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MASAÜSTÜ YAYINCILIK (FIREWORKS) 

WEB SAYFASI TASARIMI  

Web sayfası tasarımına başlamadan önce mevcut örnekleri inceleyip nasıl bir tasarım yapacağımız konusunda fikir geliştirsek iyi 

olacaktır. Biz aşağıdaki örneğe benzer bir çalışma yapalım.  

 

Konumuz arabalar olsun ve bununla ilgili gerekli resimleri toparlamalıyız. 

1. İlk olarak Canvas (zemin) boyutlarını ayarlayalım. Yapacağımz çalışma 900x900 boyutlarında olsun.  

 

 
2. Kullanacağımız resmi Scale aracı ile küçülteleim ve ver biraz çevirelim.daha sonra uygun bir bölgesini seçip kopyala yapıştırla 

alalım.  

 
3. Resmin son kısmında kalan kısmı boşluğu Mühür aracı ile hemen yanındaki renklerler doldurup tamamlayalım.  
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4. Resmin üzerine Vektörel araçlardan dikdörtgen aracı ile bir dikdörtgen çizelim. Daha sonra bu dikdörtgenin içerisini Kova aracı 

ile boyayalım. Fakat bu boyama içerisinde bir ızgara bulunsun. Bu işlem için Texture özelliğini Hatch 5 olarak ayarlayalım.  

 
5. Üstteki ızgara resmi ile alttaki araba resmini Layer panelinden seçilim ve Modify>Mask>Group As Mask yolunu kullanarak bu 

iki katmanı maskeleyelim. Maskeleme işlemi yapınca üstteki desenin rengi resim üzerine yansımış oldu.  

 
Bu iki katman Maskeleme grubu oluşturmuş oldu.  

 

HAREKETLİ BUTON ÇALIŞMASI  

Hareketli buton yapabilmek için Sadece resim hazırlamak yetmez, mouse üzerine geldiğinde resmi değiştirmek için html kodları 

içerisine kod yazmak gerekir. Bu kodları kendimiz yazmayacağız. Fireworks bizim arkaplana yazılacak kodları kendisi 

hazırlayacaktır. Biz sadece hareketli butonun mouse üzerine gelmeden önce, mouse üzerindeyken ve sayfa ziyaret ediltikten sonra 

ki görünümlerinin nasıl olacağını ayarlayacağız.  

Buton lar iki şekild kullanılabilir.  

a) Tamamen tasarımını kendimiz yaparak 

b) Fireworks un içerisindeki hazır butonları kullanarak . 
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Butonu Kendimiz Hazırlayalım.  
Bu işlem için öncelikle 900x900 boyutlarında bir web sayfası tasarlayalım. Zemin renklerini aşağıdaki şekile ayarlayalım.  

 

Burada sol taraftaki sarı seridin olduğu bölüme hareketli butonlar ekleyeceğiz.  

Öncelikle sol tarafa sığacak büyüklükte kendi tasarımımız olan bir button hazırlayalım. Bu butonun şekli aşağıdaki şekilde olsun. 

Bu şekli hazırlarken Fireworksa Solda Vector yazan bölümdeki çizgi ve dikdörtgenleri kullanalım. Kenar rengi ve zemin 

renklerini ayarlayalım.  

 

Kenar ve zemin renklerini ayarlamak için çizdiğimiz dikdörtgeni seçip aşağıdaki Properties (özellikler) penceresinden şu renkleri 

değiştirin.  

 

Burada dikdörtgeni seçip zemin rengini sarı, kenar rengini mavi, kenar çizgi kalınlığını 3 piksel, ve kenarlarını keskin hale (Hard 

Line) getirdik. Eğer sarı bölgenin içerisine bir desen atmak istersek Texture kısmında bu ayarlamayı yapabiliriz. Ayrıca 

dikdörtgenin tamamına gölge yada yükseklik hissi verdirmek istersek Filters daki + işaretine tıklayıp bu efekleri verebiliriz.  

Artık hazırladığımız şekli butona dönüştürebiliriz. Bunun için öncelikle hazırladığımız şekli seçiyoruz. Yukarıdan 

Modify>Symbol>Convert To Symbol yolunu kullanıp çıkan pencerede Buttons seçeneğiyle devam ediyoruz. 
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Bu işlemden sonra seçtiğimiz alanın çevresine kendisi bir dikdörtgensel alan attı. Bu alanın anlamı bu kısımla ilgi Fireworks artık 

kendisi kod yazabilir demektir. Yani dışarıya atıldığında html (ve içerisinde javascript) kodlarını kendisi oluşturabilir.  

 

Butona düzenlemek için ortasındaki renkli çereçeveye çift tıklayıp butonu düzenleme ekranına geçelim. 

 

Butonun ekranına geçtiğimizde Up yazan görünüm mouse butonun üzerine gelmeden önceki görünüm olacaktır. Over yazan sayfa 

mouse butonun üzerine gelince oluşak görünümdür. Down yazan kısım ise daha önceden butona tıklanıldı ise (yani sayfa ziyaret 

edildiyse) gözükecek görünümdür.  

