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Özet 

Bu çalıĢmada, web tabanlı programlama dilleri konusunda yapılan 

araĢtırmalar ve yöntemler incelenmiĢtir. ASP, PHP ve CGI programlama 

dillerinin ortak özellikleri olan web tabanlı yazılımlara genel bakıĢ, 

avantajları ve dezavantajları, çalıĢma prensipleri, kullanım alanları, bakım ve 

kurulum kolaylıkları vs. yönünden bir değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Bu 

dillerinin her biri ile ayrı ayrı hazırlanan 5 farklı uygulamanın sonuçları 

birbirleri ile karĢılaĢtırılarak, hız açısından irdelenmiĢtir. Sonuçta ASP, PHP 

ve CGI kullanılarak web tasarımı yaparken, nelere dikkat edilmesi gerektiği 

konusunda öneriler sunulmuĢtur. 
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ABSTRACT 

In this study, we examine the methods and the researches about the 

web based programming languages. A general evaluation is given for the 

examined web based programming like ASP, PHP and CGI languages 

according to their common features, advantages, disadvantages, working 

principles, application areas, maintenance, set up conveniences. Moreover, it 

is compared the web based programming languages according to their 

working performances with five different application samples which are 

prepared by us. Finally, some recommendations are offered about design of 

web pages using ASP, PHP and CGI software. 

 

 Keywords 

 Performance analysis, Web design, Web programming 

 

  1.GİRİŞ 

 ĠletiĢim ve biliĢim alanındaki geliĢmeler, günlük yaĢantımızı yakından 

ilgilendirmektedir. Geçen yüzyılın ikinci yarısında belirgin olan teknolojik 

geliĢmeler, çeĢitli otonom cihazlar olarak insanoğluna hizmet vermektedir. 

Son yıllarda otomasyon sistemlerindeki muhteĢem geliĢmeler sayesinde, 

insan gücüne dayalı birçok iĢin teknoloji ürünleri ile kolayca yapılabildiği 

bilinmektedir. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri birbirleriyle yarıĢırcasına geliĢmeyi 

sürdürürken, çağımızda bu iki kavram birbirinden ayrılmaz hale gelmiĢtir. 

Bilginin iletiĢimi ve paylaĢımı olan Internet; 21. yüzyıla damgasını vuracak 

bir bilgi iĢlem teknolojisidir. Günümüzde artık "Sanayi toplumu/devrimi" 
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kavramları, yerini bilgi toplumuna (3. Sanayi devrimi diye de 

adlandırılmaktadır) bırakmıĢtır[1]. 

Günümüzde Internet'in kullanımı çok hızlı bir Ģekilde geliĢme 

göstermektedir. Uzaktan eğitimle doğrudan iliĢki içerisinde olan bu aracı 

kullanmaya baĢlayanlar artık kolay kolay terk edememektedirler[2]. 

21. yüzyılın baĢlarından itibaren yazılım alanında çok önemli 

geliĢmeler kaydedilmektedir. Büyük yazılım Ģirketleri, mükemmel 

programlarını çok kısa sürede geliĢtirebilmekte ve topluma sunabilmektedir.  

 Web tabanlı programlama dilleri alanında çok büyük geliĢmeler yaĢanmakta 

ve bazen hangi yazılım daha mükemmel olduğu konusunda tereddütler dahi 

geçirilebilmektedir.  

Web üzerinde bilgi, temel olarak statik ve dinamik olmak üzere iki 

farklı Ģekilde görüntülenir. Statik bilgi içeren sayfalar bir defa yazılıp 

sunulmasına rağmen, dinamik sayfalar temel olarak istemci istekte 

bulununca oluĢturulur. Bu Ģekilde dinamik sayfalar oluĢturmak için web 

programlama dilleri kullanılır[3]. 

