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1. BLOGLARIN ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. BLOGLARIN ÖNEMİ
1.1. İlk Blog Örnekleri Ve Blogların Yaygınlaşması
1.2. Blog ve Yazılan Konular
1.3. Neden Blog?
1.4. Blog Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Blog kavramını en basit anlamıyla nasıl tanımlayabiliriz?
Bloglar’ın ana özelliklerine göre nasıl tanımlayarız?
Blogların kullanım amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Blogların tanımını öğrenir, yeni medya uygulaması olan blog
sistemlerini öğrenir

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Blog kullanılmasının gerekliliklerini öğrenir
Blog kullanım amacını ve özelliklerini öğrenir
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Anahtar Kavramlar

Bloglar, blog kullanım amaçları, blog konuları, blog özellkleri
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GİRİŞ
Geçtiğimiz yılllara kadar birçok kişinin kavramsal olarak yerine oturtamadığı “blog”
hakkında hala tam anlaşılamayan yönler vardır. Bu yüzden bir blog kullanmaya başlamadan
önce kullanacağımız şey hakkında bilgi sahibi olmamız yerinde olacaktır.
BBS (Bulletin Board System)’lerin torunu olan Blog özünde kavram olarak web-log
kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İnternette yaptığınız gezilerde hangi sayfaya girip
neler gördüğünüzü ve ilginizi çeken bölümleri bir seyir defterine not eder gibi not edip
yazdığınız hatta bu gördüğünüz yerdeki resimleri de eklediğiniz sayfalar topluluğudur.
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1. BLOG NEDİR?
Blog tanımı olarak; Blog (ağ günlüğü) veya Weblog (Ağ kütüğü) teknik bilgi
gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların
oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir. İngilizcedeki "web" ve "log" kelimelerinin
birleşmesinden oluşan weblog kavramının zamanla yaygınlaşmış adıdır. Weblog! İfadesinin
kullanılıp konuşma dilinde baskının We-blog şeklinde vurgulanmasından dolayı zamanla “we”
hecesi düşmüş ve devamlı kullanılan ve dillerden düşmeyen “blog” kavramı oluşmuştur. Tabii
teknik bir terim oluşunca onunla uğraşanlarında ve bu işle ilgili yapılan işlemlerinde terimleri
de oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu işle uğraşanlara “blogcu – blogger” ve blog üzerinden
metin yazıp gönderme işlenminede “bloglama – blogging” denmiştir.
Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde
yazan insanların oluşturdukları web siteleridir. Genellikle insanların hayatlarında olup
bitenlerle webde konuşulanların karışımdan oluşan bir çeşit hibrid günlük/rehberdir.1
2004 yılında, Amerikan sözlük basımcısı Meriam-Webster Inc. tarafından yılın en
önemli 10 kelimesi arasına alınan blog, aynı sözlükte şu şekilde tanımlanmıştır; Blog, online
kişisel günlük içeren bir web sitesidir ve genellikle tepkiler, yorumlar ve linkler barındırır.2
Daha kısa bir tanımlama yapmak gerekirse: Blog; bir kişinin veya bir işletmenin kendi
isteği ile bir web günlüğü yazması denilebilir, günlük olarakta kullanılabilir, diğer bir bakış
açısıyla internet üzerinden paylaşım aracıdır.
Blog, belirli bir konuya ilişkin ya da farklı konularda yazılar yazabildiğimiz; video,
resim ve fotoğraf paylaşabildiğimiz web tabanlı platformdur. Günlük hayatımızı veya
fikirlerimizi kolayca yazıp anında takipçilerle paylaşabildiğimiz sistemlerdir. Blog açmanın en
önemli amacı da paylaşmaktır. Paylaşmak istediklerimizi başkalarıyla paylaştıkça ve yorumlar
aldıkça blog anlam kazanmakta ve başarıya ulaşmaktadır.

