibility Toolbar
XRAY
Mozilla Firefox

CSS Usage
Fangs
Fiddler
Firebug
FireFTP
FireShot
Live HTTP Headers
Venkman JavaScript Debugger
Web Developer
XRAY
YSlow

Google Chrome

Fiddler
Firebug Lite
Google Chrome Developer Tools

Apple Safari

Fiddler
Web Inspector
XRAY

Opera

Dragonfly
Fiddler
Web Accessibility Toolbar

SeaMonkey

Venkman JavaScript Debugger
Web Developer

Flock

Web Developer

Tablo	
  5	
  Tarayıcı	
  web	
  geliştirme	
  araçları	
  

Internet Explorer için geliştirilen “Internet Explorer Developer Toolbar” web sitelerinin
kaynağını görüntüleyerek onlar üzerinde değişiklik yapmaya imkan tanımaktadır
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(Gunerturk, 2010). İlk başta sadece Firefox eklentisi olan Firebug web tasarımcılar
tarafından yaygın olarak kullanılan başka bir tarayıcı web geliştirme aracıdır. Firebug
Lite sürümü Google Ghrome için geliştirilmiş ve “Google Web store”da ücretsiz olarak
dağıtılmaktadır.

2.2.5

Typecast

typecast.com adresinden ulaşılabilen Typecast İrlandalı “Front” firması tarafından
geliştirilen bir web tipografi projesidir. Çevrim içi yazı düzenlemeleri oluşturulduktan
sonra kodlar istenilen siteye taşınabilmektedir. Sitenin çevrim içi araçları kullanılarak
HTML etiketleri ayrı ayrı düzenlenebilmekte ve ilgili CSS kodları oluşturulmaktadır.
Sitede CSS düzenlemek için gelişmiş bir arayüz düzenleme aracı bulunmaktadır
(Görüntü 26). Bu araç tasarımcıların CSS bilgisine gereksinim duymadan web için
tipografi oluşturmalarını sağlamaktadır. Arıca oluşturulan tasarım siteye erişilen
tarayıcının metni işleme özellikleri ile görüntülenmektedir. Proje Typekit, fonts.com10,
FontDeck11 ve Google tarafından desteklenmektedir.

10

Fontların ücretli ve ücretsiz olarak dağıtıldığı font sitesidir. (http://www.fonts.com/)
web font kütüphanesi (http://fontdeck.com/)

11
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Görüntü	
  26	
  typecast.com	
  örnek	
  düzenleme	
  sayfası	
  

2.2.6

Test ve Sağlama Araçları

Geliştirilen web sitesinin görünümünün tüm kullanıcılar için aynı olmasını sağlamak
için site birçok internet tarayıcıda test edilmelidir. Bu yüzden web tasarımcılar
genellikle yaygın tarayıcılar üzerinde siteyi test ederler. Ama bazı durumlarda tarayıcı
sürümleri arasında farklılıklar olabilmektedir. Aynı bilgisayara tek bir tarayıcının farklı
sürümleri yüklenemediğinden yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür yardımcı
araçlar çevrimdışı çalışan yazılımlar ve çevrimiçi web sitesinin farklı tarayıcılarda
görüntüsünü sunan web siteleri olarak ikiye ayrılmaktalar.
Araç

Desteklediği Tarayıcılar

Özellikleri

Microsoft Expression

Internet Explorer 6+

Çevrimdışı çalışıyor

SuperPreview

Firefox 3.6 +

Ücretlidir

Safari 4 ve 5

48
Adobe Browser Lab

Chrome 13 ve 14

Çevrim içi çalışıyor

Firefox 5 ve 7

Ücretsizdir

Internet Explorer 6+

Adobe Dreamweaver ile
etkileşimli çaışmakta

BrowserShots

Chrome 10+

Çevriç içi çalışıyor

Firefox 1+

Ücretsizdir ama üyelere öncelik

Internet Explorer 5+

tanınmaktadır.

Opera 10+
Safari 3.1+
Dillo 2+
Iceape 2+
Iceweasel 3.5+
Netscape 7.0+
Avant 8.2+
SeaMonkey 2+
Cross Browser Testing

Internet Explorer 6+

Çevrim içi çalışıyor

Firefox 1+

Ücretli üyelik gerektirmekte

Safari 3+
Chrome 12+
Opera 8+
Netscape 9+
Spoon Browser

Firefox 11+

Çevrim dışı çalışıyor

Sandbox

Internet Explorer 6+

Ücretsizdir

Chrome 17+

IE Developer Toolbar, Firebug,

Opera 9+

ActiveX controls, Java applets,
ve birçok CSS ve Javascript
geliştirme araçlarını
desteklemektedir.

IE Tester

Internet Explorer 5.5+

Çevrim dışı çalışıyor
Ücretsizdir

BrowserCam

Internet Explorer 5+

Çevrim içi çalışıyor

Firefox 1+

Ücretlidir

Safari 3+

Web geliştirme araşları ile
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Chrome 10+

donatılmıştır

Opera 9+
Cloud Testing

Internet Explorer 6,7,8

Çevrim içi çalışıyor

Firefox 3,3.5,3.6

Ücretlidir

Safari 3.2,4,5

Bulıt teknoliji kullanılmakta

Chrome 22,
Opera 9.6
Litmus

Chrome 14+

Çevrim içi çalışıyor

Internet Explorer 6,7,8,9

Ücretlidir

Firefox 3+

Tarayıcı testinin yanı sıra e-

Safari 5.1+

posta form test özelliğine de
sahiptir

Browsera

Internet Explorer 6,7,8

Çevrim içi çalışıyor

Firefox 2,3,3.5

Ücretlidir

Safari 3.2,4

Geriye dönük raporlar
oluşturuyor ve kayıtlar kullanıcı
bazlı olarak saklanıyor

Tablo	
  6	
  Web	
  sitesi	
  test	
  ve	
  sağlama	
  araçları	
  ve	
  özellikleri	
  

Web sitelerinin görünümünü test etmenin yanı sıra, sitenin kodlarının internet
genelgeçerlerine uygunluğu da sağlanmalıdır. Buna göre:
1. HTML Validator: validator.w3.org HTML, XHTML, SMIL, MathML, vb.
dosyalarıdakı biçimlendirme hatalarını tespit etmekte kullanılır.
2. CSS Validator: jigsaw.w3.org

CSS dosyalarını ve diğer web dosyalarının

içerisindeki CSS kodlarını denetler.
3. Links Validator: validator.w3.org

HTML/XHTML gibi dosyalardaki kırık

bağlantıları tespit eder.
4. RSS Feed Validator: validator.w3.org

Atom ve RSS beslemelerinin W3C

uyumluluğunu denetler.
5. Free Site Validator: freesitevalidator.com Web sayfasındaki biçimlendirme
hatalarını ve kırık bağlantıları tespit edip canlı raporları hazırlamaktadır.
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2.3

WEB’DE KULLANILAN PROGRAMLAMA DİLLERİ VE

TEKNOLOJİLER
Bir web sitesine girmek için tarayıcı ve internet bağlantısına ihtiyaç vardır. Tarayıcının
adres çubuğuna sitenin adresini, yani URL’sini, yazarak ilgili sayfa/dosyaya erişim
sağlanır. Birörnek Kaynak Konumlayıcı veya Tekdüzen Kaynak Bulucu olarak
adlandırılan URL (Uniform Resource Locator), internette bir kaynağa (belge veya resim
gibi) rastgelen, standart bir formata uygun bir karakter dizgisidir (Gourley, Totty, Sayer,
Reddy, & Aggarwal, 2002).
URL formatı: <protokol>://<sunucu>/<yol>
Örneğin: http://www.hacettepe.edu.tr/TR,4252/hacettepe-hakkinda.html

Protokol (Kural) : Bilgisayarla erişilen sayfanın hangi genelgeçerleri kullanarak veri
alışverişi yapacağını belirtir. HTTP12, HTTPS13, FTP14 SMTP15 IMAP16 POP317 vb.
Sunucu: Bilgisayarın erişeceği makinenin adını bildirir. Bu aslında bir IP18 numarasına
verilen isimdir. Telefon defterindeki numaralara isim verildiği gibi internette de IP
numaralarının/adreslerinin tanımlı isimleri bulunmaktadır. Bir sunucuya IP numarasıyla
erişilebildiği gibi o numaraya atanan isimle de erişilebilir.
Yol: Talep edilen dosyanın/sayfanın erişilen makinedeki konumudur.
Web site ve hizmetlerini barındıran bilgisayarlara sunucu-bilgisayar (server)
kullanıcıların sunuculara erişmek için kullandıkları bilgisayarlara istemci-bilgisayar
(client) denir. Bir web sitesinin adresi tarayıcıya girildiğinde sırasıyla aşağıdaki işlemler
gerçekleşir.

12

HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Hiper Metin Aktarım İletişim Kuralı)
HTTPS: Secure Hypertext Transfer Protocol (Güvenli Hiper Metin Aktarım İletişim Kuralı)
14
FTP: File Transfer Protocol (Dosya aktarım İletişim Kuralı)
15
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Basit E-Posta Gönderme Kuralı)
16
IMAP: Internet Message Access Protocol (İnternet Mesaj Erişim Kuralı)
17
POP3: Post Office Protokol 3 (Postane Kuralı 3)
18
IP: Internet Protocol (İnternet Protokolü)
13
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1.

Tarayıcı girilen adresi ayrıştırıp HTTP protokolüne uygun hale

getirir ve ilgili sunucuya bağlanarak talebi iletir. Girilen adresi IP
adresine dönüştürmek için DNS19 kullanılır.
2.

Sunucu gelen talebi değerlendirerek HTTP yanıtını istemci

bilgisayara iletir.
3.

Tarayıcı gelen HTML formatındaki dosyayı işler ve sonucu

ekranda görülür. Ve sunucu ile olan bağlantıyı keser.
Bütün bu işlemlerin gerçekleşmesi için hem sunucu üzerinde hem de istemci bilgisayar
üzerinde ilgili yazılımların yüklü olması gerekmektedir. Bu yazılımlar ve transfer edilen
dosyalar ilgili programlama dilleriyle yazılmış metinlerdir. Web’de kullanılan yazılım
dilleri istemci taraflı (HTML, CSS20, ActionScript, JavaScript vb.) ve sunucu taraflı
(PHP, PERL, ASP, JSP vb.) yazılım dilleri olarak ikiye ayrılır.

2.3.1

HTML

İngilizce açılımı Hyper Text Markup Language (Zengin Metin İşaret Dili) olan HTML
günümüzde İnternet üzerinde veri paylaşımı için kullanılan en yaygın metin tabanlı
dildir. HTML kendi başına çalışabilen bir programlama dili değildir. Sayfalardaki
metni, resimleri ve diğer öğeleri tarayıcıların çözümleyebileceği şekilde sunan işaret
dilidir (Kennedy & Musciano, 2002).
1980 yılında CERN araştırmacılarının bilgilerini ve belgelerini birbirleriyle
paylaşabilmeleri için Tim Berners-Lee tarafından ENQUIRE adı altında geliştirilmiştir.
1990 yılında HTML işaretleme dilini geliştirmesinden sonra World Wide Web (WWW)
sistemini kurmuştur.
HTML dosyaları etiketler, etiket özellikleri ve etiket içeriklerinden oluşmaktadır.
Etiketler içeriğin türünü belirtir ve özellikleri sayesinde içeriği şekillendirir (Niederst,
2003).

19
20

DNS: Domain Name System (Alan Adı Sistemi)
CSS: Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları)
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>
<p>Sayfa İçeriği</p>
</body>
</html>
Örnek	
  12	
  HTML	
  etiket	
  örnekleri	
  

Etiket Grupları

Etiketler

HTML yapı etiketleri

<!DOCTYPE>, <base>, <body>, <head>, <html>, <link>,
<meta>, <title>

Blok – düzey etiketleri

<address>, <blockquote>, <dd>, <div>, <dl>, <dt> , <h1> arası
<h6>, <li> , <ol>, <p> , <ul>

Stil etiketleri

<b>, <big>, <cite>, <code> , <em> , <font>, <kbd> , <pre>,
<s>, <samp> , <small> , <strong>, <sub>, <sup>, <tt>, <u>

Mantıksal Etiketler:

<abbr>, <acronym>, <cite>, <code>, <del>, <div>, <em>,
<ins>, <kbd>, <q>, <samp>, <span>, <strong>, <var>

Fiziksel Etiketler:

<b> , <big> , <blink>, <i> , <s>, <small>, <strike>, <sub>,
<sup> , <tt>

Boşluk ve hizalama

<br> , <center>, <nobr>, <pre> , <spacer> , <wbr>

etiketleri:
Bağlantı etiketleri:

<a>, <link>, <map>, <area>

Tablo Etiketleri:

<caption>,<table>, <tr>, <td>, <th>

Tablo	
  7	
  HTML	
  Etiketleri	
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HTML uzantılı dosyalar için HTML kodu yanı sıra XML, PHP, ASP, JavaScript vb.
kodları da yazılabilmektedir. Son sürümü olan HTML5 daha önce sadece Flash’ın sahip
olduğu yeni özellikler getirmiştir.

2.3.2

CSS (Cascading Style Sheets)

İngilizce açılımı Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı
Biçem Sayfaları) olan CSS, HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında
fazladan olanaklar sunan bir küresel ağ teknolojisidir (Clarke, 2007).
CSS kodları HTML dosyalarına üç şekilde entegre edilebilir. Birincisi, .css uzantılı
dosyayı HTML <head> etiketi içerisinde sayfaya dahil etmektir.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"
/>
Örnek	
  13	
  <head>	
  etiketi	
  içerisinde	
  css	
  biçem	
  dosyası	
  ekleme	
  

İkinci bir yöntem, CSS sınıflarını <head> etiketi içerisindeki <style> etiketinde
doğrudan oluşturmaktır.

<head>
<style>
#ornekClass{ width:250px; height:250px;

border:solid

2px }
.ornekId{
background:url (Gorsel.png)}
</style>
</head>
Örnek	
  14	
  <head>	
  etiketi	
  içerisini	
  CSS	
  yazma	
  

Her iki yöntem uygulandığında oluşturulan ‘#’ işareti ile belirtilen class (sınıf) ve ‘.’
işareti ile belirtilen id (kimlik), uygulanan etiket içerisinde belirtilmelidir.

<div id=" ornekClass ">
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<div class="ornekId"> </div>
</div>
Örnek	
  15	
  HTML	
  etiketi	
  içerisinde	
  sınıf	
  belirtilmesi	
  

Sadece geliştirici tarafından tanımlanan sınıflar ‘.’ işareti ile başlar, HTML’de etiket
olarak tanımlı olan body, p, table vb. gibi sınıflar doğudan yazılır.
HTML sayfasında sınıf tanımlamanın başka bir yöntemi de CSS özelliklerini doğrudan
etiket içerisine inline-style olarak yazmaktır (Budd, Moll, & Collison, 2006).

<p style="color:sienna;margin-left:20px">bu bir paragraf
metni</p>
Örnek	
  16	
  HTML	
  etiketi	
  içerisinde	
  CSS	
  yazılması	
  

CSS, sadece tarayıcıda görünen sayfalar için değil, diğer mecralar için de
hazırlanabilmektedir. İlgili medya türü CSS sayfaya eklenirken belirtilir.