  Web programcılığı, artık standart haline gelen HTML (Hiper Metin 

Anlamlandırma Dili) ile baĢlamıĢ ve CGI, JavaScript, ASP, PHP gibi dillerle 

devam etmiĢtir. Bu dillerin bazıları sunucu tarafında bazıları ise istemci 

tarafında çalıĢmaktadır. Ġlk olarak HTML’i ele alalım; HTML dosyalarının 

içeriği bağlanılan sunucu tarafından istemci bilgisayarında gösterilir. Yani 

tüm görüntüleme iĢlemini istemci bilgisayarı yapar. ASP, PHP, CGI gibi 

diller sunucu taraflı betik dilleri, JavaScript, VBScript, JavaScript gibi diller 

ise istemci taraflı betik dilleri olarak bilinir.  

 Bu çalıĢma, yaygın kullanılan web tabanlı programlama dilleri hakkında 

bazı önemli bilgilerin sunulmasını ve web tabanlı programlarla yapılmıĢ 

uygulamaları içermektedir. Böylece gerçek gözleme dayanılarak yapılan 
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yorumlar ile hangi dilin kullanılmasının daha avantajlı olabileceğine açıklık 

getirilmiĢtir. 

 

2.ASP (Active Server Pages) 

  ASP (Active Server Pages) Türkçe’si aktif sunucu sayfaları, 

dinamik web sayfaları üretmek için Microsoft firması tarafından geliĢtirilmiĢ 

bir Internet teknolojisidir. ASP birçok dille yazılabilir (VBScript, JScript, 

PerlScript, PHPScript). 

  ASP tek baĢına bir programlama dili değildir. Yani ASP belgeleri 

bir program gibi yazılıp, ardından derlenip çalıĢtırılmazlar. ASP belgeleri 

“.asp” dosyası olarak yapacağı iĢleme göre HTML kodlarından ve VBScript 

gibi scripting (komut dosyası yazmak) komutlarından oluĢur. ASP 

sayfalarının yaratılmasında herhangi bir dile bağlı olmamak için script 

(komut dosyası yazmak) dilleri kullanılmıĢtır. Ancak programcıların HTML, 

VBScript ve JavaScript script yazma dillerinin temellerini bilmesi gerekir[5]. 

 

3.PHP (Personel Home Page) 

 Rasmus Lerdorf, Internet’in henüz yayıldığı 1990'ların ortalarına 

doğru iĢ ararken, hayat öyküsünü bir kiĢisel sayfada yayınlamak ve 

baĢvuracağı yerlere bu sayfanın adresini verebileceğini düĢünmüĢtür. Fakat o 

dönemde özellikle üniversitelerin Unix ağlarında kurulan Web Sunucularda 

kiĢisel sayfa yapmak kolay değildi. Rasmus, kendisi için hazırladığı 

yazılımın Web'e aĢina olmayanlar tarafından da kolayca kullanabileceğini 

düĢünmüĢtür. Bu yazılımın büyükçe bir bölümü Perl dilinden alınmıĢtır. 

Adına Personal Home Page (KiĢisel Ana Sayfa) dediği bu programın çok 

tutulması üzerine Rasmus Lerdorf, Internet sitesi kuran herkesin birinci gün 

değilse bile ikinci gün farkına vardığı ihtiyacı, yani bir form yoluyla 
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ziyaretçiden gelen bilgileri iĢlemeyi sağlayan ekleri yazmıĢtır ve programın 

adı PHP/FI (Form Interpreter/Form Yorumlayıcı) olmuĢtur.  

Linux'un önümüzdeki yıllarda en çok kullanılan iĢletim sistemi 

olacağı yolundaki bilgiler kuĢkusuz en çok Linus Torvalds'ı ĢaĢırtmıĢtır. 

Linux'un bu baĢarısındaki en önemli anahtar, nokta olan açık kaynak 

geliĢtirilmekte ve dünyanın her yerinden yazılım geliĢtiricilerin desteğini 

almaktadır. Aynı baĢarıyı Web yazılım geliĢtirme dili PHP de 

göstermektedir. PHP bundan iki yıl öncesine kadar adı duyulmamıĢ basit bir 

dil idi. Ancak Ģimdi gerek performans ve gerekse destek açısından diğer 

Web yazılım geliĢtirme dilleri ile kolayca yarıĢabilmektedir.  