1
2

http://www.marketingterms.com/dictionary/blog
David Kline ve Dan Burstein, Blog!, CDS Books, NewYork, 2005, s.Xi
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“Blog” aslında oldukça yalındır. İçeriği ters kronolojik dizilimle sergilenen, yani
güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı, kişisel bir sanal sayfadan
başka birşey değildir. Yeni gönderiler, nelerin değiştiğinin rahatça görülmesini sağlamak üzere
sayfanın en altında değil, en üstünde yer alır. Blogların çoğunda, site ziyaretçilerinin çoğu
yazarın kim olduğunu bilir ve sayfaya diğer ziyaretçilerin de okuyabileceği yorumlar
gönderebilir.68 Yorumlar, blog kültürünün çok önemli bir dinamiğidir; bu sayede yazar ve
okuyucular arasında iletişim sağlanır.3
Bloglar birbirleriyle linkler aracılığıyla bağlanır. Bir blog bulduktan sonra, başka fikir,
sav ve yorumlara yer veren bir blogdan diğerine gezerek saatler geçirilebilir. Bu köprü kurma
olanağı, diyecek bir sözü olan her blogcunun “blogosfer” adıyla adlandırılan küresel iletişim
ağının parçası olması anlamına gelir.4
10 yıldan uzun bir süredir kullanılan blog’lar günden güne tasarımları ile teknolojinin
her alanında olduğu gibi gelişme göstermektedir. Bloglar ilk olarak internette dolaşırken
hoşlanılan metinlerin ve linklerin kişisel sayfalara eklendiği şekliyle görülürken günümüzde
başlı başına yayın yapan siteler haline gelmiştir. Blog kavramının ortaya çıkması ile birlikte
blog-yayınlama araçlarının kullanımını ücretsiz verip sadece üye kazanma peşinde olan birçok
site açılmaya başladı. Bu sitelerin en eskilerinden olan Technorati'nin bu gün blog sayfa sayısı
100 milyonu geçmiştir. Günde 30.000 - 40.000 blogun yaratıldığı bu ve benzeri büyük blog
portalları sayesinde blog kavramının bütün internet kullanıcılarına ulaşması kaçınılmazdır.
Üstelik zamanla bu ulaşım tek bir blog sayfası ile değil birçok blog sayfalarının oluşturduğu
blogsal sayfa topluluklarını da getirecektir.

1.1. İlk Blog Örnekleri Ve Blogların Yaygınlaşması
Bir yazılım şirketi olan UserLand’ın uzun yıllar başkanlığını yapmış Dave Winer,
1990’ların başında, teknoloji meraklılarının dikkatle izlediği bir e-bülten olan DaveNet’i
yayımlıyordu. Bu yayın, özünde bir blog halini almış ve Dave’in kendisini her ne
ilgilendiriyorsa, o konuda kendi sesiyle konuşmasını sağlıyordu. Dave bültenini mail ortamında
meraklılarına iletiyordu. Fakat gönderdiği maillerin istenmeyen e-postalar (spam), şeklinde
meraklılarına ulaşaması nedeniyle Winer, yeni bir dağıtım ortamına, kişisel sanal sitelere
yöneldi ve Scripting News’ü oluşturdu. Günümüzde, standart blog biçimi halini alan ters
kronolojik dizimle biraz oynadı ve işe yaradığını gördü. Ancak, dağıtım hala sorundu. Siteyi
takip edenler, ne zaman güncellendiğini bilemeyecek ve sürekli arama yapmak zorunda
kalacaklardı ki bu da boşa vakit harcamak olacaktı.
Sanal sitesinden yaptığı gönderileri bir araya toplamak için, verilerin transferi,
depolanması, sorgulanması ve yönetimini kapsayan bir veri standartı olan XML (Extensible
3
4