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/esas.css" media="screen, projection"/>
Örnek	
  17	
  CSS	
  biçemine	
  medya	
  türü	
  atanması	
  

Font Ailesi

Latin

all

Tüm cihazlar için kullanılır

aural

Sesli cihazlar için

braille

Körme engelliler için geliştirilmiş cihazlar için

embossed

Görme engelliler için geliştirilen yazıcılar için

handheld

Özel aöaçlı küçük cihazlar için

print

Yazıcılar için

projection

Projeksiyon cihazları için
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screen

Bilgisayar ekranı için

tty

Terminal yazılımları ve led panolar için

tv

Televizyonlar için

Tablo	
  8	
  CSS	
  medya	
  türleri	
  

HTML dosyalarının yanı sıra Flash dosyalarında da metin alanları düzenlemeleri için
CSS kullanılabilmektedir. Metin düzenlemek için CSS’de Tablo 9 daki özellikler
bulunmaktadır (Baltalı, 2011).
Özellikler

Açıklamlar

color

Metnin rengini düzenler

direction

Metin yönünü belirler

letter-spacing

Harf arasındakı boşlukları düzenler

line-height

Satır yüksekliğini belirler

text-align

Metnin hizalama seçeneklerini içerir

text-decoration

Metne üstçizgili veya altçizgili hale getirir

text-indent

Metnin İçerlek değerlerini düzerler

text-shadow

Metne gölge verilmekte kullanılır

text-transform

Metinde büyükharf (UPPERCASE) veya küçükharf
(LOWERCASE) gibi özellikleri düzenler.

white-space

Metin ile boşluk arasındakı ilişkiyi düzenler

word-spacing

Kelimeler arasındakı boşlukları düzenler

Tablo	
  9	
  CSS	
  Metin	
  (Text)	
  özellikleri	
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Metin düzenlemenin yanı sıra yazı karakterlerini düzenlemek için “font” özellikleri
bulunmaktadır (Tablo 10).
Özellikler

Açıklamlar

font-style

Yazı karakterinin stilini belittler

font-variant

Metnin küçük büyükharflerle (Small Caps) yazılmasını sağlar

font-weight

Yazı karakterinin kalınlığı belirler

font-size/line-height

Karakter boyunu belirler

font-family

Yazı karakteri ailesini belirler

caption

Tuş ve açılır çenekli menülerdeki karakterleri düzenler (

icon

Etiketler tarafndan kullanılan metni düzenler

menu

Menü yazı karakterleri düzenler

message-box

İletişim kutucuklarındakı (dialog boxes) yazı karakterlerini düzenler

Tablo	
  10	
  CSS	
  karakter	
  düzenleme	
  özellikleri	
  

2.3.3

ActionScript

ActionScript, Flash geliştiricilerinin sunum seviyesi mantığını tasarlamak için
kullandıkları bir betik dilidir. 21 Actionscript ECMAscript’in diyalektidir. Flash
Oynatıcısı (Player) üzerinde çalışmaktadır.
ActionScript ilk başta Macromedya tarafından Flash IDE üzerinde gotoAndPlay,
gotoAndStop, nextFrame gibi nextScene temel zaman çizelgesi denetimlerini yapmak
için geliştirilmiştir. 1994’de Flash 4 ile beraber duyurulan ActionScript 2 küçük bir
betik dili halinde geliştirilmiştir. Bu sürümle beraber ActionScriprt’te değişkenler

21

Betik dili (scripting language), uygulamaları denetlemek için kullanılan bir programlama dilidir.

57
(variables), ifadeler (expressions), operatörler, karar yapıları (if else yapısı) ve döngüler
eklenmiştir.
Macromedya’nın Adobe tarafından satın alınmasından sonra 2006 yılında ActionScript
3 duyurulur. ActionScript 3 Nesne Yönelimli Programlama (NYP)22, bir programlama
dilidir ve Adobe Flash dışında Adobe Flex ve birçok açık kaynak IDE ile geliştirilmesi
mümkündür (Moock, 2007). Günümüzde ActionScript ile web uygulamalarının yanı
sıra Adobe AIR 23 sayesinde mobil uygulamalar ve akıllı televizyon uygulamaları
geliştirilmektedir. Sınırlı da olsa DirectX 24 ve OpenGL 25 desteği ile 3 boyutlu
uygulamaların geliştirilmesine imkan tanımaktadır (Yönen, 2009). Video ve ses
dosyalarını üst düzeyde yönetme imkanı sunduğundan zengin internet uygulamalarında
kullanılmaktadır (Lott & Patterson, 2006).
Metin alanları, fontlar ve düzenlenmiş karakterler ActionScript’de birer nesnedir.
Yazının ActionScript ile düzenlenmesi aşağıdaki örnekteki gibidir. Metin nesnesi
oluşturulmadan önce font ve biçim nesnesi oluşturulmaktadır. Biçim nesnesi için font
nesnesine atanır ve boyut, hizalama, stil, içerlek gibi yazı karakteri özellikleri
tanımlanır. Metin alanları için biçem nesnesi tanımlandıktan sonra metin alanının diğer
özellikleri (konumu, yüksekliği, genişliği vb.) düzenlenir. Metin alanlarının içine metin
“text” özelliğine atanarak girilir. ( Örnek 18)

var myFont = new Font1();
var myFormat:TextFormat = new TextFormat();
myFormat.size = 15;
myFormat.align = TextFormatAlign.CENTER;
myFormat.font = myFont.fontName;
var myText:TextField = new TextField();
myText.defaultTextFormat = myFormat;

22

Nesne Yönelimli Programlama (NYP): (Object Oriented Programming) nesne ve sınıfların kullanıldığı
bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır.
23
Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) Adobe Flash, Apache Flex, HTML ve Ajax ile zengin
internet uygulamaları, mobil uygulamalar ve masaüstü yazılım uygulamaları geliştirme platformudur.
24
DirectX: Microsoft'un video oyunları başta olmak üzere çoklu ortam yazılımlarını rahat, hızlı ve
uyumlu şekilde hazırlayabilmek için yarattığı bir API yazılım programlama arayüzüdür.
25
OpenGL: Open Graphics Library (Açık Grafik Kütüphanesi), gelişmiş donanım desteğini kullanarak
hem iki hem de üç boyutlu grafikleri ekranda çizmek için kullanılan ücretsiz bir grafik uygulama
geliştirme arabirimidir.
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myText.embedFonts = true;
myText.antiAliasType = AntiAliasType.ADVANCED;
myText.text = "Örnek Çümles";
addChild(myText);
myText.border = true;
myText.wordWrap = true;
myText.width = 150;
myText.height = 40;
myText.x = 100;
myText.y = 100;
Örnek	
  18	
  Actionscript	
  3	
  ile	
  metin	
  düzenlemesi	
  

2.3.4

JavaScript, Ajax ve JQuery Kütüphanesi

ECMAScript’in diyalekti olan JavaScript tarayıcı üzerinde çalışan istemci taraflı (clientside) bir betik dilidir. 1995 yılında C dilinin tarayıcılara uyarlanmasıyla Brendan Eich
tarafından geliştirilmiştir. İlk başta Mocha, daha sonra LiveScript olarak adlandırılan
JavaScript isim benzerliğine rağmen Java dili ile ilişkili değildir. Netscape Navigator
2.0 ile birlikte duyurulan JavaScript Microsoft tarafından benimsenir ve 1996 yılının
Ağustos ayında piyasaya sürülen Internet Explorer 3.0 sürümünde desteklenir. Açık
kaynak bir yazılım dili olan JavaScript birçok kütüphaneye (AccDC, Ample SDK,
Backbone.js, FUEL, Google Web Toolkit, jQuery, jsPHP vb.) ve AJAX gibi sunucu
taraflı yazılımlarla entegre çalışan çatılara sahiptir.
AJAX Asynchronous JavaScript and XML (Eşzamansız JavaScript ve XML), internet
sayfalarında JavaScript ve XMLHttpRequest26 kullanımı ile etkileşimli uygulamalar
yaratan tekniğin adıdır. AJAX Web 2.0 genelgeçerlerinin oluşmasında önemli bir yere
sahiptir. Birçok Web 2.0 uygulaması AJAX teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur.
Bunların başında Google tarafından geliştirilen gmail gelmektedir (Özdemir, 2009).
AJAX sayesinde PHP veya ASP sayfası yenilenmeden veri tabanından içerik

26

İstemci tarafında çalışan dillerin doğrudan sunucuya HTTP ve HTTPS istemleri yollayıp yanıt
almalarını sağlayan uygulama arayüzüdür.
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çekilebilmektedir. Bu durum sayfada yenilenmesi gerekmeyen içeriklerin sabit
kalmasını sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde sunucuların yükü azalmakta ve
sayfaların yüklenme süreleri düşmektedir.
jQuery, John Resig tarafından 2006 yılında geliştirilmiş bir açık kaynak javaScript
kütüphanesidir. jQueryUI27 ve jQuery Mobile28 gibi yardımcı teknolojiler sayesinde bir
yazılım çatısı (framework) haline gelmiştir. Daha önceden sadece Flash ile mümkün
olan animasyonlar ve kullanıcı etkileşimi jQuery ile belli bir ölçüde yapılabilmektedir.
jQuery’nin yaygın olarak kullanılmasının başka bir nedeni de modern web
tarayıcılarında ortak sonuç elde edilebilinmesidir (Çelik, 2012). jQuery'nin resmi
sitesinden (www.jquery.com) jQuery dosyası indirilip kullanılabildiği gibi sayfa
içerisinde bağlantı oluşturularak da kullanılabilmektedir. Dosya boyutunun küçük
olması ve tarayıcılar arası desteğe sahip olması jQueri’nin yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Bugün dünyanın en büyük paylaşım sitesi olan Facebook jQuery teknolojisini
kullanmaktadır.

2.3.6

Sunucu Taraflı Teknolojiler

Sunucu taraflı teknolojileri kullanmak için sunucu taraflı çalışan yazılımlar, bu
yazılımların üzerinde çalışabilecekleri sunucu yazılımları ve veri tabanı yönetim
sistemlerine ihtiyaç vardır. HTML sayfalarına gömülü kodların sunucu üzerinde
çalışmasıyla veri tabanından veriler web sitesinde görüntülenebilmektedir. İstemci ile
veri tabanı arasında köprü görevi gören sunucu taraflı yazılımlar veri çekmenin yanı sıra
veri güncellemek, silmek ve veri tabanına veri girmek için kullanılmaktadır. Sunucu
taraflı yazılım ilk olarak 1995 yılında Fred Dufrense tarafından kullanılmıştır (Richards,
2006). İlk uygulamalar C, Perl ve Shell Script29 gibi diller kullanılarak CGI30 temelinde
yapılmıştır. Bu yöntem kullanıldığında kodlar işletim sistemi tarafından işlenmektedir.

27

Animasyon ve HTML objelerine gelişmiş etkiler vermeyi sağlayan JavaScript kütüphanesi.
Cep telefonlarındaki dokunma özelliklerini destekleyen ve cep telefonu ölçülerine uyarlanmış
JavaScript çatısıdır (Reid, 2011).
29
Shell Script: Windows, UNIX gibi işletim sistemlerine komut satırından yazılan programlama dili
30
CGI : Common Gateway Interface (Ortak Ağ Geçidi Arabirimi)
28
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Günümüzde ASP ve PHP gibi sunucu taraflı yazılım dilleri doğrudan tarayıcı tarafından
işlenmektedir.
ASP ve ASP.NET : ASP Active Server Pages (Etkin Sunucu Sayfaları) kısaca ASP,
Microsoft'un ilk dinamik web sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu taraflı betik
motorudur. Klasik ASP ya da ASP Klasik olarak da bilinir. ASP.NET, ASP'ye oranla
çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (common
language runtime) altyapısına dayalı çalışır. Diğer bir deyişle, yazılımcılar .Net çatısı
tarafından

desteklenen

tüm

dilleri

ASP.NET

uygulamaları

geliştirmek

için

kullanabilirler.
CGI ile C: Common Gateway Interface (Genel Ağ Geçidi Arayüzü) devinimsel web
sayfaları oluşturmak için kullanılan ilk teknolojidir. Sunucu üzerindeki “cgi-bin/”
dizininde bulunan C dilinde yazılmış kodlar tarafından işlemler gerçekleştirilmektedir.
ColdFusion Markup Language: Kısaca CFML olarak da bilinen yazılım dili JVM31,
.NET ve Google App Engine (Google Uygulama Motoru) üzerinde çalışmaktadır.
Çeşitli ticari ve açık kaynak türevleri bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Adobe
ColdFusion’dur.
JavaServer Pages ile Java : Java teknolojilerinden biri olup dinamik web sayfalarını
HTML, XML gibi dillerle oluşturmak için kullanılır. Apache Tomcat veya Jetty web
sunucuları üzerinde çalışmaktadır.
Server-side JavaScript : JavaScript betik dilinin sunucular üzerinde çalışan türevidir.
Perl CGI : 1987 yılında Larry Wall tarafından UNIX için geliştirilen genel amaçlı Perl
yazılım dilinin sunucu üzerinde çalışan türevidir. PHP ve ASP yaygınlaşmadan önce
sunucu taraflı yazılımlarda en çok tercih edilen dil idi.
PHP : Hypertext Preprocessor (Hipermetin Önişlemcisi) aslen Personal Home Page
(Kişisel Ana Sayfa) olarak adlandırılan Rasmus Lerdorf tarafından, web üzerinden
sayfasına ziyaret edenleri izlemek amacıyla bir dizi Perl betiği kullanılarak
geliştirilmiştir. Kısa sürede birçok yazılımcının desteğiyle en yaygın açık kaynak
sunucu taraflı programlama dili haline gelmiştir. Sürekli geliştirilerek PHP 3 sürümü
oluşturulmuştur. Daha sonraları yeniden ele alınmış ve Zend motoru PHP4'ü
yaratmıştır. Günümüzde PHP, bloglardan forumlara, portal sistemlerinden veri
31

JVM: Java Virtual Machine (Java Sanal Makinesi)
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tabanlarına, yapay sinir ağlarından matematiksel sistemlere, sınıflardan fonksiyonlara
her türlü işlevde kullanılır. PHP ile yazılmış birçok anaçatı ve içerik yönetim sistemi
bulunmaktadır.
Django ile Python (*.py): Python Programlama Dili için hazırlanmış ve BSD lisansı ile
lisanslanmış yüksek seviyeli bir web çatısıdır. Basit kurulumu ve kullanımı, detaylı hata
raporu sayfaları ve sunduğu yeni arayüz kodlama yöntemleriyle diğer sunucu yazılımı
ve çatılardan kendini ayırmaktadır. İsmi, ünlü jazz gitaristi Django Reinhardt'tan
gelmektedir.
Ruby, e.g. Ruby on Rails (*.rb, *.rbw): Ruby On Rails, Ruby diliyle yazılmış, açık
kaynak kodlu bir web uygulama geliştirme çatısıdır (framework). Rails adıyla da bilinen
Ruby on Rails; Model-View-Controller (Çoklu Görüntü Denetleyicisi) yaklaşımını
benimsemekte olup, geliştiricilere web sunucusu bilgilerini toplama, veritabanındaki
bilgileri sorgulama veya düzenleme ve sayfa şablonunu işleme noktalarında pek çok
kolaylık sağlamaktadır.
SMX (*.smx): Server Macro Expansion (Sunucu Makro Genişlemesi) makroları32 web
sayfaları ile bütünleştirmek için kullanılan programlama dilidir.
Lasso (*.lasso): LassoSoft tarafından geliştirilmiş web tarayıcıları kullanarak HTTP ve
veritabanı sunucularına bağlanırken arayüz görevi gören yorumlayıcı (interpreter)
programlama dilidir.
WebDNA (*.dna,*.tpl) : Gömülü veri tabanı sisemine sahip sunucu taraflı çalışan
programlama dilidir.
OpenEdge (*.r,*.w): OpenEdge Advanced Business Language

(Gelişmiş İş

Uygulmaları Dili) veya OpenEdge ABL Progress Software Corporation (PSC)
tarafından geliştirilen özel amaçlı proglamlama dilidir.
Sunucu üzerinde çalışan betik programlama dillerinin yanı sıra veri tabanı yönetim
sistemleri de devimsel web siteleri yaratmak için kullanılmaktadır. Veri tabanı yönetim
sistemi (Database Management System) veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak,
kullanmak, değiştirmek ve veri tabanı sistemleri ile ilgili her türlü işletimsel
gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış sistem ve yazılımlardır.

32

Bilgisayar biliminde klavye ve fare ile girilen girdi verileri.
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2.3.7

İçerik Yönetim Sistemleri:

Kısaca CMS (Content Management System) İçerik Yönetim Sistemleri katılımcı
teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı
olan yazılım dizgeleridir. Genellikle modüllerden oluşan raporlama, analiz ve esneklik
özelliklerine sahip içerik yönetim sistemleri programlama bilgisine sahip olmayan web
geliştiriciler tarafından tercih edilmektedir. PHP programlama dili ile yazılmış Joomla,
WordPress, Drupal en yaygın içerik yönetim sistemleridir.
Joomla : PHP ve MySQL ile geliştirilmiş açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir.
Sağlıklı Türkçe dil desteği de tamamıyla yapılandırılabilir ve çok esnek bir sistemdir.
Resmi sitesi www.joomla.org’dur.
WordPress : GPL

(General Public Class) lisansına sahip, PHP ve MySQL

kullanılarak yazılmış bir kişisel yayın sistemidir. B2/cafelog projesinin resmi devamı
kabul edilir. Google tarafından çok hızlı dizinlenir ve sayfa açılışları hızlıdır. Joomla ve
Drupal’e göre daha az modüle sahip olmakla beraber kullanıcı dostu arayüzü ve
sadeliğinden dolayı sıkça tercih edilmektedir. Resmi sitesi www.wordpress.org’dur
Drupal: Ücretsiz ve açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir. Modüler yapısı
sayesinde, web uygulama çatısı, topluluk portalı, forum ya da blog motoru olarak da
kullanılabilmektedir. 2000'li yılların ortalarında Drupal esneklik, genişleyebilirlik,
yönetim kolaylığı ve etkin bir topluluğun desteği ile popülerlik kazanmıştır. Drupal
PHP programlama dili ile yazılmıştır. Bununla birlikte Drupal tabanlı bir web sitesinin
kurulumu,

geliştirilmesi

ve

bakımı

genellikle

gerektirmemektedir. Resmi sitesi www.drupal.org’dur.