 

 4.CGI (Comman Gateway Interface) 

 CGI (Common Gateway Interface), Web Servisleri ile bu servislerin 

dıĢındaki programlar arasında etkileĢim (ortak çalıĢma) platformu 

oluĢturmak için geliĢtirilmiĢ bir standarttır.  

 CGI programcıkları Web sunucusu üzerinde çalıĢan dıĢ kaynaklı 

programlardır. CGI programcıklarını yüksek etkileĢimli Web yayınları 

yaratmak için kullanabilir. Web sunucuları üzerinde kullanılan yabancı 

kaynaklı programların standartları ve ortak ağ geçit arayüzünün diğer 

uygulamalarla etkileĢiminin nasıl olması gerektiği belirlenmiĢtir.  

CGI; programcık, sunucu ve diğer uygulamalar arasında bir bağlantı 

yada ağgeçit tanımlayarak dıĢ kaynaklı programları genelleĢtirilmiĢ giriĢler 

olarak kabul edilebilmesini ve diğer uygulamalara bilgi aktarılabilmesini 

mümkün kılar. 
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 UNIX sistemlerinde CGI programcıkları usr dosya sistemi içinde cgi-bin 

olarak adlandırılan kataloglara yerleĢtirilmiĢtir ve CGI uygulamaları da yine 

usr dosya sistemi içinde cgi-scr olarak adlandırılan kataloglara 

yerleĢtirilmiĢtir[12]. 

 

 5.UYGULAMALI ÖRNEKLER 

 Uygulama- 1 (0-10.000.000 Arası Sayan Döngü) 

 Bu uygulamada amaç, PHP, ASP ve CGI kodlarının iĢletilme 

hızlarını karĢılaĢtırmaktır. 

  Bu uygulamada her üç programda aynı iĢi yapacak, yani 0-

10.000.000 arası sayacak ve döngü 0’da iken sistem saati alınıp ekrana 

yazdırılacak, sonra da döngü 10.000.000 da iken sistem saati alınıp ekrana 

yazdırılacaktır. Her üç program döngü iĢleme hızları bakımından 

karĢılaĢtırılırken, eĢit çalıĢma Ģartları sağlanmıĢtır[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Test1.asp programı Şekil 3: Test1.php programı 
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Şekil 4: Test1.cgi programı 

 

5.1 Genel Uygulama Sonucu  

   Yukarıda üç sayfanın da test sonuçları Tablo 1’de görülmektedir. 

Bu verilerden çıkarılan sonuca göre ASP ve PHP sayfaları birbirine yakın 

iken, CGI sayfası daha hızlı görülmektedir. Farklı donanıma sahip 

makinelerde bu uygulama gerçekleĢtirilirse farklı değerler elde edilebilir. 

Ancak aradaki hız iliĢkisi yine bu sonuçlara yakın olacaktır. Yani cgi döngü 

bazında, php ve asp’ den hızlı çıkacaktır[6]. 

Programlar İşletilme süresi 

Test1.asp 11 saniye 

Test1.php 11 saniye 

Test1.cgi 5 saniye 

Sonuç CGI>ASP=PHP 

Tablo 1. ASP, PHP, CGI Sayfalarının 

Test Sonuçları (Döngü) 

Uygulama- 2 (20.000 Adet JPG Resmi Yükleme) 
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 Bu uygulamada PHP, ASP ve CGI dilleriyle hazırlanan sayfalara resimlerin 

yüklenmesi hususunda hızlarını karĢılaĢtırmak amaçlanmıĢtır. 

 

 

 

 

Şekil 5: Test2.asp programı Şekil 6: Test2.php programı 

 

Şekil 7:Test2.cgi programı 

 

Uygulama için test2.asp, test2.php ve test2.cgi adında 3 sayfa 

oluĢturulmuĢtur. Bu sayfaların içerikleri, çalıĢtıklarında 20.000 adet resmi 

yükleyecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Ayrıca TEST.swf adındaki küçük flash 

programıyla asp, php yada cgi sayfalarının sunucudan istenme zamanları da 

elde edilmektedir[6].  
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5.2 Genel Uygulama Sonucu  

 

 Yukarıda üç sayfanın da test sonuçları Tablo2.’de görülmektedir. Buna göre 

20.000 adet jpeg resmin yüklenmesini ASP ve PHP programları hızlı ve 

hemen hemen aynı sürelerde yaparlarken, CGI bu iĢlem için çok uzun süre 

harcamaktadır[6]. 

