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ÖZET
Avukatlık hizmetleri, T.C. Mahkemelerinde ve Uluslararası Tahkim Mercilerinde
görülen her türlü başvuru ve davalarında vekâleten temsilinin ve savunmasının üstlenmesi
veya şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerinin yürütülmesi şeklinde
olabileceği gibi, hakemlik ve arabuluculuk gibi misyonların da üstlenilmesini de ihtiva
etmektedir. Buna göre avukatlık hizmetleri;
– Tevdi edilen dosya ile ilgili olarak her türlü hukuki tedbirin alınması ve işi
geciktirmeden yasal işlemlere başlanılması,
– Tahkim dâhil her türlü davaların açılması,
– Açılan davalara cevap verilmesi,
– Her türlü davada şahıs veya şirketlerin temsili,
– Hukuki içerikli yazışmaların yapılması,
– İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunulması,
– Evrak ve delil takibi yapılması,
– Davaların açılması,
– Aleyhe açılmış davalara cevap verilmesi,
– Duruşmalara katılması,
– Aleyhe kararlar hakkında her türlü kanun yollarına başvurulması,
– Tahkim davalarında iptal davası açılması ve takip edilmesi,
– Kararların infazının sağlanması,
– Alacakların icra takibi yoluyla tahsili,
– İcra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirilmesi,
– İflas, iflasın ertelenmesi, iflas anlaşması gibi hukuki işlemlerin takibi
Bu hizmetleri veren bir avukatlık web sitesi hazırlamaktır amacım.
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BÖLÜM 1: GİRİŞ
Bu projeyi yapmadan önce bir hukuk bürosunun nasıl çaliştiğini ve ne tür iş
yaptıklarıyla ilgili bilgi topladım. Daha sonra ise kendi yakınım olan bir hukuk bürosunun
web sitesini hazırlamaya karar verdim. Bu hukuk bürosunun web sitesi olmadığı için büro
reklamını yapamıyordu bu yüzden bu web sitesinin yakınınım olan kişinin bürosuna çok
gerekli olacaktı.

Bu web sitesini hazırlarken ilk önce tasarımını yaptım yani sitenin nasıl gözükeceğini ve
sitede hangi menüler olacağını ayarladım. Daha sonra arka planda sitesin tasarımını için
HTML ile kodladım. Sitenin tasarımı bittikten sonra ise sitenin içerisine veri girileceği
için veri tabanını oluşturdum. Bunun içinde MySQL kullanıdım. Veri tabanını ise HTML
içerisine PHP kodlarıyla bağlantisini yaptım. Web sitesine bir veri girmesi kullanıcı için
bir admin panel oluşturdum. Bu admin panelini ise web sitesinde olduğu gibi HTML ile
kodladım ayrıca veri tabanı ile ilgili bağlantılarını ise PHP ile kodladım.

Bu tez yedi bölümde oluşmaktadır;
Bölüm 1’ de yazılımla ilgili temel bilgiler anlatılmıştır.
Bölüm 2’ de HTML ilgili bilgi verdim.
Bölüm 3’de PHP ile ilgili bilgi verdim.
Bölüm 4’ de MySQL ile ilgili bilgi verdim.
Bölüm 5’te İşleyişle ile ilgili bilgi verdim.
Bölüm 6’ da Kaynak kodlarını gösterdim.
Bölüm 7’ de Sitenin ekran görüntülerini gösterdim.
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1.1.Yazılım
Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların
tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla
bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Kelime işlemci
programları, bilgisayarınız açıldığında CD sürücünüzü, sabit sürücüleri, RAM'i tanıyan
BIOS; işletim sistemi, web tarayıcınız, virüslerin kendileri, anti virüs programları hep
birer yazılımdır.

1.1.1.Bir Yazılımda Olması Gereken Temel Özellikler
Doğruluk: Yazılımın belirtilmiş ihtiyaçlarını karşılamasıdır.
Güvenilirlik: Gerekli işlevi ne hassaslıkla yerine getireceği beklentisidir.
Verimlilik: İşlevin gerçekleştirilmesi için kullanılması gereken bilgisayar kaynakları ve
kod miktarıdır.
Güvenlik(Bütünlük): Yazılım ve bilgilerine, istenmeyen insanlarca ulaşımın ne derece
engellenebildiğidir.
Kullanılabilirlik: Programın öğrenilmesi, çalıştırılması, girdi hazırlama ve çıktı
yorumlama işlemlerinin kolaylık derecesidir.
Hata bulma kolaylığı: Hatanın yerini bulma ve düzeltme kolaylığıdır.
Esneklik: Yazılımda değişiklik yapma kolaylığıdır.
Taşınabilirlik: Programın farklı donanımlarda ve yazılım sistemi ortamlarında
kullanılmasıdır.
Tekrar kullanılabilirlik: Yazılım tamamının ya da bir bölümünün farklı bir uygulamada
kullanılabilmesidir.

2

1.2.Programlama Dili
İster genel ister özel amaçlı olsun tüm uygulama ve sistem yazılımları
programlama dilleriyle yazılır. Bir programlama dili, insanların bilgisayara çeşitli
işlemler yaptırmasına imkân veren her türlü sembol, karakter ve kurallar grubudur.
Programlama dilleri insanlarla bilgisayarlar arasında tercümanlık görevi yapar.
Programlama dilleri, bilgisayara neyi, ne zaman, nasıl yapacağını belirten deyim ve
komutlar içerir.

Bir programlama dili şunlardan oluşur;

Genel komutlar: Programlama dilinin anlayacağı komutlardır.
Gelişmiş komutlar: Genel komutları kullanarak oluşturulmuş komutlardır.
API

komutları: İşletim sisteminin sunduğu özellikleri kullanan komutlardır.

Derleyici komutları: Komut içinde çalışmayıp derleme esnasında alınan bilgilere göre
derleme yapılmasını sağlar.
Aktif nesneler: Buton, Menü, Gösterge çubuğu ve Tabpanel gibi bileşenlerin genel
adıdır.
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1.2.1.Programlama Dilleri Çeşitleri
Programlama dilleri zaman içerisinde gelişerek günümüzde çok yetenekli bir
duruma gelmiştir. Programlama dillerinin çeşitleri aşağıdaki gibidir:
1.2.1.1.Makine Dili: Yazılan tüm komutlar 0 ve 1’lerden oluşur. Bütün talimatlar
ayrıntılı bir biçimde tanımlanır ve iki tabanlı sayı sistemi kullanılarak kodlama yapılır.
1.2.1.2.Assembly Dili: Assembly dili komutları daha kolay bir biçimde anlaşılabilecek
ve anımsanabilecek olan simgelerle ifade edilir. Bu dillerle yazılan programlar
genellikle çok hızlı çalışır ve daha az depolama yüzeyi gerektirir. Bununla birlikte bu
dillerle programlama yapmak çok yorucu, sıkıcı ve zaman alıcıdır.
1.2.1.3.Yüksek Seviyeli Diller: Öğrenilmesi daha kolay, program yazılması daha az
zaman alan, daha iyi sonuçlar sağlayan programlama dilleridir. Yüksek düzeyli
dillerden birinde yazılan bir program makine diline çevrilmek zorundadır. Dönüştürme
işini gerçekleştiren programa derleyici (compiler) denir. Basic, Cobol, Fortran ve Pascal
dilleri bu dillere birer örnektir.
1.2.1.4.Çok Yüksek Seviyeli Diller: Bu dillerdeki temel özellik, kullanıcıların
bilgisayara bir şeyin nasıl yapılacağını değil, ne yapılacağını ifade edebilmelerine imkân
vermesidir. Visual Basic, Java, Delphi, C++ dilleri bu programlama dillerine birkaç
örnektir.

1.3.Veri Tabanı
İngilizce karşılığı database olan Veri tabanı; Birbirleriyle ilişkili olan verilerin
birlikte tutulduğu yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve anlamlandırılabilir
kullanım amacına uygun olarak sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler
topluluğudur. Veri tabanı içerisinde veriler tutulmaktadır peki ya veri nedir?
Veri; İngilizce karşılı datum'dur. Dağınık bilgi kümesidir. Veri anlamlı bir şekilde
düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur.
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1.3.1.Veri Tabanının Faydaları Nelerdir?
1- Veri tabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Buda bize
vakitten kazanç sağlar.
2- Bellek alanı israfını önler.
3- Veri bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur. Verilerimizi bir düzen içinde tutmazı
sağlar.

1.3.2.Veri Tabanının Riskli Yönleri Nelerdir?
1- Kurulum ve bakımı ücretli sistemler kullanıldığında normal dosya sisteminden
pahalı olabilir.
2- Sistem içinde bazı bileşenler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa
uğrayabilir.

1.3.3.Veri Tabanı Örnekleri
1- Üniversite – Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
2- Hastane – Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler
3- Ticari bir şirket – Müşteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri
4- Banka – Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri

1.3.4.Veri Tabanı Dilleri Nelerdir?

1- Sql
2- Pl/Sql
3- Mysql
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BÖLÜM 2: HTML GİRİŞ
2.1. HTML Nedir?
Hypertext

Markup

Language

(HTML)

belgelerin

birbirlerine

nasıl

bağlanacaklarını ve belge içindeki metin ve resimlerin nasıl yerleşeceklerini belirleyen
ve etiket (tag) denilen kod parçalarından oluşan bir sistemdir. Belgeleri birbirlerine
bağlamak için kullanılan Hypertext'ler oldukça güçlüdürler. Internet üzerinde yaşayan
World Wide Web (Kısaca WWW ya da Web), HTML sisteminin arkasında etkileşimli,
çok platformlu, multimedia ve client/server uygulamaları yaratmak için kullanılır.
Web, formatlı metinler, ses ve resimlerden oluşan "yaşayan" belgelerden oluşur. Bu
belgeler Webspace denen alanları oluşturur. Bir webspace tipik olarak,home page
etrafında biriken linkli sayfalardan oluşur. Bu linkler webspace içinden bir iç adres ya
da dış kaynaklı bir adres olabilir. Bir home page ise bilgi paylaşımını sağlamak için
kullanılan bir sanal buluşma ortamı durumundadır.
Aslında HTML bir programlama dili değildir. Programlama dili, bir seri prosedür ve
açıklamadan oluşur ve genelde dış bir veriye ulaşmayı amaçlar. Bir HTML belgesi ise,
başlı başına verinin kendisidir. HTML veriler içine yerleştirilen "tag" parçaları, metnin,
dolayısıyla belgenin, okuyan tarayıcı (browser)tarafından verileri nasıl işleyeneceğini
belirler.
Geleneksel yayıncılıkta, yazar içeriği editöre verir ve editör bu içeriği düzenleyerek,
basım için hazırlar. En son işlem olarak belge basılır. Bu işlem Web ve HTML yardımı
ile yazar ve editör aynı kişidir ve oluşturulan belgeler Web server üzerinden yayınlanır.
Bir başka fark, yapılan iş okuyuculara dağıtılmaz, okuyucular tarafından ziyaret edilir.
Yaratılan belgeler okuyucunun tarayıcısında, bilgisayarın ortamına göre ve yaratıcının
istediği şekilde görüntülenir.
Bütün HTML etiketleri "<" ve ">" işaretleri arasına yazılır. Bazıları tek olarak
kullanılır, <P> gibi, bazıları ise açma-kapama olarak kullanılırlar,>B>Dikkat! >/B>gibi.
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Dikkat etmeniz gereken nokta: Bütün başlama kodları "<" ve ">" işaretleri arasında,
bitirme kodları da "</" ve ">" işaretleri arasında olmalıdır. Bunların eksik yazılması,
sayfanın biçimsiz görünmesine neden olur.
Örnek:
<TITLE> Ornek Web Sayfasi </TITLE>
<option>Seçiminizi Yapın: </option>

HTML kodlarını görebilmek için Internet Explorer'da View menüsünden Source
(Görünüm/Kaynak) menüsünü tıklayın. Acılan Txt dosyasında (Not Defteri) HTLM
kodlarını görebilirsiniz. Dosya/Farklı Kaydet.. menüsünden .htm veya .html uzantılı
olarak HTML dosyası yaratabilirsiniz.

