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Tablo İşlemleri 
 Tablolar, sayfaları satırlara/sütunlara bölmek ya da metin 

veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını 
sağlamak amaçlarıyla kullanabileceğimiz HTML'nin en 
önemli yapıtaşlarındandır.  

 �Sayfada gözüksün ya da gözükmesin tabloları bir iskelet 
gibi kullanabilir, böylece şu ana kadar öğrendiklerinizle 
yapamayacağınız gerçek düzenlemeyi yapabilirsiniz. 
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Tablo İşlemleri 
 Tablolar 

 Tablolar <table> etiketi ile belirtilir. Bir tablo <tr> 

etiketiyle satırlara bölünür ve her satır da <td> etiketi ile 

sütunlara bölünür. <td> etiketinin anlamı "table data"dır. 

Bir veri hücresi (data cell) metinler, resimler, listeler, 

paragraflar, formlar, yatay çizgiler, tablolar vs. içerebilir. 

<table border="1"> 

     <tr> 

 <td> hücre </td> 

     </tr> 

</table> 
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Tablo İşlemleri 
<table border="1"> 

     <tr> 

 <td> hücre1 </td> 

 <td> hücre2 </td> 

     </tr> 

</table> 

 

<table border="1"> 

     <tr> 

 <td> hücre1 </td> 

     </tr> 

     <tr> 

 <td> hücre2 </td> 

     </tr> 

</table> 
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Tablo İşlemleri 
<table border="1"> 

    <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> 
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Satır 1 , hücre 1 Satır 1 , hücre 2 

Satır 2 , hücre 1 Satır 2 , hücre 2 



Tablo İşlemleri 
Tablolar satır ve sütunlardan oluşur. Tabloya genel bir 
başlık atayabiliriz  (thead). Her sütun için de kendi başlığını 
oluşturmak mümkündür. Tablonun sona erdiği satırdan 
sonraki satıra açıklama alt başlık koyabiliriz (caption).  

 

Tablolar da HTML sayfasında olduğu gibi başlık (head) ve 
gövde  (body) bölümlerine ayrılabilir. Tabloda başlığı 
<thead> gövdeyi  <tbody> etiketleri arasına yazarız. 
<caption> etiketi ile ikinci bir açıklama vermek 
mümkündür.  

� 

 Sütun başlıklarına gelince, her bir başlık <th> etiketi ile 
belirtilir ve bunlar <td> etiketinde olduğu gibi <tr>...</tr> 
arasına yazılır. 

� Tabloda satır ve sütunları belirten <tr> ve <td> etiketleri 
<tbody>...</tbody> arasına yazılır. 
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Tablo İşlemleri 
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Tablo Parametreleri 
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 Tabloları biçimlendirmek için çeşitli parametreler ve CSS 

kodları kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları 

border="..." : Kenarlık  ayarları için kullanılır 

cellpading="..." : Hücre İçi boşluk ayarları 

cellspacing="..." : Hücre dışı boşluk ayarları 

align="..." valign="..." : Hücre İçi hizalama ayarları 

width="..." , height="..." : Hücre boyut ayarları 

bgcolor="..." : Hücre arkaplan renk ayarları 

background="...": Hücre arkaplan resim ayarları 

colspan=".." : Sütun birleştirme ayarları 

 rowspan="..": Satır birleştirme ayarları 

 rules="..":  Hücre kenarlık görünürlüğü ayarları 

 

 



Tablo Parametreleri 
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border="..." : Kenarlık  ayarları için kullanılır. 

Border parametresi çerçevenin kalınlığını belirtir. 

border=0 çerçevenin görünmemesini sağlar. 

 

 



Tablo Parametreleri 
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cellpading="..." : Hücre İçi boşluk ayarları için kullanılır. Cellpadding 

parametresi hücre içi marj değerini belirtir. cellpadding=0 hücre ile içinde 

bulunan unsurun (metin/grafik) bitişik olmasını sağlar. 

 



Tablo Parametreleri 
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cellspacing="..."  

Hücre dışı boşluk 

ayarları için  

kullanılır.  

Cellspacing  

parametresi  

hücreler arası 

marjı belirler.  

 

 



Tablo Parametreleri 
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align="..."  
align parametresi 
tabloyu  
hizalamada  
kullanılır .Dikkat 
edilirse <table>  
tagine eklenmiştir. 
İleride sütun <td> 
tagine de ekleyecegiz 
 
�align=left sola,  
 
�align=right sağa  
dayalı yapar,  
 
�align=center  
ortalar. 

 

 



Tablo Parametreleri 
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width="..." , height="..." : Tablo boyut ayarları. 

width ve height parametreleri resimler konusunda 
gördüğümüz gibi tabloda da en ve boy uzunluğunu belirtir.  

�Tablonun değer verilmediğinde sahip olduğu normal 
ölçülerinden küçük  değerler verilirse bu değerler dikkate 
alınmaz, bir başka deyişle  

tabloyu büyütebiliriz fakat küçültemeyiz. Bu parametreleri 
burada tabloya ekleyeceğiz ileriki konularda ise sütun 
taglerine ekleyerek her bir sütunu ayrı ayrı 
boyutlandıracağız. Tabloya eklenen width="..."  
parametreleri tüm satırların genişliğini homojen olarak eşit 
dağıtır. height="..."  parametresi ise tüm sütunların 
yüksekliğini eşit dağıtır. Farklı olarak biçimlendirmek için 
ayrı ayrı sütunlara eklemeliyiz.  
 

