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XML ; eXtended Markup Language kelimelerini temsilen X-M-L harflerinden oluşmuş ; “ genişletebilir işaretleme dili “ olarak 

algılayabileceğimiz bir bilgi depolamaya yarayan yazılım dilidir. XML ; hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından 

kolayca okunabilecek dökümanlar oluşturmaya yarayan, W3C* (WorldWide Web Consortium - www.w3.org) tarafından 

tanımlanmış ;  platform bağımsız bir veri saklama standartıdır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistem ve 

makineler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür.  

 

* W3C = Internette kullandığımız protokolleri belirleyen ticari amaç güdmeyen konsorsyum. 

XML özellikle bir markup yani yorumlamaya yönelik bir işaretleme dili olarak tasarlanmıştır. Hatırlarsanız internetin ana dili 

olarak adlandırdığımız HTML yani HyperText Markup Language idi. Bu dil de yorum gerektiren bir dildir. Markup yani 

işaretlenerek yorumlanan bilgisayar dilleri  herhangi bir platformda kullanılmak için veri taşıyan ve işlenebilme özelliğine 

sahip yazılım disiplinleridir. En önemli özellikleri yorum gerektirmeleri yani bir işleme sonrası kullanabilmeleridir.HTML 

dosyalarını yorumlayan Internet Explorer,Firefox,Opera... gibi browserlardı. Aşağıdaki grafikteki gibi web serverda duran 

HTML kodlar ; server’dan bilgisayarımıza kopyalanıyor ve bilgisayarımızda yüklü bulundan web browserımız ( Internet 

Explorer,Firefox.. ) bu kodları yorumlayarak tasarım halinde insanların daha rahat anlayabilecekleri düzenlere getiriyorlardı. 

 

HTML dilinde kullanabildiğimiz tag’ler önceden tanımlıdır. <body> , <title> , <meta> , <script> ..... gibi önceden tanımlanmış 

bu bilgilerin tutulma formatlarına sadık kalmanız gerekir. Ancak XML de ise bu tag leri kendimiz tanımlayabiliyoruz. Zaten 

extensible yani esnekliği de buradan geliyor. Ancak XML asla HTML’in yerini almak üzere geliştirilmemiştir. Şöyle  diyebiliriz;  

“ XML bilgiyi tanımlamak ve onun ne olduğu konusuna odaklanmak üzere tasarlanmıştır.” 

“HTML ise bilgiyi göstermek ve nasıl görüldüğü konusuna odaklanmak üzere tasarlanmıştır.” 

Kısaca biri datayı tutan ; diğeri de gösterendir. HTML formatı 4.1 versiyonuna ulaştığında artık XML tabanlı tutulmaya 

başlandı ve XHTML 1.0 olarak adlandırılmaya başlandı. XML tagleri HTML tagleri ile aynı adla tutulunca XML tabanlı HTML 

sayfalar tasarlanabildi ve böylelikle platform bağımsızlık ve esneklik HTML de de kazanıldı. Yani XML , HTML ‘I daha da 

güçlendiren ve XHTML 1.0 ile sektörün daha vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmesini sağladı. 



Daha önceden zaten HTML kodlarını ve yapılarını tanıyoruz gelin isterseniz hemen bir XML dosyası açalım ve farkı görelim. 

Bilgisayarınızda emin olun bir sürü XML dosyası vardır , search kısmından birtane XML dosyası bulun ve üstüne çift tıklatın. 

Eğer daha önceden Expression Web veya Dreamweaver benzeri bir program yüklemediyseniz XML’i tanıdık biri Internet 

Explorer aşağıdaki gibi açacaktır.  

 

XML ; görülüğü üzere tag isimleri de gayet anlaşılır şekilde bilgi tutan bir dosya formatıdır. En baş satırdaki xml versiyonunu 

açıklayan ve dil kodlamasını yapan kısım “ISO-8859-1” olarak ingilizce karakterler kullanacağımızı düşünerek atanmış bir 

karakter tanımı yapan kısım.İlerde XML dosyalarımıza türkçe karakterler de kullanacağız ve o zaman bu kodlamayı “utf-8” 

olarak değiştirmemiz gerekecek.  

Gayet anlaşılır bir şekilde, ağaç veri yapısında mesela bir CD’nin sanatçı adı,album adı,fiyatı gibi bilgiler ve diğer bir dalda ise 

başka bir CD hatta kitapın bilgileri böylelikle tutulabiliyor.Zaten XML in amaçlarından biri de “human readable“ yani insanın 

okuyup anlayabilir olmasıdır.  

Internet Explorer sizi XML dosyalarında küçük bir ActiveX uygulaması ile hiyerarşik yapılarında düzenleme yapma imkanı 

verebiliyor,ancak bunun için dikkatinizi hemen çekmiş olması gereken “Güvenliğinizin korunmasına yardımcı olmak için....” 

gibi bir uyarı geldi burada bu uyarıyı onaylarak kaldırmamız gerekiyor.Hemen o kısma sağ tıklayıp aşağıdaki gibi “ Engellenen 

içeriğe izin ver “ diyelim ve gelen uyarıda Evet butonuna basalım.Böylelikle XML dosyamızın sol başlarında yer alan “ - “ 

işaretlerine tıklayarak sekmeleri açıp kapatabiliyoruz. 

 

 

Böylelikle temel olarak bir XML dosyası nedir ve bilgiyi nasıl tutar görmüş olduk. İsterseniz şimdi gelin ilk XML dosyamızı 

Expression Web ile yazmaya başlayalım. Hem yazarken uymamız gereken bazı XML kurallarımız var (esnek olsa da sonuçta 

bilgi tutacağından bazı kuralları var ) onları görmüş olalım. Hemen Expression Web programımızı çalıştıralım. 

 



Expression Web açıkken üst menü’den File-New-Page sekmesine tıklayalım.Aşağıdaki ekran gelecektir , buradan yeni bir  

XML dosyası yaratmak istediğimizi belirtmek için General kısmından XML dosyasına  çift tıklayalım. 

 

Expression Web sizin için ilk XML dosyanızı oluşturdu. Ve ilk satırda daha önce bahsettiğimiz XML versiyonunu tanımlayan 

ve karakter kodlaması yapan satırımız geldi.2.satırdan itibaren artık bilgileri oluşturmaya başlamak sizin elinizde. 

Öncelikle XML bilgilerini yazarken dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi , tag dediğimiz bilgi takma adlarını 

oluştururken mutlaka < işareti ile başlayıp > ile kapatmalısınız. Aynen daha önceden bildiğimiz HTML tag yapısı gibi.Bu 

bilgilerin takma adlarını verirken de türkçe karakter (ç,ş,ı,ü,ö,ğ) ve boşluk kullanmayın. Mesela < kitap > diyerek kitap ile ilgili 

bir bilgiye başladığımızı belirtebiliyoruz. Yine dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var < kitap > diyerek açtığınız bilgi 

seviyesini kapatmak için mutlaka < /kitap > yazmalısınız. Ancak ya kapatmayı unutursanız ne olur? Ne yazıkki eskiden XML 

Schema(şema)’sı bozulduğunda tüm dosya kullanılamıyordu ancak Expression Web artık sizi “ açtığım hangi tagi kapattım 

yoksa kapatmadım mı “ telaşından kurtarıyor,nasıl mı?  

Hemen bir tag açın “<” ile , ve içine kitap yazın ve “>” ile kapatın,kapatır kapatmaz Expression sizin için tagın sonuna < /kitap 

> ekledi değilmi? Ne güzel,sizde böylelikle arada kalan kısma gerekli bilgileri veya alt tagleri girmeye devam edebilirsiniz. 