2.2.HTML Versiyonları
HTML 1.0: HTML'in en eski versiyonudur. Ekim/Aralık 199O'da ilk orijinal şekli ile
tasarlandı. Orijinal şekli sadece, NeXT işletim sisteminde çalışabilecek biçimdeydi.Daha
sonra, 1991 yılından itibaren çıkan tüm Web tarayıcıları bu dili destekledi. Fakat her biri
kendisine göre bir HTML oluşturdu. Dilin standart hale gelmesi 2.0 versiyonuna kadar
mümkün olmadı.
HTML +: HTML'in bir süper setidir.Ancak bu versiyon hiçbir zaman yaygınlaşmadı.
2.0'dan daha iyi özellikler içeriyordu. Bu halı 'le 2.0'dan sonraki versiyonlar için esin
kaynağı oldu.
HTML 2.0: Eylül 1995'te ortaya çıktı. HTML'ı standart hale getirmek üzere ciddi bir
revizyondan geçirerek oluşturuldu. Piyasaya çıkınca, hemen Netscape 2.0 ve Internet
Explorer 2.0 içinde göründü. Bu versiyonda, görüntü işleme ve formların doldurulması
ile ilişkili bazı yenilikler gelmişti.
HTML 3.0: HTML 2.0'ın çıkışı, bir Internet patlamasının olduğu yıllara rastlamıştı.
Kullanıcı sayısının çok artması sonucunda, HTML'de pek çok eksiklik olduğu konusunda
eleştiriler gelmeye başladı.
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Bunun sonucu olarak ve daha ziyade HTML+ versiyonundan esinlenilerek 3.0 versiyonu
ortaya çıktı. 3.0'da, tablo kullanımı, görüntüler üzerinde metin akışı imkanı, metin
formatlama konusunda ilave komutlar (taglar) ve sayfa yerleştirme işlemine daha büyük
esneklik sağlamak üzere karmaşık sayı kullanımı gibi özellikler eklendi.

HTML 3.2: Mayıs 1996'da ortaya çıktı. Çerçeveler(frame), skript olanağı (scripting),
ileri matematiksel fonksiyonlar. HTML'i enternasyonel hale getiren özellikler bu
versiyon ile ortaya çıktı. Netscape Navigator 3.0 ve Internet Explorer 3.0 versiyonları,
HTML 3.2'ye tam destek verdiler.
HTML 4.0: 18 Aralık 1997'de kullanıma sunuldu. Netscape Navigator 4.0 ve Internet
Explorer 4.0 tarafından kısmen desteklenmiştir. 4.0 ile gelen önemli özellikler şunlardır:
- Nesne oluşturma tagları,
- Kaskad biçimde stil oluşturma sayfaları.
Nesne oluşturma tagları özellikle önemlidir; çünkü bu sayede, bir skript dilinden skript
ve kodlar, bir sitedeki HTML kaynak sayfası içine gömülü olarak yerleştirilebilmektedir.
HTML 5.0: En güncel HTML sürümüdür.

2.3.HTML Bölümleri
2.3.1.Elementler


HTML etiketleri, HTML öğelerini belirtmek için kullanılır.



HTML etiketleri 2 karakter ile sınırlanır. < ve >



HTML etiketleri çift olarak kullanılır. Örn: <i> Bu metin italiktir. </i>



Bu çiftlerden birincisine başlama etiketi, ikincisine ise bitiş etiketi denir.



Başlama ve bitiş etiketleri arasında kalan herşeye ise öğe içeriği denir.



HTML etiketleri büyük/küçük harfe duyarlı değildir, yani <b> ve <B> aynı
görevi görür. (Türkçe karakter olan "İ" ve "ı" harflerinin bu durumun dışında
kaldığını unutmayınız.) <br>
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<html>

<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>

</html>
<H1> elemanı bir başlık tanımlar.
<P> elemanı, bir paragraf tanımlar.
<br> elemanı bir alt satıra geçmemizi sağlar <br>

2.3.2.Etiketler
HTML dilindeki en önemli etiketler, başlıklar, paragraflar ve satır atlama etiketleridir.
Bunların kullanım şekillerini görelim.
Başlıklar
<h1>Bu bir başlık</h1>
<h2>Bu bir başlık</h2>
<h3>Bu bir başlık</h3>
<h4>Bu bir başlık</h4>
<h5>Bu bir başlık</h5>
<h6>Bu bir başlık</h6>
<h1> en büyük puntoyu belirtirken, <h6> ise en küçük puntoyu belirtir.

Paragraf
<p>Bu bir paragraf</p>
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<p> etiketinin bileşenleri
align = "left" Paragrafı sola dayalı olarak yazar.
align = "right" Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.
align = "center" Paragrafı ortalar.
align = "justify" Paragrafı sola ve sağa dayalı olarak yazabilmek için sözcüklerin ara
boşluklarını değiştirir.
class = "css_etiketi" Önceden tanımlı bir CSS dosyasındaki font-size, color... gibi
özellikleri paragrafa uygular.

Satır Atlama
<p>Bu <br>bir <br>çok satırlı paragraftır.</p>
<br> tagından itibaren bir alt satıra geçer
<center> </center> Etiketi
Kendi yorum aralığında bulunan tüm etiketlerin ekran çıktılarını browser penceresine
ekranı ortalayacak şekilde basar. <center> .... Burası etiketin yorum aralığı ..... </center>
Temel HTML Etiketleri;
Etiket(Tag)

Açıklama

<html>

Bir HTML dökümanını belirtir

<body>

Dökümanın görüntülenecek kısmını berlitir.

<h1> to <h6>

Başlıkları belirtir.

<p>

Bir paragraf belirtir

<br>

Boş bir satır bırakır.

<hr>

Sayfada yatay bir çizgi çizer

<!-->

Yorum satırı olduğunu belirtir.
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2.3.3.Parametreler
Html'de Parametreler Html'de parametre adıyla adlandırdığımız bazı nitelikler vardır.
Etiketlerin kendi içerisinde parametre tanımlayıp onlara bazı basit özellikler verebiliriz.
<h1>Büyük başlık</h1> -----> Bu html dilinde etikettir.
<h1 align="center">Büyük başlık</h1> -----> Bu ise html de Parametredir.
BGCOLOR Arka plan rengini belirler
BACKGROUND Arka plana resim ekler
TEXT Yazı rengini belirler
LINK Sayfadaki linklerin(bağlantıların) rengini belirler
ALINK Aktif link rengini belirler
VLINK Ziyaret edilmiş linklerin rengini belirler
LEFTMARGIN Sayfanın sol ve sağından ne kadar içeriye doğru kayacağını belirler.
TOPMARGIN Sayfanın üst kısmından ne kadar içeriye doğru kayacağını belirler.

Örnek:
< bOdy bgcolor="red" > veya < bOdy bgcolor="#FF0000" >
Arka plan rengini değiştirmek için rengin ingilizce adını (red gibi) yada hexadecimal
kodunu (#FF0000 gibi) girmeliyiz. Dikkat ettiyseniz hexadecimal kodu girerken kodun
başına # işareti ekliyoruz Eğer kod kullanacaksak bu işareti kullanmalıyız yoksa yanlış
olur.

< bOdy background="banner.JPG" >
Artalan resim eklemek için bu komutu kullanırız " " iki tırnak işareti arasına resmin
bulundugu yeri, resmin adını ve resmin uzantısını yazarız "banner.JPG" örneğinde banner
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resmin adı JPG ise resmin uzantısı (türü) resim eğer html belgemiz ile aynı klasörde ise
yolu yazmıyoruz
Eğer

banner

adlı

resmimiz

resimler

klasörü

altında

ise

<

bOdy

background="resimler/banner.JPG" > şeklinde belirtiyoruz.
< bOdy text="yellow" > yazı rengini sarı yaptık
< bOdy link="blue" alink="red" vlink="#CC33FF" > linkler mavi aktif link kırmızı
ziyaret edilmiş linkler mor oldu.
< bOdy leftmargin="50" topmargin="50" >

sayfa içeriği kenara yapışık olmadı

belirttiğimiz miktarda içeriye kaydı.
< sup > yazacağımız yazı < /sup > iki tag arasındaki yazı satırın birazcık üzeride görünür.
< sub > yazacağımız yazı < /sub > iki tag arasındaki yazı satırın birazcık altında görünür.
< strike > yazacağımız yazı < /strike > iki tag arasındaki yazı üstü çizili olur
< em > yazacağımız yazı < /em > vurguyu belirtmek için kullanılır dışarıya biraz eğik
çıkar
< strong > yazacağımız yazı < /strong > güçlü vurguyu belirtir dışarıya biraz koyu çıkar
< code > yazacağımız yazı < /code > yasa kural belirten yazılar için kullanılır
< samp > yazacağımız yazı < /samp >
< var > yazacağımız yazı < /var > tam emin olmadığımız yazılar için kullanılır.
< dfn > yazacağımız yazı < /dfn > tanımlama belirten yazılar için kullanılır.
< cite > yazcağımız yazı < /cite > alıntı olan yazıyı belirtmek için kullanılır.
< small > yazacağımız yazı < /small > bu iki tag arasındaki yazı dışarıya çok küçük çıkar.
< big > yazacağımız yazı < /big > bu iki tag arasına yazılan yazı dışarıya çok büyük çıkar.
< addres > yazağımız yazı < /addres > bu iki tag adres belirtmek için kullanılır.
< kbd > yazacağımız yazı < /kbd > bu iki tag arasına yazacağımız yazı keyboard
karakterleri gibi görünür.
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< tt > yazacağımız yazı < /tt > bu iki tag arasına yazılan yazı daktilo yazısı gibi olur.
< div align= center | left | right > yazacağımız yazı < /div > yazının satırın neresinde
görünmesini bu tag ile belirleriz < p align= left | center | right > < /p > ile aynı görevdedir
< hr size="2" width="20" color="yellow" > bu tag çizgi çizdirmeye yarar width yatay
uzunluğu color rengi size dikey uzunluğu belirler.

