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HTML 
 

Baðlantýlar 
<a>...</a>  

HTML'de metinlere ve resimlere baðlantý kazandýrmak mümkündür. Örnek için bu sayfayý 
incelemeniz yeterli. Ses, grafik dosyalarý, sýkýºtýrýlmýº dosyalar, internet adresleri,.. 
bunlarýn hepsine baðlantý kazandýrmak mümkün. Hatta yapacaðýmýz baðlantý sayfa içinde, 
yani dahili bir baðlantý da olabilir.  

ªimdi yapmak istediðimiz baðlantýya göre kullanacaðýmýz komutlarý inceleyim:  

 

<a href="....">...</a> 

Bu komutla oluºturduðumuz baðlantý ile yeni bir sayfa açabilir, kullanýcýyý farklý bir 
internet adresine yönlendirebilir, kullanýcýnýn kendisine sunduðunuz bir dosyaya 
ulaºmasýný saðlayabilirsiniz. Yani bu tanýma göre bildiðimiz baðlantýlarý oluºturmak 

mümkün.  

ªimdi aºaðýdaki örnekleri birlikte inceleyelim, fakat öncelikle bir kuralý belirtelim; 
<a>...</a> etiketi arasýna yazdýðýmýz yazýlar baðlantý özelliðine sahip olacaktýr, yazýnýn 

baðlantý olduðu eðer aksi belirtilmemiºse browser tarafýndan altý çizili ve mavi renkli 

gösterilir.  

 
 

 

<a href="meyve.gif"> buraya týklandýðýnda meyve resmi açýlacak </a>  

Birinci örnekte "buraya týklandýðýnda meyve resmi açýlacak" yazýsýna baðlantý özelliði 
kazandýrdýðýmýzdan browser tarafýndan altý çizili mavi yazýyla gösterilecek ve kullanýcý fare 
imlecini yazý üzerine getirdiðinde imleç el ºekline dönüºecektir. Kullanýcý bu linke 
týkladýðýnda browser o anda açýk bulunan sayfa ile ayný dizinde bulunan meyve.gif 
resmini açacaktýr. Tabii ki dosya farklý bir dizinde ise kullanýcý hata mesajýyla karºýlaºýr.  

 
 

 

<a href="midi.zip"> midi dosyalarýný çekmek için týklayýn </a>  

Ýkinci örnekte ayný ºekilde "sýkýºtýrýlmýº midi dosyalarýný çekmek için týklayýn" yazýsýna 
baðlantý özelliði kazandýrdýk. Fakat dosya tipinden kaynaklanan bir fark var; ilk örnekte 
meyve.gif'e týklandýðýnda browser resmi açacaktýr fakat bu örnekte browser kullanýcýya 
midi.zip dosyasýný açmak mý yoksa diske kaydetmek mi istediðini soran bir pencere açar. 
Bunun sebebi browser htm, txt, jpg, gif,.. uzantýlý dosyalarý görüntüleyebilirken zip, 
doc, xls, mp3 gibi dosyalarý görüntüleyememesidir.  
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<a href="sayfa2.htm"> 2.sayfaya gitmek için týklayýn </a>  

Bu örneðimizde oluºturduðumuz linke týklandýðýnda ayný dizinde bulunan sayfa isimli 
baºka bir html dökümaný açýlacaktýr.  

 
 

 

<a href="resim/kedi.jpg"> kedi resmi </a>  
<a href="resim/bitki/karanfil.gif"> iºte çok güzel bir karanfil </a>  

<a href="../araba/bmw.jpg"> otomobil resimleri </a>  

Bu örnekte altdizinlere/üstdizinlere verilen baðlantýya misaller görüyorsunuz, resimler 
konusunda gördüðümüz kurallar burada da geçerli.  

 
<a href="http://babaeskimyo.trakya.edu.tr/"> týklayýn sitemi ziyaret edin </a>  

Bu örnekte ise bir internet adresi verdik.  

 
<a href="ftp://ftp.benimsitem.com/"> týklayýn dosyalarý indirin </a>  

Bu ise bir ftp adresine verilen link örneði.  