 



Expression Web XML dosyalarının içerisinde çalışırken sizi bir yandan da renklerle bilgilendirir. Mavi renkler taglerin doğru 

olduğunu seçilmiş turuncular ise yanlış açtığınızı bildirir. Mor renkli bilgilerin tutulduğu tag adlarını , siyahlar ise herhangi bir 

bilginin atanmadığını gösterir.XML ‘de tag isimlerinin hiyerarşik yapıda tutulduğunu unutmayın,enter tuşuyla yeni satıra 

geçebilir ve tab tuşlarıyla hiyerarşik yapıyı oluşturabilirsiniz.  

Tag isimleri atarken sizinde hatırlayabileceğiniz dışardan birininde bakınca anlayabileceği 

başlıklar atayabilirsiniz ancak büyük küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın,yani <Kitap> 

ile <kitap> farklı tag adlarını çağırır. HTML de tagleri kapatmayı unutma serbestliğimiz 

vardı ve tagleri kapatmayı da unutsak sorun olmuyordu ancak XML de mutlaka dikkat 

etmemiz gereken kurallardan biri bu. Sizlere tavsiyem aşağıdaki örnekteki gibi hep büyük 

veya küçük harf kullanmanız. 

Basit bir XML dosyasını ve hiyerarşik ağaç yapısını inleyelim.İlk satırında bahsettiğimiz gibi 

XML versiyonunu ve içerdiği karakterlerin kodlamasının yapıldığı satır var. Daha sonra ise 

öncelikle <KITAP> tag’i açılmış ve bir tab tuşuyla içeri geçilerek ağaç dalı oluşturulmuş ve kitabın adı,yazarı,yayınlandığı 

yayınevi,fiyatı gibi çoğaltabileceğimiz alt bilgileri verilmiş. Bu bilgilerde de tag’ler aynı şekilde açılıp kapanmış ve en sonunda 

</KITAP> tagi ile kitaplarla ilgili bilgiler de tamamlanmış.Aynı şekilde DVD için yeni bir dal oluşturulmuş ve onun da alt dalları 

hiyerarşik hizalamada yerleştirilmiş. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<KITAP> 

 <AD>Pazarlama Sanatı</AD> 

 <YAZAR>Ali Koç</YAZAR> 

 <YAYINEVI>Can Yayinlari</YAYINEVI> 

 <FIYAT>15</ FIYAT> 

</KITAP> 

<DVD> 

 <AD>Green Mile</AD> 

 <OYUNCULAR>Tom Hanks</OYUNCULAR> 

 <SIRKET>Warner Bros</SIRKET> 

 <FIYAT>25</ FIYAT> 

</DVD> 

 

Buraya kadar herşey yolunda,peki XML dosyasını biz kendi anlayacağımız dilde ve kelimelerle kaydettik. Ve daha sonra 

platform bağımsızlıktan faydalanarak farklı bir işletim sistemine hatta işletim sistemi olmayan bir makineye gönderdik. O 

makine bu verdiğimiz bilgileri tabiiki sizin de tahmin ettiğiniz gibi okuyamaz,bu adların tanımlandığı bir XML Schema’sına 

ihtiyaç duyar.Mesela yayınevi tag inin sizin için birşey ifade etmesi çok normal,aynı şekilde mesela bir linux işletim sistemi 

yüklü makine bunun yayınevi bilgisini tutan 8 harflik bir string olarak algılayabilmeli. Bunu sağlayan ise XML Schemalarıdır. 
XML Schema (XML Schema Definition-XSD) uzantısında XML dosyalarımızın geçerliliğini ve tanımlanma bilgilerini tutmak için 

geliştirilmiş bir dildir.  



XML Schema dosyaları XSD uzantısı ile XML dosyasının dışında bir dosyada tutulabileceği gibi XML dosyalarının içine de 

başlangıç satırlarında gömülebilir. Özellikle Schema teknolojisi kullanılmadan önceki DTD (Document_Type_Definition) ile 

XML dosyalarındaki bu bilgiler önceden tanımlanabiliyordu ancak şuan kendine öz XML Schemaları gitgide yaygınlaşmıştır. 

XML dosyasında kendi atadığımız taglerin özelliklerini ve temsillerini bu XML Schema’lar içerisinde saklıyoruz demiştik. 

Örnek verecek olursak temsili bir XML Schema dosyası aşağıdaki gibidir :  

<xs:schema 

 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xs:element name="KITAP" type="KITAP"/> 

 <xs:complexType name="KITAP"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="AD" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="FIYAT" type="xs:decimal"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:schema> 

Burada yine XML schema’sının W3 ‘nin 2001 yılında belirttiği standartlarında kullanılacağını bildiren satırımız var. Daha 
sonra ise KITAP ana dalımızı tanımlayan ve onun bu veri ağacında ana dallardan biri olduğunu tanımlayan satırlarımız var. 
Type yazan ve çift tırnak içindeki bilgiler o yazının tipini belirtiyor. Aynı şekilde AD alt dalının bir string yani karakterlerden 
oluşmuş olduğunu belirtiyor ve bir alt satırda FIYAT alt dalının tipinin de  decimal yani rakamsal bir bilgi olduğunu belirtiyor. 

XML dosyalarının yaratılış gayesi ve kurallarından sonra XML Schemalarının da neye yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını  
gördük. İlerleyen kısımlarda Expression projeleri içerisinde XML dosyalarını kullanırken karşımıza gelebilecek bazı temel XML 
teknolojilerini tanımaya devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki HTML tek başına tasarım olarak gayet düz ve tek düzedir. 
Ancak CSS (Cascading Style Sheet) stil dosyalarıyla daha hoş ve esnek hale getirebiliyorduk. XML dosyaları da şuana kadar 
gördüğünüz üzere sadece tag adları ve bilgi datalarından oluşuyor,herhangi bir tasarım noktasında içerikleri yok. XML 
dosyalarına sitemizde kullandığımız tanımlı bir CSS dosyasından bir stil atayabildiğimiz gibi asıl kendilerine ait olan bir stil de 
tanımlayabiliyoruz. Bu dosyaların adı XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) dosyaları oluyor. XML 
dosyalarına bir şekil,düzen ve stil verebildiğimiz yani font atayabildiğimiz,tablolayabilme ve renklendirme,gruplara ad atama 
gibi unsurların bilgilerini barındıran .xsl uzantılı dosyalardır.Temel bir XSL dosyası şu şekildedir :  

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<html xsl:version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <body style="font-family:Arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt; 

        background-color:#EEEEEE"> 

    <xsl:for-each select="TABLO"> 

      <div style="background-color:teal;color:white;padding:4px"> 

        <span style="font-weight:bold;color:white"> 

        <xsl:value-of select="AD"/></span> 

        - <xsl:value-of select="YAZAR"/> 

      </div> 

      <div style="margin-left:20px;margin-bottom:1em;font-size:10pt"> 

        <xsl:value-of select="NOT"/> 

        <span style="font-style:italic"> 

          (<xsl:value-of select="FIYAT"/> calories per serving) 

        </span> 

      </div> 

    </xsl:for-each> 

  </body> 

</html> 

 

 

 



Expression Web ile bir XML dosyasını açtığınızda ; mesela bu projedeki liste.xml veya TCMB ‘nın anlık döviz bilgilerini tuttuğu 