http://tr.wikipedia.org/wiki/Blog
Robert Scoble ve Shel Israel, A.g.e., s.43
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Markup Language) olarak bilinen, kullanışlı bir yazılımı kurcalamaya başladı. Bu yazılıma
yerleştirdiği birkaç yeni özellikle, onu RSS’e (Really Simple Syndication) dönüştürdü. Biçimi,
bloglara uygulanabilcek hale getirdi ve Scripting News’te kullandı. Böylece insanlar siteye
abone olacaklar ve Winer’ın gönderileri, eposta üzerinden özel yazılımlarına iletilecekti. Bu,
kişisel sitelerin okunmasını, sanal ağ içinde gezinmekten çok daha verimli bir yöntemle
sağlıyordu. Normalde 10-12 sitenin güncel haline ulaşabilen ortalama bilgisayar kullanıcısı,
RSS bünyesinde bulunan 100 siteyi, “süper okurlar” ise 1000’in üzerinde siteyi takip
edebiliyordu. Böylesine yüksek bir verim, “devrimselliğin” sınırlarını zorluyordu. Aynı
derecede önemli bir nokta da RSS’in e-posta gönderiminin “temiz” bir yöntemi olmasıydı.
İstenmeyen iletilere burada yer yoktu. Tüm bu özellikler, Scripting News’ü hem biçim hem de
cisim olarak “ilk gerçek sanal ortam günlüğü” yaptı.
Muhtemelen rastlantı sonucu, o sıralar bir ağ tarayıcısı olan Netscape de XML üzerinde
çalışıyordu. Daha sonra Netscape, kendi sürümünde, Winer’ın sürümüne has bazı özellikler
yerleştirmek üzere birkaç değişiklik yaptı. Bu acemice iş birliği, günümüzde kullanıcılar
tarafından yaygın olarak benimsenen tek standart olan RSS 2.0 sürümünü ortaya çıkardı.
Yapılan ortak çalışma, Winer’ın da istediği sesi getirdi ve bu ses “blogosfer”i de şekillendirecek
şekilde yükselmeye başladı.5 Amerikan internet şirketi Six Apart Inc. kurucuları Ben ve Mena
Trott ve Google’ın ücretsiz blog oluşturma aracı Blogger’ın kurucu ortaklarından Evan
Williams gibi bazı kişiler de “blog” araçlarını, birçok insanın kullanabilmesini sağlamak üzere
daha kolay kullanılır hale getirirdi.6
Bloglar, ilgi alanına dair bilgi paylaşımının bir yolu olarak ortaya çıkmıştır.
Bu ilk bloglar üç ana özelliğe sahiptir:
1) kronolojik olarak düzenlenmiş,
2) webde bulunan ilgi alanındaki sitelere linkler içeren ve
3) linklerde yorumlara yer veren siteler şeklindedir.
İlk bloggerlar da web tabanlı anlayışa sahip olup, genellikle teknoloji endüstrisinde
çalışan tasarımcılar veya programcılardan oluşmaktadır. İlk bloggerlar, bilgilerin internette
bugünkü kadar arama motorlarında erişilebilir olmadığından, yalnızca kendi sitelerinde
yayınlarını yapar geniş kitlelere ulaşamazlardı. Aynı zamanda kendi HTML (Hyper Text
Markup Language) sayfalarını da kodlamak zorudaydılar. Bu zorluk, 1999 yılında hiçbir
kodlama deneyimi gerektirmeyen kolay kullanılabilir, metin düzenleme araçları sunan birkaç
blog portalının uygulamaya koyulmasıyla ortadan kalkmış ve blog portallarının sayısı çarpıcı
bir şekilde artış göstermiştir.
Bloglar, online aktivite olarak 1999 yılının ortalarından bu yana ve ilk blogging
yazılımının kullanılmasıyla beraber, genişleyerek büyümüş ve özellikle 11 Eylül 2001’den
5
6