PHP

programlama

becerisini

3. BÖLÜM :
WEB TASARIMINDA TİPOGRAFİ
Web Tipografisi terimi internet sayfalarında tipografinin kullanımı olarak anlatılabilir.
İnternetin ilk yıllarında fontlar tarayıcıların ayarları tarafından yönetilirdi. Fontların
görüntülenmesinde bir genelgeçer olmadığından bu dönemde tipografik düzenler de son
kullanıcı için geçerli olmuyordu. Netscape tarafından 1995 yılında <font> etiketi
tanıtıldı ve HTML2 ile birlikte kullanımı genelgeçerleşti. Bu düzenlemeden sonra sınırlı
da olsa web tasarımında tipografik düzenlemeler ortaya çıkmaya başladı.
Information Architects’in kurucusu Oliver Reichenstein’a göre web tasarımın %95’i
tipografidir ve teknolojik sınırlamalar aslında başarılı web siteleri için engel değildir.
Web tipografisinin gelişiminin erken döneminde bazı istatistik bilgilere dayanarak ve
genellemeler yaparak web sitelerinde iletilmek istenen bilginin % 95’nin yazı olduğunu
ve bundan dolayı da web tasarımın %95’nin tipografi olduğu söylenebilir. Sadece
web’de değil, aynı zamanda genel anlamda tasarımın büyük ölçüde tipografiden
oluştuğunu bir çok alandan farklı minimalist örnekler gösterilebilir. Örneğin, Görüntü
27’deki gibi bir web sitesi hiç görsel veya renk kullanılmadan tasarlanabilir. Başka bir
deyişle metin sadece içerik değil aynı zamanda ara yüzdür. Bundan dolayı web
tasarımındaki temel sorunlardan olan kısıtlı font bankası da sorun olarak değil, aksine
bir avantaj olarak ele alınabilir. Görüntü kalitesi sorunu da başarılı bir tipografik
düzende son kullanıcı açısından önemsiz bir ayrıntı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca
her platformda benzer sorunların varlığı inkar edilemez. Bu sorunların üstesinden
gelmek için teknolojinin gelişmesini beklemek yerine tasarımı uygunlaştırmak
tasarımcının görevidir (Reichenstein, 2006).
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Görüntü	
  27	
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3.1

WEB TİPOGRAFİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Bilgisayar ekranında tipografinin görüntüsü kağıt üzerindeki görüntüden farklılık
göstermektedir. CTR1, LED2, LCD3 ve Plazma ekranlarda gösterim biteşlem (bitmap)
temelinde sürdürülmekte, görüntülemenin kanavaya (Grid) dayalı bu ortamı klasik
basımcılığın nesne ürünlerindeki keskin, nitelikli ve temiz görüntülerini henüz
sunmamaktadır. Bu durum ise bu ortamlarda yapılacak yayınların tasarımında farklı bir
yaklaşım içinde olmayı gerektirmektedir (Sarıkavak, Görüntülükte Sayısal Font
Sorunları-1, 2006). Web ortamında tasarım tipografi açısından birçok sınırlılık
getirmektedir. Bunların başında geliştirilen web sitesinin boyutunun düşük internet
hızlarında da kullanıcıyı çok bekletmeden yüklenebilmesi için “web safe” fontlar
tercihinin zorunluluk olması gelmektedir. Metnin hiyerarşisi, dikey akışın korunması ve
içeriğin değişkenliği göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli hususlardır.
Web ortamı kullanıcılar açısından standartları tam olarak oturmadığından ve diğer
ortamlara göre olanakların daha geniş olmasından dolayı çok karışıktır. Örneğin bir
kitapta veya dergide düzen oturmuş durumdayken web sitelerinde başlıklar üste, altta,
sağda, solda olabilir, önemli not ve uyarılar sadece kullanıcı etkileşimiyle etkinleşebilir

1

CTR: Chatode Ray Tube (Katot Işınlı Tüp)
LED: Light Emitting Diode (Işık Yayan Diyot)
3
LCD: Liquid Cyristal Display (Sıvı Kristal Diyotlar)
2
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veya ana metnin üzerine istenmeyen bir pencere açılabilir. Bunlara sitenin görüntüleme
aracının teknik özellikleri de eklenince kullanıcının sitede yolunu bulması
zorlaşmaktadır. Bundan dolayı kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi tasarımcının ana
görevi haline gelmekte ve tipografi de bu görevi başarmak için en önemli araç
olmaktadır (Allen, 2001).

3.2

WEB TİPOGRAFİSİNİN GUTENBERG TİPOGRAFİSİNDEN

FARKLARI
Web üzerindeki tipografi ile Gutenberg tipografisi arasındaki farklar görüntü kalitesi ve
değişkenlik olarak iki ana başlık altında incelenebilir. Görüntü kalitesi ve değişkenlik
sadece Web tipografisine ait olmayıp ekran üzerinde görüntülenen bütün yazılar için
geçerlidir. Ekran üzerindeki genel sorunların yanı sıra, web tarayıcı yazılımları ve son
kullanıcı çeşitliliğinin artmasından kaynaklanan ek sınırlılıklar getirmektedir.
DPI (dot per inch) inç başına düşen nokta sayısıdır. Ekranda en küçük birim yani nokta
piksel olduğundan PPI (pixel per inch) olarak adlandırılır. DPI ile PPI farklı kavramlar
olmasına rağmen sıklıkla aynı anlamda kullanılmaktadır. PPI ekrandaki DPI olarak
nitelendirilebilir. Günümüzde kullanılan bütün ekranların PPI yani bu durumda DPI
değerleri 72’dir. Ama yüksek kaliteli bir fotografik görsel 1200 DPI’lık baskı
makinesinde 600 DPI olarak basılabilir. İnsan gözü açısından bir fark olmasa da 2002
yılından günümüze üretilen 4800 DPI’lık makineler mevcuttur (Clark Vision, 2005). Bir
görüntüyü oluşturmak için ne kadar çok piksel kullanılırsa görsel aslına o kadar yakın
olur. Görüntü kalitesini açıklamak için çözünürlük kavramı kullanılmaktadır. Bu
yaklaşım tam olarak doğru olmasa da bilgisayarların ekranlarda ürettikleri VGA 4
görüntüler için geçerlidir. Bilgisayar ekranındaki görüntünün çözünürlüğü ekran kartı
tarafından belirlenirken ekranların da özel çözünürlükleri bulunmaktadır. CTR
monitörlerde bu değer esnekken LCD ve Plazma ekranlarda optimal değerler
bulunmaktadır (Staples, 2000).
Web tipografisini basılı tipografiden ayıran başka bir nokta da tasarımın yer aldığı
ortamdır. Web tasarım öğelerinin görüntülendiği tarayıcıların boyutları değişkendir.
4

VGA: Video Graphics Array (Video Grafik Dizisi)
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Tarayıcıların üst menüsünün kalınlığı bile görünen alanın yüksekliğine etki etmektedir.
Ekranların boyutlarının yanı sıra çözünürlükleri de tasarımın son kullanıcı tarafından
görüntülenmesini etkilemektedir.
Görüntülükteki görüntü, ekran çözünürlüğü tarafından denetlenmekte ve bu değer
araçlara göre büyük değişiklik göstermektedir. Çizelge 3’de son dört yılda ekran
çözünürlüklerinin değişimi gösterilmiştir.
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1280x1024	
  

30%	
  

1280x800	
  

25%	
  

1366x768	
  

20%	
  

1440x900	
  

15%	
  

1600x900	
  

10%	
  

1680x1050	
  

5%	
  

1920x1080	
  
Diğer	
  

0%	
  
2009	
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2011	
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Çizelge	
  3	
  2009-‐2012	
  yılları	
  arası	
  ekran	
  çözünürlük	
  kullanım	
  oranları	
  	
  

Ekran çözünürlüğü artırıldıkça, görüntülükte sunulan masaüstü ögeler ya da açık bir
programın unsurları gitgide daha küçük boyutlarda görüntülenmektedir. Bu durum
ekran üzerinde gerçek ölçülerin değerlendirilmesini güçleştirmekte, üstelik ölçü
kavramını sanal bir duruma taşımaktadır. Görüntülük üzerinde dizilen bir dizginin
örneğin kaç punto olduğu ve buna bağlı olarak görüntülük üzerinde nasıl göründüğü
gösterim çözünürlüğüne doğrudan bağlıdır ve bu nedenle punto, pika, milimetre,
santimetre vb. gibi fiziki değerleri ifade etmezler (Sarıkavak, Görüntülükte Sayısal Font
Sorunları-2, 2007). Yapılan tasarımların görüntülenmesi son kullanıcının görüntüleme
cihazının çözünürlük ayarına göre farklılık gösterecektir. Aşağıda MacOSX 10.7- Lion
(Görüntü 28) ve Windows 7 (Görüntü 29) çözünürlük ayar pencereleri gösterilmektedir.
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Görüntü	
  28	
  MacOS	
  10.7	
  işletim	
  dizgesinde	
  ekran	
  çözünürlüğünü	
  ayarlama	
  aracı	
  

Görüntü	
  29	
  Windows	
  7	
  işletim	
  dizgesinde	
  ekran	
  çözünürlüğünü	
  ayarlama	
  aracı	
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Web için tipografik düzenleme yapılırken görüntü kalitesinde oluşabilecek sorunlar ve
gösterilen ortamın boyut ve çözünürlük değişiklikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Görüntü kalitesinde oluşabilecek sorunlardan kaçınmak için çözüm web için doğru
fontların tercihi ve özellikle tırnaklı yazı karakterlerinde punto seçimi yapılırken ara
değerlerin ve çok küçük değerlerin kullanımından kaçınmak tavsiye edilmektedir.
Görüntülenen ortamın çözünürlük ve boyut değerlerinin değişkenliğinden kaynaklanan
sorunların çözümü için de iki temel yaklaşım benimsenmektedir. Bunlardan bir tanesi
en yaygın ve optimal olan çözünürlük ve boyutu standart almaktır. Günümüzde bu
değerler 13 inc monitör ve 900x600 çözünürlük değeridir. Ama bu yol izlendiğinde
mobil cihazlar bu aralığın dışında kalabileceğinden o cihazlar için alternatif web
sitesinin tasarımı gündeme gelmektedir. Diğer bir çözüm de tasarımda kullanılan
ölçüleri ya tümüyle ya da kısmen % cinsinden vermektir. Bu durumda da tasarımdaki
metinlerin okunurluğunu kaybetmeme ve metin ile görseller arasındaki ilişkinin
bozulmaması için değişken yazı boyutları belirli çerçevelerle sınırlandırılmalıdır.

3.3

WEB TİPOGRAFİSİNİN KULLANIMI VE UYGULANIŞI

1989 yılında CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştirerek WWW
sistemini kurmuş olan bilgisayar profesörü Sör Tim Berners-Lee “Web uygulamaları;
herkes için, her yerden, her zaman ve her araçla ulaşılabilir olmalıdır.” demiştir. Bu
bağlamda genel olarak web tasarımında göz önünde bulundurulması gereken
erişilebilirlik ve kullanılabilirlik olmak üzere 2 temel husus vardır ve bunlar web
tipografisi için de geçerlidir (Hodge, 2008).
Erişilebilirliği sağlamak için web sitesinin tasarımı yapılırken sitenin birçok platformda
erişileceği göz önünde bulundurularak boyutlandırmanın değişkenliği ve buna bağlı
olarak punto seçimi ile boşluk ve hizalama yapılırken web genel geçerlerine
uyulmalıdır. Web sitesinin Windows, Linux, MacOS gibi farklı platformlarda
görüntülenebilmesi için yazı karakteri seçimi ve seçenekler doğru belirlenmelidir.
İçerik düzenlenirken tipografik öğeler kullanılabilirliği sağlamalıdır. Yani kullanıcı
aradığını kolay ve sorunsuz bir biçimde bulabilmeli, site tahmin edilebilecek bir
nitelikte olmalı ve kullanıcı ilk defa karşılaştığı bir aracı kolayca kullanabilmelidir. Bir
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metin yazılırken kelimelerin doğru sırası onun anlaşılması için ne kadar önemliyse
okunurluğu sağlamak için tipografik düzenleme de o kadar önemlidir (Allen, 2001).
Web tipografisinde dikkat edilmesi gereken başka bir konu da vurguların kullanımıdır.
Örneğin web’de altçizgili metin bağlantı (link) anlamına geldiğinden başka amaçlar için
kullanımından kaçınılmalıdır (Miner, 2007). Altçizgili, italik ve mavi renkli metinler
bağlantı anlamına gelmektedir. Ama bazı durumlarda bu 3 özellikten vazgeçilmesi
mümkündür. Örneğin sitenin tasarımına zarar vereceği düşünüldüğünde, renk
uyumunun sağlanması açısından veya hiyerarşiyi tehlikeye sokacağı durumlarda
bağlantılar başka bir renkte veya farklı bir vurguda kullanılabilir. Örneğin Görüntü 5’de
görüldüğü gibi, sayfanın altındaki bağlantı renk uyumunun sağlanması açısından açık
yeşil olarak verilmiştir.

Görüntü	
  30	
  İlaç	
  Takip	
  Sistemi	
  portalındaki	
  bir	
  içerik	
  	
  sayfası	
  <h1>	
  ve	
  <h2>	
  	
  ve	
  <a>	
  etiketleri	
  sayfada	
  renk	
  
uyumu	
  sağlamak	
  için	
  düzenlenmiş.	
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3.3.1 Değişken Boyutlandırma
Web sitesinde tasarımın bulunduğu ortam değişiklik göstereceğinden metin de bu
değişkenliğe uyum göstermelidir. Bu uyumu sağlamak için metindeki boşlukları,
hizalamaları ve yazı boyutunu amaca uygun belirlemek gerekir. Harf boyunu web
sitesindeki diğer tasarım öğeleri ile doğru orantılı değiştirmek veya diğer öğelerden
bağımsız yönetmek yapılması gereken tercihlerdir (Beaird, 2010).
Görüntü 31’de metin ve sitenin geri kalanı doğru orantılı olarak boyutlanmaktadır. Bu
seçim sitenin içeriği ve amacı ile alakalı olarak değişebilir.

Görüntü	
  31	
  Geleneksel	
  web	
  tasarım	
  örneği.	
  www.helecon.com’un	
  aslı	
  ve	
  %50	
  küçültülmüş	
  hali.	
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Görüntü 32’deki örnekte olduğu gibi, bazı tam ekran çalışan web sitelerinde
kullanıcının siteyi boyutlandırması tümüyle engellenebilmektedir. Bunun sebebi sitenin
veya metnin boyutunun değiştirilmesinin sitenin tasarımını etkilemesidir.

Görüntü	
  32	
  Tam	
  ekran	
  web	
  sitesi	
  örneği.	
  	
  

Görüntü 31’de tarayıcı seçeneklerinden site büyütüldüğü veya küçüldüğü zaman bütün
öğelerin boyutu değişmekte ama yazı akışı yeni ölçülere göre yeniden şekillenmektedir.
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Görüntü	
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  görüntüsü.	
  