“www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml” adresindeki gibi xml dosyasını indirip açtığınızda Well Format yani daha 
okunabilir ve ağaç yapısı tam oturmuş olmayabilir,bunun için Expression Web ile XML içerisindeki tüm satırları 
seçip (CTRL-A ile kolayca yapabilirsiniz) sağ tıklayın. Alltaki gibi en alt seçeneklere doğru Encoding ile başlayan 
kısımda Encoding tahmin edebileceğiniz üzere XML tagleri ile içerdikleri labelların türkçe karakterler ( ş,ç,ğ,ü,ı,İ,) 
içerebilmesini sağlar. Reformat XML ise yukarıdan aşağı ağaç yapısı oluşmadan sağ tarafa tek satırda yazılmış 
XML dosyalarını ki veritabanlarının otomatik generate ettiği raporlar genelde öyle olur,Reformat ile satır satır 
daha okunaklı hale getirebiliriz. Ayrıca Verify well-formed ile ağaç yapısını kontrol ederek Well-Form olup 
olmadığını açılıp kapanmayı unutulmuş tag varmı,ağaç yapısında bir bozukluk varmı diye kontrol edebiliriz,bazı 
XML dosyaları kullanılırken well-formed olmak zorundadır. 

 

Expression Web sizi yaratacağınız XML belgelerine veya varolan XML dosyalarına XSL stilleri  ile tasarım yaparken ilgili 
işlemlerde işinizi gayet kolaylaştırıyor. Expression Web XML dosyası üzerinde size önplanda tasarım yapmanıza imkan 
verirken arkada gerekli dosyaları oluşturuyor ve size sadece onun uyarısıyla birlikte .xsl dosyanızı saklamak kalıyor. Hemen 
basit bir uygulama ile dilerseniz Expression Web’in varolan bir websitesi projesinde XML dosyaları ile ne kadar uyumlu ve 
esnek çalıştığını görelim. 

Expression Web programında öncelikle bir websitesi projesi yaratalım. Bunun için Expression Web menüsünden File-New-

Website sekmesine tıklayalım. 

 

Açılan aşağıdaki arayüzden varolan hazır bir websitesi projesi için Website sekmesinden templates kısmına gelelim. Burada 

ben sade ve içerik odaklı olması amacıyla “ Organization 5 “ hazır sitesini seçtim. Aşağı kısımda sitenin tüm içeriklerinin 

barındırılacağı bilgisayarınızdaki adres gözüküyor isterseniz bu adresi ve sitenin bulundurulcağı klasörün adını Browse 

butonuna tıklayarak konumunu,adres çubuğuna da istediğiniz adı yazarak değiştirebilirsiniz. 



 

OK diyelim ve kısa süren bir işlem sonucunda önceden hazırlanmış bir websitesi projesi ; yazılarıyla ,stilleriyle , şablon 

sayfalarıyla, linkleriyle görselleriyle kısacası bütün unsurları ile sağ taraftaki Folder List panelinin altında gözükecek şekilde 

yüklenmiş olarak ekranımıza geliyor. 

 

Yukarıda gelen ekranda sağ kısımda websitenizin bütün dosyaları , ilgili klasörlerde tutuluyor. Sitenin giriş sayfasının 

bilgilerinin tutulduğu dosya adı default.htm olarak root diye adlandıracağımız kök kısmında yani herhangi bir klasör altında 

değil. Bu default.htm dosyasının yanında da birazdan ayrıntılarını göreceğiniz bir şablon sayfamız var. master.dwt adlı bu 

dosyada da tüm sayfalarda tekrarlanan bir arayüzü şablon dosyaya atayarak hem tasarım noktasında bir standartlık 

kazandırarak tekrardan kaçınmış hemde ziyaretçiler websitemizde gezerlerken tekrar tekrar aynı dosyaları yükleyerek 

gereksiz trafik yaratmamış oluyoruz. 



Çalışma alanımızın sol tarafındaki Folder List projelerinizi barındıran dosyaları bir Windows Explorer işelvliğinde gösterir. 

Default.htm giriş sayfamıza Folder list kısmından tam üstündeyken çift tıklayalım,hemen sahnemizde tasarım olarak bu 

sayfa yüklenecektir.Bu sayfada en üstteki Organization yazan kısım ve sol taraftaki menü sizin master.dwt dosyanızdan 

alınıyor bu yüzden gri tonda ve bu kısımdan onları değiştiremezsiniz. dwt = Dinamik Web Template kelimelerinin baş 

harflerinden oluşuyor,ancak bu uzantının ilk kullanıldığı örneklerde Dreamweaver Template olarak adlandırılığını da 

belirtmek isterim.Siz kitabın ilerleyen bölümlerinde ASP.Net uygulamalarında da .master uzantılı Master Page 

uygulamalarında da görebileceğimiz şablon sayfa mantığını anlamanız sizin için yeterli olacaktır. 

 

Sayfa tasarımınızda bu kısımda üst ve sol tarafın master.dwt adlı şablon sayfamıza ait olduğunu gördük,biz ise default.htm 

sayfamızda arkaplanı beyaz olarak gözüken kısımda tasarım yapacağız. Panellerden Folder List projemizi tutan kısımda 

dikkat ederseniz şablon kısmındaki tüm linklerin sayfalarını (about,news,calender,photo gallery,links,faq,contact) ayrı birer 

klasörde tutuyor. Bu sayfalar dışında images klasörü altında kullanılan görselleri ( jpeg,gif,png,bmp... ) tutuyor.  

Son olarakta styles klasörü altında bu sayfada tasarım yaparken sık sık başvuracağımız CSS stil dosyalarını tutuyor. Folder 

List panelinden bu klasörleri çift tıklayarak neler olduklarını görüp gezebilirsiniz. Default.htm dosyasına çift tıklayarak o 

sayfamızı açalım. Heading mavi renkte ve başlık stilinde,ayrıca aşağıdaki kısımda da yazılarımız var. Hazır bir site olduğundan 

bu içerikler sizin değiştirmeniz için gelmektedir.Hemen mavi başlık kısmını tarayalım ve klavyemizden bu kısma “ 

websitemize hoşgeldiniz “ gibi bir karşılama mesajı yazalım. Altındaki uzun yazılar kalsın çünkü giriş kısmı asla birkaç 

cümleden oluşmaz ve bizde şimdilik o içerikleri kullanalım.Yukarıda ise şirketin temsili bir fotoğrafı veya etkiliyici olduğunu 

düşündüğümüz bir görselimiz var.Bu görselinde kenarlarına gelerek ölçeklendirme yapabiliriz. Tam köşesindeyken mouse 

ucunuz çift taraflı bir oka dönüşüyor ve siz ölçeklendirmeyi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabiiki burada her tasarım 

programının vazgeçilmez kuralı olan SHIFT tuşuna basarak bu ölçeklendirmeyi 1’e 1 ölçeğinde de yapabiliyorsunuz. Diğer 

türlü istenmeyen görüntüler,pikselleşmeler ve dağılmalar ortaya çıkabilir çünkü görselin öz ölçülerini değiştirmiş oluyoruz. 

Bu ölçeklendirmeyi yaparken tam üzerinde çıkan sarı dikdörtgen ise bize bu görselin kaç piksel boyutlarında olduğunu ve 

değiştiğini anlık olarak bildiriyor. 

 



Bu kısımda ise görselimizi çok az küçülttükten sonra alttaki yazının görselimizin sağ kısma gelmesini istiyorum. Bunun için 

görsel seçiliyken (seçmek için üstüne bir kere tıklamanız yeterli) yukarıdaki Office ürünlerinden yabancı olmadığımız 

panelden alttaki gibi Align Text Left kısmına tıklayalım.  

