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HTML Bloklar


Tüm HTML etiketleri için varsayılan bir görünüm değeri vardır ve blok yada satıriçi
olarak belirtilir.



Blok tipindeki etiketler her zaman yeni bir satırda başlar ve tüm satır boyunca
mümkün olan tüm genişliği kullanır. Örnek bazı etiketler:





<div>



<h1> - <h6>



<p>

Satıriçi etiketler ise yeni satırda başlamaz ve sadece gerekli genişlik kullanır.
Örnek bazı etiketler:


<span>



<a>



<img>

CSS – Display özelliği


Display özelliği ile bir etiket için block ya da inline özelliği değiştirilebilir.



Bir bloğu görünmez yapmak için none değeri verilebilir.

**displayInline.html
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CSS – Width ve Height


Bir elemanın genişlik ve yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

<div> Etiketi


<div> etiketi html dökümanındaki division (bölüm) ı temsil eder. Diğer html
elemanlarını ihtiva eden bir blok yapı olarak genelde stil vermede kullanılır.



Kendi başına sayfa içeriğine hiçbir etkisi yoktur, ancak CSS ile beraber
kullanıldığında içerik bloğunu biçimlendirilmesinde kullanılır.
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<span> Etiketi


<span> etiketi genel olarak bir metni ihtiva eder ve bu metne stil vermede
kullanılır.



Kendi başına sayfa içeriğine hiçbir etkisi yoktur, ancak CSS ile beraber
kullanıldığında içerik metninin biçimlendirilmesinde kullanılır.

CSS (Cascading Style Sheets)


HTML elemanlarının nasıl gözükeceğini tanımlar.



Bir çok sayfadan oluşan bir web sitesinin aynı düzende gözükmesini sağlar.



Bir sitenin CSS kodları tek bir dosyada toplandığında, sadece o dosya
değiştirilerek tüm sitenin görünüşü, düzeni değiştirilebilir.



head etiketi içinde açılan style etiketinden sonra o sayfaya ait CSS
tanımlamaları yapılabilir.



Genel tanımlama yapısı bir seçici ve bir tanımlayıcı kısımdan oluşur. Seçici bir
HTML elemanını işaret eder. Tanımlanan farklı CSS özellikleri ; ile ayrılır ve { }
parantezleri arasına yazılır.
h1 {color:blue;font-size:12px;}
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Dahili CSS Tanımlama

Harici CSS dosyası kullanımı


Harici bir CSS dosyası kullanarak bütün bir websitesinin görünüşünü tek bir
dosyayı kullanarak değiştirebiliriz.



Websitesinin her sayfasında harici stil dosyasına <link> etiketi ile bağlantı
sağlanmış olması gereklidir.
mystyle.css
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CSS Öncelik Sırası


Bir etiket için aynı CSS özelliğine ait birden fazla tanımlama yapıldığında en son
yapılan tanımlama geçerlidir.



Örneğin bir CSS dosyası içinde yapılan tanımlama, sayfanın head kısmında
değiştirilirse son değişiklik geçerlidir.



CSS dosyası



Bu durumda başlık turuncu renkte olacaktır.



Eğer h1 etiketi içine satıriçi bir stil tanımlaması yapılırsa, bu yeni tanımlama
geçerli olur. Başlık sarı hale gelir.

Dahili tanımlama

<h1 style="color:yellow">Başlık</h1>

Diğer Seçiciler (class ve id)


Bir HTML etiketine CSS özellikleri tanımladığımızda sayfa içindeki bu etiketin
tüm kullanımları etkilenir.



CSS tanımlanan etiketin tüm kullanımlarının etkilenmemesi için yada istenen
CSS özelliğinin istenen etikete uygulanabilmesi için iki farklı CSS seçici
tanımlaması daha bulunmaktadır.


class seçicisi



id seçicisi





Her etiket için genel bir özellik olan class özelliği ile tanımlanır.

Her etiket için genel bir özellik olan id özelliği ile tanımlanır.
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Class Seçicisi


CSS tanımlama kısmında oluşturulan sınıfın başına . konarak tanımlanır. Etiketi
bu sınıfla ilişkilendirmek için, etiketin class özelliği kullanılır.



Sadece belli bir etikete ait bir sınıf da oluşturulabilir.

Id Seçicisi


CSS tanımlama kısmında oluşturulan sınıfın başına # konarak tanımlanır.
Etiketi bu sınıfla ilişkilendirmek için, etiketin id özelliği kullanılır.
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CSS de Yorumlar


CSS kodları içinde yorumlar /* ve */ arasında belirtilir.



Birden fazla satır da kaplayabilirler.

CSS Kutu Modeli
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CSS Padding


Bir HTML elemanına ait içerik ile çerçevesi arasındaki boşluğu tanımlar.



Elemana ait her bir yön için CSS tanımlaması yapılabilir.



Kısa tanımlama da kullanılabilir.

CSS Margin


Bir HTML elemanının çerçevesi dışındaki boşluğu tanımlar.



Elemana ait her bir yön için CSS tanımlaması yapılabilir.



Kısa tanımlama da kullanılabilir. (top-right-bottom-left)



**boxModel.html
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CSS – Max-width özelliği


Bildiğiniz gibi, block tipindeki bir elemana width ile genişlik tanımlayarak tüm
satırı kaplamasını engelleyebiliriz.



Hatta margin değerini auto vererek görüntülenen sayfa için ortalayabiliriz.



Ancak tarayıcı genişlik değeri daha küçükse bu eleman görüntüye sığmayacak
ve tarayıcı yatay kaydırma çubuğu eklemek zorunda kalacaktır.



Bunu engellemek ve küçük ekranlı cihazlara uyumluluğu arttırmak için

max-width özelliği kullanılabilir.
**maxWidth.html

CSS - Overflow


Bir elemanın içeriğinin belirlenen alana sığmadığı zaman kırpılıp
kırpılmayacağının belirlendiği bir özelliktir. Alabileceği değerler:



Visible: Varsayılan. Kırpılmaz, dışına taşar.



Hidden: Kırpılır ve geri kalanı görülmez.



Scroll: Kırpılır fakat kayırma çubuğu eklenir.



Auto: Gerekirse kırpılır ve kaydırma çubuğu eklenir.

9

5.10.2017

Visible

Hidden

scroll / auto

CSS – Float ve Clear ile Site Yerleşimi
Oluşturma


Float özelliğini resimleri metnin yanına yerleştirmek dışında, oluşturduğumuz
block elemanları ile sayfa yerleşimi ayarlamada da kullanabiliriz.



Float özelliği none, left, right, initial, inherit değerlerini alabilir.



Float özelliği ile block elemanlarının yerleşimi düzenlendikten sonra normal
sayfa akışına dönmek ve float özelliğini devre dışı bırakmak için clear özelliği
kullanılır.



Clear özelliğine devre dışı bırakılacak float bloklarının değeri left ve right
şeklinde verilir. Hepsi devre dışı bırakılacaksa both değeri verilir.

** floatClear.html
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CSS – Display Özelliği ile Site Yerleşimi
Oluşturma


Float ve Clear özelliği kullanarak yapılan block elemanları yerleşimi



Display özelliğine inline-block değeri verilerek de yapılabilir.



Bu şekilde yapıldığında clear kullanımı gerekmediğinden daha avantajlı bir
yöntem sayılabilir.

**inlineBlock.html
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