2.3.4.Biçimlendirme


Bold text



Important text



Italic text



Emphasized text



Marked text



Small text



Deleted text



Inserted text



Subscripts



Superscripts

Htmlde biçimlendirme yukarıdaki gibi başlıklardan oluşmaktadır.
Bold text başlığı incelersek adından anlaşılacağı gibi yazılı metindeki sözcükleri webde
kalın harf olması için vardır. Örnek verecek olursak;
<p> Yunus Emre ERKEN</p>

<p><b>Yunus Emre ERKEN</b>.</p>
Bu iki örnek kod üzerinden gidersek anlaşılacağı üzere üstteki kod normal harflerle alttaki
ise "<b><b/>" kodu kullanıldığı için kalın olarak yazılıcaktır.
İtalic

text

formatıysa

metni

eğik

ve

vurgulamak

için

kullanılır.

Bunun

için"<i></i>" etiketi tanımlanmıştır. Örnek vermek gerekirse;
<p>Yunus Emre ERKEN</p>
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<p><i>Yunus Emre ERKEN</i>.</p
Emphasized

text

formatı

metni

vurgulamak

için

kullanılır.

Bunun

için "<em></em>" etiketi tanımlıdır.
<p>Yunus Emre ERKEN</p>

<p><em>Yunus Emre ERKEN</em>.</p>
Marked

text

formatı

metnin

kalemle

işaretlemek

için

kullanılır.

Bunun

için "<mark></mark>" etiketi tanımlıdır.
<p>Yunus Emre ERKEN</p>

<p>Yunus<mark> Emre</mark> ERKEN.</p>
Small text formatı metnin harf boyutunu küçültmek için kullanılır. Bunun
için "<small></small>" etiketi tanımlıdır.
<h3>Yunus Emre ERKEN<h3>

<h3>Yunus <small>Emre</small> ERKEN</h3>
Deleted text formatı metnin üstü çizili yazılabilmesi için kullanılır. Bunun
için "<del></del>" etiketi tanımlıdır.
<p>Yunus Emre ERKEN</p>

<p><em>Yunus <del>Emre</del> ERKEN</em>.</p>
Inserted

text

formatı

metnin

altı

çizili

yazmak

için

kullanılır.

Bunun

için "<ins><ins>" etiketi tanımlıdır.
<p>Yunus Emre ERKEN</p>

<p><ins>Yunus Emre ERKEN</ins>.</p>
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Subscripted text formatı metnin normal hizasından harf boyutunun yarısı kadar aşağı
gelecek şekilde yazılması için kullanılır. Bunun için "<sub></sub>" etiketi tanımlıdır.
<p>Yunus Emre ERKEN</p>

<p><em>Yunus<sub>Emre</sub> ERKEN</em>.</p>
Superscript text formatı metnin normal hizasından harf boyutunun yarısı kadar yukarı
gelecek şekilde yazılması için kullanılır. Bunun için "<sup></sup>" etiketi tanımlıdır.
<p>Yunus Emre ERKEN</p>

<p><em>Yunus<sup>Emre</sup> ERKEN</em>.</p>

2.3.5.Semboller
Html de birçok sembol klavyede bulunmadığı için bunları kullanmak için önceden tanımlı
kodlarla kullanılabilir. Html de sembolleri kullanabilmek için tanımlı kodları bilmemiz
gerekir. Bu kodlar aşağıdaki tablolarda listelenmektedir.
HTML tarafından desteklenen bazı Matematiksel Semboller
Char

Number Entity

Description

∀

&#8704; &forall; FOR ALL

∂

&#8706; &part;

∃

&#8707; &exist; THERE EXISTS

∅

&#8709; &empty; EMPTY SETS

∇

&#8711; &nabla; NABLA

∈

&#8712; &isin;

∉

&#8713; &notin; NOT AN ELEMENT OF

∋

&#8715; &ni;

∏

&#8719; &prod; N-ARY PRODUCT

∑

&#8721; &sum;

PARTIAL DIFFERENTIAL

ELEMENT OF

CONTAINS AS MEMBER

N-ARY SUMMATION

HTML tarafından desteklenen bazı Yunan Mektuplar
Char

Number Entity

Description
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Α

&#913; &Alpha; GREEK CAPITAL LETTER ALPHA

Β

&#914; &Beta; GREEK CAPITAL LETTER BETA

Γ

&#915; &Gamma;

Δ

&#916; &Delta; GREEK CAPITAL LETTER DELTA

Ε

&#917; &Epsilon;

Ζ

&#918; &Zeta; GREEK CAPITAL LETTER ZETA

GREEK CAPITAL LETTER GAMMA

GREEK CAPITAL LETTER EPSILON

HTML tarafından desteklenen bazı Diğer Unsurlar
Char

Number Entity

Description

©

&#169; &copy; COPYRIGHT SIGN

®

&#174; &reg;

€

&#8364; &euro; EURO SIGN

™

&#8482; &trade; TRADEMARK

←

&#8592; &larr;

LEFTWARDS ARROW

↑

&#8593; &uarr;

UPWARDS ARROW

→

&#8594; &rarr;

RIGHTWARDS ARROW

↓

&#8595; &darr;

DOWNWARDS ARROW

♠

&#9824; &spades; BLACK SPADE SUIT

♣

&#9827; &clubs; BLACK CLUB SUIT

♥

&#9829; &hearts; BLACK HEART SUIT

♦

&#9830; &diams; BLACK DIAMOND SUIT

REGISTERED SIGN
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2.3.6.Tablolar
Html ' de tabloları oluşturmak için <table> etiketi kullanılır.Satırları oluşturmak
için <tr> etiketi ve sütun için <td> etiketi kullanılır. Örnek tablo oluşturmak gerekirse;
<table>
<tr>
<td> Satır 1, hücre 1</td>
<td>Satır 1, hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td> Satır 2, hücre 1</td>
<td> Satır 2, hücre 2</td>
</tr>
</table>
Kodun Çıktısı:
Satır 1, hücre 1

Satır 1, hücre 2

Satır 2, hücre 1

Satır 2, hücre 2

Tablolarda kenarlık göstermek isterseniz <table border="1"> şeklinde yazmanız yeterli
olacaktır.Tabloya
yazılımalıdır.İçinde

başlık eklemek için ise <th> etiketi tr etiketi açılıp içine
veri

olmayan

kutunun

kenarlıklarını

görüntüleyebilmek

için <td>&nbsp;</td> etiketinin içine yazılarak halledilmiş olur.
Örnek vermek gerekirse;
<table border="1">
<tr>
<th>Başlık 1</th><th>Başlık 2</th>
</tr>
<tr>
<td>Satır 1, Hücre 1</td>
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<td>Satır 1, Hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Satır 2, Hücre 1</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
Kodun Çıktısı:
Başlık 1

Başlık 2

Satır 1, Hücre 1

Satır 1, Hücre 2

Satır 2, Hücre 1

2.3.7.Listeleme
Html ' de listeleme konusunda 3 çeşit listeleme vardır. Bunlar:


Unordered Listeleme



Ordered Listeleme



HTML Descreption List

İlk olarak Unordered Listelemeyi inceleyelim Adından da anlaşılacağı gibi bu listeleme
yönteminde belli bir order(sıralama) söz konusu değildir. Yani bir öncelik sırası falan
yoktur. Örnek vermek gerekirse ;
<ul style="list-style-type:disc">
<li>Çay</li>
<li>Ayran</li>
<li>Türk Kahvesi</li>
</ul>
Kodun Çıktısı:


Çay
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Ayran



Türk Kahvesi

Sıra Ordered Listelemeyi inceleyelemeye geldi. Adından anlaşılacağı gibi bu listeleme
yönteminde sıralama önemli bir listeleme türüdür. Yani maddelemede kullanılan
ifadelerin sırası önemlidir. Örnek vermek gerekirse ;
<ol>
<li>ELma</li>
<li>Armut</li>
<li>Limon</li>
<li>Portakal</li>
</ol>
Kodun Çıktısı:
1. ELma
2. Armut
3. Limon
4. Portakal
Ordered listemede sıralama olarak hangi maddeleme işareti istersek seçebiliriz. Nasıl
gelin bunu örneklerle açıklayalım;
Örnek 1:
<ol type="1">
<li>ELma</li>
<li>Armut</li>
<li>Limon</li>
<li>Portakal</li>
</ol>
Kodun Çıktısı:
1. ELma
2. Armut
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3. Limon
4. Portakal
Örnek 2:
<ol type="A">
<li>ELma</li>
<li>Armut</li>
<li>Limon</li>
<li>Portakal</li></ol>
Kodun Çıktısı:
A. ELma
B. Armut
C. Limon
D. Portakal
Örnek 3:
<ol type="I">
<li>ELma</li>
<li>Armut</li>
<li>Limon</li>
<li>Portakal</li>
</ol>
Kodun Çıktısı:
I.

ELma

II.

Armut

III.

Limon

IV.

Portakal

Gibi örneklerle anlaşılabilir.
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Ve son olarak HTML Descreption'a bakalım. Bunda ise tanımlama ve açıklama şeklinde
liste oluşturulur. Bu gibi listeler <dl> etiketi ile başlar.Her terim için <dt> etiketiyle ve
her tanım(açıklama) <dd> etiketi ile başlatılır.
<dl>
<dt>Çay</dt>
<dd>Sıcak içecek</dd>
<dt>Ayran</dt>
<dd>Beyaz soğuk içecek</dd>
</dl>
Kodun Çıktısı:
Çay
Sıcak içecek
Ayran
Beyaz soğuk içecek
İç içe listeler iki tane <ul> kullanımıyla kolaylıkla oluşturulabilir.
<ul>
<li>Kahve</li>
<li>Çay
<ul>
<li>Yeşil çay</li>
<li>Siyah çay</li>
</ul>
</li>
<li>Kola</li>
</ul>
Kodun Çıktısı:


Kahve



Çay
o

Yeşil Çay
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o


Siyah Çay

Kola

Bir diğer listeleme türü ise menu şeklinde bunun için ise <ul id="menu"> etiketi
kullanılarak yapılmaktadır.
<ul id="menu">
<li>Elma</li>
<li>Muz</li>
<li>Portakal</li>
<li>Kivi</li>
</ul>
Kodun Çıktısı:
<ul id="menu">
<li>Elma</li>
<li>Muz</li>
<li>Portakal</li>
<li>Kivi</li>
</ul>