Robert Scoble ve Shel Israel, A.g.e., ss. 81-82
Robert Scoble ve Shel Israel, A.g.e., s. 40
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sonraki süreçte ve 2003 yılında Irak işgali sırasında alternatif haber kaynağı olarak bloglarda
görüş bildiren insanların meydana getirdiği yaygın medya kültürünün yazılarıyla
desteklenmiştir.7
Blog konularını, kurdukları köprüleri ve yönelimlerini izleyen, Google’a benzer bir
hizmet olan Technorati’nin kurucusu ve CEO’su David L. Silfrey’e göre, yayındaki blog sayısı,
2003’ten bu yana beş ayda bir ikiye katlanmaktadır. Başlatılan blogların üçte birinin bir yıl
içinde yayın hayatlarına son vermelerine karşın, bütün olarak blogculuğun büyümesi, tarihte
kaydedilmiş en büyük teknolojik gelişmelerdendir. Pew Araştırma Şirketi’ne göre, ABD’de
blog okuyan sanal ağ kullanıcılarının sayısı yılda %60 gibi bir hızla artmaktadır. Bu büyümeye
ayak uydurma hızı da küresel çapta artış göstermektedir. Technorati, uyum hızının Asya ve
Orta Doğu’da, Kuzey Amerika’dakinden bile daha yüksek olduğunu söylemektedir.
İnternet teknolojisinin yaygın olduğu her ülkede blog yazarları bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları, günde bir düzine gönderi yapmakta ve blogları onbinlerce insan tarafından
okunmaktadır. Bazıları ise, yalnızca arasıra yayın yaparak, görüş ve deneyimlerini daha kısıtlı
bir çevreyle paylaşmakla yetinmektedir.
Şirket içinde “temiz intranet” olarak, ortak çalışma yapma amacıyla kullanılan özel
bloglar giderek yaygınlaşmaktadır. İster günde üç ziyaretçisi ve tek bir köprüsü olsun, ister on
bin ziyaretçisi ve binlerce köprüsü; her blogcunun her bir gönderisi muazzam bir dolaşım
hacmine sahiptir ve bu dolaşımın yaklaşık 12 katı kişiye ulaşması mümkündür.8

1.2. Blog ve Yazılan Konular

Bloglar, birçok konu ile bir sürü farklı içerik ve resmi içerisinde barındırabilir. Bu o
blog sahibinin isteğine ve o blog’un yapısını belirlediği standartlara göre değişiklik
gösterebilmektedir. Önemli olan blog içinde yazılan konuların bir bütünlük ve uyumluluk
göstermesidir. Bu arada şöyle bir soru gelebilir aklımıza peki, hep aynı konular mı yazılmalı?
Tabiki Hayır! Farklı konuların da yazılması bloğun çok yönlü bir blog olarak algılanmasını
sağlayabilir ve ilgi çekici olabilir.

7
8

Erkan Akar, A.g.e., s. 18
Robert Scoble ve Shel Israel, A.g.e., ss. 42-43
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1.3. Neden Blog?

İnternet kullanıcılarını site açmaktan çok blog açmaya daha doğrusu blog kullanmaya
iten birçok sebep vardır. Özellikle kişisel sayfalarda toplu blog hizmeti veren blog portallardan
hizmet alanların sayısı hiçte azımsanmayacak kadardır.
Bunun hiç şüphesiz en önemli sebeplerinden biri site açmak için ödenmesi gereken
domain ve hosting ücretleri ve site kurmanın daha teknik bilgi gerektiren bir konu olmasıdır.
Blogların kolay kullanılabilir ve hiç teknik bilgi bilmeden güncelleme yapılabilen içerik
yönetim sistemleri olması ve ücretsiz üyelik ile kullanılabildiği düşünüldüğünde gösterilen
ilginin nedenleri olarak gösterilebilir. Yine bu sistemlerin sabit arayüz yapısına değil
kullanıcıların zevkine göre sundukları farklı şablonlardaki arayüzler ile kullanılabilmesi
gösterilen ilgiyi kat ve kat arttırmaktadır.
Ayrıca sunulan geniş içerikli şablonların yanında kullanıcılar tarafından oluşturulan
şablonların da eklenebilmesi, birçok sayfa tasarımının ve alternatif çözümlerin, resimlerin vb.
öğelerin varlığı gösterilen ilginin artmasına sebep olmaktadır. Son olarak bunlara karşılıklı blog
linkleri de eklendiğinde hiç kullanmayan kişilerin de başkalarından görüp blog açma isteklerini
arttırdığı bir gerçektir.

Blog kullanım nedenlerini;
1.

Tamamen ücretsiz olarak oluşturulabilir.

2. Blog, teknik bilgiye gerek duymadan birkaç tıklama ile çok kısa bir sürede
oluşturulabilmektedir.
3. Blog içeriğini oluşturan yazılara kullanıcılar tarafından yorum eklenebilir, yazar ve
takipçi-okuyucuyu arasında etkileşimli bir iletişim sağlanabilir.
4.