 

Böylelikle yazımız sayfamızın sağ kısmındaki boşluğa geldi. Ancak burada kısa bir 

ek bilgi de vermek isterim. Aslında “Align Text Left” komutunu verirken biz bir stil 

değişikliği yaptık. Bu stil bilgileri de CSS dosyamızda olduğundan temelde 

yaptığımız bu dosyadaki bilgileri değiştirmek oldu. Eğer bu sık kullanacağımız bir 

stil olsaydı CSS dosyasından değiştirmemiz daha mantıklı olurdu. Folder List 

panelinin hemen altındaki CSS properties paneli de bu değişiklikleri direk CSS 

dosyanızda yapmak istediğinizde devreye girer. Azönce verdiğimiz işlem gerçekte 

sağ kısımda gördüğünüz CSS panelindeki properties (özellikler) sekmesinin 

altındaki bir Layout özelliklerinden float stilini “ left ” olarak atamaktı. Layout 

sekmesinden float kısmını left ; right ; none ; inherit olarak değiştirebildiğimiz 

seçeneklerimiz gözükür.Biz left seçerek seçtiğimiz görselin sayfamızda yer alan 

diğer görsellere göre solda yer almasını sağladık.  

Aynı şekilde bu sağda da yer alsın istersek right dememiz gerekiyordu. None ise 

hiçbir değişiklik yapmadan default gelen ve olduğu yerde kalmasını sağlayan 

özellik , inherit ise diğer kalan kısımların üstünde onların ona bağlı olduğunu 

gösteren komuttur. 

CSS panelinde tasarımımızda yer alan ana başlık ve 

fontları,renkleri,büyüklükleri,stilleri ve tablo tasarımları gibi sayfanın görsel 

unsurlarını içeren bilgileri tutan CSS dosyasının içeriğini görebiliriz. 

Giriş sayfamızda görselin layout floatına left vererek ( o da ne demekse ) yanına 

yazılarımızı getirebildildik. Aynı CSS panelini kullanarak şimdide yazılarımızı 

aşağıdaki gibi bir düzene sokalım istiyoruz. Bu sefer Office panelinden değil 

yine CSS panelinden yapalım.Yazılarımızı seçtikten sonra aynı panelde en üst 

kısımlarda yer alan Block kısmından “text align “ kısmını “justify” atayalım. Bu 

kısım tahmin ettiğiniz gibi yazıları bir düzene sokmaya yarıyor. Center yazı 

alanına ortalayan,left sola yaslayan,right sağa yaslayan , inherit yine diğer 

başkar yazının üzerinde olduğunu atayan ve justify ise yazı alanına yazımızı 

aşağıdaki gibi başlangıç ve bitişleri hizalı dağıtan kısımdır. Bu seçenek hala 

yukarıdaki Office panelinde arayanlar için ne yazıkki orada yok, o yüzden çokta 

zor olmayan bu CSS panelini kullanmak her zaman daha avantajlı. 

Websitemizin giriş kısmını ufak birkaç işlemle daha düzenli bir tasarım haline getirdik. Bundan sonraki kısmı zaten içeriği 

değiştirip eklemek sizin için gayet kolay olacaktır. Böylelikle sadece projemizin yer aldığı Folder List panelini değil CSS 

panelinin de temelde neler yapabildiğini gördük.Sayfamızın tasarım olan kısmı aşağıdaki gibi oldu. 



 

Şimdi bu tasarım yaptığımız default.htm dosyasını saklayalım. File - save ile saklayabilirsiniz. Dikkatinizi çekmek istediğim bir 

noktada aşağıda gördüğünüz üzere default.htm’in üzerine bir yıldız gelmişti çalışırken bu kaydettiğiniz anda kaybolucaktır. 

Bu yıldız çalışmakta olduğunuz dosyanın sizin tarafınızda  değiştirildiğini belirtir ve sakladığınızda kaybolur. Aynı şekilde CSS 

panelinden bazı CSS kuralları değiştirdiğimizde de yukarıda style2.css dosyamız açılmış ve yanına bir yıldız eklenmiş bu not 

ise bize CSS dosyasının da değiştiğini gösterir ki bu sekmeye tıklayıp file-save diyerek o kuralları da kaydederek kapatabiliriz. 

 

Hemen isterseniz master yani şablon sayfasında nasıl değişiklik yapabiliyoruz onu da bir göz atalım. Yandaki ve üstteki 

kısımlarda yazan; şablondan gelen yazıları değiştirmek için ise yine Folder List panelinden master.dwt dosyasına çift tıklarak 

açıyoruz.  

Yukarıdaki panelden master.dwt dosyasının içinde olduğumuzdan emin olduktan sonra soldaki menu ve yukarıdaki 

paneldeki istediğimiz değişiklikleri yapıyoruz. Bende aşağıdaki gibi sembolik bir site için değişiklikleri yaptım. 

 



Açık olan dosyaları gösteren panelimizdeki master.dwt dosya adının yanında hemen bir yıldız (*) belirdi yine değilmi? 

İsterseniz tasarımınız tamamlandıysa file – save ile bu şablon sayfasını kaydetmeye çalışalım. Expression Web sizi hemen 

aşağıdaki gibi bir uyarıyla websitenizdeki 8 tane dosyanın bu şablonu kullandığını hatırlatıyor ve bunların da 

güncelleneceğini belirtiyor. Yes diyerek bu güncellemeyi yapmasını sağlıyoruz.  

 

 

 

Böylelikle websitemizdeki tüm sayfalarda yer alan soldaki ve üstteki paneli şablon sayfasından ( master.dwt )  değiştirmiş 

olduk. Websitenizi merak etmeye başladınız değil mi? Hadi Folder List’ten default.htm seçip File – Preview in Browser veya 

F12 kısayolu ile  sitenizi bir önizleyelim. Soldaki linklerin hepsinin çalıştığını dahası sizin sadece yazısını değiştirdiğiniz 

linklerin üzerine gelince mavi olarak değişmesi ve son olarakta her linke tıkladığınızda sadece sayfanın orta kısmının 

değiştiğini şablon sayfasındaki kısımların yani soldaki menü ve üstteki panelin aynı kaldığı dikkatinizi çekmiştir. 

 

Websitemiz projesine dışardan XML dosyalarını gömmek için artık hazırız.Bunun için 

öncelikle XML dosyalarının projesinin içerisine kopyalanması gerekiyor. Kitapla birlikte gelen 

CD içerisindeki XML kısmındaki dosyaları liste.xml ; liste.xsl ve images klasörünü 

işaretleyerek kopyalayıp ( CTRL-C ) folder List kısmındaki photo_gallery klasörüne sağ 

tıklayarak yapıştıralım (paste) = (  CTRL – V ) . Böylelikle dosyaları sağda gördüğünüz gibi bu 

klasör altına kopyalamış olduk ve websitemizde kullanıma hazırlar. XML dosyasının içeriğini 

görmek isterseniz aynı htm dosyalarında olduğu gibi üzerine çift tıklayarak açabilirsiniz.  

XML dosyasının içeriğini gördükten sonra kapatın ve photo_gallery.htm dosyasına çift 

tıklayarak açın. Bu XML dosyamızı gömeceğimiz sayfamız ve bazı yazılar var onları silelim. 

 

 

Kitap galerisi bilgilerimiz XML dosyamızda tutuluyor. Projemizdeki XML dosyasını Folder List altından tutup ekrana bırakalım. 