2.3.8.Formlar
Etkileşimli web siteleri (yani kullanıcıdan veri alan web sitelerinde) tek satırlık verilerin
alınmasında kullanılan html tagı <form></form> elemanıdır.
Etkileşimli web sitelerinin vazgeçilmezlerinden olan form yapısının kıllanımı aşağıda
verildiği gibidir.
<form>
Adınız:<br>
<input type="text" name="firstname">
<br>
Soyadınız:<br>
<input type="text" name="lastname">
</form>
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radio button kavramı
<form>
<input type="radio" name="sex" value="male" checked>Bay
<br>
<input type="radio" name="sex" value="female">Bayan
</form>
Submit button kavramı sayesinde alınan bilgilerin backend kısmına gönderimi
sağlanacaktır.
<form action="action_page.php">
<input type="submit" value="Kayıt ol">
</form>
Submit button kavramında method kullanımı
POST ve GET metotları bulunmaktadır. Backend tarafında formdan veri almak için
kullanılan iki yöntemdir.
POST metodunda gönderilen bilgi bir daha kullanıcı tarafından görülmez iken GET
metodunda gönderilen bilgi adres çubuğunda görülür ve müdahale edilebilir. Bu ise bazı
güvenlik açıklarına sebep olabilmektedir.
<form action="action_page.php" method="GET">

<form action="action_page.php" method="POST">

2.4.HTML Avantajları
1. Tüm tarayıcılarda düzgün bir şekilde gösterilebilir.
2. Her istek hızlı gerçekleştirilir ve en az düzeyde kaynak kullanılır.
3. Öğrenmek kolaydır.
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2.5.HTML Dezavantajları
1. Çok etkileşimli değildir.
2. Tasarımları düzenlenmesi ve kontrolü zordur.
3. Çok sayıda sayfa içeren siteler için kullanışlı değildir.
4. Hızlı değişen içerik ve kişiselleştirmeler için kullanışlı değildir.
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BÖLÜM 3: PHP GİRİŞ
3.1.PHP Nedir?
PHP : Hypertext Preprocessor (Türkçe: Üstünyazı Önişlemcisi ) (Aslen: Personal
Home Page - Kişisel Ana Sayfa) , internet için üretilmiş, sunucu taraflı, çok geniş
kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine gömülebilen betik ve programlama dilidir. İlk
kez 1995 yılında Rasmus Lerdorf tarafından yaratılan PHP'nin geliştirilmesi bugün PHP
topluluğu tarafından sürdürülmektedir. Ocak 2013 itibarıyla 244 milyondan fazla web
sitesi PHP ile çalışırken, 2.1 milyon web sunucusunda PHP kurulumu bulunmaktadır.
PHP kodları PHP işleme modülü bulunan bir web sunucusu tarafından yorumlanır ve çıktı
olarak web sayfası üretilir. Bu kodlar veriyi işlemek üzere harici bir dosyaya kaydedilerek
çağırılabildiği gibi doğrudan HTML kodunun içine de gömülebilir. PHP zaman içinde
bir komut satırı arayüzü sunacak şekilde evrilmiştir, PHP-GTK yardımıyla grafiksel
masaüstü uygulaması geliştirmek de mümkündür.
PHP özgür bir yazılım olup PHP Lisansı ile dağıtılmaktadır. Bu lisans kullanım şartları
kısmında GNU Genel Kamu Lisansı ile örtüşmese de, PHP tüm web sunuculara ve hemen
hemen tüm işletim sistemi ve platforma ücretsiz olarak yüklenebilir.

3.2.Program Dizimi

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>PHP Testi</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Merhaba Dünya</p>'; ?>
</body>
</html>
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3.3.Fonksiyonlar

<?php
function yasimiGetir($dogumYili) {
$yas = date('Y') - $dogumYili;
return $yas;
}
echo yasimiGetir(1981) . ' yaşındayım.';
?>

3.4.PHP Programlama Dilinin Avantajları


Çok hızlı çalışır.



Öğrenilmesi kolay bir dildir.



Kod yazımı Perl, C, Javascript vb. gibi popüler olan programlama dillerine
benzer. Böylece bu dillerden herhangi birini bilen kişi kolayca PHP kodlayabilir.



Rahat ve hızlı kodlanır, ayrıca derlenmesine gerek yoktur. HTML kodları arasına
kolayca yerleştirilebilir.



İnternette büyük bir geliştirici topluluğuna sahiptir.



PHP ile yazılmış birçok kod veya program, ücretsiz olarak internet üzerinden elde
edilebilir (scriptciyim).



Web sunucusu olarak Apache web sunucusu kullanıldığında yüksek performans
gösterir. Bunun yanında ISS, PWS gibi diğer web sunucularıyla da çalışabilir.



Veri tabanı olarak MSSQL, MySql, Oracle gibi veri tabanlarına bağlanabilir.



Windows, Linux, Unix gibi işletim sistemlerinde kolayca çalışır.

3.5.PHP Programlama Dilinin Dezavantajları


Hatalarla baş etmek; PHP'de yapılan basit hata, kolayca birçok soruna neden olur.



Detaylı programlama zorluğu; PHP bir script dili olduğu için, detaylı ve büyük
bir programdan cevap alma süresi uzayabilir.



Güncellemek istenildiğinde web sunucu ile eş zamanlı olarak birlikte derlenmesi
gerekir.

26

BÖLÜM 4: MySQL GİRİŞ
4.1.MySQL Nedir?

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (İng. multithreaded), çok kullanıcılı (İng. multi-user), hızlı ve sağlam (İng. robust) bir veri tabanı
yönetim sistemidir.
UNIX, OS/2 ve Windows platformları
ticari lisans kullanmak

isteyenler

için
için

de

ücretsiz
ücretli

dağıtılmakla
bir

lisans

birlikte

seçeneği

de

mevcuttur. Linux altında daha hızlı bir performans sergilemektedir. Kaynak kodu açık
olan MySQL'in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir
sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme
platformunda rahatlıkla kullanılabilir.
Geliştiricileri, 500'den fazlası 7.000.000 kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veri
tabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar.
Web

sunucularında

en

çok

kullanılan

veri

tabanı

olup ASP, PHP gibi

birçok Web programlama dili ile kullanılabilir.
MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları
sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL'in 4.0 sürümü ile birlikte "transaction"
desteği, 4.1 sürümüyle birlikte de alt sorgu desteği eklenmiştir.
Ayrıca "veri tutarlılığını (İng. referential integrity)" sağlama işinin programcıya
bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek
çok veri tabanı programcısı VTYS'lerdeki veri tutarlılığının esnek olmayan, zorlayıcı bir
özellik olduğunu düşünmektedir.

4.2.Temel Özellikleri


Tables (tablolar)



Views (görüntü(leme)ler)



Procedures (prosedürler)



Triggers (tetikler)



Cursors (imleçler)
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4.3. MySQL sunucusu ile bağlantı sağlamak
Her protokolde olduğu gibi mysql'de de öncelikle bir bağlantı sağlayıp bu iletişim
protokolü üzerinden işlemler yapacağız. MySQL'i komut satırından kullananlar bilir ki,
mysql client'da sifremizi girdikten sonra ilk iş olarak bir tablo seçer ve sonrasında da
yazdığımız güçlü sql sorgulara bakarız. Temel olarak bağlanıp bir veritabanı seçmemiz
gerekiyor sorgularımızı işletmek için. PHP'yi mysql destekli derlemişseniz mysql
extension'ı yüklenmiş demektir. Eğer yüklü ise mysql fonksiyonlarını işletebiliriz.
MySQL fonksiyonları hakkında daha ayrıntılı bilgiyi php dökümantasyonundan
alabilirsiniz.
MySQL'e bağlanabilmek için 3 kritere sahip olmamız gerekir. Birincisi bağlanacağımız
host'dur. Üzerinde çalıştığımız bilgisayar olduğundna dolayı genellikle localhosttur.
İkinci parametre kullanıcı, son parametre de bu kullanıcının şifresidir. İster php'den ister
başka bir client'dan bağlanmaya çalışın; ancak bu bilgiler doğrultusunda bir mysql
bağlantısı edinebilirsiniz. PHP'de bağlantı işlemini mysql_connect() fonksiyonu yapıyor.
Bu fonksyiona sırasıyla host, k.adi, şifre parametrelerini belirtmemiz gerekiyor. Örnek
bir bağlantı sayfası:
// ayarlar
$host = "localhost";
$kullanici = "root";
$sifre = "";
// baglanti
$baglanti = mysql_connect( $host, $kullanici, $sifre ) or die("HATA:
" . mysql_error());
Görüldüğü gibi önce bağnatı ayarlarımızı yaptık, ardından bu değişkenleri kullanarak
$baglanti adlı değişkene bir mysql bağlantısı atadık. or die kalıbı her komutta
kullanabileceğimiz bir kalıptır. or die'dan önceki fonksiyonda işletim hatası olursa
die()'da belirttiğimiz ifade ekrana basılır ve script çalışması durdurulur. mysql_error()
fonksiyonu ise bir önceki mysql işleminde oluşan hatayı verir. Şimdi bu bağlantıyı
kullanarak bir veritabanı seçeceğiz. Çünkü sorguları çalıştırabilmek için öncelikle bir
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bağlantı sağlamış ve bir veritabanı üzerinde bulunuyor olmamız gerek. Veritabanı
seçimini de mysql_select_db() fonksiyonu ile yapacağız.
// veritabani secimi mysql_select_db( 'veritabanim', $baglanti ) or die("HATA : " .
mysql_e rror());
Böylece "veritabanim" adlı veritabanını seçtik. Artık sorgularımızı bu veritabanı üzerinde
işletebiliriz. Sorguları işletmek için ise mysql_query() foksiyonunu kullanacağız. Bu
fonksiyon tek parametre ile çalışıyor. Daha önce yapılmış bağlantıyı ve seçilmiş
veritabanını kullanıyor. Bu tek parametre de işleteceğimiz sql sorgusunu içeren stringdir.