Farklı sektörlere ve farklı amaçlara göre düzenlenebilir,

5. İnternet kullanıcılarının bir ürün veya hizmet satın almaya karar vermeden önce
blog ve benzeri ortarmlardaki deneyimleri dikkate alması,
6.

Blog içeriği internette ve sosyal medya ortamlarında kolayca paylaşılabilir,

7.

Genel kullanımlı web siteleri gibi statik ve tek yönlü değildir,

8.

Bloglarda aynı ortamda bilgi, öneri, saptama ve deneyimlerin bulunabilmesi,

9.

Blog içeriğinin dilinde daha içten ve samimi bir üslub kullanılır,
14

10. RSS ile takipçiler-okuyucular kolayca içeriğinize erişim sağlayabilir,
11. Etiketleme özelliğine sahiptir,

1.4. Blog Özellikleri
 Güncellik: Blogların en önemli özelliklerinden birisi güncelliktir, güncel olmayan,
paylaşımların eski tarihli kaldığı bloglar düşüş yaşar.
 Özgünlük: İkinci en önemli özellikte ise bloğun özgün olmasıdır, özgün olmayan
bir blog diğer blogların tekrarı olacağından rağbet görmeyecektir.
 Yorumlar: Üçüncü önemli özellik ise takipçi yorumlarıdır genelde bloglar
takipçilerin yorumları çerçevesinde şekillenmektedir.

Blog Kullanırken
a) Amacınızı belirlenmesi,
b) Okuyucu-hedef kitlenin belirlenmesi,
c) Sosyal medya ortamlarının etkin kullanılması,
d) Gerçekçi paylaşımlarda bulunulması,
e) Görsel öğelerin dikkat çekici ve kolay algılanabilir olması,
f)

Sık sık güncelleme yapılması,

g) Blogun tanıtımına yönelik paylaşımlar yapılması,
h) Paylaşımlarda kaynaklara bağlantılar verilmesi,
i)

Blog içeriğinin doğru etiketlenmesi,

j)

Diğer bloglar ile bağlantılar verilmesi,

15

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, blogların tanımını, kullanım amaçlarını, ilk blog örneklerini ve bloglraın
yaygınlaşmasını, blog konu ve içerik özelliklerini, blogların neden kullanıldıklarını ve
özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Blogları tanımlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir.
a)
b)
c)
d)
e)

İnternet sitesi
Web sayfası
Network
Web Log
İletişim portalı

2. Aşağıdakilerden hangisi blogların kullanım nedeni olarak söylenebilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Az bir üret karşılığında alnmaları
Teknik bilgi gereksiniminin az olması
İçerik girişlerinin metin dosyaları üzerinden gerçekleşttirilmesi
Bloglar genel kullanımlı siteler gibi statik ve tek yönlüdür
Farklı sektörlere ve farklı amaçlara göre düzenlenebilir

3. Aşağıdakilerden hangisi blogların özellikleri olarak nitelendirilemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Güncellik,
Özgünlük,
Yorumlar
Kronolojik
Statik

4. Aşağıdakilerden hangisi blogları kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir.
a)
b)
c)
d)
e)

Amacın belirlenmesi
Yazılan yazıların eski tarihli olması
Okuyucu-hedef kitlenin belirlenmesi
Sosyal medya ortamlarının etkin kullanılması
Görsel öğelerin dikkat çekici ve kolay algılanabilir olması

5. Aşağıdakilerden hangisi blogları kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan
biridir.
a)
b)
c)
d)
e)

Güncellemelerin uzun aralıklarla yapılması,
Blog yazılarında paylaşımların engellenmesi,
Yazılarda kaynaklara bağlantılar verilmememesi,
İçeriğin etiketlenmemesi,
Diğer bloglar ile bağlantılar verilmesi,
17

6. Aşağıdakilerden hangisi blog kullanma nedenlerinden biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bloglarda aynı ortamda bilgi, öneri, saptama ve deneyimleri bulunduramayız
Yazılarımızı yalnız text editörler üzerinden girebiliriz
Blog içeriğinin dilinde daha içten ve samimi bir üslup kullanılır
Özellikle bazı sektörler ve bazı amaçlar için kullanılır
Takipçiler-okuyucular yazılarımıza sadece bloğu ziyaret ederek ulaşabilirler