Aşağıdaki gibi XML dosyasındaki bilgiler ( bazıları ) bir stil ile sayfamıza ekleniyor. Gayet kolay ve kullanışlı.  

  



XML dosyasının yanında “Common Data View Tasks” paneli de beraberinde açıldı. XML dosyasındaki 

gözükmeyen bilgiler olduğundan bahsettim. Expression Web sayfanızın tablo tasarımını bozmamak 

için sığdırabileceği sutün kadar bilgiyi sayfanızda gösterdi ama bu demek değilki diğer bilgileri artık 

göremiyoruz. Sağ kısımda yer almakta olan “Data Source Details“ panelinde Current Data Source 

olarak atanan liste.xml dosyasını görebilmektesiniz. Burada kitap adlarının yanında yer alan oklar ile 

datalar ve tüm alt bilgilerini önizleyebilirsiniz,bir nevi internal XML Pad.  

Anasayfamızda XML bilgilerinin tutulduğu tabloyu seçtiğimizde sağ üstte çıkan küçük ok ile gerekli 

olduğu zamanda Common Data View Tasks penceresini açabiliriz. Şimdi ben Expression Web’in 

sayfaya sığdırmak için aldığı 5 sütun dışında kalanları da çağırmak istiyorum. Common Data View 

Tasks penceresinden “Edit Columns” sekmesine girin. 

Buradan sahnemizde yer alacak XML deki bilgilerin hangileri olacağına karar verebiliyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada XML içerdiği bilgiler “Available field” kısmında sizin sayfanızda gösterdikleriniz “Displayed Columns” kısmında temsil 

ediliyor. Mesela ben sağdaki kitapların sayfa bilgilerini göstermek istemesem diye düşünerek SAYFA sütununu sağ taraftan 

seçerek ortadaki remove tuşuna bastım. Ayrıca kitabın resim bilgilerini içeren RESIM sütununu sol taraftan seçerek Add 

butonuna basarak sağ tarafa ekledim.Ayrıca RESIM sutünü sağda seçiliyken onu Move Up ile en üste taşıdım böylelikle ilk 

gösterilen kitapın fotoğrafı olsun istedim. İşlemlerimi tamamladıktan sonra OK basarak güncellenmiş XML gömülü sayfama 

dönelim. 

Sayfamızın en son hali aşağıdakine benzer olmuş olmalı. Resimler kısmındaki farkedebildiğiniz görsel linklerini tanıtmak için 

burada RESIM sütunu altında bulunan 5 adet satırı seçelim.   

 

Daha sonra bu satırlar seçiliyken yukarıdaki panelden “ Data View -> Format Item as -> Picture ” diyerek bu kısmın aslında 

bir data değil resim bilgisi tuttuğunu bildirelim. Linkler sizin de projenize kopyaladığınız images klasörü altındaki dosyaları 

göstermekte. Eğer Format Item as sekmesi aktif değilse bir satır bilgisi seçememişsiniz demektir,seçtiğinizden emin olun. 



 

CD’deki images klasörünü projenizde Photo_Gallery klasörünün altına kopyaladıysanız;bu linkler aşağıdaki gibi gözükecektir. 

 

XML dosyamızda daha başka neler yapabiliriz bunlara da teker teker bakalım. “Common Data View Tasks” panelinden ilk 

seçenek olarak karşımıza ”Filter” yani filtreleme geliyor. Adından da anlaşılacağı üzerine datamızı sayfamızda yayınlamadan 

bir filtrelemeden geçirmemiz mümkün. Mesela şu yayınevinin kitapları veya fiyatı 20 YTL den az olanlar gösterilsin gibi.  

Filter OK diyelim , aşağıdaki Filter Criteria ekranı gelecektir.Buradan çoklu olarak filtrelerimizi atayabiliyoruz. Field Name 

olarak birkere tıkladığımızda aşağıdaki gibi bize tablo adlarımız geliyor. Buradan mesela Fiyatı number yani rakamsal değerli 

olarak seçelim. Fiyatınız mesela 12 YTL olarakta yazılabilirdi ve biz YTL içerenleri al gibi bir filtreleme yapmak isteseydik 

sorgumuz o zaman YTL içeren (equals) olacaktı. Ama sadece fiyatla bir filtreleme yapacağız o yüzden number olarak aldık. 



 

Comparison dan ise Equals = eşit demektir,o sütunda eğer bir value olarak atayacağınız değere eşitse yayınlanır yoksa 

gösterilmez. Not Equal da aynı mantığın tersiyle value atadığınız dataya eşitse yayınlanmaz eşit değilse yayınlanır. Greater 

Than atayacağınız Value değerinden büyük olanları yayınlar, Less Than ise küçük olanları. Is Null eğer boş ise yayınlamak için 

Not Null eğer boş değil yani bir değer varsa göstermek için kullanılır. Ben Greater Than or Equal seçtim ve kitap listemden 20 

ytl üzerinde olan kitapları listeleteceğim.O zaman Value değeri olarak çift tıklayıp rakamla sadece 20 yazarak OK diyeceğim. 

 

Filter kısmından XML dosyamıza tablolarındaki bilgilere nasıl Filtreler atayabileceğimizi gördük,Filter kısmında aşağıda 

gördüğünüz gibi Filtreniz eklendi. Burada ben kitap listemdeki FIYAT bilgisi 20 ye eşit ve 20 den yüksek olanları filtreledim. 

 

 

XML dosyamdaki 20 YTL den pahallı olan 2 kitap ekrana geldi. Diğerleri sayfada gösterilmiyor ama XML’de tabiki duruyor. 



 

Filtreleme işlemlerini başka XML’de ve çoklu filtrelerle denemelerde bulunabilirsiniz. Ancak burada bütün datalara 

ihtiyacımız var o yüzden filtrelediklerimizi hadi geri getirelim. Bunun için filtre verdiğimiz kısma gelip kaldıracağımız filtreyi 

seçtikten sonra sağ tıklayıp Remove seçeneğini aşağıdaki gibi seçerek kaldırmamız gerekiyor. OK dedikten sonra eski kitap 

listemizin sayfamıza geldiğini göreceksiniz. 

 

“Common Data View Tasks” panelinde Filter komutunun hemen altında Sort yani sıralama var. Sort kısmına girdiğinizde 

aşağıdaki gibi bir ekran gelicek. Buradan sıralama yapacağımız hücreler veya hücreleri seçerek Add diyoruz. Ben kitap 

adlarına göre bir liste oluşturmak için ADI tablosunu seçtim ve yandaki Ascending ( artan ) seçimi ile sıralama tipini seçtim. 

 



Böylelikle HTML sayfamdaki XML datasının tüm elemanları ADI ismindeki tablodaki bilgilere göre alfabetik güncellendi. Bunu 

aynı SORT sekmesinden fiyat için de atayabilirdik ve ucuzdan pahallıya doğru Ascending yani artan bir sıralışta 

düzenlenebilirdi. XML dosyamızdaki bilgiler aşağıda gördüğünüz üzere alfabetik sıralanmış oldular. Aynı mantıkla fiyatı 

pahallıdan ucuza veya az satandan çok satana gibi sıralama algoritmaları da eklenebilir. 