 
<a href="mailto: bmyo@mail.trakya.edu.tr"> mail atýn </a>  

Buradaki linke týklandýðýnda kullanýcýnýn ilgili mail programý açýlacak ve mail'in send to 
(kime) kýsmýna verdiðimiz mail adresi otomatik olarak yazýlacaktýr.  

 

<a href="#...">...</a> 
<a name="....">...</a> 

Sayfa içi (dahili) linkleri bu komutu kullanarak hazýrlayabiliriz. Örneðin sayfanýn üst 
kýsmýnda sayfa indeksini gösteren bir menü olsun. Kullanýcý bu menüde istediði baºlýða 
týkladýðýnda ilgili konu açýlsýn.  

Böyle bir sayfa hazýrlamak için yapacaðýmýz ºeyler:  

1. "týklandýðýnda" açýlacak konuyu iºaretlemek <a name="....">...</a>  

2. browser'a, hazýrlayacaðýmýz menüye "týklandýðýnda" bu iºaretli konuya gitmesini 
bildirmek.<a href="#...">...</a>  

 

mailto:bmyo@mail.trakya.edu.tr">
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"Listeler" sayfasýnýn benzer bir örneðini yukarýda kodlarýyla birlikte görüyorsunuz. Sayfa 
içerisindeki baºlýklarý <a name>...</a> komutlarý arasýna alýyoruz, name kýsmýna baºlýðý 
hatýrlatýcý bir isim verebilirsiniz. Benim burada kullandýðým <u> ve <b> etiketleri, önceden 

öðrendiðimiz gibi baºlýðý altý çizili ve koyu olarak yazýyor. Yine 1-2-3 baºlýklarýyla 
oluºturduðumuz menü linklerini <a href> komutuyla hazýrlýyoruz, yalnýz bir farkla; name 

kýsmýnda baºlýða verdiðimiz hatýrlatýcý ismi önüne # iºaretini koyarak href kýsmýna 

yazýyoruz. Ýºte bu iº bu kadar kolay.  

Diyelim ki kullanýcý sayfadaki bir linki týkladýðýnda, baºka bir sayfanýn belli bir bölümünün 
açýlmasýný istiyoruz, bunun için linke týklandýðýnda açýlacak yazýyý <a name>...</a> ile 

iºaretledikten sonra baðlantý etiketini ºu ºekilde yazýyoruz:  

<a href="sayfa2.htm#ilgiliyer"> Bu linke týklandýðýnda baºka bir sayfanýn 
ilgili kýsmý açýlacak </a>  
<a name="ilgiliyer"> Baºka bir sayfadaki linke týklandýðýnda burasý 
açýldý </a>  
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Resimlere baðlantý özelliði kazandýrmak 

Metinlere baðlantý vermeyi öðrendik, peki sayfadaki resimlere nasýl link vereceðiz? Bunun 
için resmi yerleºtirmek için kullandýðýmýz: 
<img src="..." width="x" height="y"> etiketini <a href>...</a> etiketinin arasýna 

alýyoruz.  

Ýºte örnek; 

<a href="sayfa1.htm"><img src="resim.gif" border="0"></a>  

resim.gif týklanacak resmi, sayfa1.htm resme týklandýðýnda açýlacak sayfayý gösteriyor. 
Border komutu ise resimde baðlantý özelliði olduðunu belirten çerçeveyi kontrol ediyor, 0 
(sýfýr) deðeri bu çerçeveyi tamamen yok eder. Bu komutu deðiºik sayýlarla 

deneyebilirsiniz.  

Target parametresi 

Son olarak baðlantýnýn açýlacaðý pencereyi belirtmek için kullanýlan target parametresini 

öðrenelim. Kullanýmý : 

<a href="..." target="...">...</a>  

target="_blank" Baðlantý yeni bir pencerede açýlýr. 

target="_self" Baðlantý ayný pencere içerisinde açýlýr. 

target="_top" Baðlantý ayný pencere içerisinde en üstten itibaren açýlýr. 

target="_parent" Açýlan baðlantý, o anda açýk sayfayý oluºturmuº bir ana sayfa 
varsa onun yerine konur. 

target="çerçeve 
adý" 

Frame komutu ile çerçeve oluºturulmuºsa baðlantýnýn adý 
verilen çerçevede açýlmasýný saðlar.(Çerçevelere FrontPage de 
deðineceðiz 

 


