
ASP Tasarım Nedir? 

ASP tasarım tanımı, Active Server Pages olarak bilinmektedir. Türkçede aktif sunucu sayfaları 

olarak adlandırılan bu sistem, Microsoft tarafından oluşturulduğu için yalnızca MS 

platformunda kullanılabilen bir yazılımdır. Daha önce pek çok kişinin Linux işletim sisteminde 

kullanmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ASP tasarım bünyesinde IIS program paketi de 

çalıştırılabilmektedir.  

Script dilleri hakkında bilgi sahibi olan web geliştiricilerinin, ASP'yi kullanması oldukça basittir. 

Nitekim HTML ve Javascript kodlama dilleri konusunda ortalama seviyede bilgilere sahip olan 

kişiler ASP'yi kolaylıkla kullanabilmektedir. ASP.Net bu sistemin gelişmiş ve modernleşmiş 

halidir. Nesne merkezli programlama yöntemi ile çalışan ASP oldukça fonksiyonel ve hızlı 

akan bir programlama dili olduğu için popülerliğini sürdürmektedir. 

ASP Tasarımla Web Sitesi Nasıl Yapılır? 

ASP tasarım kullanarak web sitesi yapmak için ilk olarak Visual Studio isimli programa ihtiyaç 

duyulmaktadır. Eğer bu programa sahip değilseniz, bu programı yüklemeniz gerekmektedir. 

Daha sonra gerçekleştirmeniz gereken işlemler sırasıyla şu şekilde açıklanmaktadır: 

• Visual Studio programını açtıktan sonra file sekmesinden new - project - visual C# - 

web seçimi yapılmalıdır. 

• Açılan ekrandaki seçenekler arasında ASP:NET empty web application seçilmelidir. 

• Web sitesi sayfasına bir isim verildikten sonra bu isme sol tıklayıp Add'e new item'e 

tıklanmalıdır. 

• Daha sonra sol bölümde yer alan Visual C# sekmesine tıkladıktan sora webe 

geçilmelidir. 
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• Web form seçeneğinin açılmasıyla add'e tıkayrak aspx dosyası ekleme işlemi 

tamamlanmalıdır. 

ASP Avantajları Nelerdir? 

ASP'nin sağladığı avantajlar, web geliştiriciler arasında sık sık tartışma konusu 

olmaktadır. Diğer dillere göre ASP'nin avantajlarından bazıları şunlardan oluşmaktadır: 

• Erken bağdaştırma ve derleme imkanı sunmaktadır. 

• Geliştirilmiş performans desteği sağlamaktadır. 

• Sürükle bırak tarzı sunucu denetimleri sayesinde kullanımı kolaydır. 

• Otomatik dağıtım özelliği sayesinde kolay kullanılabilir araçlara sahiptir. 

• Web tasarımcının kodlamada istediği dili kullanmasına imkan vermektedir. Bunun yanı 

sıra tasarımcı dilerse karma dil bile kullanabilmektedir. 

• Kolay okunabilir ve yönetilebilir kullanıcı arayüzleri tasarlanmasına imkan vermektedir. 

• Metin tabanlı olduğu için kolay yönetilebilir özelliğe sahiptir. 

• Diğer programlama dillerinden farklı olduğu için pek çok programlama dili ile entegre 

edilebilmektedir. 

• ASP web sitesi fiyatları piyasa koşullarına ve avantajlarına göre oldukça uygundur. 

ASP Dezavantajları Nelerdir? 

https://www.weblenin.com/


ASP'nin sahip olduğu dezavantajlar da bu dil hakkında araştırma yapan web geliştiricilerin 

yakından takip ettiği konulardan biridir. ASP'nin web tasarımcılara ayak bağı olduğu 

dezavantajlarından bazıları şu şekilde kabul edilmektedir: 

• İşletim sistemi olarak Microsoft Windows'un kullanılması zorunludur. 

• İnternet Information Server dosyası ile çeşitli güvenlik açıkları bulunmaktadır.  

• ASP:NET ücretsiz olmayan bir kaynaktır. Bu yüzden bazı işlemler için gerekli olan 

lisans ücretinin ödenmesi önemlidir.  

• ASP'de bazı işlemler için gerekli olan eklentiler için ayrıca ödemeler yapılması 

gerekebilmektedir. 

• Hosting almayı planlayan kişiler Windows tabanlı hosting hizmetlerinin muadillerine 

göre daha yüksek ücretli olması sebebiyle ortalamanın üzerinde para ödemek 

durumunda kalmaktadır. 

ASP Web Uygulama Örnekleri Nelerdir? 

ASP web tasarım uygulama örnekleri de tasarımcıların merak ettiği ve internet 

üzerinden araştırdıkları konular arasındadır. Günümüzde faaliyet gösteren pek çok 

üniversitenin öğrenci otomasyon sistemleri en başarılı ve ilk akla gelen ASP:Net örneklerinin 

başında yer almaktadır. Ayrıca ülkemizde en çok tercih edilen çoğu e-Ticaret sitesinin 

kodlamaları ASP:Net örnekleri arasında gösterilmektedir. Dolayısıyla ASP tasarım yapılarak 

öğrenci otomasyonundan banka sitelerine ve hatta alışveriş sitelerine kadar geniş kapsamda 

web siteleri elde edilebilmektedir.  

 