 

Yukarıda yer alan RESIM – ADI – YAZAR – YAYINEVI – FIYAT  kısımları aslında birer XML tagleri. Expression Web bu tagleri 

bizim daha rahat görebilmemiz için arka planda tablolara yerleştirdi.Bu tabloların stillerini dışarıda bir XSL dosyasında 

tutuyor.Bu stil dosyası yardımı ile tag adlarını da ,fontlarını da renklerini de değiştirmek mümkün. Ama bu tahmin ettiğiniz 

üzere sayfa tasarımı noktasında bir değişim , direk XML taglari üzerinde değil. Sadece ad değiştirmek değil 

font,renk,ayarlama gibi komutlarla sayfamıza biraz tasarım kazandıralım ve dosyamızı kaydedelim. HTML sayfamız üzerinde 

yapacağımız tasarımlar XML dosyasında bir değişikliğe neden olmayacak bir stil dosyasına eklenicek. Bu stil dosyası ( liste.xsl 

) dosyanızı saklamaya çalıştığınızda karşınıza gelecektir. Hemen menüden File-save komutlarını verelim. Ekrana bir uyarı 

çıkarak bir stil dosyası ve XML dosyamızdan bilgileri HTML gömebilmek ve stilleri okuyabilmek için gerekli Javascript 

kodlarını barındıran xslview.js adlı 2 adet dosyayıda saklamınızı tavsiye edecektir. İsimleri ile herhangi bir sıkıntımız 

olmayacak ise Save diyerek bu dosyaları Expression Web’in projemiz altında yarattığını Folder List panelinden görebiliriz. 



 

Artık projemizde XML dosyamızı çekerken kazandırabileceğimiz bir stil dosyamızda var.XSL (Extensible Stylesheet Language ) 

XML dosyasının transformasyonu sırasında önemli bir noktadır. Artık HTML sayfamızda gösterilen XML datalarının 

tasarımında yaptığımız her değişiklik kaydettiğimizde Expression Web sizden onay alarak XSL dosyanızı güncelleyecektir. 

Bu adımda XML datalarının bulunduğu tabloları güncellemeye ve bir tasarım kazandırmaya devam edelim. Mesela fiyat 

kısmında bulunan rakamlar YTL cinsinden temsili fiyatlar. Her rakamın yanına sadece tasarımda bulunacak şekilde bir YTL 

yazsın isteyebiliriz. Bunun için öncelikle bu tablodaki bilgilerin bir Currency yani para değeri olduğunu aynı kitapların 

fotoğraflarını gösterdiğimiz şekilde tanımlayacağız. Öncelikle aşağıdaki gibi Fiyat tablolarını seçiyoruz,seçerken mouse ile 

tarayabilir veya CTRL tuşu yardımı ile çoklu hücreleri teker teker seçebilirsiniz. Seçim yaptığınız tablolar mavi olarak temsil 

ediliyor. Seçimi tamamladıktan sonra Data View – Format Item as – Currency seçimini yapalım 

 



Ekranımıza Currency seçimini yaptıktan sonra Format Number sekmesi gelicek. Burada tablonuzda yer alan XML kaynaklı 

rakamların formatlarını değiştirebiliyoruz. İlk kısımda sadece rakam olarak kalsın veya bir yüzdeyi temsil etsin veya bir para 

değeri Currency olarak atayabiliyoruz. Currency aşağıdaki gibi seçtikten sonra bir altta para değerini yazacağız. YTL para 

değerinin sonrasında geldiğinden After Value seçtik ve Symbol kısmına “.YTL” yazdık. Böylelikle “12.YTL “ şeklinde bir stil 

kazandırdık.Bu Amerikan doları için “$ 12 “ olacaktı ve before value seçili olacaktı. Decimal places sekmesinde 12,00 gibi 

ondalık kazandırabiliriz. Bu ondalık kesimi aynı yerde azaltıp arttırabiliyoruz. Advanced sekmesinde ise kendimiz belli bir SQL 

kodunu girerek bir rakam formatı oluşturabiliriz. 

 

Fiyat kısmını da istediğimiz formata getirdikten sonra tablo isimlerini ve tasarımlarını tabloyu ortalamalarını gibi tasarım 

kısımlarını da yaparak dosyamızı yine sakladık ve XSL dosyamızın yeyit ederek bu tasarımları sakladık. Artık sayfamızın 

tasarımı ortalama aşağıdakine benzer hale getirebildik. Şimdi tasarım noktasında bu tablolarımıza birer border eklemek 

istiyoruz. Aşağıdaki gibi xslview tablosunu seçtikten sonra  hemen aşağıda sağdaki gibi  CSS panelinde Tag properties 

sekmesinde border kısmı aktiflendi ve değer olarak “0” yani border (köşelik) yok. Bunu 1 olarak değiştirelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HTML sayfamızdaki XML datalarını gösteren tablomuza CSS panelinden 1 piksel kalınlıkta bir tablo köşeliği eklemiş olduk. 

Gelin hemen bir önizleyelim. Bunun için XSL dosyamızda bu tasarım bilgilerini saklamamız gerekicek.File-Save (CTRL-S) 

dedikten sonra F12 ile bir browserda sitemizi önizleyelim. Artık bir çerçeve içinde geliyor.  

Common Data View Tasks sekmesinde incelemediğimiz adımlardan biri olan Change Layout 

kısmına bakalım. Eğer Common Data View Tasks ayarları açılmıyorsa yandaki gibi XML view 

panelinizin yanında yer alan ok işaretine bir kere tıklamanız yeterli. İşiniz bittiğinde de aynı 

şekilde oka bir kere daha tıklayarak kapatabilirsiniz. 

 

Data View kısmında HTML view seçeneklerimiz var.Buradan farklı bir gösteriş şekli seçebilirsiniz bu şekiller tasarımınızın 

tablo yapısından , gösterilen data sayısına kadar birçok değişikliğe yol açacaktır. Stilleri vermeden önce sembolik 

önizlemelerini de gösteren şekilleri dikkate almanızı tavsiye ederim.Ben uygulama noktasında olan tasarım ile devam 

edeceğim. Siz de verdiğiniz stilleri F12 ile önizledikten sonra CTRL-Z ile geri alabilirsiniz. 

 



Layout sekmesinin yanında General sekmesi var.Genel ayarlarımızın olduğu bu kısımda sütunların toplamlarını 

hesaplatabilir(Show column summary row),bazı başlıkları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca en altta eğer XML dosyasının 

gösterilmesinde bir sorun olduğunda sayfaya yazılacak hata mesajını da belirleyebiliyorsunuz. 

 

XSLT Source kısmında ise çalışmanızı saklarken onay verdiğiniz XSL dosyasının konumunu , eğer saklanmamış bir dosyada 

çalışıyorsanız Expression Web sayfanıza kazandırdığınız tasarımları Temp klasörü altında geçici bir XSL dosyasında tuttuğunu 

gösteriyor.  

XSLT Processing sekmesinde ise XSL (Extensible Stylesheet Language ) dosyanızın XSLT (Extensible Stylesheet Language 

Transformation) transformasyon renderını serverda mı yoksa browserda mı yapmak istediğiniz kısmı var. Biz şuana kadar 

HTML sayfalarında browser tabanlı gerçekleştirdik. Yaptığımız tüm uygulamalar aynen ASP.NET (aspx) dosyalarında da 

geçerli.Ancak ASP sayfaları Server tabanlı oluşturulduklarından XSL dönüşümleri de serverda olmalı. Serverdaki render 

işlemini de kendi bilgisayarımızda ”ASP.NET Development Server” yardımı ile sanki server tabanlı bir çalıştırma ile sitemizi 

ziyaret ederek tecrübe edeceğiz. Auto seçerek html sayfalarının browserda, ASP sayfalarını Serverda oluşturulmasını 

sağlayın. ASP ve ASP.Net Development Server hakkında geniş bilgiyi “Expression Web ile ASP.Net 2.0” kısmında göreceğiz. 