 

Butonun üzerine konulacak yazıyı hazırlayalım. Bunu için sol taraftan A yazan butana tıklayıp yazımızı yazalım.  

 

Mouse butonun üzerine gelince oluşak tasarımı hazırlayalım. Bunun için Over yaprağına geçelim. Buraya geçtiğimizde sayfanın 

boş olduğunu görürüz. Diğer yaprakta hazırladığımız tasarımın buraya gelmesi için Copy Up Graphics (üst grafikten kopyala) 

butonuna tıklayalım. Tıkladıktan sonra bir kopyasının buraya geldiğini görürüz.  

 

Mouse butonun üzerine geldiğinde şeklinin değişmesi için Over yaprağında tasarım üzerinde bazı değişiklikler yapalım. 

 

Aynı şekilde Down sayfasına geçtiğimizdeki görünümü de şu şekilde ayarlayalım 
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Buton hazırdır. Alt sağ köşedeki Done tuşuna basalım ve Buton tasarlama ekranından çıkalım. 

Buton tasarım ekranından çıkınca, Web sayfası tasarım ekranına dönmüş olduk. Hazırladığımız bu butonu tasarım da koyacağımız 

yere ortasından tutup sürükleyelim. Aynısında Ctrl C ve Ctrl V yaparak çoğaltalım. Çoğalttığımız diğer butonu önceki butonun 

altına sürekleyelim. Sürüklemeye hassas yapmak için klavyedeki Ok tuşlarını kullanalım.  

 

İlk butonu seçip aşağıdaki properties penceresinden butona tıkladığımızda gidilecek sayfayı (Link verme), mouse üzerine 

geldiğinde gözükecek yazıyı (Alt yazan kısım), Açılacak sayfanın nasıl açılacağını (Target kısmı) ayarlayalım. 

 

Linklerimizi hazırlarken Google gibi dışarından bir siteye link veriyor isek mutlaka adresinin başlangıcın http:// kısmını 

yazmalıyız. Yani http://www.google.com.tr   şeklinde olmalı.  

 

Firework Un İçerisindeki Hazır Butonların Kullanılması 
Tasarımın sol üst köşesinde Fireworksun içerisinde bulunan hazır butonları kullanalım.  

Sayfanın sol üst köşesine köşeleri yuvarlak bir dikdörtgen atalım. Bu dikdörtgenin uçlarını yarıçapı küçültelim. Dikdörtgenin 

zemin kısmına bir desen verelim.  

http://www.google.com.tr/
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Hazır butonları eklemek için Edit>Libraries>Buttons  kısmından beğendiğimiz bir butonu seçelim. 

 

Sayfamıza butonu ekledikten sonra butonun kenarında gözüken kırmızı çizgilerin alanı büyük olabilir. Bu kırmızı çizgileri görmek 

yada gizlemek için Sol tarafta Web yazan kısımdaki iki butona tıklayarak ayarlama yapabiliriz. Butonu tasarımda bulunmasını  

istediğimiz yere sürükledikten sonra kenarındaki kırmızı çizgileri mouse ile sürükleyerek küçültelim. Bu işlemi yaparken kırmızı 

çizgilerin diğer kırmızı çizgilerle düzgün bir doğrultu oluşturması sayfanın daha az kısımlara bölüneceği anlamına gelir. Bu 

nedenle bu çizgilerin doğrultularına dikkat edelim.  

 

               

F12 ile kontrolü yaptığımızda hazır butonların yazı kısmının mouse ile değiştemediğini beyaz kaldığını görüyoruz. Sadece 

çevresine mor bir çizgi atıyor. Bu durum eğer yazının renginin mavi olmasını ister isek tekrar kırmızı çizgileri görebilemiz moda 

geçeriz. Butonlardan bir tanesinin üzerine çift tıklayıp butonun tasarım ekranına geçiş yaparız. Oradan Over sayfasında yazının 

rengini değiştirebiliriz.  
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Kırmızı moda geçip ortadaki dairenin çıktığından emin olunca çift tıklayalım 

 

Çift tıklayınca Butonun tasarım ekranına geçeriz. Over sayfasına geçip yazıyı seçelim ve onun rengini açıkmavi olarak 

değiştirelim.  

 

Ardından Done tuşa basıp web sayfası ekranın geçelim. F12 Test edelim. Mouse butonun üzerine gelince Beyaz yazı maviye 

dönüşmüş oldu.  

 

 

AÇILIR MENÜ UYGULAMASI ( POP-UP MENU)  

Butonun üzerine mouse geldiğinde hem butonun renk değiştirmesini isteyebiliriz, hem de yan tarafta açılır menünün çıkmasını 

isteyebiliriz. Bunun için şu uygulamayı yapacağız. 

 

Burada mouse algılayan bölge kırmızı çizgilerin olduğu alandır. Bu alana bağlı olmak üzere html kodları oluşturulurken arka 

planda java script kodları (hareket veren programlama kodları) yazılır. Bu küçük beyaz alanın üzerine sol tuşa tıkladığımızda bir 

pencere açılır. Buradan bazı uygulamaları yapabiliriz.  

Bu durumdayken sağ tuşa tıklarsak bir çok uygulama yapabileceğimizi görürüz. Buradan pop-up menüyü seçelim.  