3.3.1.1 Harf boyu seçimi
Web geliştirme araçları kullanılırken harf boyunu belirlemek için punto(pt)’nun yanı
sıra piksel(px), yüzde (%) ve ‘em’ kullanılabilir. Punto olarak ölçülendirmek sayfanın
görünümünü son kullanıcının tarayıcı ve makinesinin metin ayarlarına bırakmak
demektir. Ayrıca punto skalasındaki değerler diğer ölçü birimlerine göre azdır, örneğin
6px ve 7px her ikisi de punto skalasında 5pt’dur. Masaüstü yayıncılıkta kullanılan bu
birim günümüzde web tasarımında pek tercih edilmemektedir. Harf boyunu piksel
olarak belirlemek cep telefonu gibi yüksek çözünürlüklü ve düşük ekran boyutuna sahip
araçlarda yazıyı okunmayacak kadar küçük gösterirken daha eski ve çözünürlükleri
düşük ekranlarda harfler karelenebilir. Piksel, kullanılan ekran çözünürlüklerinin çok
yüksek olmadığı, web’in yeni yaygınlaştığı dönemlerde en çok tercih edilen ölçü
birimiydi, ama günümüzde harf boyunu yüzde veya ‘em’ olarak vermek daha çok tercih
edilmektedir. Harf boyu yüzde olarak belirlendiğinde metin, tarayıcının 100% olarak
kabul ettiği değer referans alınarak gösterilmektedir. Bu değer genellikle 14-16 pixel
aralığındadır. Bazı durumlarda % birimi kısmen kullanılabilir. Örneğin web sitesinde
hep tek satır olarak görüntülenmesi istenen bir metin yüzde olarak belirlenirse satır
genişliği ekran genişliği ile oranlanacağından bu sağlanabilir. Günümüzde yaygın
olarak tercih edilen ‘em’ biriminin değeri kullanılan yazı karakterindeki büyük ‘M’
harfinin genişliğidir. Sayısal tipografide harf yüksekliği her yazı karakteri için
tasarımcısı tarafından belirlenmektedir. Ama genel olarak harf yüksekliği harf
genişliğinin yani em değerinin %70’i ve x-yüksekliği de em değerinin %48’dir
(Bringhurst, 1992). Buradaki x-yüksekliği küçükharf boyu olarak kabul edilmektedir.
Görüntü 34’de solda Perpetua sağda da Calisto yazı karakterlerinin em ölçüleri
görünmektedir.
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Görüntü	
  34	
  Perpetua	
  (solda),	
  Calisto(sağda)	
  yazı	
  karakterlerinin	
  em	
  ölçüleri.	
  

Günümüzde değişken em ve % gibi ölçü birimleri pixel ve punto gibi sabit ölçü
birimlerine göre daha sık tercih edilmektedir. Sayfa içerisindeki diğer tasarım öğelerine
göre metni boyutlandırmak gerektiğinde %, daha genel bir oranın korunması tercih
edilmişse em kullanılmaktadır. Bu değerlerin birbirine tam olarak çevrilmesi söz konusu
olmasa da yaygın olarak kullanılan cihaz ve tarayıcılar için bir genelleme
yapılabilmektedir. Tablo 3’de bu yaklaşık değerler listelenmiştir.
Piksel

em

Yüzde

Punto

6px

0.375em

37.5%

5pt

7px

0.438em

43.8%

5pt

8px

0.500em

50.0%

6pt

9px

0.563em

56.3%

7pt

10px

0.625em

62.5%

8pt

11px

0.688em

68.8%

8pt

12px

0.750em

75.0%

9pt

13px

0.813em

81.3%

10pt

14px

0.875em

87.5%

11pt

15px

0.938em

93.8%

11pt

75
16px

1.000em

100.0%

12pt

17px

1.063em

106.3%

13pt

18px

1.125em

112.5%

14pt

20px

1.250em

125.0%

15pt

21px

1.313em

131.3%

16pt

22px

1.375em

137.5%

17pt

23px

1.438em

143.8%

17pt

Tablo	
  11	
  Tarayıcılarda	
  harf	
  boy	
  birimlerinin	
  karşılaştırmalı	
  değerleri	
  

Web sitesi için harf boyu belirlenirken kullanıcı profilinin, tipografik öğelerin diğer
tasarım öğeleri ile olan ilişkisinin ve tercih edilen yazı karakterinin göz önünde
bulundurulması gerekir. Çocuklar için veya görmesi zayıflamış kullanıcılardan oluşan
bir hedef kitlesine hitabeden web sitesi geliştirilirken harf boyu %100 veya üzeri daha
uygundur. Renkli bir görsel üzerindeki metnin okunur olabilmesi için daha büyük
yazılmalıdır. Tırnaklı yazı karakteri tercih edilmiş ise harf büyüklüğünün %80 altına
düşmemesine dikkat edilmelidir, zira baskıda okumayı kolaylaştıran tırnaklar ekranda
zorlaştırabilir. Web sayfasında metin alanının sınırlanmadığı durumlarda, ana metin için
11pt veya 14px sorunsuz okumayı sağlamaktadır ve günümüzde en yaygın doğru
kullanımdır.

3.3.1.2 Boşluk ve hizalama seçenekleri
Metnin satır aralarında, sağında ve solunda yeterli boşlukların verilmesi metnin
okunurluğunu artırmaktadır. Harf yüksekliği ile satır yüksekliği doğru oranlanmalıdır.
Harf

boyunun

değiştiği

durumlarda

satır

yüksekliğinin

de

güncellenmesi

unutulmamalıdır. Çünkü rahat okuma için satır uzunluğu arttıkça satır arası boşluğunun
da artması gerekmektedir.
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Görüntü	
  35	
  Myriad	
  Pro	
  harf	
  	
  ve	
  satır	
  yüksekliği.	
  

Web’de metin alanlarının gazete ve dergilerdeki gibi çok sayıda sütuna bölünmesi veya
bir kitap sayfası gibi çok uzun satırlardan oluşturulması doğru bir uygulama değildir.
Bunun nedeni web sitelerinde metin aşağı doğru akar ve dikey olarak sayfanın aşağı
doğru uzaması bir kolaylıktır. Sayfalardaki metinleri sola doğru hizalamak genel
tercihtir ve metinleri her iki tarafa yaslamak tercih edilmez.
Metin Puntolarında (son kararın her durumda seçilen yazı karakterine, x-yüksekliğine
ve punto ölçüsüne bağlı olması koşuluyla) ortalama 35-55 karakterlik satır uzunluğu
görüntülük için uygundur (Sarıkavak, 2007). Fakat bu kesin bir ölçü değildir. Kimi
zaman tasarıma bağlı olarak daha az veya daha fazla olabilir (Sarıkavak, 2004).
Elastik (Responsive) web sitesi tasarımlarında ortaya çıkabilecek boşluk ve hizalama
sorunları öngörülmelidir. Örneğin Görüntü 36’de webdesignerwall.com web sitesinin
ana sayfasını 1440x900 çözünürlükteki görüntüsünü verilmiştir. Aynı web sitesinin
gittikçe daralan görüntüleri Görüntü 37, Görüntü 38 ve Görüntü 39’da örneklenmiştir.
Görüntülerden de anlaşılacağı gibi, alan daraldıkça boşluklar otomatik olarak yeniden
düzenlenmekte ve bazı öğeler yer değiştirmektedir. Harf boyunun değiştirilmesi söz
konusu değildir. Görüntü 40 ve Görüntü 41’de olduğu gibi, bazı durumlarda içeriğin
hiyerarşisi veya vurgu önceliğine göre alan değişimlerinde bazı metinler yeniden
boyutlandırılabilir. Bu gibi değişken tasarımlar yapılırken yazının okunurluğunun ve
hiyerarşinin korunması en önemli hedeflerdir. Web sitesi tasarımı yapılırken metinlerin
etrafında yeterli boşluk bırakılmalıdır. Eğer düzenlemeye uygun boşluklar yapılmazsa
alan daraldığında sitenin estetik görüntüsü aksar veya metin okunmaz hale gelir.
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Görüntü	
  36	
  webdesignerwall.com	
  sitesi	
  1440x900	
  çözünürlükte	
  tam	
  genişlikte.	
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Görüntü	
  37	
  webdesignerwall.com	
  sitesi	
  1440x900	
  çözünürlükte	
  %70	
  genişlikte.	
  	
  	
  

Görüntü	
  38	
  webdesignerwall.com	
  sitesi	
  1440x900	
  çözünürlükte	
  %50	
  genişlikte.	
  	
  	
  

79

Görüntü	
  39	
  webdesignerwall.com	
  sitesi	
  1440x900	
  çözünürlükte	
  %30	
  genişlikte.	
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Görüntü	
  40	
  2011.full-‐frontal.org	
  web	
  sitesinin	
  bilgisayardaki	
  görünümü	
  

Görüntü	
  41	
  2011.full-‐frontal.org	
  web	
  sitesinin	
  cep	
  telefonundaki	
  görünümü	
  

3.3.2 Yazı Karakteri Seçimi ve Kullanımı
Web sitesi için yazı karakteri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
kullandığınız font dosyasının web sitesinin karakter kodlama genelgeçerindeki tüm
karakterlerin karşılığını bulundurmasıdır. Tasarlanan web sitesinin içeriği genellikle
tasarımcının denetimi olmadan girildiği için, özellikle Latin abecesi dışında olan veya ^,
$, §, {, }, \ vb. gibi karakterler ilgili karakter kodlamasının kod numarasıyla veya
beklenmedik başka bir şekilde gözükebilir.
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Karakterlerin farklı boyut ve çözünürlüklerde de okunabilirliğini kaybetmemesine
dikkat

edilmelidir.

Örneğin

tırnaklı

yazı

karakterleri

baskıda

okunurluğu

kolaylaştırırken tarayıcı üzerinde çok ince tırnaklardaki piksel kalınlıkları tam değere
doğru yuvarlanamadığında bazı tırnaklar hiç gözükmezken diğerleri gereğinden kalın
olabilmektedir. Çok ince ve çok kalın et kalınlığına sahip fontlar farklı büyüklüklerde
farklı sonuç vermektedir. Görüntü 42’de de görüldüğü gibi Verdana yazı karakterinin
“Regular” seçeneği kullanıldığında doğru sonuç elde edilirken, “Small Caps Italic”
seçeneği kullanıldığında büyükharflerin et kalınlığı küçükharflerden kalın olarak
görüntülenmektedir.

Bu

gibi

durumlar

bazen

font

tasarımındaki

hatalardan

kaynaklanırken bazen de bazı fontların belirli boyutlar için tasarlanmadığından
kaynaklanmaktadır.

Görüntü	
  42	
  Verdana’nın	
  tarayıcı	
  üzerinde	
  12	
  punto,	
  regular	
  (solda)	
  ve	
  Small	
  Caps	
  Italic(sağda)	
  olarak	
  	
  
görünümü.	
  

Web tasarımında font seçerken öncelik ‘Web Safe Font’ listesinde bulunan fontlar
olmalıdır (Peck, 2003). Çünkü bu fontlar yaygın olarak kullanılan bütün işletim
dizgelerinde yüklü bulunmakta ve site yüklenirken ayrıca font veya görsel (image)
yükleme işlemine gereksinim duymamaktadır. Böylece sitenin boyutu düşmekte ve site
daha hızlı yüklenmektedir.
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3.3.2.1 Font Biçimleri
Web sitelerinde fontların doğru çalışabilmesi için ortak genelgeçerlere ihtiyaç vardır.
Yazı karakterlerini ortak kullanma ihtiyacı web’den çok daha önce ortaya çıkmıştır. Bu
ihtiyaca ilk önce Adobe Systems 1982 yılında PostScript5 ile cevap vermiştir. PostScript
ilk olarak ortaya çıktığında herhangi birinin kullanabileceği, dizgeye ya da ‘donanıma
özel olmayan’ (non-proprietry) bir dil olarak duyurulur. Bu, gerekli düzenlemeleri
yapabilmek için dil biçimlemesinin (format) açılmasının gerekli olmadığını
belirtmektedir ve yalnız Adobe donanımlarından değil, aygıtların geniş bir çeşidinde
verinin çıktı için kullanılabilecek olması demektir (Sarıkavak, Sayısal Tipografi 1,
2005). PostScript 80’li yıllar boyunca Adobe tarafından geliştirilmiştir.
1989 yılı Mart ayında, Apple Computer ve Microsoft Corporation “Royal” adını
verdikleri kendi font teknolojilerini oluşturmayı planladıklarını açıklarlar. 1990’da,
sonunda “TrueType” font teknolojisi Apple Computer tarafından duyurulur. Monotype
Typography, “Windows” ve “OS/2” işletim dizgelerinde kullanılması için Microsoft’a
TrueType biçimlemesinde 13 öbek fontluk bir takımı lisanslar (Sarıkavak, Sayısal
Tipografi 1, 2005). TrueType’ın dosya uzantısı .ttf ve .tte dir ve günümüzde MacOsX
ve Windows işletim dizgeleri ve bu işletim dizgeleri üzerinde çalışan tarayıcılar
tarafından tanınmakla beraber web kullanımında özellikle satır yüksekliği açısından
farklı sonuçlar verebilmektedir.
1996’da Adobe ve Microsoft ‘OpenType’ adında yeni bir font biçimi üzerinde işbirliği
açıklarlar. Bunun, hem Mac ve PC ortamlarında alışveriş yaparken yaşanan font
sorununa –yani her iki ortamda da uyumlu çalışabilecek font teknolojisi- bir çözüm
olduğu kadar hem de gelişen web ortamına da yönelik (söyle ki, web tasarımlarında
‘sistem’le ilişkili olmayan fontların da rahatlıkla kullanılabilmesine yönelik) düşünülen,
çevrimiçi görüntülemesi ve görüntülükten sorunsuz basılı çıktılar elde edilebilmesi için
evrensel bir font biçimi olarak geliştirildiği öne sürülür. Bunun için yapılan açıklamada
Adobe’un Type 1 fontu ile Microsoft’un TrueType Open font teknolojilerinde bulunan

5

PostScript: Daha çok masaüstü yayıncılığında kullanılan bir sayfa tanımlama dili ve bir programlama
dilidir.
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tipografik özelliklerin birleştirilmesinin düşünüldüğü belirtilir (Sarıkavak, Sayısal
Tipografi 1, 2005). Dosya uzantısı .ttf ve .otf’dir.
OpenType ve TrueType her ikisi de genişletilmiş dil desteğine (Unicode) sahiptir ve
web sitelerine entegre edilebilmektedir. Ama web’de genel olarak .oet (Embedded
OpenType) kullanılmaktadır.
Linux tarafında da David Turner tarafından geliştirilen ve TrueType standardına uygun
olan FreeType geliştirilir. Günümüzde OpenType uyumlu FreeType 2 ile beraber birçok
Linux türevinde bulunmaktadır. Ayrıca 2007 yılında Sun Microsystems OpenJDK6
üzerinde FreeType kullanılmaya başlanmıştır.

3.3.2.2 Web’de Kullanımı Güvenli Olan Yazı Karakterleri “Web Safe Font”
‘Web Safe Font’ günümüzde yaygın olarak kullanılan araçlarda yüklü olduğu varsayılan
fontlardır. Kullanıcının makinesinde yüklü olan fontları kullanmak hem sitenin hızını
hem de tutarlılığını artıracaktır. Bu fontların kullanıcının ekranının düzgün görünmesi
için tarayıcıda CSS desteğinin bulunması gerekmektedir. Günümüzde kullanılan bütün
tarayıcıların bu desteği mevcuttur.
Web Safe Fontların kullanımı her işletim dizgesi için (Windows, Mac, Linux ve mobil
işletim dizgeleri) ayrı font belirlenerek yapılır.