 

Programlar İşletilme süresi 

Test2.asp 1 saniye 

Test2.php 1 saniye 

Test2.cgi 60 saniye 

Sonuç ASP=PHP>CGI 

Tablo 2. ASP, PHP, CGI Sayfalarının 

Test Sonuçları (JPG Resmi Yükleme) 

 

Uygulama- 3 (Avi yükleme) 

  

 Bu uygulamada PHP, ASP ve CGI dilleriyle hazırlanan sayfalara 

avi formatı gibi (hem görüntü hem de ses) çoklu ortam uygulamalarının 

yüklenme hızlarını karĢılaĢtırmak amaçlanmıĢtır. Uygulama için test3.asp, 

test3.php ve test3.cgi adında 3 sayfa oluĢturulmuĢtur. Bu sayfaların içerikleri 

poligon.avi adlı dosyayı yükleyip oynatacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

ÇalıĢtırma iĢlemi için yine TEST.swf adlı program kullanılmıĢtır 
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Şekil 8: Test3.asp programı Şekil 9: Test3.php programı 

 

Şekil 10: Test3.cgi programı 

 

5.4 Genel Uygulama Sonucu  

 Test sonuçları Tablo3.’de görülmektedir. Buna göre avi formatında bir 

dosyanın yüklenmesini PHP ve CGI aynı sürelerde gerçekleĢtirirken, ASP 

aynı iĢlem için dört misli zamana gereksinim duymaktadır[6].  

Programlar İşletilme süresi 

Test3.asp 4 saniye 

Test3.php 1 saniye 

Test3.cgi 1 saniye 

Sonuç PHP=CGI>ASP 

Tablo 3. ASP, PHP, CGI Sayfalarının Test 

Sonuçları(Avi yükleme) 
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Bu uygulamada amaç, PHP, ASP ve CGI kodlarının iĢletilme 

hızlarını karĢılaĢtırmaktır Uygulamada yine 3 adet php, asp ve cgi sayfası 

oluĢturulmuĢtur. Sayfaların içerikleri, 100 faktöriyeli 10.000.000 defa 

hesaplayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Burada 1-10.000.000 arasındaki 

döngünün önce 1 de iken sistem saati, sonra 10.000.000 da iken sistem saati 

alınmıĢtır. Böylece aynı iĢlemi yapacak olan ASP, PHP ve CGI sayfalarının 

hangisinin bu iĢlemi daha hızlı yaptığı kıyaslanmıĢtır [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: Test3.php programı Şekil 12: Test3.php programı 

 

Şekil 13:Test3.cgi programı 
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5.5 Genel Uygulama Sonucu  

Yukarıda üç sayfanın da test sonuçları Tablo4.’de görülmektedir. 

Buna göre 10 milyonluk döngü içerisinde 100 faktöriyel iĢleminin yüklenme 

istatistikleri sonucunda CGI; ASP ve PHP’ den daha hızlı iĢlem 

yapmaktadır[6]. 

Programlar İşletilme süresi 

Test4.asp 14 saniye 

Test4.php 15 saniye 

Test4.cgi 9 saniye 

Sonuç CGI>ASP>PHP 

 Tablo 4. ASP, PHP, CGI Sayfalarının 

Test Sonuçları (Faktöriyel 

Hesaplama) 

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Bu çalıĢmada, web tabanlı programlama dilleri konusunda yapılan 

araĢtırmalar ve yöntemler incelenmiĢtir. Ġncelemeler sonucunda genelde web 

tabanlı programlama için ASP, PHP ve CGI dillerinin kullanıldığı 

görülmüĢtür. Bu araĢtırma sonucunda, web tabanlı programlama dilleri 

hakkında genel bir bilgi verilmiĢtir [6]. 

