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Özet: CSS framework, günümüz web projelerinin geliştirilmesinde kullanılan, geliştiricinin işini daha 

temiz ve daha kolay yapmasını sağlayan bir teknoloji türüdür. Önceden her web projesinin tasarımında 

tekrar tekrar css ve javascript kodlar yazılırdı. Günümüz CSS framework teknolojileri ile bu durum en 

aza indirgenmiş durumda. Delta CSS ile bu durum daha da aza indirgenmiş ve tarayıcı dostu olduğu 

kadar, kullanıcı ve geliştirici dostu olmuştur. Diğer CSS frameworklerden farklı olarak; daha az kod, 

daha çok iş felsefesi ele alınmıştır. Aynı zamanda daha kapsamlı ihtiyaçlara değinilmiştir. Böylece 

geliştiricilerin işini daha kolay ve tek kaynaktan yapabilmesi hedefleniyor. 

Anahtar Sözcükler: Css Framework, Web Geliştirme, Ön Yüz, Temiz Kodlama 

 

1. Giriş 

CSS, Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil 

Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen 

kısa adıyla CSS), HTML'e ek olarak metin ve format 

biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir 

Web teknolojisidir. 

İnternet sayfaları için genelgeçer şablonlar 

hazırlama olanağı verdiği gibi, bağımsız olarak 

harflerin stilini, yani renk, yazı tipi, büyüklük gibi 

özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu 

tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki 

esnekliktir. 

Bir Web sayfası içerisinde birbiriyle uyumlu birkaç 

renk ve birkaç yazı tip kullanılır ve bunları her 

sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS 

yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün Web 

sayfalarında ortak olarak kullanılabilir. Böylece 

sayfaların hafızadaki boyutu epey küçüldüğü gibi 

güncelleme yapmak da kolaylaşır. [1] 

CSS’in bir ön yüz geliştiricisinin hayatını bu kadar 

kolaylaştırması her zaman yetersiz kalmıştır. Bu 

nedenle geliştiriciler frameworklere ihtiyaç 

duymuşlardır.  

 

2. CSS Frameworkler 

Eğer sürekli web siteleri veya hazır şablonlar 

oluşturuyorsanız bunlara sıfırdan başlamanın ne 

kadar sıkıcı olduğunu biliyorsunuzdur. İşte CSS 

frameworkler bizleri bu sıkıntıdan kurtarıyor. 

Sadece bununla da kalmayıp bizlere ciddi derece 

zaman kazandırıyorlar. 

2.1 Twitter Bootstrap 

Twitter Bootstrap; Twitter çalışanları tarafından 

üretilmiş bir css frameworktür. Güncel CSS 

frameworkleri arasında en çok tercih edilen CSS 

frameworktür. En güzel ve tercih edilme sebebi olan 

özelliği ise responsive yapıda olmasıdır. Twitter 

bootstrap bize bir web şablonu oluşturma 

aşamasındaki tüm ihtiyaçları en kolay şekilde 

sunmaktadır. Özellik açıdan yeterlidir fakat ileri 

düzey hassas kullanımlarda mevcut yapı kodlarında 

küçük oynamalar yapmanız gerekebilecektir. 

2.1.1 Responsive Tasarım 

Responsive web tasarım, duyarlı, uyumlu web 

tasarım anlamına da gelir. Son yıllarda adını sıkça 

duyduğumuz bu web tasarım şekli ilk olarak 2010 

yılında ortaya çıktı ve son bir kaç yıldır dünyada ve 

ülkemizde popüler oldu. 

Responsive tasarım, web sitesinin mobil ve tablet 

cihazlardan girildiğinde site içindeki resim, yazı gibi 

elementlerin ekran genişliğine göre yeniden 

şekillenip ekrana tam oturması ile oluşur. Genellikle 

desktop, tablet ve mobil versiyon olarak 3 kademeli 

şekilde tasarlanır. 

Bilindiği gibi web sitelerine mobil cihazlardan 

girildiğinde ziyaretçiler siteyi görüntülemekte ve 

gezmekte güçlük yaşarlar. Eğer girdikleri site 

responsive yada mobil site değilse, okumak 

istedikleri alanı ancak zoom yaparak, kısıtlı bir alanı 

görüntüleyebilirler ve kulanım zorluğu çekerler. Site 
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menülerini gezmekte oldukça zordur ve menüler 

mobil uyumlu olmadığı için genellikle gitmek 

istedikleri linki bulamayabilirler. 

 

Resim 1. Responsive Örneği 

Responsive sitelere mobil cihazlardan girildiğinde 

menüler şekil değiştirip genellikle üstten açılacak 

şekilde kullanımı kolay bir versiyona dönüşür. 

Fontlar ve imajlar alt alta gelerek ekranda zoom 

yapmadan kolayca okunacak şekilde sıralanır. Hatta 

mobil versiyonda önem derecesi düşük elementler 

gizlenir, sadece ziyaretçiye sayfayla ilgili en yalın 

halde bilgi gösterilir. 

Arama motorlarıda responsive siteleri ciddi şekilde 

destekliyor. Bir sayfanın arama motorlarında hem 

kendi alan adı hem de m.alanadi.com gibi farklı 

subdomain altında bir mobil versiyonunun 

olmasındansa tek url ile sayfanın responsive 

yapılması daha uygun buluyor. Çünkü mobilden 

yapılan aramalarda genellikle arama motorları 

sayfanın mobil uyumluluğuna dikkat etmeksizin 

sonuçları sıralıyor. 