.clasName {
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
Örnek	
  19	
  CSS	
  ile	
  yazı	
  karakteri	
  belirleme	
  

Yukardaki örnekte görüldüğü gibi, CSS dosyası tarayıcıya eğer cihazda Verdana yüklü
ise Verdana, değilse Geneva, o da yoksa o zaman sans-serf (tırnaksız) bir font
kullanmasını belirtmektedir. Web Safe Fontlar serif, sans-serif, monospace olmak üzere
3 ana gruptan oluşmaktadır. Bu gruplara ek olarak fantasy, script ve cursive gibi yeni

6

OpenJDK : Open Java Development Kit (Açık Java Geliştirme Kiti)
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seçenekler de vardır. Tablo 12’de web’de kullanılması güvenli olan fontların listesi
kullanım şekilleri ile verilmiştir.
Font

Kullanım Şekli

Arial

font-family:Arial, 'DejaVu Sans', 'Liberation Sans',
Freesans, sans-serif;

Arial Narrow

font-family:'Arial Narrow', 'Nimbus Sans L', sans-serif;

Arial Black

font-family:'Arial Black', Gadget, sans-serif;

Bookman Old Style

font-family:'Bookman Old Style', Bookman, 'URW
Bookman L', 'Palatino Linotype', serif;

Century Gothic

font-family:'Century Gothic', futura, 'URW Gothic L',
Verdana, sans-serif;

Comic Sans

font-family:'Comic Sans MS', cursive;

Consolas

font-family:Consolas, 'Lucida Console', 'DejaVu Sans
Mono', monospace;

Courier

font-family:'Courier New', Courier, 'Nimbus Mono L', serif,
monospace;

Georgia

font-family:Constantina, Georgia, 'Nimbus Roman No9 L',
serif;

Helvetica

font-family:Helvetica, Arial, 'DejaVu Sans', 'Liberation
Sans', Freesans, sans-serif;

Impact

font-family:Impact, Haettenschweiler, 'Arial Narrow Bold',
sans-serif;

Lucida

font-family:'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande', 'Lucida
Sans', 'DejaVu Sans Condensed', sans-serif;

Cambria / Antiqua.

font-family:Cambria,'Palatino Linotype','Book
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Antiqua','URW Palladio L',serif;
Symbol (Symbol)

font-family:symbol, 'Standard Symbols L';

Tahoma

font-family:'Tahoma', sans-serif;

Cambria / Times

font-family:Cambria, 'Times New Roman', 'Nimbus Roman
No9 L', 'Freeserif', Times, serif;

Trebuchet

font-family:'Trebuchet MS', sans-serif;

Verdana

font-family:Verdana, Geneva, 'DejaVu Sans', sans-serif;

Webdings (Webdings)

font-family:Webdings, fantasy;

Wingdings. (Windings)

font-family:Wingdings, fantasy;

Monotype Corsiva

font-family:'Monotype Corsiva', 'Apple Chancery', 'ITC
Zapf Chancery', 'URW Chancery L', cursive;

Monotype Sorts

font-family:'Monotype Sorts', dingbats, 'ITC Zapf
Dingbats', fantasy;

Tablo	
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Birçok durumda, belli bir fontu Tablo 12’de olduğu gibi tanıtmak yerine, seçenek
sunmak daha sık tercih edilmektedir. Örneğin, Windows üzerinde yüklü olan Arial,
MacOS’de yüklü olan Helvetica’ya benzemektedir. Bu yüzden bazen fontları
eşleştirerek uygulamak da tercih edilmektedir. Tablo 13’de bu eşleştirmelerin listesi
vardır.
Font

Kullanım Şekli

Arial - Helvetica

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Arial Black - Gadget

font-family: 'Arial Black', Gadget, sans-serif;

Bookman Old - Antiqua

font-family: 'Bookman Old Style', serif;
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Courier – Courier New

font-family: 'Courier New', Courier, monospace;

Garamond – Adobe

font-family: Garamond, serif;

Garamond Pro
Impact - Charcoal

font-family: Impact, Charcoal, sans-serif;

Lucida Console - Monaco

font-family: 'Lucida Console', Monaco, monospace;

Lucida Sans Unicode –

font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-

Lucida Grande

serif;

MS Sans Serif - Geneva

font-family: 'MS Sans Serif', Geneva, sans-serif;

MS Serif – New York

font-family: 'MS Serif', 'New York', sans-serif;

Palatino – Book Antiqua

font-family: 'Palatino Linotype', 'Book Antiqua', Palatino,
serif;

Tahoma - Geneva

font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;

Times New Roman - Times

font-family: 'Times New Roman', Times, serif;

Trebuchet MS - Helvetica

font-family: 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif;

Verdana - Geneva

font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;

Windings – Zarp Dingbats

font-family: Wingdings, 'Zapf Dingbats', sans-serif;

Tablo	
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3.3.2.3 Sınırlamaların Aşılması
Eğer tasarım gereği ‘Web Safe Font’ listesinin dışında bir font kullanımı zaruri ise
çevrimiçi font kütüphaneleri tercih edilmelidir. Çünkü Google web font örneğinde
olduğu gibi, çevrim içi font kütüphanelerinin bant genişliği ortalama bir web hosting7

7

web sitesi barındırma hizmeti
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hizmetinin çok üzerindedir ve fontu oradan yüklemek hem sitenin hızını artırır hem de
oluşabilecek telif hakları ihlallerini de engeller. Eğer çevrimiçi kütüphanelerde ve
genelgeçer olarak işletim dizgeleri kütüphanelerinde bulunmayan bir font tercih
edilmişse, o zaman font siteye gömülebilir veya görsel olarak oluşturulabilir. ‘Web Safe
Font’ listesinin dışında bir font kullanmanın en büyük avantajı tipografi ağırlıklı
tasarımların web’de uygulanabilmesini sağlamaktır. ‘Web Safe Font’larla tipografik
tasarımlar çok sınırlıdır ve genellikle birbirine benzerler, bu yüzden tasarımlarda
benzerlik sorunları yaşanabilir.

3.3.2.3.1

Font Gömme

Fontları uygulamaların içine gömmek uzun süredir çevrim dışı yazılımlar için
geçerliydi. Son yıllarda gelişen CSS sayesinde web sitelerine de bu fontların gömülmesi
mümkün olmuştur. Günümüzde kullanılan tarayıcıların büyük çoğunluğu CSS’in
@font-face yöntemini desteklemektedir. Bir fontu siteye gömmek için yapılması
gereken öncelikle o dosyayı sunucuda sayfanın ulaşabileceği bir dizine yerleştirmek ve
CSS dosyasında bu yolu belirtmektir. CSS dosyasında kullanılacak bir font için sınıf
belirledikten sonra bu sınıfın ismi ilgile etiketlere atanabilmektedir. ( Örnek 20)

@font-face {
font-family: fontAd;
src: url('fontdosyadizini/fontad.eot');
}
h2{
font-family: fontAd;
font-size: 22pt;
}
Örnek	
  20	
  CSS	
  ile	
  font	
  gömme	
  

Font gömmede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sunucuya yüklenen dosyanın
uzantısıdır. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi .eot uzantısı kullanılabilir. EOT uzantılı
dosyalar bütün tarayıcılarda çalışabildiğinden en çok tercih edilen doysa formatıdır.
Firefox

ve

Chrome

gibi

gelişmiş

tarayıcılar

.ttf

ve

.otf

uzantılarını

da
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desteklemektedirler. Ama Internet Explorer için .eot uzantılı dosyanın da gömülmesi
gerekmektedir. ( Örnek 21)

@font-face{
font-family: fontAd;
src:

url('fontdosyadizini/fontad.eot'); /* IE İçin

src:

local('creampuff'),

*/
url('fontdosyadizini/fontad.ttf') format('truetype');
/*Diğer Tarayıcılar için*/

}
Örnek	
  21	
  İnternet	
  Explorer	
  için	
  font	
  gömme	
  	
  

Yukarıdaki yöntem tarayıcıların en iyi görüntü için doğru olanı tercih edeceğinden en
doğru uygulamadır. İşletim dizgelerinde font dosyaları genellikle .otf veya .ttf olarak
bulunmaktadır. Bu dosyaları web’de kullanmak için .eot uzantısı olarak kaydetmek
gerekir. Font Squirrel Generator gibi bilgisayar uygulamaları veya www.font2web.com,
ttf2eot.sebastiankippe.com, www.kirsle.net gibi web siteleri bu hizmeti ücretsiz olarak
vermektedir. Font gömmede dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da telif hakkı
ihlalinden kaçınmaktır. Birçok fontun kullanım izni sadece kişisel kullanıma olanak
sağlamaktadır. Web sitesi tasarlanırken ticari bir durum söz konusu olduğunda her font
kullanılamaz. Font dosyalarını kullanırken telif haklarını ihlal etmemek için font
kullanım koşulları dikkatle okunmalıdır. Bu konuda başka bir yardımcı araç da
www.fontsquirrel.com web sitesidir. Bu sitede listelenen fontlar ücretsiz olarak
kullanıma açık fontlardır.
Günümüzde tarayıcıların çoğu CSS ile font gömme yöntemini desteklese de bu her
zaman böyle değildir. CSS yardımıyla font gömme yöntemleri yaygınlaşmadan önce
özel fontları görsel kullanmadan web sitesinde göstermenin ana yöntemi sIFR8 idi.
Flash ve JavaScript kullanılarak Mike Davidson tarafından geliştirilen bu yöntemin
sIFR 2.0, sIFR Lite, sIFR3 gibi türevleri bulunmaktadır. CSS yerine sIFR kullanmanın
8

sIFR : Scalable Inman Flash Replacement (Ölçeklenebilir Inman Flash değişimi)
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dezavantajları; metin Flash üzerinde görüntülendiğinden sitenin az da olsa yavaşlaması
ve son kullanıcının tarayıcısında Flash desteğinin bulunma zorunluğudur. Ayrıcı
görüntüyü oluşturmak için Flash kullanıldığından Apple ürünü cep telefonlarında ve
tablet bilgisayarlarda sIFR ile oluşturulan metinler görüntülenemez. Web sitesinde
sIFR

kullanabilmek

için

öncelikle

http://dev.novemberborn.net/sifr3/nightlies/

adresinden gerekli dosyaların indirilmesi gerekmektedir.
Bu dosyalar:
•

css/sIFR-print.css

•

css/sIFR-screen.css

•

js/sifr.js js/sifr-config.js

•

flash/sifr.fla

Web sitesinde sIFR kullanmaya başlamadan önce sifr.fla dosyasının düzenlenmesi
gerekmektedir. Flash dosyasının içinde yazı karakterinin kalın, eğik ve normal olarak üç
görünümü bulunmaktadır (Görüntü 43).

Görüntü	
  43	
  sifr.fla	
  dosyasının	
  Flash	
  CS4	
  ile	
  görünümü.	
  

“Bold Italic Normal” metnin bulunduğu yazı alanı seçilerek metin özelliklerinin
bulunduğu seçenek menüsü aktive edilir (Görüntü 44). Bu menüden sadece yazı
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karakterinin belirlenmesi gerekmektedir. Diğer seçeneklerin düzenlenmesine gerek
yoktur. Zira JavaScrip üzerinden harf boyu, renk vb. metin biçimlendirme işlemleri
yapılabilmektedir.

Görüntü	
  44	
  Adobe	
  Flash	
  CS4	
  metin	
  özellikleri	
  

Flash dosyası üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra dışa aktarılan .swf
dosyası ile beraber indirilen tüm dosyalar kullanılmak üzere sunucuya yüklenmektedir.
Sıfr.fla dosyasının sunucuya yüklenmesine gerek yoktur. Sunucuya yüklenen dosyaların
web sitesi ile ilişkilendirilmesi aşağıdaki gibidir.

<link rel="stylesheet" href="style/sIFR-screen.css"
type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="style/sIFR-print.css"
type="text/css" media="print" />
<script type="text/javascript" src="js/sifr.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/sifrconfig.js"></script>
Örnek	
  22	
  sIFR	
  dosyalarının	
  web	
  sayfası	
  ile	
  ilişkilindirilmesi	
  

sIFR dosyaları siteye entegre edildikten sonra HTML içerisinde sIFR kullanılacak
seçiciler belirlenmelidir. Metin düzenlemeleri sifr-config.js dosyası içerisinde
yapılmaktadır. Buradan ilgili etiket ve stillerin metin özellikleri düzenlenir.

sIFR.replace(yazi_karakteri, {
selector: 'h2’,
css: [
'.sIFR-root { text-align: left; font-weight: bold; }',
'a { text-decoration: none; }'
'a:link { color: #000000; }'

,
,
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'a:hover { color: #CCCCCC; }'
]
});
Örnek	
  23	
  sIFR	
  ile	
  metin	
  düzenlemesi	
  

3.3.2.3.2

Çevrimiçi Font Kütüphaneleri

Çevrimiçi font kütüphanelerini kullanmak aslında font gömme ile benzerlik
göstermektedir. Temel fark kullanılan font sitenin bulunduğu sunucuda değil hızlı bir
servis sunucusunda yer almaktadır. Bu da font hizmeti veren yüksek hızlı sunucudan
faydalanılmasını sağlar (Goto & Cotler, 2005). Bunun yanı sıra çevrimiçi font
kütüphanelerinde bulunan fontlar genellikle web’e uygun ve sayfada çok dilliliği
desteklemektedir. İnternette ücretli ve ücretsiz olarak birçok çevrimiçi font hizmeti
bulunmaktadır. Bunların başında TypeFont, TypeKit, Kernest, Google Font Directory
gelmektedir.
TypeFont (typefront.com): Bu hizmet kendi içerisinde font barındırmamaktadır.
Oluşturulacak kullanıcı ismi ve site tanımlamaları ile sunucuda kullanıcıya ayrılan alana
fontlar yüklenmekte ve istenildiğinde CSS dosyası ile çağrılarak kullanılabilmektedir.
Ayrıca buraya yüklenen fontlara başka sitelerin erişimi engellenmektedir. Bu sitenin
sunduğu başka bir hizmet de indirilebilir API’nin9 bulunmasıdır. Bu API sayesinde
kullanıcılar fontları yönetebilmekte ve yazı karakteri tasarımcıları bu uygulama
üzerinden font satışı yapabilmektedir. TypeFont Internet Explorer 6, Firefox 3.5, Safari
3.2, Chrome 2 ve üzeri sürümleri ile uyumludur.
TypeKit (typekit.com): Adobe tarafından verilen bir hizmettir ve TypeFont’dan farklı
olarak kullanıcılar kendi yükledikleri fontları değil hizmetin sahip olduğu çok geniş
kütüphaneyi kullanmaktadır. Hizmetin tam kullanımı ücretli olmakla beraber deneme ve
ücretsiz hizmeti de bulunmaktadır. 100’e yakın font ücretsiz kullanıma açılmıştır ama
ayda 1 site ve her bir site için 2 font seti gibi sınırlama bulunmaktadır. Ücretlendirme
üyelik sistemi ile yapılmaktadır. Fontlar bir kereye mahsus olarak satın alınıp

9

API: Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)

92
kullanılamaz, yıllık 25$ gibi bir bedelle sunulur. 2009’dan sonra piyasaya sürülen bütün
tarayıcılar ile uyumludur.
Kernest (kernest.com):TypeKit’e çok benzer bir çalışma ilkesine sahiptir. Ücretsiz
seçeneği bulunmamaktadır. Sadece deneme kullanıcı seçeneği vardır. Font kullanımı
99$lık yıllık üyelik veya fontların ayrı ayrı satın alınmasıyla mümkündür.
Google Font Directory (www.google.com/webfonts): Diğer çevrimiçi kütüphanelere
göre daha az font içermekle beraber fontlar dikkatle seçilmiş ve çeşitlendirilmiştir.
Google font kütüphanesi tümüyle ücretsizdir. Fontları sitede kullanmak için yardımcı
JavaScript kodları siteden indirilebilir. Üyelik Google üyeliği ile yapılmaktadır. Ayrıca
fontları

yönetmek

içim

API

ücretsiz

olarak

Google

sunucularından

(code.google.com/apis) indirilebilmektedir.

3.3.2.3.3

Dinamik Görsel Oluşturma

CSS desteğinin yaygınlaşmadığı 2010 ve öncesi dönemde sIFR yanı sıra Dinamik
görsel oluşturma teknikleri kullanılmaktadır. Metin yerine metin gömülü görsel
kullanmanın en büyük dezavantajı arama motorlarının siteyi çözümlemesindeki
eksiklikleridir. Dinamik görsel oluşturma tekniğini; metin PHP ve/veya JavaScript
kullanılarak sunucu veya kullanıcı tarafında otomatik olarak görsele dönüştürme olarak
özetlenebilir. Metinlerin dinamik olarak görselini oluşturmak için kullanılan
yöntemlerden bazıları Tablo 14’de gösterilmiştir.
Yöntem

Kullanılan Teknoloji

Platform

P+C DTR

PHP, CSS

Sadece PHP web siteleri

Cufon

JavaScript

Tüm web uygulamaları

Typeface.js

JavaScript

Tüm web uygulamaları

FLIR

JavaScript, PHP

Sadece PHP web siteleri

SIIR

JavaScript, PHP

Sadece PHP web siteleri
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DTR

JavaScript, PHP

Sadece PHP web siteleri

PHP Image Replacement

PHP, jQuery

Sadece PHP web siteleri

FontJazz

JavaScript

Tüm web uygulamaları

AnyFont

JavaScript

Sadece WordPress

Font Burner Control Panel

JavaScript

Sadece WordPress

Tablo	
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3.3.2.3.4

Statik Görsel Oluşturma

Statik görsel oluşturma tekniği tercih edilmesinin tek seferlik kullanım ve font
dosyasında bazı karakterlerin eksikliği gibi iki temel nedeni vardır. Eğer kullanılan font
dosyasının boyutu tek seferlik kullanımdaki görselin boyutunun üzerindeyse hem
sitenin hızını düşük tutmak hem de zamandan kazanmak için bu yöntem tercih edilir.
Yöntemin diğer bir tercih nedeni de bazı yazı karakterlerinde özellikle Türkçe
karakterlerin bulunmadığı durumlarda Photoshop, Illustrator, Fireworks vb. gibi tasarım
araçları

kullanılarak

karakterleri

Türkçeleştirip

görseli

web’de

kullanmaktır.

Oluşturulan görseller hem .jpg10, .png11 .gif12vb. gibi biteşlem dosyası olarak hem de
.swf13 ve .svg14 gibi vektör tabanlı dosyalar olarak kullanılabilir. Vektörel biçemlerin
kullanılması

metnin

bozulmadan

boyutlanabilmesini

sağlarken

SWF

formatı

kullanıldığında tarayıcının Flash desteğinin bulunmasının zorunlu olması ve SVG için
bazı çok eski tarayıcıların desteklenmemesi gibi eksileri vardır.