7. Aşağıdakilerden hangisi blog kullanma nedenlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Genel kullanımlı siteler gibi statik ve tek yönlü olması
Tamamen ücretsiz olarak oluşturulabilmesi
Teknik bilgiye gerek duymadan birkaç tıklama kurulabilmesi
İçeriğe kullanıcılar tarafından yorum eklenebilmesi
Farklı sektörlere ve farklı amaçlara göre düzenlenebilmesi

8. Blogları kullanırken
gerekmemektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

aşağıdaki

hususlardan

hangisine

dikkat

etmemiz

Sık sık güncelleme yapılması
Her türlü paylaşımın yapılması
Blogun tanıtımına yönelik paylaşımlar yapılması
Paylaşımlarda kaynaklara bağlantılar verilmesi
Blog içeriğinin doğru etiketlenmesi

Cevap Anahtarı: 1D, 2E, 3E, 4B, 5E, 6C, 7A, 8B
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2. BLOG YAZARLIĞI NEDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2. BLOG YAZARLIĞI NEDİR?
2.1. Blog Yazarlığı Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
2.2. Blogger
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Blogger nedir?
Blog yazarlığı nasıl yapılır?
Blogger’ların blog yazarlığı husunda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Blog yarlığının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olur
Blog yazarlarının yazılarını yazarken dikkat etmeleri gereken
hususları öğrenir
Blogger olmanın avantajları hakkında bilgiler edinir
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Anahtar Kavramlar