 

Data View Properties kısmındaki ayarlarımızı tamamladık.OK diyerek Common Data View tasks panelinde Conditional 

Formatting kısmına girelim.Bu kısımdan XML datamızdaki değişken datalara göre stiller kazandırabileceğiz. Mesela fiyatı 

düşenleri kırmızı ile belirtebilip stok datası sıfır olan bir kitabı da göstermeyebiliriz. 

 

 

 

 



 

Conditional Formatting paneli hemen sağ üstte Data Source ve Data Source Library sekmeleriyle beraber bulunuyor.Ona 

ulaşmak için hemen yanındaki küçük oklarla bu sekmeler arasında dolaşabilirsiniz. Conditional Formatting paneli altında bir 

koşul belirlemek için Create butonunun aktif olması gerekiyor.Bunun için bu koşullardan etkilenicek olan tabloları seçmemiz 

lazım. Bu kısmı ister aşağıdaki gibi tüm sütunları etkilemesini istediğim kısımları tarayarak veya yukarıdaki seçtiğiniz 

tablonun adında resimdeki gibi Select Tag ile işaretleyerek o tablonun seçildiğinden emin olalım ve Conditional Formatting 

panelinde Create butonun aktif hale gelmesini görelim. Create butonuna tıklayınca açılan 3 adımdan ilk ikisi Show ve hide 

content içeriği bir şarta göre gösterme veya göstermeme ile ilgili bir şart vermek istediğinizde kullanabileceğiniz adımdır. 

Apply formating ise bir şarta göre o tablolara bir stil kazandırmaya yarar.Bizde senaryo gereği bir kitapın stokta olmadığını 

kontrol edip sadece arka planını kırmızı ile renklendireceğiz. 

 

 

Condition Criteria yani koşul kriterimizi belirlemek için Click here to add a new clause kısmına bir kere tıklayalım ve aşağıdaki 

gibi Field Name STOK (number) seçelim, comparison equals yani eşitse “0” değerine diyerek vereceğimiz tasarım kısmına OK 

diyerek geçelim. 

 

 

Burada gelen ekran ise bizim o tabloya kazandırabileceğimiz tasarım kısımlarından oluşmakta. Font kısmından 

fontunu,rengini,yazılış şeklini (italic,bold...) veya boyutunu değiştirebiliriz. Block kısmından bir blok içerisine atayabiliriz. 

Background kısmında bir arka plan rengi verebiliriz. Border kısmında istediğimiz şarta uyan tabloya bir çerçeve verebiliriz. 



Position ile ona belirli bir pozisyonda mesela sahnenin en üstüne yerleştirebiliriz.Table Layout ve list kısımlarından da 

tabloların boyut ve konumları ile ilgili ayarlamalar yapılabiliniyor. 

Biz ise istediğimiz şart olan STOK=”0” sağlandığında datayı yine gösterecek ancak arka plan olarak kırmızı bir renk vermeyi 

sağlamak istiyoruz.Background kısmından arka planı hafif kırmızı olarak seçtik.İnce ayar yaparak bir renk seçmek için 

Custom kısmından seçebilirsiniz. 

 

Açık kırmızı background rengi STOK=”0” yani stokta olmayanlara atadıktan sonra OK diyerek Conditions kısmından çıkıyoruz. 

Alttaki resimdeki gibi Expression Web bize bu koşulu sağlayanlar ve atanmış stilleri ile bir önizleme sağlıyor. Sağ üst 

Conditional panelinde de verilmiş olan koşulu görebilirsiniz. 

 



Conditional Formatting panelinde görülen koşulumuza sağ tıklayarak resimdeki gibi 

tekrardan Edit condition ile koşulumuzu belirleyebilir veya bu koşula uyanlara 

uyguladığımız stil özelliklerini Modify style ile değiştirebiliriz. Aynı şekilde bu koşulu Delete 

ile kaldırmak ta mümkün. Ayrıca aşağıda yer alan Apply All ile tüm tablolara koşul 

sağlamadan bu stilleri kazandırabilir veya koşul özelliklerini kaybetmeden bu koşulun 

şartlarını Apply None ile hiçbir tabloya uygulanmamasını sağlayabilirsiniz. Tekrar bu koşulu 

atamak içinse Apply : default sekmesini geri seçmeniz yeterli olacaktır. 

Sayfamızda stilimiz atandığı için bu kırmızı şeritin çıkması durumunda ziyaretçinin direk 

ilgisini çekeceğinden ne olduğunu da kısaca anlatmanız gerekecektir.Bunun için tablonun 

altına tasarım kısmına aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı ekleyelim. 

*Kırmızı arkaplanlı kitaplarımız stokta bulunmamaktadır. 

Bu uyarımızı da ekledikten sonra sayfamızı File-Save (CTRL-S) ile saklayıp bir önizleme 

sayfasında tasarımını bir görelim. F12 kısa yolu veya File-Preview in Browser ile sayfamızı 

Internet Explorer üzerinde görelim. Aşağıdaki resme benzer bir tasarım ortaya çıkmalı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daha önce XSL dosyalarımızın transformasyonunun yapılacağı yer ile ilgili ayarlar kısmında bu dönüşümün HTML kodlu 

sayfalar için browserda, ASP sayfaları için ise server tabanlı bir dönüşüm ayarlamıştık. Bu durum performans olarak küçük 

boyutlu dosyalarda bir performans farklılığını yol açmıyor. Temelde de zaten aynı transformasyon yani dönüşüm geçiriliyor 

ancak sadece bu dönüşümün olduğu yer farklı. Ancak biz tasarımlarımızı kendi lokal bilgisayarımızda yapıyor ve 

tamamladıktan sonra internete FTP gibi bir protokol yardımı ile gönderiyorsak ASP sayfalarını serverdaki gibi çalıştırıp 

görebilmemiz mümkün değildir. Bu kısımda daha açıklayıcı olması amacı ile kısa bir Web teknolojileri altyapıları genel bilgisi 

vermek isterim. XML uygulamalarında şu ana kadar yaptığımız HTML sayfaları genelde statik sayfalar olarak adlandırılırlar. 

Aşağıdaki grafikte de  görüldüğü üzere ziyaretçinin web browserı(Internet Explorer,Firefox,Opera...) internete bağlanarak 

ziyaret etmek istediği sitenin bulunduğu Web Server’a bağlanır. Web Server ziyaretçinin istediği dosyaları kopyalar ve geri 

gönderir. Böylelikle ziyaretçinin girmek istediği sitede bulunan tüm html kodlar ve görseller değişmeden serverdaki gibi 

statik olarak izlenebilir. 

 

Dinamik ASP.NET sayfaları ise talep geldiğinde Web Server da yine statik olarak kopyalanacak görselleri,kodları kopyalar 

ancak bunlarla birlikte bir veritabanla etkileşim sonucu ortaya çıkacak html tabanlı kodları da bu görseller ve kodlarla 

birleştirerek bir bütün asp sayfasında ziyaretçiye iletir.  

 



Örnek vermek gerekirse bir forum sitesine girmek istediğinizde o forum sitesinin logosu,tabloları gibi değişken  olmayan 

kısımları kopyalanır ancak sizin girerken sorduğu şifrenizi veritabanından onaylayarak size sizin bilgilerinizin olduğu bir 

hoşgeldin ekranı çıkartır.İşte bu ekrandaki bilgiler veritabanı ile etkileşimden sonra yaratılır ve diğer görsellerle birleştirilerek 

ziyaretçiye geri iletilir. 

