
İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ (CMS) 
Bir web sitesi yayınlamak için yapılması gerekenler: 

 Yer satın alınır. 

 İsim tescil ettirilir. 

 Ftp ile wordpress klasörü upload edilir. 

Kendi bilgisayarımızda  web sitesi yayınlamak için yapılması gerekenler: 

1. İçerik Yönetim Sistemi İçin Gerekli  olanlar  xampp  kurulur. 

2. Xampp  phpmyadmin ile veritabanı oluşturulur. 

3. Wordpress indirilir. (wp-tr.org) 

4. Xampp\htdocs altına wordpress atılır. 

5. Veri tabanı için gerekli bilgiler 

a. Sunucu adı: localhost 

b. Databese adı: wpdb 

c. Kullanıcı adı: root 

d. Parola:  

6. iExplorer ile sunucu çağırılır. 

Program Tanıtımı: XAMPP, bilgisayarınızda bir web sunucusu çalıştırmak veya php 

uygulamalarını test edebilmek için platform kurmak konusunda size yardımcı olabilecek 

ücretsiz bir uygulama. 
 

Neleri İçeriyor: 

Apache 2.2.12 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8k 

MySQL 5.1.37 + PBXT engine 

PHP 5.3.0 

phpMyAdmin 3.2.0.1 

Webalizer 2.21-02 + GeoIP lite 

FileZilla FTP Server 0.9.32 

msmtp 1.4.17 

 

 

 

 

 



 WordPress Kurulumu Resimli Anlatım 

(http://www.blogizma.org/wordpress-kurulumu-resimli-anlatim.html) 

1. WordPress-tr adresinden indirdiğimiz son sürüm WordPress Ftp’ye yükledikten sonra adres çubuğuna site 

adresimizi yazdığımızda karşımıza çıkan ekran aşağıda görmüş olduğunuz gibidir. Gelen bu ekranda 

Yapılandırma dosyası yarat diyerek ilerleriz.. 

 

2. Şimdi karşımıza gelen ekranda bir sonra gelecek olan sayfada yapmamız gereken ayarları anlatan anlatım 

var. Devam edebiliriz! tıklayarak devam ediyoruz. 

 

3. WordPress kurulumunu gerçekleştirebilmeniz için MYSQL ve MYSQL kullanıcısı bilgilerini doğru bir 

şekilde girmeniz gerekmektedir. Biz kurulumu localhost üzerinden gerçekleştirdiğimiz için şifre alanı boş, 

sizin şifre alanınızda kendi bilgilerinize göre doldurmanız gerek. Kısaca neler yazmanız gerekli bahsedelim. 

a ) Veritabanı adı : Bu alana WordPress kurmak için oluşturduğunuz MYSQL ismini yazmalısınız. Linux 

ve Cpanel kullanımlarında genellikle Hesap adı ve MYSQL adı şeklinde yani  blogizma_portal  gibi bir isim 

vermektedir. 

b ) Kullanıcı adı : Bu alan MYSQL üzerinde yetki sahibi olarak atadığınız kullanıcı adı için 

doldurulmalıdır. 

c) Parola : MYSQL yetkilisi olarak atadığınız kullanıcı adının şifresidir. 

d ) Veritabanı Sunucusu : Bu alan genellikle localhost olarak kalır. 

e ) Tablo Ön Eki : Bu alanda “wp_” yazmaktadır. Bir MYSQL üzerinde birden çok sistem ya da WordPress 

kullanıyorsanız bu ön eki değiştirebilirsiniz. Bazı arkadaşlar güvenlik için farklı ön ek vererek kurmanın 

daha sağlıklı olduğunu söylemişler. Siz isteğinize göre bir ön ek yazabilirsiniz. 

Bu alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra Gönder butonuna tıklıyoruz.. 
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4. Bu adımda eğer MYSQL bilgilerinizde bir sorun yoksa İşlem tamam! uyarısı alırsınız ve Şimdi 

kuruluma başlayabilirsiniz! 