Blog yazarlığı, blogger, ağ günlükleri, blogging
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Giriş
Blog, internet ortamında blog yazarı tarafından oluşturulan, duygu, düşünce ve edindiği
izlenimlerini paylaştığı ve birçok sanal takipçisinin olduğu, bu takipçilere bazen ciddi nitelikte
bazen de samimi bir üslup kullanarak oluşturulan yazıların genelinin yer aldığı alandır. Blog
yazarlığı ise bu oluşturulan bloglara eklenen yazıları, günceleri, makaleleri, deneme yazılarını
yazan kişi olarak tanımlanmaktadır.
Blog yazarının yazdığı bir yazının kalitesi, o bloğun önemli bir yer elde etmesi için
şarttır. Bloglar bireysel çalışmaların ürünüdür fakat blog içeriği internet ortamında yayında
olduğu ve sürekli erişim sağlanabildiği için yazılan yazılar belli kurallar çerçevesinde
yazılmalıdır.
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2.1. Blog Yazarlığı Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Blog içeriğin ve yazıların kalitesinden emin olunmalı ve gereğinden uzun olmamasına
dikkat edilmelidir. Gereğinden uzun olan içerik sıkıcı ve blog okuyucularını boğucu bir durum
yaratabilmektedir. Bir blog yazarı olarak dikkat edilmesi gereken en önemli husus okuyucu
sıkmayan, doğru bilgiler veren ve yanlış yönlendirmelerden uzak paylaşımlar yapmaktır.
Blog içeriği, yayına verilmeden önce iyice okunmalı, değerlendirilmeli ve
tamamlandığından emin olunduktan sonra yayımlanmalıdır. Blog içeriğin gereğinden uzun
olması ve akıcılığın olmaması blog okuyucusunu sıkılmasına ve bloğunuzdan kısa bir süre
içinde ayrılmasına neden olacaktır. Bu tür durumlarda blog okuyucusunun bir daha aynı bloğ’u
ziyaret etmesi de beklenemez. Bu tür durumlardan kaçınmak için, içeriğin özünü tam anlamıyla
anlatan, özgün ve akıcı bir üslupla yazılmış yazılar yazılmalıdır.
Blog içeriğini oluştururken kopyala-yapıştır yöntemi ile başka yayınlardan alınan
bilgiler nedeniyle birçok blog birbirinin aynı, birbirini tekrarlayan durumda yayın yapmaktadır.
Ayrıca bu tür uygulamalar blogları çöplüklere çevirmekte ve blog okuyucuları nezdinde
internet ortamında paylaşılan bilgilerin güvensiz olduğu kanaatini uyandırmaktadır.
Butür durumların önüne geçebilmek için Google’ın çalışmalar yapması ve
indekslemelerde bu durumu değerlendiriyor olması bazı blog sahiplerinin bloglarından bu tarz
içerikleri kaldırmasını sağlamıştır.
Blog yazarlığı yaparak para kazanmanın birçok yolu vardır fakat para kazanmaya
başlamadan önce blog’unuzu belli bir seviye ye getirmeniz gerekmektedir. Bu da ilk iki madde
de bulunan hususların tam anlamıyla yapılması şartına bağlıdır.
Günümüzde blog okuyucuları bilinçli bir şekilde blogları takip etmekte kaliteli ve
güvenli blogları ziyaret etmektedirler. Bu durum kaliteli olmayan blog sahiplerini ve blog
yazarlarını daha özgün ve kaliteli içerik için zorlamaktadır.
Kısaca kalitel bir bloğu tanımlarken özgün, güvenilir, yazıların içeriğinde konunun
özünü aktarabilen, sıkıcı olmayan akıcı bir üsluba sahip, paylaşımlarında bilgi verirken genel
bir uslup taşıyan blogları belirtmek gerekir.
Blog yazarken dikkat edilecek hususlar:
1. Sizin için anlamlı bir blog açın,
2. Blogunuzla ilgili objektif ve gerçekçi hedefler koyup, hedeflerinizi uzun ve kısa
vadeli hedefler olarak belirleyin,
3. Blog yazmak için değil gerçekten değer katmak için blog yazın,
4. Okuyucularınızın blogunuzun hangi içeriklerine daha çok değer verdiğini iyi analiz
edin ve yeni içeriklerinizi bu yönde optimize edin.
5. Okuyucularınızı anlamak için onlara basit anketler uygulayın,
6. Okuyucularınızın bloğunuzu ziyaret etmelerini sağlayacak içerikler yayınlayın
7. Blog yazılarınızı ilgi çekici ve özenli şekilde yazın,
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8. Okuyucularınızı yeni içeriklerinizden, küçük sürprizlerinizden veya özel
notlarınızdan haberdar etmek için e-posta bülteni başlatın,
9. Blogunuzun tasarımına özen gösterin,
10. İçeriklerinizde mutlaka görsel kullanın ve görsellerinizi seçerken dikkatli davranın,
11. Blogunuzda videolara ve sesli araçlara yer verin,
12. Düzensiz blog yazarlığından kurtulmak içinbir yayın yayın takvimi oluşturun,
13. Blogunuzu yedekleyin. Yedeklerinizi hem online hem de çevrimdışı disklerde
saklamaya gayret edin,
14. Yazılarınızın başlıkları için özel zaman harcayın. Dikkat çekici ve konuyla alakalı
olmalarına gayret edin,
15. Sosyal medyayı iyi kullanarak paylaşım gücünüzü arttırın.9

2.2. Blogger

Blogging yazılımlarının kullanımı kolaylaştıkça, “blogger” olarak ifade edilen
insanların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.10
İnternetin yaygın olarak kullanıldığı her ülkede bloggerlar vardır. Bunlardan bazıları,
bloglarında günde bir düzine gönderi yapar ve blogları onbinlerce insan tarafından okunur.
Bazılarının ise, yalnızca arasıra yayın yaparak, görüş ve deneyimlerini daha kısıtlı bir çevreyle
paylaşmak gibi etkinlikleri vardır.
Blog yazarları ister günde üç ziyaretçisiye hitap eden ve tek bir köprü-bağlantı olan
yazıları olsun, ister on binlerce ziyaretçiye hitap eden ve binlerce köprü-bağlantısı olsun; her
blogcunun her bir gönderisi muazzam bir dolaşım hacmine sahiptir ve bu dolaşımın yaklaşık
12 katı kişiye ulaşması mümkündür.11
Blog yazarlığı, özellikle küçük ölçekli şirket sahipleri, danışmanlar, serbest çalışanlar
ve hizmet verdikleri uzmanlık dalında yenilikçi olarak bilinmekten fayda sağlayacak herkes
için yararlıdır.
Gönderi konusunun bir sistem içerisinde kategorilendirilmesi için bir ya da iki anahtar
kelime ile her gönderi etiketlendirilir. Böylece mesajlar içerik temelli/konu tabanlı, bir menü
sistemi içerisinde kayda geçilir ve bir gönderinin etiketine tıklandığında bu etikete sahip diğer
mesajlara ulaşılır.12
Bağlantı oluşturma ağ günlüğünün etkileşimli yapısını derinleştiren önemli bir yöndür.
Farklı ağ günlükleri üzerindeki bilgiyi bulup getirmede ve kaynak göstermede yardımcı olur.