Bu temel bilgiler eşliğinde şuana kadar HTML üzerine XML gömerek çalıştık.Buraya olan kısımlarda olan tüm uygulamalar 

aynı şekilde ASP.NET (aspx) sayfalarında da geçerli.Sadece server tarafında yapılması gerekiyor. Projemiz eğer ASP.NET 

üzerinde gerçekleşiyor ise aspx sayfalarına XML gömebiliriz. Tek yapmamız server kısmında transformasyonu özelliklerden 

seçmeli ve bu dönüşümü kendi bilgisayarımızda ASP.NET Development Server ile sanal bir host üzerinde görmek.Bu konuda 

da Expression Web size ASP.NET Development Server ile bilgisayarınıza sanal bir web server gibi çalıştırarak bu sayfaları 

server’da yorumlanmış olarak ziyaret etmemize imkan veriyor. Daha önceleri IIS (Internet Information Server) yükleyerek 

gerçekleştiğimiz bu altyapıyı şuanda gayet kolay bir şekilde tecrübe edebiliyoruz. Gelin hemen aynı photo_gallery klasörü 

altındaki list.xml dosyamızı bu sefer bir aspx dosyasına atayalım.Bunun için öncelikle projede bir aspx sayfası yaratmamız 

gerekiyor. Photo_gallery klasörüne aşağıdaki resimdeki gibi sağ tıklayarak New-ASPX diyelim.  

 

Expression Web untitled.aspx adlı dosyayı hemen photo_gallery klasörünün altına getirdi.Bu dosyamıza test.aspx adını 

verelim. Daha sonra projeden üzerine çift tıklayarak tasarım kısmına geçelim.Sayfa boş olsa da ekrana aspx sayfamız 

gelecek. Öncelikle master.dwt şablon sayfamızı projeden tutarak tasarımın olduğu sahneye bırakalım,bir uyarı ile size bu 

kodların HTML den aspx sayfasına ekleneceğini bildirecektir OK diyelim ve şablonumuzu eklemiş olalım.Şimdi aynı şekilde 

daha önce HTML sayfasında yaptığımız gibi XML dosyasını ana sahnemize content yazan kısma oradaki yazıları sildikten 

sonra sürükleyip bırakalım. Eğer liste.xml linkini getiriyor ise tablonun içine bırakamadınız demektir CTRL-Z ile geri alıp 

tekrar deneyin.Peki XML yüklendi ama ya bizim kazandırdığımız onca stiller? Resimler,yazılar,tablolar,sıralamalar,koşullar... 

merak etmeyin hepsini tekrardan yapmacağız,artık tüm o stiller bir XSL dosyasında saklı ve liste.xsl dosyasını  da aynı XML 

dosyası gibi projeden tutarak sahneye bırakırsanız o stili kazandığını göreceksiniz.Yine link geliyorsa CTRL-Z ve tam tablonun 

içine bırakmaya çalışmak iyi bir yol olacaktır.Bu arada XSL dosyanızın da açık olmadığından panelde emin olun.Aspx 

dosyamızı da test etmek için önce saklayalım (File-Save veya CTRL-S) ve 

daha sonra F12 veya File-Preview in Browser ile XML datası gömülmüş bir 

XSL stili kazandırılmış sayfamızı izleyelim.Sizi bir süre beklettikten sonra 

sağ altta ASP.Net Development Server balonu yandaki gibi gözükecek ve 



sayfanız rastgele açılmış bir porttan internetten yükleniyormuş yani yorumlanmasını server da yapmış gibi gelecektir. Bu 

şekilde server’a ekleyeceğimiz ASP sayfalarımızın nasıl çalışacaklarını da görebiliyoruz. Toolbox altında aşağıda gördüğünüz 

gibi ASP.NET Controls panelinde “XmlDataSource” ile bir XML datasını aspx sayfasına iletebiliyoruz ( bu gömmekten biraz 

farklı oluyor) ASPX sayfası bu XML içindeki bilgileri göstermeden de diğer verilerle entegre kullanabiliyor. Ayrıntılı bilgi için 

kitabın “Expression Web ile ASP.Net uygulamaları” kısmını okumanızı tavsiye ederim. 

 

Bu son kısımda küçük bir güncelleme ile sayfalarımızın nasıl değiştiğini de örnekle beraber görelim istiyorum. Mesela XML 

dosyamız platform bağımsız bir dosya olduğundan bir SQL Server raporu da olabilirdi veya bir mobile uygulamanın 

geliştirdiği bir rapor da. Ancak farklı yolla bu XML dosyasında bir değişiklik veya güncelleme yapılırsa HTML ve ASPX 

sayfalarımız bundan nasıl etkilenir gelin bunu da uygulamalı olarak görelim. Öncelikle burada XML dosyasında güncellemeyi 

biz el ile manuel yapacağız.Bu yüzden projenin altındaki list.xml dosyasına çift tıklayarak açalım. Mesela bir kitabın fiyatını 

değiştirelim ;  bir kitabında Stok miktarını “0” sıfır yapalım. Ben aşağıdaki resimde vurguladığım üzere Erkan Balaban’ın Web 

Tasarım Kılavuzu adlı kitabının fiyatını 9 YTL’den 19 YTL’ye çıkardım ( napalım enflasyon ayarı yaptık zam değil  ) ve Daron 

Yöndem’in ASP.Net Ajax kitabının da stok sayısını “0” olarak değiştirdim. Yani stokta kitabımız kalmamış oldu,hatırlarsanız 

bunun için bir Conditional yani koşul eklemiştik; STOK = “0” ise kırmızı tonlu bir arka plan şeriti atıyordu Expression Web.  

Şimdi aşağıdaki resimdeki gibi değişiklikleri yapıp XML dosyamızı File-Save (CTRL-S) ile saklayalım.  

 

Şimdi sırasıyla XML ‘den veri alan HTML ve ASPX sayfalarımızı projeden seçerek F12 veya File-Preview in Browser diyerek bir 

browserda bu değerlerin güncellendiğini görelim. 

 



Önizlemek istediğiniz dosyayı aşağıdaki gibi üstüne gelip sağ tıklayarak Preview in Browser diyebilirsiniz. 

 

Açılan HTML ve ASPX sayfasında da Web Tasarımı Kılavuzu kitabı 19 YTL olarak güncellenmiş oldu ve ASP.Net Ajax kitabı da 

artık stok değeri “0” olduğundan koşulumuzu sağlayıp verdiğimiz stili yani kırmızı uyarı şeritini gösterdi. Burada artık veri 

tutan sayfalarımızı tasarlamak yerine XML’in platform bağımsızlık ve esnekliğinden faydalanarak birçok farklı platformdan 

XML datamızı güncellemek ona bağlı olan diğer tüm dosyaları dinamik olarak güncelleyecektir. 

 



Kitabımızın XML Uygulamaları kısmını çok kullanışlı ve ücretsiz bir program olan “ XML Notepad 2007 “ adlı programını XML 

dosyalarınız üzerinde çalışmalar yaparken kullanmanızı tavsiye ederek bitirmek istiyorum.Microsoft’un sitesinden aşağıdaki 

gibi Download kısmından 1.6 MB’lık bir msi setup dosyasını indirerek bilgisayarınıza kurabilirsiniz. 

 

XML uygulamalarında kullandığımız liste.xml dosyasının XML Notepad tarafından gösterilişi. Ağaç yapısı ve XSL Output 

desteği kısımlarının elinizin altında olması gerçekten çok kullanışlı. 
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