 



Tablo Parametreleri 
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width="..." , height="..." : Tablo boyut ayarları. 

 

 



Tablo Parametreleri 
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rules="..":  Hücre kenarlık görünürlüğü ayarları. 

Tablomuzun sadece bazı yerlerindeki iç 

kenarlıkları yok etmemiz mümkün. Bunu <table> 

tagının "rules" parametresi ile yapabiliriz.  

 

"Rules" parametresinin değerleri : 

• none : Tüm iç kenarlıkları yok eder.  

• rows : Dikey iç kenarlıkları yok eder.  

• cols : Yatay iç kenarlıkları yok eder.  

 

 

 



Tablo Parametreleri 
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rules="..":  Hücre kenarlık görünürlüğü ayarları.  

 

<table border="1" bordercolor="blue" rules="cols" > 

   <tr> 

 <td>1.satır 1.sütun</td> 

 <td>1.satır 2.sütun</td> 

   </tr> 

   <tr> 

 <td>2.satır 1.sütun</td> 

 <td>2.satır 2.sütun</td> 

   </tr> 

   <tr> 

 <td>3.satır 1.sütun</td> 

 <td>3.satır 2.sütun</td> 

   </tr> 

</table>   

 

 

 



<td> Parametreleri 
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bgcolor="..." : Hücre arkaplan renk ayarları için kullanılır. 

bgcolor parametresi hücreyi renklendirmede kullanılır.  

 

 



Tablo Parametreleri 
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<colgroup>  : Tagi ile sütunları gruplayarak arkaplan rengi verilir. 
<table> 

    <colgroup> 

       <col span="2" style="background-color:red"> 

       <col style="background-color:yellow"> 

    </colgroup> 

  <tr> 

    <th>ISBN</th> 

    <th>Title</th> 

    <th>Price</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>3476896</td> 

    <td>My first HTML</td> 

    <td>$53</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>5869207</td> 

    <td>My first CSS</td> 

    <td>$49</td> 

  </tr> 

</table> 

 



<td> Parametreleri 
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background="...": Hücre arkaplan resim ayarları için 

kullanılır. background parametresi ile hücreye grafik-

artalan yerleştirebiliriz. 

 

 

 



<td> Parametreleri 
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width="..." , height="..." : width ve height 

parametreleri ile hücrenin boyutlarını 

belirleyebiliriz.  

�Yalnız height komutu ile tek sütunlu bir tabloda 

her hücrenin yüksekliğini değiştirebilirken, width 

komutu ile her hücreyi değiştiremeyiz.� En büyük 

width değeri tüm sütun için geçerli olacaktır.  

�Aynı şekilde tek satırlı tabloda width değerini her 

hücre için değiştirebilirken en büyük height değeri 

tüm satır için geçerli olacaktır. 

 

 

 



<td> Parametreleri 
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<td> Parametreleri 
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<td> Parametreleri 
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align="..." : Hücre İçi yatay hizalama ayarları için 

kullanılır. Daha önce tablo için kullanmıştık burada 

sütunlar için kullanacağız. 

 

 

 



<td> Parametreleri 
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valign="..." : Hücre İçi dikey hizalama ayarları için 

kullanılır. 

 

 

 



<td> Parametreleri 
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colspan=".." : Sütun birleştirme ayarları 

rowspan="..": Satır birleştirme ayarları  

<td colspan=".." rowspan="..">  

� Aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için colspan,  

� Aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için de 

rowspan parametresini  kullanıyoruz. 

� Aşağıdaki gibi bir tablo yapımız olsun : 
 

 

 



<td> Parametreleri 
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 A ve B hücrelerini birleştirmek için A hücresine ait <td> 

etiketine colspan=2 parametresini ekliyoruz ve B 

hücresine ait <td>B</td> etiketini siliyoruz.  

 E F ve G hücrelerini birleştirmek için E hücresine ait 

<td> etiketine colspan=3 parametresini ekliyoruz ve F 

ve G hücrelerine ait <td>F</td> , <td>G</td> etiketlerini 

siliyoruz. 



<td> Parametreleri 

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI    

 Aynı şekilde E ve I hücrelerini birleştirmek için E 

hücresine ait <td> etiketine rowspan=2 parametresini 

ekliyoruz ve I hücresine ait <td>I</td> etiketini siliyoruz.  

 �C G ve K hücrelerini birleştirmek için C hücresine ait 

<td> etiketine  rowspan=3 parametresini ekliyoruz ve G 

ve K hücrelerine ait  <td>G</td> , <td>K</td> etiketlerini 

siliyoruz. 



Tablo CSS Özellikleri 
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 Tabloları biçimlendirmek için çeşitli parametreleri gördük. 

Şimdi de CSS kodlarını inceleyelim. Bunlardan bazıları: 

 Border :’...’ : Kenarlık  ayarları için kullanılır 

 border-collapse:’…’  

 border-spacing   cellspacing ayarıyla aynıdır 

 Padding cellspadding ayarıyla aynıdır 

 border-radius: Kenarlık yuvarlamada  kullanılır 

 Align:"..."   text-align:"..." : Hücre İçi hizalama ayarları 

 Width:"..." , height:"..." : Hücre boyut ayarları 

 backgroun-color:"..." : Hücre arkaplan renk ayarları 

 background-image"...": Hücre arkaplan resim ayarları 

 