10

JPG/JPEG: Joint Photographic Experts Group (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu)
PNG: Portable Network Graphics (Taşınabilir Ağ Grafiği)
12
GIF: Graphics Interchange Format (Grafik Değiştirme Biçimi)
13
SWF: Small Web Format (Küçük Ağ Biçimi) Adobe Flash biçimi.
14
SVG: Scalable Vector Graphics (Ölçeklenebilir vektörel grafik) XML işaretleme dili kullanılarak iki
boyutlu vektörel grafik tanımlamakta kullanılan bir dildir.
11
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3.4

MOBİL WEB SİTELERİNDE TİPOGRAFİ UYGULAMALARI

İnternet uzun bir süre sadece bilgisayarlarla erişilen bir ortamdı. Akıllı telefonların
ortaya çıkmasıyla cep telefonlarıyla internet erişimi yaygınlaşmıştır. Tablet bilgisayarlar
da mobil cihazlar olarak değerlendirildiklerinde ve özellikleri bakımından bilgisayardan
çok akıllı cep telefonları ile benzeştiklerinden cep mobil internet kullanım cihazları
olarak değerlendirilmektedir. Mobil cihazların bilgisayarlar gibi işletim sistemleri ve
tarayıcıları vardır. Web siteleri mobil cihazlarda görüntülenebilmektedir. Ancak bir
sitenin mobil cihazda görüntülenmesi onun mobil genelgeçerlere uygun olduğu
anlamına gelmez. Sitenin mobil web genelgeçerlerine uygun olduğunu söyleyebilmek
için tasarımın ve yazılımın mobil cihazların ekran ölçüsü ve çözünürlüğü başta olmak
üzere donanım özellikleri, işletim dizgeleri ve web tarayıcıları göz önünde
bulundurularak geliştirilmiş olması gerekmektedir.

3.4.1

Mobil Cihazlar ve Özellikleri

Mobil web sitelerinin görüntülendiği cihazlar donanım özellikleri bakımından çok geniş
bir yelpazeye sahiptirler. Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve PDA’lar 15 mobil
cihazlar olarak değerlendirilmektedir. Apple, Samsung, Nokia, LG, Motorola, HTC gibi
birçok mobil cihaz üreticisi bulunmaktadır. Mobil cihazların işlemci gücü, görüntü
işleme hızı, belleği gibi donanım özellikleri web sitesinin mobil cihazda
görüntülenmesini etkilemektedir. Ancak mobil cihazlarda web siteleri görüntülenirken
farklılıkların oluşmasındaki en büyük etken görüntülük ölçüleri ve çözünürlüktür. (
Çizelge 4).
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PDA: personal digital assistant (Kişisel sayısal yardımcı)
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Mobil cihazların birçoğunda bilgisayardaki görüntülükten farklı olarak görüntü dikey ve
yatay olarak görüntülenebilir. Mobil web sitesi geliştirilirken bilgisayarlarda olmayan
çoklu dokunmatik (multi touch) özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.

3.4.2

Mobil İşletim Dizgeleri

1979 yılından itibaren üretilmeye başlayan cep telefonları işlemleri yönetmek için
gömülü sistemlere sahiplerdi. 1993 yılında IBM tarafından üretilen Simon not defteri, eposta gönderme özelliği ve dokunmatik ekranı ile ilk akıllı telefon olarak
adlandırılmaktadır. Ama ilk mobil işletim dizgesi 1996 yılında Palm firması tarafından
geliştirilen Palm OS’dir. Aynı yıl Microsoft araç ve el bilgisayarları için Windows
CE’yi piyasaya sürmüştür. 1999 yılında Nokia’nın 7110 modeli için geliştirdiği Nokia
S40 OS

işletim dizgesi WAP 16 tarayıcı özelliğine sahiptir. Çağdaş mobil işletim

dizgelerine ilk örnek sayılabilecek Symbian işletim dizgesi akıllı telefon olarak
pazarlanan ilk telefon olan Ericsson R380 ile duyurulur. 2007 yılında Apple firmasının
iOS işletim dizgeli iPhone telefonlarını piyasa sürmesine kadar geçen süreçte Palm OS
16

WAP: Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Kuralı)
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yüklü Kyocera’nın duyurulması, Microsoft’un cep bilgisayarı geliştirmesi, BlackBerry
markalı ilk telefonun üretilmesi ve Nokia’nın N770 telefonları için Maemo OS işletim
dizgesinin geliştirmesi mobil teknolojilerin gelişmesi açısından önemli olaylardır. 2007
yılında Google, HTC, Sony, Dell, Intel, Motorola, Samsung, LG vb. firmalar tarafından
OHA17 oluşturulmuş ve takip eden yılda ilk Android sürümü HTC Dream telefonlarında
kullanılmaya başlanmıştır. Palm tarafından geliştirilen webOS 2009 yılında Palm
telefonlarında kullanılmaya başlansa da yeni sürümleri geliştirilmemiştir ve firma
Hewlett-Packard tarafından satın alındıktan kısa bir süre sonra tamamen satıştan
kaldırılmıştır. 2009 yılında Samsung Bada OS işletim dizgesini duyurur. Son on yılda
birçok cihaz üreticisi tarafından geliştirilen farklı işletim dizgelerinin yeni sürümleri
oluşturulmamıştır. Samsung ve Nokia gibi büyük telefon üreticileri kendi geliştirdikleri
mobil işletim dizgelerini terk ederek Android ve Windows Mobile gibi hızla
yaygınlaşan işletim dizgelerini telefonlarında barındırmaya başlamışlardır. Mac –
MacOS örneğinde olduğu gibi, sadece Apple cihazla işletim dizgesini doğrudan
ilişkilendirmiştir. Diğer akıllı telefon üretici firmalar Android ve Windows Mobile
kullanmaktadır.

3.4.3

Mobil Web Tarayıcıları

Microbrowser, minibrowser ve Kablosuz İnternet Tarayıcıları olarak da adlandırılan
web tarayıcılar web içeriğinin küçük ekranlı mobil cihazlarda etkin görüntülenmesi için
geliştirilen yazılımlardır. Birçok web tarayıcısı işletim dizgelerine gömülü olarak cihaz
üreticileri tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bunların dışında farklı mobil işletim
dizgelerinde çalışabilen ve son kullanıcı tarafından indirilerek kullanılan mobil
tarayıcılar mevcuttur. (Tablo 15)

Tarayıcı

Geliştirici

Notlar

uZard Web

Logicplant Co.,

Samsung ve LG gibi korede üretilen akıllı

17

OHA: Open Handset Alliance (Açık El Cihazları Birliği)
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Skyfire Mobile Browser

Ltd.

telefonlarda bulunmaktadır.

Skyfire

Flash, Silverlight ve Ajax desteği bulunan
tarayıcı hem Android hem de iOS işletim
dizgelerinde çalışmaktadır.

Series 40/60 web

Nokia

browser
Safari

Nokia 40 ve 60 serisi telefonlar
bulunmaktadır.

Apple Inc

Apple tarafından üretilen tüm mobil
cihazlarda bulunmaktadır.

Polaris Browser

Infraware Inc.

Amerika, Çin ve Kore için üretin Nakiai
Samsung, LG, KYOCERA gibi
üreticilerin telefonların bulunmaktadır.

PlayStation Portable web

Sony

browser

Sony’nin oyun konsolu Play sationda
bulunmaktadır.

Opera Mobile

Opera Software

Tüm mobil cihazlara yüklenebilmektedir.

Myriad Browser

Myriad Group

2008 yılında Openwave’den alınmıştır

Iris Browser

Torch Mobile

Windows Mobile or Linux türevi mobil
işletim dizgelerinde çalışmaktadır.

Internet Explorer Mobile

Microsoft

Windows Phone ve Windows Mobile
işletim dizgelerinde çalışmaktadır.

Firefox for mobile

Mozilla

Android ve Nokia Maemo işletim
dizgelerin çalışmaktadır.

Dolphin Browser

MoboTap

Bada işletim dizgesi üzerinde
çalışmaktadır.

Blazer

Palm

Palm işletim dizgesinde çalışmaktadır.
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BlackBerry Browser

Research in Motion

BlackBerry telefonlarda bulunmaktadır.

Android browser

Google

Android işletim dizgesinin varsayılan
tarayıcısıdır.

WebOS Browser

Palm

WebOS işletim dizgesi yüklü Palm
telefonlarda bulunmaktadır.
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3.4.4

Çapraz Platform (Cross Platform) ya da Platform Bağımsız Mobil Web

Teknolojileri
Mobil web siteleri geliştirirken tasarımcıların karşılaştıkları en büyük sorun çok sayıda
işletim dizgesi ve tarayıcıya uyum sağlamaktır. HTML ve CSS kullanarak oluşturulan
sitelerin büyük ölçüde mobil tarayıcılarda görüntülenebilmesine rağmen ,kullanıcı
deneyimi açısından eksikler bulunmaktadır. Bu sorunu aşmak için birçok yazılım çatısı
(framework) geliştirilmiştir. jQuery mobile bunlardan en önemlisidir. jQuery mobile’in
en önemli özelliği küçük ekranlı akıllı telefonların yanı sıra daha büyük ekranlı tablet
bilgisayarlar için de seçenekli görüntü sunmasıdır. Kullanımda olan tüm işletim
dizgeleri ve mobil web tarayıcıları ile uyumludur. Ayrıca çoklu dokunma (multi-touch)
özelliği dikkate alınarak geliştirilmiştir. jQuery dışında Backbone ve Zepto gibi daha az
yaygın olan ama yakın özelliklerde yazılım çatıları vardır.

3.4.5 Mobil Web Tasarımı
Web sitesi tasarlarken sitenin mobil cihazlarda da doğru görüntülenebilmesi için üç
temel yol vardır. Bunlardan birincisi tasarımını ve yazılımını farklı çözünürlükler için
uygun düzenlemektir. Bu yönteme “Responsive Web Design” denmektedir. Sayfanın
CSS kodları pencere ölçüleri ile ilintili olacak şekilde düzenlenmektedir. Karakter
ölçüleri % veya em olarak verilir, Böylece site farklı ölçülere tepki verebilir. Metin
alanları da % birimi ile ölçülendirilir. Bazı durumlarda JavaScript kullanılarak özel
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durumlar için koşullar oluşturulur. Bu yöntemin tercih edilmesi hem bilgisayar
ekranındaki hem de mobil cihaz ekranındaki tasarımdan ödün vermeyi gerektirmektedir.
İkinci bir yöntem ise bilgisayar için ayrı, mobil cihazlar için ayrı bir sitenin
oluşturulmasıdır. Bu yöntemde sitenin içeriği, tasarımı tümüyle gözden geçirilerek
yeniden oluşturulmaktadır. Daha maliyetli olsa da birçok site tarafından tercih
edilmektedir. Web sitesinin adresi “www” ile başlarken mobil sitenin adresi “m” ile
başlamaktadır. Bu bir zorunluluk değildir ama gelen uygulama bu şekildedir. Görüntü
45 ve 46’da Microsoft’un sitesinin bilgisayar ve mobil cihaz ekranındaki görüntüsü
örneklenmiştir. Özellikle Flash sitelerde mobil site seçeneğinin bulunması, Flash
desteği olmayan cihazlarda da siteye erişimi sağlamaktadır.
Web sitesi içeriğine mobil erişimi sağlamak için uygulanan başka bir yöntem de, siteye
mobil uygulama yerleştirmektir. Bu yöntem tercih edildiğinde kullanıcı siteye tarayıcı
üzerinden değil doğrudan cihazına kurmuş olduğu uygulama ile erişmektedir.

Görüntü	
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3.4.6 Mobil Web Sitelerinde Tipografik Uygulamalar
Mobil cihazların, işletim dizgelerinin ve mobil tarayıcıların çeşitliğinin getirdiği birçok
uyum sorunu olduğundan, mobil uygulamalardaki tipografik seçenekler oldukça dardır.
Yakın geçmişte yazı karakterleri göstericilerinin farklı büyüklükteki yazıları
gösterebilecek kadar gelişmemiş olması ve kullanım izinleri ile ilgili bir lisans
modelinin oturmamış olması en büyük engeli oluşturmaktaydı. Ancak Ascender Corp,
Monotype, Bitstream gibi küresel ölçekteki font firmalarının konuya eğilmesi ile birçok
sorun çözülmüş oldu (Alican, 2011). Ama sınırlılıklar tümüyle aşılmış değildir. Mobil
işletim dizgeleri halen çok sınırlı sayıda font barındırmaktadır. Bunun yanı sıra mobil
cihazların depolama alanlarının az oluşu harf büyüklüğü çeşitliğini de sınırlamaktadır.
Ama web sitelerinde olduğu gibi mobil sitelerde de font gömme, görsel kullanma veya
çevrim içi font seçenekleri mevcuttur.
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Mobil İşletim Dizgeleri

Font Ailesi

Symbian OS

Nokia Sans

BlackBerry OS

BBMillbank

iPhone OS

Helvetica

Windows Mobile OS

Microsoft Segoe Microsoft
Nina (Uzak Doğu dilleri)
Microsoft Tahoma
Courier

Android OS

Droid Sans

Palm WebOS

Prelude
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Görüntü alanının darlığı mobil sitelerde tipografinin önemini artırmakta, menü
öğelerinin farklı düzenlenmesi gerekmektedir. Başlıkları kısa tutmak, bazen yazı yerine
imge tercih etmek mobil siteler için uygulanan yöntemlerdir. Tipografik hiyerarşinin
doğru kullanımı ziyaretçinin siteyi gezmesini kolaylaştırmaktadır. Sitenin mobil
sürümünde içeriği azaltmak genellikler tercih edilmektedir. Metinlerin tek sütun olarak
yerleştirilmesi ve satırların 35-40 karakterden oluşması okunurluğu artırmaktadır. Ekran
genişliğinin dar olmasından dolayı mobil cihazlarda metni sola hizalamak genel
tercihtir. Tam blok kullanıldığında sadece birkaç kelimeden oluşan satır dağılabilir. Sağ
blok kullanılırsa satır başlarını takip etmek zorlaşacağından mobil web sitelerinde tercih
edilmemektedir.
Mobil cihazların bilgisayarlara göre üstün özellikleri bulunmaktadır. Tasarım yaparken
bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin telefonların dokunmatik
ekranlarında hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler akıllı telefonun görüntülüğündeki
tanımlanabilir etki alanlarıdır. Söz konusu hücrelerle içerik özellikle sitedeki tuşlar
örtüşürse sitede gezinme kolaylaştırılabilir .

4. BÖLÜM:
UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Web, uygulanarak geliştirilen bir ortamdır. Matbaada basılacak bir tasarım dikkatle
incelenmekte ve son ürün basılmadan önce bazı denemeler yapılmakta ve çıkabilecek
tasarım sorunları öngörülmeye çalışılmaktadır. Web geliştiriciler ise tasarımı
uyguladıktan sonra canlı sistem üzerinde deneme fırsatına sahiptirler. Tabi bu denenen
site test yayını için ayrılmış alanda yer almalıdır. Test alanında hazırlanan site bütün
testleri geçtikten sonra yayına alınmaktadır. Bu testlere rağmen bazen özel durum
hataları oluşmaktadır (bug). Bu durumların düzeltilmesi canlı sistem üzerinde mümkün
olduğundan genellikle kesinti veya yeniden yayın söz konusu değildir. Bundan dolayı
web siteleri çoğu zaman sil baştan yenilenmez sadece dönemsel değişimler geçirirler.
Kullanıcı odaklı bu durum doğru olan uygulamadır zira tümüyle yenilenen bir tasarım
site kullanıcısını yanıltmaktadır. Değişim önemlidir, genelgeçer denecek kadar yaygın
olan bir uygulama zaman içerisinde tercih edilmeyebilir. Bu yüzden web üzerindeki
uygulamalar incelenirken güncel genelgeçerler göz önünde bulundurulmalıdır.