 

Aşağıdaki gibi gerekli alanları dolduralım. 



Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi............................................................................................................www.ibrahimcayiroglu.com 

 

8 

 

Aşağıdaki gibi görünüm ayarlarını yapalım. Not: Image butonuna tıkladığımızda zeminle ilgili bir çok desen görünleri gelir.  

 

 

Bir başka örnek anlatım daha verelim 

Web sitelerinde bir linkin yada butonun üzerine mouse gelince başka sayfalara giden açılır bir menü uygularıyla sıklıkla 

karşılaşırız. Bu tip bir uygulama Dreamveawer ve Fireworks programları kullanılarak yapılabilir.  

 

Bu uygulamayı yapabilmek için yeni bir proje başlatalım. Projemizin konusu İstanbul „u tanıtan bir site olsun. Bununla ilgili bir 

resim alalım. Bunun sol üst köşesine butonlarımızı oluşturalım. Ve bu butonların üzerin mouse gelince yeni menüler açılsın. 

Ayrıca bir sonraki konuda işleyeceğimiz Resim maskeleme olayını bu manzara resmi üzerinde uygulayalım.  
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Burada butonları koyacağımız zeminin içerisinden istanbulun manzarasını şeffaf olarak görmek istiyoruz.  Resmi şeffaf hale 

getirmek için çerçeveyi seçip aşağıdan özelliklerden alfa sını ayarlamalıyız. % 74 dolu hale getirdik 

  

 

Hazırladığımız çerçevenin içerisine hazır butonlar ekleyelim.  

 

Hazır butonu ekledikten sonra kenarındaki kırmızı çizgilerden (buralar mouse un etkili olacağı alanı gösterir) küçültelim. 

 

 

Butonun kenar çizgilerini daralttıktan sonra eğer dıştaki çerçeve içerisine sığmıyor ise Scale Tool (Ölçekleme aracı) kullılarak 

butonlarda daha da küçültülebilir. Bir tane butonun büyüklüğü ayarlandıktan sonra kopyalarak çoğaltalım. 
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Butonları çoğaltırken kenar çizgilerinin aynı hiza ve aralıkta olmasına özellikle dikkat edin. Bu işlemi daha hassas yapmak için 

mouse yerine klavyeyi kullanın.  

 

Kırmızı çizgileri gizlemek için aşağıdaki tuşa tıklayın. Bu çizgiler resmin bölüneceği  ve farenin çalışağı alanları gösterir.  

 

 

Tasarımımız hazırdır. Artık pop-up menü (açılır menü) uygulamasına geçelim.  

Butona açılır menü uygulaması yapmak için butonun kendisini seçelim (Kırmızı çizgiler görünür olsun). Ortasında küçük dairenin 

oluştuğuna dikkat edin. 

 

Butonları hazırladıktan sonra ortadaki küçük daire üzerine tıklayalım. “Add Pop-up Menu” kısmından ekleyelim. 
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Açılan pencereden linkin üzerinde yazacak yazıyı (Text), adresini (Link)ve sayfanın nerede açılacağını (Target) belirleyin. 

Linkleri kaldırmak ve eklemek için + ve  - işaretlerini kullanın. Bu şekilde linklerimizi yazdıktan sonra Done (Yapıldı bitti) tuşuna 

tıklayalım.  

 

Dikkat edersek açılır menü butonların üzerinde oluştu. Done tuşuna tıklamadan önce bazı ayarları yapmamız gerekiyordu. Şimdi 

aynı yere tekrar geri dönelim ve bu ayarları yapalım.  

 

Aynı yere geri dönelim, ortadaki küçük daireye tıklayalım, bu sefer “Edit Pop-up Menu” (açılır menüyü düzelt” kısmına girelim.  

 

 

Çıkan pencerede Apperance (Görünüm) , Advanced (Gelişmiş) ve Position (Konum) ayarlarını yapmak üzere sayfalar vardır. 

 

 

Apperance (Görünüm) kısmından görünümle ilgili ayarları yapalım.  
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Advanced (Gelişmiş ayarlar) kısmında bazı ayarları yapalım. Cell Padding (Hücre kenarı ile yazı arasındaki boşluğu)  Cell 

Spacing (İki hücre arasındaki boşluğu ayarlar) Border Width (Kenar kalınlığı) Menu Delay (açılır menünün gecikme zamanı ) vs 

ayarlanabilir.  

 

Position (konum) kısmından açılır menünün sağ tarafta açılmasını sağlayan tuşa tıklayıp Done tuşuna basalım.  
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SERBEST ALANA LİNK OLUŞTURMA (HOT SPOT) 

 Sitemizde bir fotograf üzerinde kişilere link verip onların sayfasına gitmesini sağlayabiliriz. Bunun için sol taraftaki menüden 

HotSpot komutu kullanılabilir. Bu komut kullanılarak kişi üzerinde bir çokgen (poligon) alan oluşturulur. Alan kapatıldığı zaman 

ortadaki beyaz nokta çıkar. Bundan sonra aşağıdan Properties penceresinden link verebiliriz.  

 