4.4.Temel mySQL İşlemleri
MySQL'de temel (ve genel) olarak yaptığımız işlemler bir tabloya veri eklemek, bu
verileri çekmek, güncellemek ve silmektir. Bu işlemler için ayrı ayrı sql yapıları
kullanacağız. Bazı işler daha sistem kurulurken kullanılır. Mesela bir veritabanı
yaratmak, ya da yeni tablo oluşturmak.. Bu işlemleri sistemlerde her zaman yapılan işler
arasına alamayız.. Onun için bu işlemleri bilgisayarınızda sistemi geliştirirken yaparız.
Bunları phpMyAdmin programı (http://www.phpmyadmin.net) ile yapmanızı öneririm.
Basit bir arabirimi ve Türkçe desteği var. phpMyAdmin ile başlangıç işlerini hatta rutin
işleri yapacak olan sorguları da yazarken/geliştirirken bile kullanabilirsiniz. Aşağıda bazı
anlatımlar göreceksiniz, bu anlatımları tablo adlı bir tablo üzerinde yapacağım. Basitçe
tabloda; kullanici, kayit_tarihi, eposta ve ziyaret_sayisi alanları var olsun. Birlikte
çalışmak için şu sql'i çalıştırıp siz de deneme tablosu oluşturabilirsiniz:
CREATE TABLE `tablo` (
`kullanici` VARCHAR( 20 ) ,
`kayit_tarihi` DATETIME,
`eposta` VARCHAR( 255 ) ,
`ziyaret_sayisi` INT( 12 )
);
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4.4.1.Veri Ekleme
Veri eklemek için kullanacağımız sql cümlesi yapısı şöyledir:
INSERT INTO `tablo` ( `kullanici` , `kayit_tarihi` , `eposta` , `ziyar et_sayisi` ) VALUES
('fatih', NOW( ) , 'eposta@adresi.com', '0');

Yapı olarak, önce INSERT INTO 'tablo adı' ile başlar burada hangi tabloya veri ekleme
işlemi yapılacağı belirtilir. Bu kısımdan sonra parantez içerisinde hangi sıra ile veri
alanları için verilerin belirtilmesi gerekiyorsa o sırada alanlar yazılması gerekiyor. Boş
bırakılması durumunda geçerli sırada veri girilecektir. Bu kısımdan sonra VALUE kalıbı
ve tekrar parantez içerisinde az önce belirtilmiş sırada gerekli veri türlerine göre verilerin
belirtilmesi gerekir. Bizim sorgumuzda veriler, meta'ları değerlere eşleyerek göstemek
gerekirse;
kullanici = 'fatih'
kayit_tarihi = < verinin eklendi?i andaki tarih >
eposta = 'eposta@adresim.com'
ziyaret_sayisi = 0
Şeklinde ekleniyor. Sorguda görüldüğü gibi o andaki zamanı belirtmek için NOW()
şeklindeki mysql fonksiyonunu kullandım. MySQL o kadar esnek bir sorgulama dilidir
ki, üzerinde çok fazla kalıp, çok fazla tenkin ve çok fazla fonksiyon vardır. Bu
fonksiyonlar hakkındaki bilgiyi mysql'in kendi dökümantasyonunda veya mysqlfreaks'da
bulabilirsiniz.
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4.4.2.Veri Silme
SQL sorguları genelde bazı kalıplardan oluşur. Belirli bir sorguyu filtrelemek için
WHERE kalıbını kullanırız. Aynı if gibidir. Belirli bir sorgudan etkilenecek olan
kayıtlardan bazılarını seçeriz. Mesela silmek için kullandığımız sorguda ilk başta tüm
tablo etkilenir; ama biz belirli kayıtları/kayıdı silebilmek için o kayıt hakkında bazı
referanslar verip tüm tabloyu o veri çıkana kadar filtrelemiş oluruz. AND kalıbı ekleyerek
birden fazla koşulda filtreleme yapılabilir. Tablomuzda birden fazla aynı kullanıcı adına
sahip veri olmayacağı için kullanıcı adlı alan bizim için iyi bir referans olabilir. Silmek
için DELETE FROM 'tablo adı' kalıbını kulalnırız. Bu kullanımda tüm tablo etkilenir ve
tablo boşaltılmış olur. WHERE kalıbını sorgumuza ekleyerek bir veya daha fazla belirli
kayıdı sileceğiz. Örnek olarak az önce eklediğimiz kayıdı silelim.
DELETE FROM `tablo` WHERE kullanici = 'fatih'
Bu sorgu ile tek satır (fatih kullanıcısına ait) silinmiş olacaktır.

4.4.3.Veri Güncelleme
Veri güncellemek de silmek gibidir. Yani süzgeçlenerek kayıtlar ifade edilir.
Süzgeçlenmediği takdirde tüm tablo etkilenecektir. SQL yapısı UPDATE 'tablo adı' SET
şeklindedir. Az önceki verinin silinmemiş olduğunu varsayarak güncelleyelim.
UPDATE `tablo` SET ziyaret_sayisi = ziyaret_sayisi+1 WHERE kullanici = 'fatih'
Bu sorguda fatih kullanıcısının ziyaret_sayisi değerini 1 artırmış oluyoruz. MySQL'de
alan adlarını böyle kullanabiliriz, bunun için önce değeri tablodan çekip sonra php ile
artırıp buraya girmeye gerek yoktur. MySQL'de bu tarz operatörlerde mevcuttur. Ayrıca
güncelleyeceğimiz alan tek olmayabilir, böyle durumlarda aralarına virgül koyarak
belirtebiliriz.
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4.5.Tarihçe



1994 MySQL'in geliştirilmesine başlandı.



23 Mayıs 1995 İlk MySQL sürümü yayınlandı.



2001 yılında MySQL 3.23 yayınlandı.



2004 MySQL 4.1 beta sürümü, ve gerçek sürümü Ekim 2004 yılında yayınlandı. (Rtrees and B-trees, subqueries, prepared statements)



2008: MySQL 5.1 sürümü yayınlandı. (event scheduler, partitioning, plugin API,
row-based replication, server log tables)



2008 Ocak: Sun Microsystems, bir milyar dolara MySQL'i satın aldı.



2009 Nisan: Oracle, Sun Microsystems'i satın aldı. Oracle, MySQL'i geliştirmeye
devam edeceğini duyurdu.

4.6.Yönetim Araçları

MySQL için çok çeşitli grafiksel arayüze sahip programlar mevcuttur. Bunlar içerisinden
en bilineni yine MySQL'i geliştiren firma tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir yazılım
olan MySQL GUI Tools'dur. Bunun yanında PHP ile geliştirilmiş phpMyAdmin diğer
alternatif bir yazılımdır. Tek bir PHP dosyası ile işlem yapan Javascript ile birçok işi
kolaylaştıran Adminer* yazılımı da önerilmektedir.
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4.7.MySQL Avantajları

1.esneklik ve çok kullanıcı desteği: Web üzerinden MySQL verilerine birden çok
kullanıcı yönetebilir. MySQL sayesinde kişiler internet üzerinden kullanıcı yada
arabirimlerini kullanarak yetkilendirilmeleri çerçevesinde verilere ulaşabilirler.
2.Hız: MySQL'in temel tasarımındaki amaç hızdır. Bu nedenle oldukça hızlı ve kararlı
bir yapı izler.
3.Fiyat: MySQL kişisel kullanımda GPL lisansı nedeniyle bedavadır. Ticari kullanım
lisansıysa birçok çözüme göre düşüktür.
4.Kullanım kolaylığı: kimi kullanıcılara kâbus gibi gelse de MySQL, pek çok veri
tabanına göre kolaydır. Birkaç komutla veri tabanı yaratılabilir ve bu veriler üzerinde
çalışabilir.
5.Platform bağımsızlığı: MySQL'in çalışması için herhangi bir platform sınırlaması
yoktur. Windows işletim sistemi dâhil olmak üzere MacOS, Linux ve pek çok Unix
türeviyle sorunsuz çalışır.
6.Sınırları yüksektir: MySQL'in de sınırları varsada, sınırları zorlamak pek kolay değildir.
Elli milyon sütun ve üstüne destek veren MySQL varsayılan tablo boyutu olarak da dört
gigabayt limite sahiptir.
7.MySQL topluluğu: MySQL açık kaynaklı olmasının da yardımıyla geniş bir topluluğa
ve kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu topluluk özellikle elektronik posta grupları yardımıyla
bedava teknik destek sağlar.

4.8.MySQL Dezavantajları

1.MySQL konusunda en büyük sorunlardan biri, hiç kullanılmayacak kodların yükleniyor
olması
2.MySQL ticari veri tabanı sistemlerinde bulunan gelişmiş özelliklere sahip değildir.
3.MySQL çalıştığı sunucuda işlem yüküyle ters orantılı bir hıza sahip olabilir. Sunucuda
yük arttıkça yavaşlama olur.
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BÖLÜM 5: İŞLEYİŞ
Siteye veri ekleme;
Admin panalinden
giriş yapılır

Gönder butununa
basıldıktan sonra
yeni uzmanlık, haber
veya makale sitede
gözükür

Uzmanlık, Haberler,
Makaleler ekle
bölümüne tıklanır

Girilecek veri için
metin editöründe
içerik girilir

Girilecek veri başlığı
yazılır

Girilecek veri ilgili
resim varsa eklenir

Siteden veri silme;
Admin panalinden
giriş yapılır

Uzmanlık, Haberler,
Makaleler silme
bölümüne tıklanır

Evet butununa
basıldıktan sonra
veri web sitesinden
silinir

Silinecek veri
başlığına tıklanır
yazılır

Eminmisiniz
uyarısında evet
butununa basılır
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BÖLÜM 6: KAYNAK KODLAR
Site Görünüm Koduları
bağlan.php

<?php
$baglanti = mysqli_connect("localhost", "root", "") or die("Bağlanılamıyor.");
mysqli_select_db($baglanti, "hukuk") or die("cannot select DB");
$baglanti->set_charset("utf8");
?>
head.php
<head>
<title>Konyar Hukuk Bürosu</title>
<meta name="Keywords" content="İşçi avukatı,iş hukuk,işçi,ticaret
avukatı,hukukişçi hakları "/>
<meta name="robots" content="all"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
<meta name="HandheldFriendly" content="True"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"/>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<link rel="stylesheet" href="styles/default_scheme_default.css" type="text/css"
media="all"/>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="./favicon.ico"/>
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCoYMcWowWlpjM51IDx5EFN1qifByPYjo" type="text/javascript"></script>
</head>
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header.php
<header class="cls">
<div class="cnt-header-logo cls">
<div class="container-block">
<div class="cnt-header-logo-color d-desktop cnt-logo-size cls">
<div align="center">
<a href="index.php">
<img src="images/logo.png" width="250"
height="140"/>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<nav id="nav" class="main-menu-cnt cls" role="navigation">
<div class="main-menu cls">
<div class="cnt-contact d-mobile cls" style="display:none">
<h2 class="facebook">
<a target="_blank"
href="https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/">
<span class="fa-facebook fa"></span>
</a>
</h2>
<h2 class="twitter">
<a target="_blank"
href="https://twitter.com/konyarhukuk">
<span class="fa-twitter fa"></span>
</a>
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</h2>
</div>
<ul id="main-menu" class="cnt-header-menu-color sm sm-menu
cls">
<li>
<a href="index.php" ><span class="fa-home
fa"></span></a>
</li>
<li>
<a href="kurumsal.php" >KURUMSAL</a>
</li>
<li>
<a href="uzmanliklar.php"
>UZMANLIKLAR</a>
</li>
<li>
<a href="makaleler.php" >MAKALELER</a>
</li>
<li>
<a href="haberler.php" >HABERLER</a>
</li>
<li>
<a href="iletisim.php" >İLETİŞİM</a>
</li>
</ul>
<span id="nav-close-btn"></span>
</div>
</nav>
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</header>
footer.php
<div class="footer-menu-group-cnt" style="margin-top:10px;">
<div class="footer-menu-group">
<div class="footer-info">
<div class="col-md-6">
<ul class="ml15 mr15 p0 ls-none">
<h2 class="mb10">Konyar Hukuk Bürosu</h2>
<li>
<span class="fa fa-phone-square
mr5"></span>0552 444 04 04
</li>
<li>
<span class="fa fa-fax mr5"></span>+90
212 679 0547
</li>
<li>
<span class="fa fa-home mr5"></span>
Merkez Ofisimiz :
Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3
Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul
BÜROLARIMIZ :
<li>MARMARA BÖLGE: 0 212 546
3567</li>
<li>EGE BÖLGE
<li>İÇ ANADOLU