 

5. Gerekli bilgileri sorunsuz olarak girdik MYSQL’de tablolarımız oluşturuldu. Şimdi ise sitemizin title, 

admin kullanıcı adı, şifre ve eposta ayarlarını yapıyoruz. Resimde gördüğünüz gibi zaten işlemler standart ve 

bilindik işlemler. Burada dikkat etmeniz gereken şifrenizin güvenlik seviyesinin yüksek olmasıdır. Gerekli 

bilgileri doldurduktan sonra WordPress’i Kur diyoruz.. 

 

6. WordPress kurulumu tamamlandı! Gelen ekranda Giriş diyoruz.. 

 

7. Daha önce belirlemiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifremizle Giriş yapıyoruz. 

 

8. İşte sorunsuz bir kurulumdan sonra giriş işlemi yapıldı ve WordPress Admin panel karşımızda. 
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9. Burasıda kurulumdan sonra WordPress default tema ile blogumuzun görünüşü.. 

 

http://localhost/wp/wp-login.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogren.tv/dersler/saint/wordpress/wordpress.html  (Video anlatımı) 

 

WordPress kullanıcı seviye ve yetkileri 

Bu yazıda sizlere WordPress kullancı seviyeleri ve yetkilerinden bahsetmek istiyorum. Bir kaç arkadaşın bir 

araya gelip bir blog üzerinden yazılarını paylaşmaları ve aynı çatı altında daha kaliteli içerikleri barındırarak 

kendilerini tanıtlamarı için bloglar çok önemli araçlar. 

Peki WordPress bir blog sitesinde Yeni Kullanıcı Ekle işlemi sırasında karşımıza çıkan Konum seçeneği 

nedir? Önce bunu kısaca açmak istiyorum. Bu seçenekler sizin yeni kullanıcıya verdiğiniz yetkileri 

belirlemenizi sağlar. Abone, yönetici, editör, içerik sağlayıcı ve yazar. Şimdi bu seviyelerin yetkilerini 

kısaca açalım. 

1- Abone : Sistemde sadece yorum atabilme yetkisi vardır. Yorum sistemi üyeliğe dayalı olan WordPress 

bloglarda kullanılabilecek üyelik seviyesidir. 

2- İçerik Sağlayıcı : Kendi yazılarını ekleyebilir, yazılarına resim vb. dosya ekleyebilir. Yazıları yönetici 

onayından geçmeden yayınlanmaz. 

3- Yazar : İsminden de anlaşılayacağı gibi, eklediği içerikleri yönetici onayına tabi tutulmaz direk 

yayınlanır. Kendi yazılarını silme ve düzenleme yetkisine sahiptir. 

4- Editör : WordPress blogunuzda yazıları,yorumları, sayfaları, kategorileri, bağlantıları düzenleme 

yetkisine sahiptir. Forumlardan alıştığımız dille söylersek Moderatör. 
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5- Yönetici : Bütün WordPress ayarlarını değiştirme yetkisine sahiptir. Blogunuzu ilk kurduğunuzda admin 

kullanıcı Yönetici olarak belirlenir. Daha sonra yeni kullanıcı ekleme işlemi sırasında dilerseniz Yönetici 

seviyesini seçebilirsiniz. 

Yeni Kullanıcı eklemek için www.siteniz.com/wp-admin sayfasında sol menüde Kullanıcılar sekmesinde 

Yeni Ekle linkini takip etmeniz yeterli olacaktır. 

 

Tema Değiştirme 

İnternet wordpress teması indirip (.zip olacak) sonrasında Görünüm Tema Yükle ile yüklenip etkinleştirilir.  

Localhost/wp-admin  giriş için 

Kullanıcılar + 

Yazı ekle, kategori ekle 

Bağlantı ekle , kategori  ekle. 

Ayarlar, genel ayarlar, 

 Yazma, (Gizli mail ile direk yayımla) 

 Okuma: Sabit sayfa yada son yazılar  seçenekleri. 

RSS Ekleme (Görünüm bileşenler den RSS linkimizi meta bileşeni ile gösterebiliriz.).   

 Dışardan RSS eklemek için RSS ekle bileşeni yerleştirilir. 

 

 

 

 

Açıklama: Bu doküman web sitelerinden derlenmiş olup, kaynak yazı içerisinde yer almaktadır. 

 

 

 

 