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, PHP programlama dilinin Ģu 

anda Dünya’da bireysel kullanıcılar için en popüler programlama dili 

olduğu, performans açısından bakıldığında diğer dillere bir üstünlük 

sağlamakta olan PHP’nin, çeĢitli Ģirketlerin laboratuarlarında yapmıĢ 

oldukları hız testlerinde önde olduğu gözükmüĢtür. Ancak PHP bir dil 
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olduğundan dolayı, ASP gibi istenilen bir dille yazılması mümkün değildir. 

Bu nedenle sadece PHP dilini öğrenmek gerekmektedir. Bu da PHP dilinin 

önemli bir dezavantajı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca aĢağıda verilen 

Tablo 5.’den de görüleceği üzere, iĢlem çeĢidine göre PHP’nin diğer dillere 

olan üstünlüğünde, değiĢmeler olabileceği gerçeği saptanmıĢtır [6]. 

ASP diline bakıldığında ise Java, C++, PHP gibi bir dile gereksinim 

duymamaktadır. Sadece ASP için bir dil seçilmesi yeterli olup büyük avantaj 

sağlamaktadır. ASP için en büyük dezavantaj ise Microsoft’un çıkarmıĢ 

olduğu iĢletim sistemi web sunucuda çalıĢması olarak gösterilmektedir. Hız 

konusunda da gene sıralama, yapılan iĢlem çeĢidine göre farklılıklar 

gösterecektir [6].  

 CGI ile hazırlanan kullanıcı ara yüzlerine bakıldığında ise kolay ve 

hızlı hazırlanabilmesi, istenilen herhangi bir programlama dilinin 

kullanılabilmesi, değiĢik ortamlarda çalıĢabilmesi ve dağıtık ortamlarda 

kullanılabiliyor olması, CGI’ ın önemli avantajları arasında 

sayılabilmektedir. Bu çalıĢmada kıyaslamalar yapılırken farklı uygulamalar 

kullanılarak, söz konusu yazılımların aynı iĢlevi ne kadar süratle yaptıkları 

bulunmuĢtur. Ortaya Tablo 5.’de verilen ilginç durumlar çıkmıĢtır[6]. 

İşlem Çeşidi 
İşletme Süresi (Saniye) 

Sonuç 

ASP PHP CGI 

0-10.000.000 Arası Döngü 11 11 5 CGI > ASP = PHP 

20.000 Adet JPG Resmi 

Yükleme 
1 1 60 ASP = PHP > CGI 

Avi yükleme 4 1 1 PHP = CGI > ASP 

10.000.000 Defa 100 

Faktöriyel Hesaplama 
14 15 9 CGI >ASP > PHP 

Tablo 5. ASP, PHP ve CGI Yazılımlarının Farklı İşlem Çeşitleri Karşısındaki İşletme Süreleri 
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Tablo 5. dikkatli incelendiğinde, ASP ve PHP yazılımlarının farklı 

iĢlem çeĢitleri karĢısında aynı sonucu elde etmek için harcadıkları sürelerin 

biri birine yakın oldukları görülmektedir. Ancak bu yazılımların iĢletme hız 

performansları ve biri birine üstünlük sıraları, iĢlem çeĢidine bağlı olduğu 

gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yani örneğin 0-10.000.000 arası sayan bir döngü 

iĢleminde CGI en süratli yazılım olarak karĢımıza çıkarken, 20.000 adet JPG 

resmi yüklemede en hızlı sırayı ASP ve PHP birlikte paylaĢabilmektedir. 

Eğer iĢlem çeĢidi Avi ise, ilk sırayı PHP almaktadır.  

Sonuç olarak web ortamında hizmet veren bir yazılım ile ilgili hız 

konusunda karar verilecekse, iĢlem türünün çok önemli bir parametre olarak 

karĢımıza çıkacağı gerçeği asla gözden uzak tutulmamalıdır. Bir iĢlem çeĢidi 

için bir diğer yazılım ilk sırayı alırken, bu hız sıralamasında diğer bir 

iĢlemde bir baĢka yazılım öne çıkabilmektedir. Bu nedenle hızlı iĢleme 

konusunda karar verirken, iĢlem çeĢidinin ne olduğu çok açık bir biçimde 

ortaya konulmalıdır. 
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