: 0532 291 34 72</li>
: 0552 444 04

04</li>
</li>
<div class="share-url f24">
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<ul>
<li>
<a target="_blank"
href="https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/">
<span class="fafacebook-square fa mr5"></span>
</a>
</li>
<li>
<a target="_blank"
href="https://twitter.com/konyarhukuk">
<span class="fatwitter-square fa mr5"></span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="footer-html-cnt">
<div class="footer-html">
<div class="ml15 mr15">
<p>© 2017 Her Hakkı Saklıdır.</p>
</div>
</div>
</div>
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index.php
<?php
include 'baglan.php';
$query = "SELECT * FROM uzmanliklar";
$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$uzmanliklar = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);
$query1 = "SELECT * FROM makaleler";
$result1=mysqli_query($baglanti,$query1);
$makaleler = mysqli_fetch_all($result1,MYSQLI_ASSOC);
$query2 = "SELECT * FROM haberler";
$result2=mysqli_query($baglanti,$query2);
$haberler = mysqli_fetch_all($result2,MYSQLI_ASSOC);
?>
<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"/>
<script type="text/javascript">
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$(function() {
$('#main-menu').smartmenus({
subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
});
});
</script>
<div class="index-cnt cls">
<div class="cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div class="cls">
<div
id="banners_slide_28" class="flexslider carousel">
<ul
class="slides">
<li>

<div class="cls">

<h2 class="banner-title">
<p>Ticaret Hukuku, uygulamada karşılığı olan, öğrenilen bilgilerin
uygulanma kabiliyeti en yüksek olan alanlardan bir tanesi, belki de en önemlisidir.</p>
</h2>
<img class="cover" src="images/bnrs/acf3b3f0-4e9b-4998-8ec7c372dd6efc28.jpg" </div>
</li>
<li>

<div class="cls">
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<h2 class="banner-title">
<p>Trafik ve İş Kazalarda ki tazminat hakları kazası sonucunda vefat
eden işçinin yakınları, sakat kalan işçinin ise kendisi tazminat talebinde
bulunabilecektir. </p>
</h2>
<img class="cover" src="images/bnrs/olumlutrafik-kazasi-tazminatlari.jpg"/>

</div>
</li>
<li>

<div class="cls">

<h2 class="banner-title">
<p>Gayrimenkul ve inşaat Ticaret ve şirketler Sözleşmeler İcra
ve İflas İş ve sosyal güvenlik Fikri mülkiyet İdare Dava, tahkim ve uyuşmazlık
Tüketici Ceza Yabancılar ve vatandaşlık Boşanma ve aile Sigorta hukuku davaları
</p>
</h2>
<img class="cover" src="images/bnrs/tuketici.jpg"/>
</div>
</li>
<li>
<div class="cls">
<h2 class="banner-title">
<p>İşçi hakları Hakkında öğrenmek istediğiniz herşeyi burada bulabilirsiniz</p>
</h2>
<img class="cover" src="images/bnrs/isci-haklari.png"/>
</div> </li> <li>
<div class="cls">
<h2 class="banner-title">

<p>English law has particularly our service law than 3 languages in the
field of international trade and maritime law We also work diligently and consistently in
the field of Commercial Law where the basic rules of </p>

</h2>
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<img class="cover" src="images/bnrs/1400709269-dis_ticaret.jpg"/>

</div>
</li>
<li>

<div class="cls">

<h2 class="banner-title">
<p> Boşanma Hukuku Hakkında Tüm Soruların Cevaplarını bir düşünce
sahibi olduğu ve Aile Hukukunun çok tartışılan bir kurumudur</p>

</h2>

<img class="cover" src="images/bnrs/aile-hukuku.jpg"/>

</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<script
type="text/javascript">
(
function()
{
var $window
= $(window),flexslider;function getGridSize()
{
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return
(window.innerWidth < 600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';
}

$window.load(
function()
{

$('#banners_slide_28').flexslider(
{

animation: "slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){flexslider = slider;}
});
});

$window.resize(function()
{
var
gridSize = getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;
});
}()
);
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<article class="container">

44

<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div
class="cls mb25 cnt-inn">
<div
class="box-intro2">

<h2>

<span class="desc-title fr">
<a href="uzmanliklar.php">Tümü</a>

</span>
<span class="title"/>Uzmanlıklar

</h2>
</div>
<div
id="banners_latest_set1" class="flexslider carousel">

<ul class="slides">

<?php

foreach($uzmanliklar as $rows)

{
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?>

<li>

<div class="a-latest1 cls">

<a href="<?php echo "uzmanlikoku.php?id=".$rows["ID"] ?>">

<img class="cover border" src="./<?php echo $rows["resim"] ?>"
style="background:url(images/articles/small/images.jpg);" width="250"
height="150"/></a>

<div class="cls mt5">

<a href="uzmanliklar"><strong></strong></a>

</div>

<hr class="hr10"/>

<h3>

<a href="<?php echo "uzmanlikoku.php?id=".$rows["ID"]
?>" title=""><?php echo $rows["baslik"] ?></a>

</h3>

</div>

</li>

<?php
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}

?>

</ul>
</div>
</div>
<script
type="text/javascript">

(function()
{

var $window = $(window),flexslider;function getGridSize()

{

return (window.innerWidth < 600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;

}

$window.load(function()

{

$('#banners_latest_set1').flexslider

(

{

animation: "slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth:
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100,itemMargin: 20,prevText: "",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems:
getGridSize(),start: function(slider){flexslider = slider;}

});

});

$window.resize(function()

{

var gridSize = getGridSize();flexslider.vars.minItems =
gridSize;flexslider.vars.maxItems = gridSize;

});
}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div
class="cls mb25 cnt-inn">
<div
class="box-intro2">
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<h2>

<span class="desc-title fr">

<a href="makaleler.php">Tümü</a>

</span>

<span class="title"/>Makaleler

</h2>
</div>
<div
id="banners_latest_set2" class="flexslider carousel">

<ul class="slides">

<?php

foreach($makaleler as $rows)

{

?>

<li>

<div class="a-latest1 cls">

<a href="<?php echo "makaleoku.php?id=".$rows["ID"] ?>">
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<img class="cover border" src="./<?php echo $rows["resim"] ?>"
style="background:url(images/articles/small/images.jpg);" width="250"
height="150"/></a>

<div class="cls mt5">

<a href="makaleler"><strong></strong></a>

</div>

<hr class="hr10"/>

<h3>

<a href="<?php echo "makaleoku.php?id=".$rows["ID"]
?>" title=""><?php echo $rows["baslik"] ?></a>

</h3>

</div>

</li>

<?php

}

?>

</ul>
</div>
</div>
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<script
type="text/javascript">

(function()
{

var $window = $(window),flexslider;function getGridSize()

{

return (window.innerWidth < 600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;

}

$window.load(function()

{

$('#banners_latest_set2').flexslider

(

{

animation: "slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth:
100,itemMargin: 20,prevText: "",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems:
getGridSize(),start: function(slider){flexslider = slider;}

});

});

$window.resize(function()
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{

var gridSize = getGridSize();flexslider.vars.minItems =
gridSize;flexslider.vars.maxItems = gridSize;

});
}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div
class="cls mb25 cnt-inn">
<div
class="box-intro2">

<h2>

<span class="desc-title fr">
<a href="haberler.php">Tümü</a>

</span>
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<span class="title"/>Haberler

</h2>
</div>
<div
id="banners_latest_set3" class="flexslider carousel">

<ul class="slides">

<?php

foreach($haberler as $rows)

{

?>

<li>

<div class="a-latest1 cls">

<a href="<?php echo "haberleroku.php?id=".$rows["ID"] ?>">

<img class="cover border" src="./<?php echo $rows["resim"] ?>"
style="background:url(images/articles/small/images.jpg);" width="250"
height="150"/></a>

<div class="cls mt5">

<a href="makaleler"><strong></strong></a>

</div>
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<hr class="hr10"/>

<h3>

<a href="<?php echo "haberleroku.php?id=".$rows["ID"]
?>" title=""><?php echo $rows["baslik"] ?></a>

</h3>

</div>

</li>

<?php

}

?>

</ul>
</div>
</div>
<script
type="text/javascript">

(function()
{

var $window = $(window),flexslider;function getGridSize()

{
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return (window.innerWidth < 600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;

}

$window.load(function()

{

$('#banners_latest_set3').flexslider

(

{

animation: "slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth:
100,itemMargin: 20,prevText: "",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems:
getGridSize(),start: function(slider){flexslider = slider;}

});

});

$window.resize(function()

{

var gridSize = getGridSize();flexslider.vars.minItems =
gridSize;flexslider.vars.maxItems = gridSize;

});
}());
</script>
</div>
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</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<?php include 'footer.php' ?>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function()
{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
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{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
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</div>
</body>
</html>
kurumsal.php
<?php
include 'baglan.php';
$query = "SELECT * FROM kurumsal";
$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$kurumsal = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);
?>
<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
$('#main-menu').smartmenus
(
{
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subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
}
);
});
</script>
<div class="index-cnt cls">
<div class="cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div class="cls"></div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<article class="container">
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<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-9">
<div class="cls">
<div
class="cnt-inn mb25">
<ul
class="breadcrumb cls" id="">

<li>

<a class="brd" href="index.php">Konyar Hukuk</a>

</li>

<li>

<a class="brd" href="kurumsal.php">Kurumsal</a>

</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="cls">
<div class="asett cls cnt-inn"></div>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
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<div
class="cls mb25 cnt-inn">
<div
class="box-intro3">

<h2>

<span class="title">

<a>Kurumsal</a>

</span>

</h2>
</div>
</div>
</div>
<div class="cls">

<?php

foreach($kurumsal as $rows){
?>
<div
class="m10 mb20">
<?php
echo $rows["icerik"]; ?>
</div>
<?php } ?>

</div>

61

</div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;}

$window.load(function() {$('#banners_latest_set1').flexslider({animation:
"slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth: 100,itemMargin: 20,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){flexslider = slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</article>
<?php include 'footer.php' ?>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function()
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{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
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{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
uzmanliklar.php
<?php
include 'baglan.php';
$query = "SELECT * FROM uzmanliklar";
$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$uzmanliklar = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);
?>
<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
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<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
$('#main-menu').smartmenus
(
{
subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
}
);
});
</script>
<div class="index-cnt cls">
<div class="cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div class="cls"></div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}
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$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<article class="container">
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div
class="cls mb25 cnt-inn">
<div
class="box-intro3">
<h2><span class="title"><a>Uzmanlıklar</a></span></h2>
</div>
<div
class="cls mb10"></div>
<div
class="cls"></div>
</div>
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</div>
<div class="cls">
<div class="asets-list mb10 cls">
<ul>