4.1

WEB ORTAMINDA UYGULAMALARIN TİPOGRAFİK AÇIDAN

İNCELENMESİ VE SORUNLARIN TESPİTİ
Web’de genelgeçerler sürekli değişmektedir. Bu değişiklikler genellikle yeni bir
teknolojinin tanıtılmasından dolayı olmaktadır. Küresel web portallerinde uygulanan
teknoloji ve tasarım yaklaşımları kısa sürede bütün web’e yayılmaktadır. Web
tasarımındaki bu değişimler web tarama yazılımları ve araçları tarafından takip
edilmektedir. Bir web portali çok büyük bir kullanıcı trafiğine ve yüklü içeriği sahip
olduğundan, tipografik düzenlemeler genellikle yalın ve güçlü bir hiyerarşiye sahiptir.
İlerleyen sayfalarda seçilmiş web siteleri tipografik açıdan değerlendirilecektir.
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Yahoo (www.yahoo.com) web portalinde MacOS kullanıcıları için “Helvetica”,
Windows kullanıcıları için “Arial” yazı karakteri tercih edilmiştir. Bu karakterlerin
görüntülenmesi herhangi bir yardımcı araç olmadan sağlanabilmektedir. Bu durum
sitenin hızına ve erişilebilirliğine katkı sağlamaktadır. Ana metin görübtülük için orta
çözünürlükte (1400x900px, 1280x1024px, 1280x960px vb.) 13px olarak ayarlanmış ve
% olarak belirtilmiştir. Bu ölçü seçimi hem okunurluğu sağlarken hem de metin
alanlarına çok sayıda içerik sığmaktadır. Ana metin rengi orta düzeyde gri
(Hegzadesimal değeri : #777777) olarak verilmiştir. Rengin tam siyah yerine gri tercih
edilmesi

vurgulanması

gereken

yazıların

sadece

rengini

değiştirerek

vurgu

yapılabilmesini sağlarken sitede karmaşıklık yaratacak ek stil ve ölçülerin kullanım
ihtiyacını gidermektedir. Başlık niteliğindeki bağlantılar ana metin boyunun %116’sı
olarak belirtilmiş ve günümüzde bir genelgeçer bağlantı rengi olan mavi rengi
atanmıştır. Sitenin sol ve alt menülerinde yer alan bağlantı tuşları ana metinden daha
küçük olarak verilmiştir. Küçük olmalarına rağmen sol menüde olduğu gibi görsel bir
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simge ile desteklendiklerinden hiyerarşik konumlarını kaybetmemiştir. Okunurluğu
sağlamak için bütün metinler sola hizalanmış ve satır genişliği 45-50 karakter ile
sınırlandırılmıştır.
www.senic.ch

Görüntü	
  48	
  	
  www.senic.ch	
  	
  web	
  sitesinin	
  ekran	
  görüntüsü	
  

www.senic.ch web sitesi örneğinde olduğu gibi sitenin metin içeriğinin az olduğu
durumlarda metin tasarımın ana öğesini oluşturabilmektedir. Sitenin her sayfası için ayrı
bir fon resmi belirlenmiş ve metin resim üzerinde yer almaktadır. Bu gibi
düzenlemelerde önemli olan fon resimlerinin renk ağırlığı ile metnin renginin zıtlık
oluşturmasıdır. Sitede ana metin harf yüksekliği 18 px gibi yüksek bir değer olarak
belirlenmiş ve satır aralıkları 24 pikseldir. Bu tercih resim üzerinde okunurluğu
kolaylaştırmıştır. Sitede tercih edilen yazı karakteri “BrandonGrotesque-Regular”.
siteye gömülen font dosyası sayesinde görüntülenmektedir. www.senic.ch bir portal
özelliği taşımadığından font yüklenmesinden kaynaklanan gecikme fark edilir değildir.
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Google telefonu Nexus’un web sitesinde ürün logosunun karakteristik özelliklerini
taşıyan Google’un çevrimiçi kütüphanesinde bulunan Roboto yazı karakteri tercih
edilmiştir. Sayfada tutarlı bir yazı hiyerarşisi mevcuttur. Çünkü kullanıcıyı yönlendiren
bağlantılar yeni pencerede açılan ve bilgi girişi sağlayanlar olarak iki grupta toplanmış.
Ana metinle Başlık hem yazı karakteri hem de boyut açısından farklılık göstermektedir.
Ayrıca sitede tercih edilen yazı karakteri ürünün logosuyla uyum göstermektedir.
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Portland Tasarım Haftası etkinlikleri için oluşturulan web sitesi sadece yazıdan oluşan
web sitelerine güzel bir örnek oluşturmaktadır. Sitede etkinlikle ilgili her bilgi
bulunurken bu bilgiye ulaşmak ta oldukça kolaydır. Sitenin ana menüsü etkinlik
günlerinden oluşmaktadır. Etkinliklerle ilgili Etkinlik Başlığı, konusu, zamanı, yeri,
varsa ücreti ve kayıt gerektiren etkinlikler için bağlantılar gibi temel bilgiler ilgili
sayfada listelenmiştir. Etkinlikleri birbirinden ayırmak için sadece ince bir yatay çizgi
kullanılmıştır. Etkinliklerle ilgili ayrıntılı metin, video ve resimler de ayrıca açılır
pencerede görüntülenebildiğinden sitenin genel görünümünde yer verilmemiştir.
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T.C Devlet Demir Yolları’nın web sitesinde ana metin, başlıklar ve menüler arasında
tutarlı bir hiyerarşi bulunmamaktadır. Sitede başlık ve menü başlıkları kalın bir yazı
karakteri ile koyu renk üzerine beyaz olarak yazılmıştır. Bu durum metnin zemin
üzerinde parlamasına neden olmakta, okunurluğu düşürmektedir. Yazı alanlarının
içeriğinin değişkenliği göz önünde bulundurulmadığından “Yolcu” başlıklı menüde
yazılar üst-üste binmiş durumdadır. Genellikle televizyonda sınırlı alandan dolayı
kullanılan kayan yazı web sitelerinde kullanılmamalıdır. Web tasarımında eğer metin
yazı alanından büyükse onu bağlantı olarak başka bir sayfada veya etkileşimli açılır
pencerede görüntülemek daha doğru bir tercihtir. Sağ üste bulunan Ulaştırma
Bakanlığı’nın logo ve yazısı metin yerine düşük çözünürlüklü resim olarak
kullanıldığından bozulmakta ve okunmamaktadır. Metin alanlarının ve bağlantı
tuşlarının bir genel geçeri bulunmamaktadır. Her metin için ayrı bir metin alanı
oluşturulmuştur. Örneğin, sayfanın sağında aynı ağırlığa sahip iki ayrı başlık birinci
uygulamada çerçeve içine alınırken ikinci uygulamada alınmamıştır. Sayfanın ortasında
olduğu gibi çerçeve içerisine alınan yazı ile çerçeve arasında boşluk bulunmamaktadır.
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Önemli duyurular için ayrı bir alan ayrılmamış metin aralarına sıkıştırılmıştır. Site farklı
web tarayıcıları ve cihazlar üzerinde farklı görünümlere sahiptir. Örneğin ikincil
menünün listelenme sırası Internet Explorer ile Google Ghrome’da aynı değildir.
www.adalet.gov.tr

Görüntü	
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  T.C.	
  Adalet	
  Bakanlığı	
  web	
  sitesinin	
  ekran	
  görüntüsü	
  	
  

T.C. Adalet Bakanlığının web sitesinde satırların çok uzun olmasından dolayı içeriğin
okunurluğu zayıftır. Ana menüde yer alan “ENGLISH” tuşu Ana Sayfa, Site Haritası
gibi tuşlardan ayrıştırılmak için bu tuşların seçili stili ile gösterilmiş, bu durum ise
karışıklık yaratmaktadır. Menüler ikiye ayrılmış ve aralarına sitenin başlığı
yerleştirilmiştir. İkincil menü, yerleştirildiği alan dikkate alınmayarak dağınık bir
şekildedir ve çok geniş alan kaplamaktadır. Metinlerin başlıkları ile metin arasındaki
satır

yüksekliği

çok

karıştırılabilmektedir.

fazla
Sitenin

olduğundan
karakter

seti

başlıklar
sadece

bağımsız

bağlantı

“windows-1254”

ile

olarak

tanımlandığından ve diğer seçeneklerin bulunmamasından dolayı site Windows
haricindeki işletim sistemlerinde görüntülenme sorunu yaşanmaktadır.
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www.csgb.gov.tr

Görüntü	
  53	
  T.C.	
  Çalışma	
  ve	
  Sosyal	
  Güvenlik	
  Bakanlığı	
  web	
  sitesinin	
  ekran	
  görüntüsü	
  	
  

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın web sitesinde Georgia ve Times New
Roman fontları 11px olarak kullanılmıştır. Tırnaklı fontların web sitesinde kullanımı
küçükharf yüksekliklerinde okunurluğu zorlaştıracağından 16px ve üzeri olarak
kullanılmaları gerekmektedir. Açılır menülerde tercih edilen karakter yüksekliği
ortalama çözünürlüklerde bile okunmamaktadır. Sitenin sağında yer alan duyuru
alanında 3-4 satırdan oluşan duyuru metni için çok geniş alan ve tuşlar ayrılmıştır. Web
sitesinde yer alan yazılar küçükken hepsi çok geniş metin alanları tarafından
çevrelenmiş durumdadır. Bu durum okuma akışını engellemektedir.
Yukardaki örneklerdeki hataların temel nedeni web tasarımı yapılırken en önemli
öğelerden biri olan tipografinin göz önünde bulundurulmamasıdır. Genellikle tasarım
geliştirildikten sonra içerik ekleme aşamasında metin düzenlemesi yapılmaktadır. Bu
durum içeriğe göre esnek olmayan web sitlerinin internette yayımlanmasının temel
nedenidir.
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4.2

UYGULAMALAR

Bu bölümde İlaç Takip Sistemi Portalı, Puhu Bar ve Web’de Tipografi web siteleri
incelenecektir incelenecektir. Bu üç örneğin seçilme nedeni bir çok bakımdan
birbirlerinden farklı olmalarıdır. İlaç Takip Sistemi portalı binlerce üyesi olan ve günlük
ziyaretçi sayısı yüzbinlere ulaşmış bir portaldir. Bir devlet kurumunun resmi yayın
organıdır ve çok geniş bir içeriğe sahiptir. Ayrıca bu sitede çeşitli kullanıcı tanımları
mevcut ve bu tanımlar sayesinde birçok kullanıcı site üzerinde yetkiye sahiptir.
Puhu Bar’ın web sitesi ise sadece Ankara’da yaşayan 25-40 yaş arası insanlara hitap
etmektedir.

Bu

sitede

içeriği

ve

tasarımı

etkileyecek

yönetim

sistemleri

bulunmamaktadır. %100 flash ve tam ekran bir sitedir.
Üçüncü örnek bu tezin içeriğinin sunulduğu ve tümüyle tipografik öğelerden oluşan
Web’de Tipografi web sitesidir. Bu sitede içerik web araçları ile değil doğrudan
MSWord üzerinde oluşturulduktan sonra doğrudan web sayfasına aktarılmıştır. Sitedeki
CSS kodları MSWord ile oluşturulan metin etiketlerini yorumlamaktadır.

4.2.1 İlaç Takip Sistemi Portalı (www.its.gov.tr)
Kısa adı İTS olan İlaç Takip Sistemi, Türkiye’de ilaçların her bir biriminin izlenmesi
için kurulan bir altyapıyı tanımlamaktadır. İTS, literatürde “Takip ve İzleme” olarak
tanımlanan yapının, ilaç sektörüne uygulanmış halidir. Karekod kullanımı ile ilaç
birimleri tekil hale getirilmiş, birimlerin geçtiği her noktadan yapılan bildirimler ile elde
edilen hareket bilgisi kullanılarak ilaç birimlerinin takibi ve bu bilgilerin oluşturduğu
şecere kayıtları kullanılarak ilaç birimlerinin izlenebilirliği sağlanmıştır. İlaç Takip
Sistemi hastaların ilaca güvenle erişiminin sağlanması için her ilacın konumunu takip
etmek üzerine tasarlanmıştır. Bu nedenle piyasadaki tüm ilaçlar üretimden tüketime tüm
aşamalarda bildirimlerle izlenir. Bu şekilde sahte, kaçak ve her türlü yasadışı ilaç satışı
engellenmiş olur. Stok durumları izlenebildiğinden ilaçlar gerektiğinde kolaylıkla
piyasadan toplanabilir.
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4.2.1.1 Amaç
İTS, web servisleri olarak tasarlandığından herhangi bir arayüzü bulunmamaktadır. Bu
sebeple İTS paydaşları ile iletişimin sağlanması amacıyla geliştirilen İTS-PORTAL,
İTS hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde
hazırlanan portal, özelleştirilmiş dinamik bir içerik yönetim sistemidir. Portal üzerinde
İTS’nin işleyişini anlatan her türlü bilgi, belge ve multimedya içeriklere ulaşmak
mümkündür. İTS ile ilgili duyuru ve etkinlikler de bu portal üzerinden yayınlanmakta
ve en güncel bilgilere bu portal üzerinden ulaşılabilmektedir. İTS-PORTAL içerisinde
ayrıca doküman yönetim sistemi bulunmakta ve proje ile alakalı tüm kaynakların bu
belge yönetim sistemi tarafından yönetilmesi amaçlanmaktadır.
Site Haritası:
Ana Menü

•
•

•

•

•

Anasayfa
•

Beni Haberdar et

•

Tüm Duyurular

Kurumsal
•

Başkanımız

•

Kurum Hakkında

•

Kurum Tarihçesi

•

Kronoloji

•

Kurumun Görevleri

•

Organizasyon Şeması

•

İTS Yönetim Hiyerarşisi

Haberler
•

Duyurular

•

Etkinlikler

•

Basında İTS

İTS Nedir?
•

Proje Tanıtımı
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•

•

•

Amaçlar

•

Kapsam

•

Çalışma Prensipleri

•

Kazanımlar

Multimedya
•

Bir Bakışta İTS

•

İTS İş Akışı

Kaynaklar
•

Mevzuat

•

İTS Web Servisler

•

Paket Transfer Servisi (PTS)

•

Referans Web Servisler

İletişim
Üst Menü

•
•

Türkçe

•

English

•

Online İşlemler
Alt Menü

•

•

•

•

Kurumsal

•

İTS

•

Dokümantasyon

•

Destek ve İletişim

•

Bağlantılar
Sosyal Ağ Menüsü

4.2.1.2 Hedef Kitle
İTS portalinin hedef kitlesi sağlık sektörü paydaşları olarak bilinen ilaç üretici/ithalatçı
firmalar, ecza depoları, eczaneler, hastaneler, ilgili sağlık kuruluşları ve ilaç kullanan
herkestir. Sitenin içeriği çeşitli kullanıcı grupları için özel olarak düzenlenmiştir.
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4.2.1.3 Kullanılan Teknolojiler
İTS Portal PHP tabanlı bir web sitesidir. Sunucu üzerinde çalışan PHP kodları MySQL
veri tabanından içeriği HTML ve CSS dilleri kullanılarak geliştirilmiş arayüzde
görüntülenmesini

sağlamaktadır.

Sitede

ayrıca

JavaScript/jQuery

teknolojileri

kullanılmıştır. Çevrimiçi karekod uygulamaları ve sistemin çalışma ilkelerini anlatan
tanıtıcı ve eğitici Flash uygulamaları ActionScript ile geliştirilmiştir. Sitede ayrıca
sitenin içeriğini yönetmek için yönetim paneli (İTS_MC) bulunmaktadır. Bu yönetim
paneli aracılığı ile sitenin tüm içeriği, site yöneticileri tarafından düzenlenebilmektedir
(Görüntü 54).

Görüntü	
  54	
  İTS-‐MC	
  İlaç	
  Takip	
  sitemi	
  Yönetim	
  Paneli	
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Sağlık sektörü paydaşlarının kullanımı için oluşturulmuş İTS-OS kullanıcıların
çevrimiçi işlemleri yapmalarını sağlamaktadır. Tanımlı kullanıcılar kullanıcı adı ve
şifreyle girdikleri İTS-OS arayüzünde sahip oldukları yetkiler dahilinde işlemlerini
yapabilmektedir (Görüntü 55). Portalde anlık ilaç sorgulama ve sektörle ilgili
istatistiksel verilerin görüntülenmesi için web hizmetleri kullanılmıştır.