Mobilden web site ziyaretleri dünyada %25 

seviyelerine yükseldi ve kısa sürede daha da artacak. 

Bu sebeple responsive özellikli web sitelerinde ciddi 

bir artış öngörülüyor. [2] 

2.2 Delta CSS 

Delta CSS, Twitter Bootstrap’in yaptığı fakat eksik 

kaldığı noktalar göz önünde bulundurularak 

hazırlanmış bir CSS framework teknolojisidir. Delta 

CSS, Boostrap’in on satır kod ile yaptığı bir özelliği 

gerektiği yerde jQuery yardımıyla tek satır kod ile 

yapabilmektedir. Ayrıca ekstra özellikleri de 

mevcuttur. Responsive özelliği Bootstrap den daha 

gelişmiş bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca Delta 

CSS henüz geliştirilme aşamasında olan Delta PHP 

backend framework projesi ile “All in one” bir 

hizmet sunmayı hedefliyor. 

 

 

3. Uygulama 

3.1 Verilerin Toplanması 

Geliştiricilerin bir takım ihtiyaçları vardır. Bunlar: 

 Daha az kod, daha çok iş 

 Performanslı bir web ara yüzü 

 İleriye dönük bir web ara yüzü 

 Gelişime açık bir web temeli 

 Eklemelerde sıkıntı çıkarmayacak bir 

sadelik 

 Tek kodlama ile tüm cihazlara (cep 

telefonu, tablet, pc, mac) uyum sağlayacak 

bir yapı 

 Açık kaynak 

 

3.2 Verilerin Analizi 

Kıyaslamar genellikle Bootstrap  ile yapılmıştır. 

Amaç tamamen gereksiz kod kullanmadan kusursuz 

bir proje ortaya koymaktır. 

 Bir menü hazırlamak istediğimiz durumda 

eklenen menü elemanlarımız kısıtlıdır. 

Daha fazla eleman eklemek için tamamen 

yapıda değişiklik yapmamız gerekebilir.  

 Bir modal içeriği tamamen açılan sayfa 

kaynağında tutulmaktadır. Kullanılmayan 

modal içeriği web sitenin hızına etki 

edecektir. 

 Bir çok alanda responsive ince hatalarla 

karşılaşabilirsiniz. Bu durum içerik 

yoğunluğunda fark edilecektir. 

3.3 Örnekler 

Delta CSS geliştirici açısından her zaman temiz kod 

ve kusursuz optimizasyon sağlar. 

3.3.1 Navbar Örneği 

 

Resim 2. Bootstrap Navbar 

 



 

Resim 3. Delta CSS Navbar 

Resim 2’de görüldüğü gibi, Bootstrap ile yapılmış 

bir Navbar içeriği dinamik olarak artırıldığı zaman 

css tarafında yoğun bir kod çalışması yapmanız 

gerekmektedir. Fakat Delta CSS de içerik responsive 

yapıya göre en ufak bir kayma problemi 

yaşatmayacaktır. Otomatik olarak optimizasyonu 

içerik boyutuna göre sağlayacaktır. 

Resim 4. Bootstrap Navbar Source 

 

Resim 5. Delta CSS Navbar Source 

Resim 4 ve 5’te tamamen aynı içeriğe sahip Navbar 

öğeleri kullanılmıştır. 

Delta CSS geliştiriciye optimum seviyede kod 

kullandıracaktır. 

 

 

 

 

 

3.3.2 Ekstra Özellikler (Editable) 

 

Resim 6. Editable Before 

 

Resim 7. Editable After 

Resim 6 ve 7’de görüldüğü üzere küçük yenilikçi 

özellikler ile ekstra eklenti ihtiyacı da optimum 

seviyeye indirilmeye çalışılıyor. Editable 

özelliğinden bahsedelim; yine kod seviyesi en 

temize indirgenmiş olarak küçük bir div etiketinin 

üzerine çift tıklama ile düzenleme işlemi 

yapılabiliyor. Kodunu ise Kod 1 de görebiliyoruz. 

<div class="editable" data-

content='{"json":{"url": "editable", 

"area": "example"}, "name": "example", 

"type": "input", "attr":{"class":"form-

item", "placeholder": "Example Input"}, 

"save":"Save", "cancel":"Cancel"}'>"Sed 

ut perspiciatis unde omnis iste natus 

error sit voluptatem accusantium 

doloremque laudantium, totam rem 

aperiam, eaque ipsa quae ab illo 

inventore veritatis et quasi architecto 

beatae vitae dicta sunt 

explicabo.</div> 

 

Kod 1. Editable 



 

4. Sonuç 

Delta CSS ile kullanılan içerik her ne olursa olsun 

tüm cihazlara uyum sağlayacaktır. Tüm 

optimizasyonu kendisi hazırlayacak ve geliştiriciye 

fazla bir endişe bırakmayacaktır. 

Burada sunulan proje öncelikli olarak geliştirici 

ihtiyaçları ele alınarak hazırlanmıştır. “Gereksiz 

şeyler önemlidir” sözünden ilham alınarak hata 

oranları sıfıra indirilmiştir. Ayrıca kullanıcıya 

yönelik ihtiyaçlarda ele alınmış ve çok daha hızlı 

web projeleri ortaya konulmuştur. 

5. Kaynaklar 

[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/CSS 

[2] https://www.mediaclick.com.tr/blog/responsive-
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