<?php

foreach($uzmanliklar as $rows){

?>

<li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">

<div class="m10 mb20">

<a href="<?php echo "uzmanlikoku.php?id=".$rows["ID"]; ?>"
title="<?php echo $rows["baslik"]; ?>"><img class="cover-list"
src="./images/themes/tr.gif" style="background:url(<?php echo $rows["resim"]; ?>);
height:150px" alt="<?php echo $rows["baslik"]; ?>" width="250" height="150"/></a>

<small><?php echo $rows["tarih"]; ?></small>

<h2><a href="<?php echo "uzmanlikoku.php?id=".$rows["ID"];
?>"><?php echo $rows["baslik"]; ?> </a></h2>

</div>

</li>

<?php } ?>
</ul>
</div>
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</div>
</div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;}

$window.load(function() {$('#banners_latest_set1').flexslider({animation:
"slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth: 100,itemMargin: 20,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){flexslider = slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</article>
<?php include 'footer.php' ?>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
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$(window).load(function()
{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
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<script>(function(d, s, id)
{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>

uzmanlikoku.php
<?php
include 'baglan.php';
$uzmanlikID = mysql_real_escape_string($_GET["id"]);
$query = "SELECT * FROM uzmanliklar WHERE ID = '" . $uzmanlikID . "'";
$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$uzmanlik = mysqli_fetch_assoc($result);
$sorgu = "SELECT * FROM uzmanliklar";
$sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);
$uzmanliklar = mysqli_fetch_all($sonuc, MYSQLI_ASSOC);
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?>
<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
$('#main-menu').smartmenus
(
{
subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
}
);
});
</script>
<div class="index-cnt cls">
<div class="cls">
<div class="col-md-12">
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<div class="cls">
<div class="cls"></div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<article class="container">
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-3">
<div class="cls">
<div
class="cls cnt-inn"></div>
<script>

$(document).ready(function(){
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$("#formbutton").click(function(){

$("#fieldsetform").toggle();
});
});
</script>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div
class="cnt-inn mb25">
<ul
class="breadcrumb cls" id="257">

<li>

<a class="brd" href="index.php#konyarhukuk" title="Konyar Hukuk">Konyar
Hukuk</a>

</li>

<li>
<a class="brd" href="uzmanliklar.php" title="Uzmanlıklar">Uzmanlıklar</a>

</li>

<li>
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<a class="brd" href="uzmanlikoku.php?id=<?php echo $uzmanlik["ID"]
?>"><?php echo $uzmanlik["baslik"]; ?></a>

</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="cls">
<div
class="cls cnt-inn mb25">
<div
class="a-detail mb25 cls">

<div id="print-block" class="mb10 cls">

<div class="cls" id=""></div>

<img class="contain auto-size" src="<?php echo $uzmanlik["resim"]; ?>"
width="600" height="225"/>

<h1 class="title-impact mt10"><?php echo $uzmanlik["baslik"]; ?></h1>

<hr></hr>

<small><?php echo $uzmanlik["tarih"]; ?></small>

<p align="justify">

<strong><?php echo $uzmanlik["icerik"]; ?></strong>

</p>
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<div class="cls"></div>

</div>

<div class="share-url border p10 cls">

<ul>
<li class="fr"><a href="#" title="Sayfayı Yazdır"
onClick="printdiv('print-block');"><span class="fa-print fa"></span></a></li>

</ul>

</div>
</div>
<script
type="text/javascript">

$(document).ready(function ($) {

$(document).delegate('*[data-toggle="lightbox"]:not([datagallery="navigateTo"])', 'click', function(event) {

event.preventDefault();

return $(this).ekkoLightbox({

onShown: function() {

if (window.console) {

return console.log('Checking our the events huh?');
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}

},

onNavigate: function(direction, itemIndex) {

if (window.console) {

return console.log('Navigating '+direction+'.
Current item: '+itemIndex);

}

}

});

});

});

</script>
</div>
<div
class="cls"></div>
<div
class="cls">
<div
class="a-sett mb10 cnt-inn cls">
<h3 class="a-sett-title">Kategorideki Diğer Başlıklar</h3>

<div class="cls">
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<?php

foreach($uzmanliklar as $uzm){

?>

<div class="col-md-12">

<div class="mb5 border p5 cls">

<div class="col-xs-3">

<a href="uzmanlikoku.php?id=<?php echo $uzm["ID"];
?>">

<img class="cover thumb"
src="./images/themes/tr.gif" style="background:url(<?php echo $uzm["resim"]; ?>);
height:50px!important; width="250" height="94"/>

</a>

</div>

<div class="col-xs-9">

<div class="cls ml10">

<p>

<a href="uzmanlikoku.php?id=<?php echo
$uzm["ID"]; ?>"><?php echo $uzm["baslik"]; ?></a>

</p>
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</div>

</div>

</div>

</div>

<?php

}

?>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<?php include 'footer.php' ?>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
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<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function()
{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
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return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
makaleler.php
<?php
include 'baglan.php';
$query = "SELECT * FROM makaleler";
$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$makaleler = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);
?>
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<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
$('#main-menu').smartmenus
(
{
subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
}
);
});
</script>
<div class="index-cnt cls">
<div class="cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
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<div class="cls"></div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<article class="container">
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div
class="cls mb25 cnt-inn">
<div
class="box-intro3">

<h2><span class="title"><a>Makaleler</a></span></h2>
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</div>
<div
class="cls mb10"></div>
<div
class="cls"></div>
</div>
</div>
<div class="cls">
<div class="asets-list mb10 cls">
<ul>

<?php

foreach($makaleler as $rows){

?>

<li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">

<div class="m10 mb20">

<a href="<?php echo "makaleoku.php?id=".$rows["ID"]; ?>"
title="<?php echo $rows["baslik"]; ?>"><img class="cover-list"
src="./images/themes/tr.gif" style="background:url(<?php echo $rows["resim"]; ?>);
height:150px" alt="<?php echo $rows["baslik"]; ?>" width="250" height="150"/></a>

<small><?php echo $rows["tarih"]; ?></small>

<h2><a href="<?php echo "makaleoku.php?id=".$rows["ID"];
?>"><?php echo $rows["baslik"]; ?> </a></h2>

</div>
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</li>

<?php } ?>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;}

$window.load(function() {$('#banners_latest_set1').flexslider({animation:
"slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth: 100,itemMargin: 20,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){flexslider = slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</article>
<?php include 'footer.php' ?>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
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<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function()
{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
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window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
makaleoku.php
<?php
include 'baglan.php';
$makaleID = $_GET["id"];
$query = "SELECT * FROM makaleler WHERE ID = '" . $makaleID . "'";
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$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$makale = mysqli_fetch_assoc($result);
$sorgu = "SELECT * FROM makaleler";
$sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);
$makaleler = mysqli_fetch_all($sonuc, MYSQLI_ASSOC);
?>
<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
$('#main-menu').smartmenus
(
{
subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
}
);
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});
</script>
<div class="index-cnt cls">
<div class="cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div class="cls"></div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<article class="container">
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-3">
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<div class="cls">
<div
class="cls cnt-inn"></div>
<script>

$(document).ready(function(){

$("#formbutton").click(function(){

$("#fieldsetform").toggle();
});
});
</script>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div
class="cnt-inn mb25">
<ul
class="breadcrumb cls" id="257">

<li>

<a class="brd" href="index.php" title="Konyar Hukuk">Konyar Hukuk</a>

</li>

<li>

<a class="brd" href="makaleler.php" title="Makaleler">Makaleler</a>
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</li>

<li>

<a class="brd" href="makaleoku.php?id=<?php echo $makale["ID"] ?>"><?php
echo $makale["baslik"]; ?></a>

</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="cls">
<div
class="cls cnt-inn mb25">
<div
class="a-detail mb25 cls">

<div id="print-block" class="mb10 cls">

<div class="cls" id=""></div>

<img class="contain auto-size" src="<?php echo $makale["resim"]; ?>"
width="600" height="225"/>

<h1 class="title-impact mt10"><?php echo $makale["baslik"]; ?></h1>

<hr>

<small><?php echo $makale["tarih"]; ?></small>

<p align="justify">
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<strong><?php echo $makale["icerik"]; ?></strong>

</p>

<div class="cls"></div>

</div>

<div class="share-url border p10 cls">

<ul>
<li class="fr"><a href="#" title="Sayfayı Yazdır"
onClick="printdiv('print-block');"><span class="fa-print fa"></span></a></li>

</ul>

</div>
</div>
<script
type="text/javascript">

$(document).ready(function ($) {

$(document).delegate('*[data-toggle="lightbox"]:not([datagallery="navigateTo"])', 'click', function(event) {

event.preventDefault();

return $(this).ekkoLightbox({

onShown: function() {
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if (window.console) {

return console.log('Checking our the events huh?');

}

},

onNavigate: function(direction, itemIndex) {

if (window.console) {

return console.log('Navigating '+direction+'.
Current item: '+itemIndex);

}

}

});

});

});

</script>
</div>
<div
class="cls"></div>
<div
class="cls">
<div
class="a-sett mb10 cnt-inn cls">
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<h3 class="a-sett-title">Kategorideki Diğer Başlıklar</h3>

<div class="cls">

<?php

foreach($makaleler as $mak){

?>

<div class="col-md-12">

<div class="mb5 border p5 cls">

<div class="col-md-12">

<div class="col-xs-3">

<a href="makaleoku.php?id=<?php echo
$mak["ID"]; ?>">

<img class="cover thumb"
src="./images/themes/tr.gif" style="background:url(<?php echo $mak["resim"]; ?>);
height:50px!important;" width="250" height="94"/>

</a>

</div>

<div class="col-xs-9">

<div class="cls ml10">
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<p>

<a href="makaleoku.php?id=<?php
echo $mak["ID"]; ?>"><?php echo $mak["baslik"]; ?></a>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php

}

?>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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</article>
<?php include 'footer.php' ?>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function()
{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
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var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
haberle.php
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<?php
include 'baglan.php';
$query = "SELECT * FROM haberler";
$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$haberler = mysqli_fetch_all($result,MYSQLI_ASSOC);
?>
<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
$('#main-menu').smartmenus
(
{
subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
}
);
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});
</script>
<div class="index-cnt cls">
<div class="cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div class="cls"></div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<article class="container">
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-12">
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<div class="cls">
<div
class="cls mb25 cnt-inn">
<div
class="box-intro3">

<h2>

<span class="title">

<a>Haberler</a>

</span>

</h2>
</div>
<div
class="cls mb10"></div>
<div
class="cls"></div>
</div>
</div>
<div class="cls">
<div class="asets-list mb10 cls">
<ul>

<?php

foreach($haberler as $rows){

?>
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<li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-6">