Görüntü	
  55	
  İTS-‐OS	
  İlaç	
  takip	
  Sistemi	
  çevrim	
  içi	
  işlemler	
  arayüzü	
  

4.2.1.4 Tasarım
1000px genişliğindeki ortalanmış ana alan içerisinde yer alan site dikey ve yatay olarak
3’er ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sayfalardaki içeriğe göre birleşip
yeniden gruplanabilmektedir. Dikey bölünme başlık, içerik ve altlık olarak
adlandırılmaktadır (Görüntü 56).
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Görüntü	
  56	
  İTS-‐POSTAL	
  Kaynaklar	
  bölümündeki	
  Dokümanların	
  gösterimi	
  

Yatayda site sol, sağ ve orta alanlara ayrılmıştır. İçeriğin yoğunluğuna göre bu alanlar
birleşip ayrılabilmektedir. Görüntü 56’da sol alana ikincil menü yerleştirilmişken orta
ve sağ alanlar birleşerek belge listelerinin yer aldığı tek bir alan haline gelmiştir.
Görüntü 57’de İTS portalinin ana sayfası 6 temel alana bölünmüş olarak
gösterilmektedir. Ana sayfada içerik alanı üst (Pano) ve alt olarak iki bölüme bölünmüş
üst taraf tek parça iken alt taraf kendi içinde 3’e bölünmüştür.
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Görüntü	
  57	
  İTS-‐Postal	
  Anasayfa	
  

Sitenin tasarımı Adobe Illustrator ile tasarlanmış ve we’be uygun olarak dışa
aktarılmıştır. Bu aşamada öncelikle sitede kullanılacak öğeler ayrı ayrı tasarlanmış ve
web ölçülerine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu tasarımlar yapılırken eğer ihtiyaç varsa
her bir öğe için seçili, etken ve edilgen görüntüleri oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan
tasarım öğeleri eğer tekrar kullanıma müsait olan bölümler içeriyor ise tekrarlanmak
için en alt birim oluşturulmuş ve kesim ona göre yapılmıştır.
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Görüntü	
  58	
  İts	
  Portal	
  tasarım	
  öğeleri	
  

Portalin yazı karakteri Windows için Verdana, MacOS için Geneva olarak
belirlenmiştir. Çok düşük bir ihtimal bile olsa, Ziyaretçinin fontları arasında bu fontların
bulunmaması durumunda sistemde tanımlı olan varsayılan tırnaksız font kullanılacaktır.
İlgili alanlarda tekrardan belirtilmek üzere tüm kenar boşlukları sıfırlanmıştır. Ana
metin 11pt, hexadesimal değerde #666666 ve tam blok olarak tanımlanmıştır. Sitede
kullanılacak diğer yazı stilleri de kurumsal renklerde 10-14 pt aralığında belirtilmiştir.

Body { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
margin:0px;
padding:0px;
font-size:11pt; }
p {

font-size:11pt;

color:#666666;
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text-align:justify; }
h1 {

font-size:14pt;

color:#2C887A; }
h2 {

font-size:12pt;

color:#2C887A; }
h3 {

font-size:10pt;

color:#7AB648; }
Örnek	
  24	
  www.its.gov.tr	
  temel	
  etiketlerin	
  CSS	
  ile	
  düzenlenmesi	
  

Ekran ve Baskı CSS’leri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Baskı için ön izleme açıldığında,
sitenin başlığında ve altlığında yer alan menüler görünmez hale getirilerek sadece
içeriğin basımı için hazırlanmıştır. Görüntü 59 ve Görüntü 60’da karşılaştırmalı olarak
web tarayıcı ve baskı ön izleme görünümleri sunulmaktadır.

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/esas.css" media="screen, projection"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/yazdir.css" media="print"/>
Örnek	
  25	
  www.its.gov.tr	
  ‘de	
  CSS	
  sınıflarının	
  medya	
  türüne	
  atanması	
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Görüntü	
  59	
  İTS	
  Çalışma	
  Prensipleri	
  sayfası	
  web	
  tarayıcı	
  görünümü	
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Görüntü	
  60	
  İTS	
  Çalışma	
  Prensipleri	
  sayfası	
  baskı	
  ön	
  izleme	
  

İTS mevzuat içeriği sitede indirilebilir belgeler olarak yer almaktadır. Yönetmelik,
genelge ve kılavuzlar gibi belgelerin sitenin içeriğine entegre edilmesi

yerine

indirilebilir belge olarak yer alması hem kullanıcı açısından hem de site yöneticisi
açısından daha doğrudur (Görüntü 61).
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Görüntü	
  61	
  İndirilebilir	
  belgelerin	
  gösterimi	
  

Portalde HTML ve CSS ile düzenlenmiş sayfaların yanı sıra ActionScript ile
oluşturulmuş etkileşimli Flash sayfalar bulunmaktadır. Bu sayfalar genellikle diğer
içerikten ayrılması için farklı bir arka plan ile verilmişlerdir (Görüntü 62).

Görüntü	
  62	
  Bir	
  bakışta	
  İTS	
  etkileşimli	
  animasyonu	
  

4.2.2 Puhu Bar Web Sitesi (www.puhu.com.tr)
Ankara Bestekar sokakta yer alan Puhu Barın web sitesi Facebook, Twitter gibi sosyal
ağlar ile etkileşimli çalışan bir web sitesidir. Sitenin ana menüsünün sabit olmasına
karşın sayfalar devinimsel tasarlanmıştır. Sayfa içerikleri yönetim paneli aracılığı ile
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güncellenebilmektedir. Sitede duyuru afişleri, etkinlik fotoğrafları, videolar, barın
konumunun harita üzerinde gösterimi ve sayfaların ilgili sosyal ağ sayfaları ile
bağlantıları bulunmaktadır.
Site Haritası:
Ana Menü

•
•

Anasayfa

•

Duyurular

•

Galeri

•

Video

•

İletişim
Alt Menü

•
•

Facebook

•

Twitter

4.2.2.1 Amaç
Amaç Puhu Barın internet ortamında tanıtımını sağlamak, çift yönlü bağlantılarla sosyal
ağlardaki etkinliğini artırmak ve Bar’da yapılan etkinlikleri internet üzerinden
duyurmaktır.

4.2.2.2 Hedef Kitle
Web sitesinin hedef kitlesi Ankara’da yaşayan 18-35 yaş grubu elektronik müziğe ilgi
duyan öğrenci ve çalışan kesimdir.

4.2.2.3 Kullanılan Teknolojiler
Web sitesi tam bir Flash sitedir. Sitenin web tarayıcısında görünen kısmı tümüyle Flash
tarafından işlenmektedir. Devinimsel bir site olduğundan değişken içeriği sağlamak için
sunucu üzerinde PHP kullanılmıştır. PHP yönetim panelinin oluşturduğu içeriği
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MySQL veri tabanından çekmek için AMF (Action Message Format) teknolojisi ve
amfPHP yazılım geliştirme çatısı kullanılmıştır.
Flash içerisinde Adobe tarafından Flash dosyalarında gelişmiş metin düzenlemeyi
sağlayan TLF Text metin alanları kullanılmıştır. Bu metin alanları ActionScript kodları
ve Flash IDE ara yüzündeki metin denetleme araçları tarafından düzenlenmiştir.

4.2.2.4 Tasarım
Web tarayıcısında %100 genişlik ve %100 yüksekliği kaplayan site tam ekran bir Flash
sitedir. Tarayıcı penceresinin boyutları değiştirildiğinde site de buna tepki vererek
orantılı bir şekilde yeniden boyutlanmaktadır. Site tam ekran olarak boyutlandığından
web tarayıcının sürükleme çubuğu etkinleşmemektedir. Bu sebepten içeriklerin
pencerenin dışına taşmaması için sitede açılır pencereler kullanılmıştır (Görüntü 64).
Açılır pencereler içerisinde solda resim alanı, sağda ise metin alanları yer almaktadır.
Helvetica yazı karakteri atanmış dört metin alanı vardır. İlk üç metin alanı TLF Text
metin alanlarıdır. Birinci metin alanı yeşil (#00CC33), kalın, %100 görünümde 21pt ve
19 satır yüksekliğine sahiptir. Metin alanı yüksekliği 48 pikseldir ve en fazla üç satır
metin içerebilmektedir. Bu da öngörülen en fazla etkinlik ismi için yeterlidir. Ayrıca bu
metin alanında yazı alanının alt çizgisine hizalandığında altındaki ikinci metin alanıyla
mesafe hep aynıdır. İkinci metin alanı %100 görünümde 18pt, beyaz (#FFFFFF) ve tek
satırdır. Burası etkinlik tarihi için ayarlanmıştır. Üçüncü metin alanı 22pt ve gridir
(#999999). En fazla üç satır sığabilecek şekilde ayarlanmış ve yukarı hizalanmıştır.
Böylece bu üç metin alanı içeriğin boyutundan bağımsız olarak beraber durmaktadır.
Dördüncü metin alanı diğer üç metin alanından farklı olarak TextField bileşeni
kullanılarak

oluşturulmuştur.

Bu

metin

alanı

belli

bir

satır

sayısı

ile

sınırlandırılmamıştır. Yazının metin alanının yüksekliğini geçtiği durumlarda alanın
sağında toparlama çubuğu ve sürgüsü belirmektedir (Görüntü 63, 64, 65, 66).

124

Görüntü	
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  web	
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Görüntü	
  64	
  Puhu	
  bar	
  web	
  sitesinde	
  açılır	
  pencere	
  görünümü	
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Görüntü	
  65	
  Puhu	
  bar	
  web	
  sitesinde	
  açılır	
  pencere	
  görünümü	
  

Site yöneticisinin seçeneklerini sınırlamak tasarımın tutarlılığının korunması açısından
önemlidir. Siteye içerik giren site yöneticileri yazı karakterini, karakter boyunu ve
rengini değiştirmek gibi yetkilere sahip olduklarında tasarım bütünlüğüne zarar
verebilmektedir. İyi planlanmış bir yönetim paneli tasarıma uyum bir şekilde içerik
girmesini sağlamaktadır.
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Görüntü	
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  Puhu	
  bar	
  web	
  sitesinde	
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  pencere	
  görünümü	
  

4.2.3. Web’de Tipografi Web Sitesi (www.anarmusayev.com/webdetipografi)
Akademik bir proje olan Web’de Tipografi sitesi güncel tipografik düzenlemeler içeren
deneysel bir projedir. Sitenin içeriği bu tezin içeriğinden oluşmaktadır. Sitenin menüleri
tezdeki ana başlıklar olarak belirlenmiş ve tezin bütün içeriği siteye MSWord
dosyasından aktarılmıştır. Bu uygulamanın tezdeki diğer iki uygulamadan temel farkı
güncel ve geleceğe dönük (prospektif) teknolojilerin kullanılmış olmasıdır. Bundan
dolayı bazı eski tarayıcılarda görünümde aksaklıklar oluşabilir.
Site Haritası:
Ana Menü

•
•

Web’de Tipografiye Giriş

•

Web Ortamında Tipografinin Gelişimi

•

Teknolojik Alt Yapı

•

Web Tasarımında Tipografi

•

Uygulama Çalışmaları
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Alt Menü

•
•

Referanslar

4.2.3.1 Amaç
Bu uygulamanın geliştirilmesindeki amaç bu tezde anlatılan yöntem ve uygulamaları
sergilemektir. Bundan dolayı site tümüyle tipografik öğelerden oluşmaktadır. Site
tasarlanırken temel tasarıma uyumlu olduğu sürece web’de kullanılan güncel
uygulamaların tümüne yer verilmeye çalışılmıştır.

4.2.3.2 Hedef Kitle
Sitenin hedef kitlesi Web’de Tipografi üzerine akademik araştırma yapanlar,
tasarımcılar ve yazılımcılardır.

4.2.3.3 Kullanılan Teknolojiler
Site W3C genelgeçerlerine uygun olarak XHTML temelli geliştirilmiştir. Sitede
tarayıcılara eklenti kurulumu gerektiren Flash, Silverlite, Unity gibi teknolojiler
kullanılmamıştır. Görünüm XHTML etiketleri ve CSS3 kullanılarak oluşturulmuştur.
Sitenin sunucu taraflı yazılımı PHP tabanlıdır ve Apache sunucusu üzerinde
çalışmaktadır. İstemci taraflı kullanılan yazılım dili JavaScript’dir ve sitede jQuery
kütüphanesi kullanılmıştır.

4.2.3.4 Tasarım
Sitenin tasarımı esnek (Responsive) bir yapıya sahiptir. İçerik mobil cihazlar dahil
olmak üzere farklı çözünürlük ve pencere boyutları ile etkileşimli olarak yeniden
boyutlanmaktadır. Sitenin bu özelliğini koruması için sitedeki bütün genişlik birimleri
% olarak belirlenmiştir. Farklı çözünürlük ve pencere boyutlarında yazı karakterlerinin
bozulmadan görüntülenebilmesi için harf boyları em olarak verilmiştir. Site anasayfa,
tezin 5 bölümü ve referanslar olarak 7 sayfadan oluşmaktadır. Kullanılan Php yazılım
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dili sayesinde başlık (header) ve altbilgi (footer) bölümleri her sayfaya devinimsel
(dinamik) olarak eklenmektedir. Başlık içerisinde yer alan menü tek bir dosyada yer
aldığından, menüdeki değişiklikler anlık olarak tüm sayfalara yansımaktadır. Sitedeki
sadeliğin ve hiyerarşinin korunması açısından alt menülere yer verilmemiştir. Sitenin ve
tasarımcının adının yer aldığı başlık, site bağlantılarının bulunduğu menü, içeriğin
bulunduğu esas ve referanslar bağlantısının yer aldığı 4 ana bölüm çizgilerle yatay
olarak birbirinden ayrılmıştır. İçeriğin yer aldığı esas bölüm 2 alt bölüme ayrılmıştır.
Yatay pencere genişliği 650px’in üzerinde olduğu sürece bu iki bölüm yan-yana yer
almaktadırlar. 650px’in altındaki genişliklerde site menüsü yeniden şekillenerek yatar
satırlara dönüşmektedirler. CSS3’ün “@media screen” özelliği sayesinde web tarayıcı
pencere genişliği esas alınarak site için 4 temel görünüm belirlenmiştir (Görüntü
67,68,69,ve 70).
Sitenin

içeriği

MSWord

dosyasından

web

ortamına

aktarılırken

başlıklar

sınıflandırılmış ve yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca tezde yer alan dipnotlar için de ayrı
bir alan oluşturmuş ve esas içerikten ilgili bölümlere sayfayı terk etmeden ulaşılabilen
bağlantılar oluşturulmuştur.

Görüntü	
  67	
  1200px	
  ve	
  üzeri	
  web	
  tarayıcı	
  görünümü	
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Görüntü	
  68	
  900px	
  -‐	
  1200px	
  arası	
  web	
  tarayıcı	
  görünümü	
  

Görüntü	
  69	
  650px	
  -‐	
  900px	
  arası	
  web	
  tarayıcı	
  görünümü	
  

Görüntü	
  70	
  650px	
  ve	
  altı	
  web	
  tarayıcı	
  görünümü	
  

SONUÇ
Araştırmanın amacı değişken web ortamındaki tasarım ve uygulama-geliştirme
yaklaşımlarını tipografik açıdan incelemekti. Ayrıca var olan genelgeçerlerin geçmişe
dönük ve geleceğe yönelik olarak incelenmesi hedeflenmekteydi.
Bir grafik tasarım ürünü olan web sitelerinin tasarımı da kağıt ve kalemle
başlamaktadır. Daha sonra bilgisayar ortamına aktarılan tasarımlar web sitesi
geliştirmek için kullanılan yazılımlar ile yönetilebilmesi için uyarlanmalıdır. Bu
uyarlama sırasında birçok sınırlılıkla karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı tasarımın
uygulanabilirliği önem kazanmaktadır. Yapılan tipografik tasarımlar aşağıda sıralanan
web ortamına uyumluluk açısından denetlenmelidir.
Erişebilirlik: Web genelgeçerlerinin gerektirdiği kurallara uyulması ve kullanıcı
deneyiminin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Ulaşılabilirlik: Yazı, bilgisayar web tarayıcılarının yanı sıra mobil web tarayıcılarında
da okunaklı ve karakter sorunları olmadan görüntülenebilmelidir.
Hızlı yüklenme: Tipografik öğeler sitenin dosya boyutunu artırmayacak ve yüksek bant
genişliği kullanımına neden olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Arama Motoru İyileştirilmesi: Metin düzenlemesi, menü, başlık ve içerik hiyerarşisi
başta Google olmak üzere arama motorları tarafından doğru algılanabilecek şekilde
düzenlenmelidir.
Değişken İçerikler: Web 2.0 ile gelen farklı kullanıcı gruplarının içeriği yönetebildiği
web sitelerinde metnin miktarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Tipografik tasarımların web de uygulanması birçok farklı web teknolojileri tarafından
sağlanmaktadır. Uygulanan yöntemlerin getiri ve götürüleri değerlendirilip doğru olan
uygulama yöntemi tercih edilmelidir. Tasarım için web sitesinin yukarıda sıralanan web
kurallarına uymasını zorlaştırdığı durumlarda, diğer seçenekler değerlendirilmeli ve
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tasarımın yapısı esnetilmelidir. Web tasarımcılarının teknik bilgi düzeylerinin yüksek
olması bu gibi sorunların aşılmasında kolaylık sağlamaktadır. Tasarımın güncelliğini
koruması açısından geriye dönük düzenlemelerin yanı sıra yeni kullanılmaya başlanan
araç ve teknolojilere uyumluluk seçenekleri de oluşturulmalıdır. Web sürekli değişen bir
ortam olduğundan değişimler takip edilmeli ve tasarımlar her zaman en güncel
genelgeçerlerle uyumlu olmalıdır.
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