<div class="m10 mb20">

<a href="<?php echo "haberleroku.php?id=".$rows["ID"]; ?>"
title="<?php echo $rows["baslik"]; ?>"><img class="cover-list"
src="./images/themes/tr.gif" style="background:url(<?php echo $rows["resim"]; ?>);
height:150px" alt="<?php echo $rows["baslik"]; ?>" width="250" height="150"/></a>

<small><?php echo $rows["tarih"]; ?></small>

<h2><a href="<?php echo "haberleroku.php?id=".$rows["ID"];
?>"><?php echo $rows["baslik"]; ?> </a></h2>

</div>

</li>

<?php } ?>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 2 :(window.innerWidth < 990) ? 2 : 4;}

$window.load(function() {$('#banners_latest_set1').flexslider({animation:
"slide", controlNav: true, directionNav: false, itemWidth: 100,itemMargin: 20,prevText:
"",nextText: "",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start:
function(slider){flexslider = slider;}});});
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$window.resize(function() {var gridSize =
getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</article>
<?php include 'footer.php' ?>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function()
{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
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});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
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}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
haberoku.php
<?php
include 'baglan.php';
$haberID = $_GET["id"];
$query = "SELECT * FROM haberler WHERE ID = '" . $haberID . "'";
$result=mysqli_query($baglanti,$query);
$haber = mysqli_fetch_assoc($result);
$sorgu = "SELECT * FROM haberler";
$sonuc = mysqli_query($baglanti, $sorgu);
$haberler = mysqli_fetch_all($sonuc, MYSQLI_ASSOC);
?>
<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
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<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
$('#main-menu').smartmenus
(
{
subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
}
);
});
</script>
<div class="index-cnt cls">
<div class="cls">
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
<div class="cls"></div>
<script
type="text/javascript">
(function() {var
$window = $(window),flexslider;function getGridSize() {return (window.innerWidth <
600) ? 1 :(window.innerWidth < 990) ? 1 : '1';}

$window.load(function() {$('#banners_slide_28').flexslider({animation:
"slide",directionNav: false,itemWidth: 100,itemMargin: 0,prevText: "",nextText:
"",minItems: getGridSize(),maxItems: getGridSize(),start: function(slider){flexslider =
slider;}});});

$window.resize(function() {var gridSize =
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getGridSize();flexslider.vars.minItems = gridSize;flexslider.vars.maxItems =
gridSize;});}());
</script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<article class="container">
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="col-md-3">
<div class="cls">
<div
class="cls cnt-inn"></div>
<script>

$(document).ready(function(){

$("#formbutton").click(function(){

$("#fieldsetform").toggle();
});
});
</script>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<div class="cls">
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<div
class="cnt-inn mb25">
<ul
class="breadcrumb cls" id="257">

<li>

<a class="brd" href="index.php" title="Konyar Hukuk">Konyar Hukuk</a>

</li>

<li>

<a class="brd" href="haberler.php" title="Haberler">Haberler</a>

</li>

<li>

<a class="brd" href="haberleroku.php?id=<?php echo $haber["ID"] ?>"><?php
echo $haber["baslik"]; ?></a>

</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="cls">
<div
class="cls cnt-inn mb25">
<div
class="a-detail mb25 cls">

<div id="print-block" class="mb10 cls">
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<div class="cls" id=""></div>

<img class="contain auto-size" src="<?php echo $haber["resim"]; ?>"
width="600" height="225"/>

<h1 class="title-impact mt10"><?php echo $haber["baslik"]; ?></h1>

<hr>

<small><?php echo $haber["tarih"]; ?></small>

<p align="justify">

<strong><?php echo $haber["icerik"]; ?></strong>

</p>

<div class="cls"></div>

</div>

<div class="share-url border p10 cls">

<ul>

<li class="fr">
<a href="#" title="Sayfayı Yazdır" onClick="printdiv('printblock');">

<span class="fa-print fa"></span>

</a>
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</li>

</ul>

</div>
</div>
<script
type="text/javascript">

$(document).ready(function ($) {

$(document).delegate('*[data-toggle="lightbox"]:not([datagallery="navigateTo"])', 'click', function(event) {

event.preventDefault();

return $(this).ekkoLightbox({

onShown: function() {

if (window.console) {

return console.log('Checking our the events huh?');

}

},

onNavigate: function(direction, itemIndex) {

if (window.console) {
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return console.log('Navigating '+direction+'.
Current item: '+itemIndex);

}

}

});

});

});

</script>
</div>
<div
class="cls"></div>
<div
class="cls">
<div
class="a-sett mb10 cnt-inn cls">
<h3 class="a-sett-title">Kategorideki Diğer Başlıklar</h3>

<div class="cls">

<?php

foreach($haberler as $hab){

?>

<div class="col-md-12">
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<div class="mb5 border p5 cls">

<div class="col-xs-3">

<a href="haberleroku.php?id=<?php echo $hab["ID"]; ?>"
title="Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında eşyaya zarar
gelebilir"><img class="cover thumb" src="./images/themes/tr.gif"
style="background:url(<?php echo $hab["resim"]; ?>); height:50px!important;"
alt="Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında eşyaya zarar
gelebilir" width="250" height="94"/></a>

</div>

<div class="col-xs-9">

<div class="cls ml10">

<p>

<a href="haberleroku.php?id=<?php echo
$hab["ID"]; ?>" title="Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında
eşyaya zarar gelebilir"><?php echo $hab["baslik"]; ?></a>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php
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}

?>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<?php include 'footer.php' ?>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function()
{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
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<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
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js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
iletisim.php
<html lang="tr">
<?php include 'head.php' ?>
<body class="loading">
<div id="outer-wrap">
<div id="inner-wrap">
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/libs/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/modernizr.js"></script>
<?php include 'header.php' ?>
<script type="text/javascript"
src="jquery.smartmenus.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function() {
$('#main-menu').smartmenus({
subMenusSubOffsetX: 1,
subMenusSubOffsetY: -8
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});
});
</script>
<article class="container">
<div class="index-cnt cls">
<div class="index-container-block cls">
<div class="index-block cls">
<div class="a-sett mb25
cls">
<div class="col-md8">
<div
class="responsive_ml10 cls">
<div
id="map_canvas" class="cls mb20" style="width:100%;height:350px;">Google
Map</div>
</div>
<div
class="col-md-6">
<ul
class="ml15 mr15 p0 ls-none">
<h2 class="mb10">Konyar Hukuk Bürosu</h2>

<li>

<span class="fa fa-phone-square mr5"></span>0552 444 04 04

</li>

<li>

114

<span class="fa fa-fax mr5"></span>+90 212 679 0547

</li>

<li>

<span class="fa fa-home mr5"></span>

Merkez Ofisimiz :
Tercüman Sitesi A-7 Blok Daire : 3 Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul
BÜROLARIMIZ :
<li>MARMARA BÖLGE: 0 212 546 3567</li>
<li>EGE BÖLGE
<li>İÇ ANADOLU

: 0532 291 34 72</li>

: 0552 444 04 04</li>

</li>

<div class="share-url f24">

<ul>

<li>

<a target="_blank"
href="https://www.facebook.com/www.konyarhukuk.net/">

<span class="fa-facebook-square fa mr5"></span>
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</a>

</li>

<li>

<a target="_blank" href="https://twitter.com/konyarhukuk">

<span class="fa-twitter-square fa mr5"></span>

</a>

</li>

</ul>

</div>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<div class="footer-menu-cnt"
style="display:none"></div>
<script type="text/javascript" src="./js/main.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bootstrap.min.js"></script>
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<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.bxslider.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="./js/jquery_libs/jquery.ekko-lightbox.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function()
{
$('body').removeClass('loading');
});
</script>
<script type="text/javascript">
$('#nav').affix({
offset: {
top: $('header').height()}
});
</script>
<script language="javascript">
function printdiv(printpage)
{
var headstr =
"<html><head><title></title></head><body>";
var footstr = "</body></html>";
var newstr =
document.all.item(printpage).innerHTML;
var oldstr = document.body.innerHTML;
document.body.innerHTML =
headstr+newstr+footstr;
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window.print();
document.body.innerHTML = oldstr;
return false;
}
</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id)
{
var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src =
"//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=https://www.facebook.com/ww
w.konyarhukuk.net/&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
<script type="text/javascript">
function initialize() {var map_options = {center: new
google.maps.LatLng('41.012774347054894','28.90876293182373'),zoom:
17,mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};var google_map = new
google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), map_options);var
info_window = new google.maps.InfoWindow({content: 'loading'
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});var t = [];var x = [];var y = [];var h = [];t.push('Konyar Hukuk Bürosu
');x.push('41.012774347054894');y.push('28.90876293182373');h.push('');
var i = 0;for ( item in t ) {var m = new google.maps.Marker({map:
google_map,animation: google.maps.Animation.DROP,title: t[i],position: new
google.maps.LatLng(x[i],y[i]),html: h[i]});
google.maps.event.addListener(m, 'click', function()
{info_window.setContent(this.html);info_window.open(google_map,
this);});i++;}}initialize();
</script>
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BÖLÜM 7: EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Şekil-6.1. Sitenin Ana Görüntüsü 1

Şekil-6.2. Sitenin Ana Görüntüsü 2
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Şekil-6.3. Sitenin Ana Görüntüsü 3

Şekil-6.4. Kurumsal Bölümü Görüntüsü 1
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Şekil-6.5. Kurumsal Bölümü Görüntüsü 1

Şekil- 6.6. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 1
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Şekil- 6.7. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 2

Şekil- 6.8. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 3
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Şekil- 6.9. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 4

Şekil- 6.10. Uzmanlıklar Bölümü Görüntüsü 5
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Şekil- 6.11. Makaleler Bölümü Görüntüsü 1

Şekil- 6.12. Makaleler Bölümü Görüntüsü 2
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Şekil- 6.13. Makaleler Bölümü Görüntüsü 3

Şekil- 6.14. Makaleler Bölümü Görüntüsü 4
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Şekil- 6.15. Makaleler Bölümü Görüntüsü 5

Şekil- 6.16. Haberler Bölümü Görüntüsü 1
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Şekil- 6.17. Haberler Bölümü Görüntüsü 2

Şekil- 6.18. Haberler Bölümü Görüntüsü 3
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Şekil- 6.19. Haberler Bölümü Görüntüsü 4

Şekil- 6.20. Haberler Bölümü Görüntüsü 5
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Şekil- 6.21. İletişim Bölümü Görüntüsü 1

Şekil- 6.22. İletişim Bölümü Görüntüsü 2
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Şekil- 6.23. Yönetici Panel Girişi Görüntüsü

Şekil- 6.24. Yönetici Panel Anasayfa Görüntüsü
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Şekil- 6.25. Yönetici Panelde Yazı Ekleme Görüntüsü 1

Şekil- 6.26. Yönetici Panelde Yazı Ekleme Görüntüsü 2
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Şekil- 6.27. Yönetici Panelde Yazı Silme Görüntüsü
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