9

https://blogkurdu.net/
Erkan Akar, A.g.e., s. 19
11
Robert Scoble ve Shel Israel, A.g.e., ss. 42-43
12
Anderson, P., 2007, What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education, JISC Technology and
Standards Watch, http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf, ( Erişim tarihi:
09.08.2010).
10
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Bilgi paylaşımı ve yorum yazma olanakları sayesinde katılımcılara bilgi üzerinde
düşünme ve yorumlama olanağı verir. Yorum gönderme ve bilgi paylaşımı olanağı bu araçları
işbirlikli ve sosyal-etkileşimli araçlar haline getirmektedir. Yani kendini ifade etme, ikna etme,
amacını tartışma-kanıtlama amacıyla kullanılabilir. 13 Günlükleri kullanılması için çok fazla
teknik bilgi gerekmez. Web sitesi hazırlayan bir öğrenci günlüklere kullanıcı olarak kayıt olur
ve hazır şablonları kullanarak kendisi için sayfalar düzenler. Bugün internette birçok günlük
çeşidi bulunmasına rağmen, bunlardan çoğu kişisel ve gazetelerin kullandıkları araçlardır.
Bunun yanında web günlüklerinin eğitimde kullanımı artmaktadır. Ağ günlükleri yazma
becerilerini geliştirmektedir, ağ günlüğü yazarlarının kendilerini yansıtmasını
kolaylaştırmaktadır, işbirlikli öğrenme ile birlikte eleştirel düşünmeye teşviklendirmektedir,
geri bildirim sağlamaktadır ve aktif öğrenme gerçekleşmektedir.
Ağ günlüğü üzerine yeni eklene yazı günlüğün en üst bölümünde yer alır. Böylece,
okurlar yeni yazılanları kolaylıkla görüp okuyabilirler. Önceki bir tarihte yazılan bir yazıya
erişilmek istendiğinde, bu yazılara bağlantılar içeren bir takvimden ulaşılabilir. Ağ günlükleri,
kullanıcıların alışkanlıklarına göre kısa ve düzenli aralıklarla güncellenir ve yazma süreciyle eş
zamanlı olarak yayımlanır.

13

Horzum, M.B., 2010, Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1):603-634.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi blog yazarının blog içeriğini oluştururken dikkat etmesi
gereken unsurlar arasında en önemlisi olarak nitelendirilebilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Blog’un popülerliği
Konuların seçimi
Konuların çokluğu
Yazıların çokluğu
Yazıların günceliği

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi blog yapısının en belirgin özelliklerindendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Çeşitli tasarımlardan oluşması
Yazıların kolayca yayınlanması
Bir konu bağlamında oluşturulması
Ters kronolojik yapısı
Ücretsiz olması

3. Blogların genel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi
bir Blog’un etkileşim gücünü arttırmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Yazıların yoruma açık olması
Yazıların güncel olması
Yazıların uzun olması
Konuların güncel olması
Konuların çok olması

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bloglar için söylenemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Yazma becerilerini geliştirmektedir
Yazarın kendini ifade etmesini kolaylaştırmaktadır
Eleştirel düşünmeye teşvik etmektedir
Geri bildirim sağlamaktadır
Aktif öğrenmeye ket vurmaktadır

5. Aşağıdaki blog isimlerinden hangisi kurumsal blog ismi olamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

blog.turkcell.com.tr
blog.gittigidiyor.com
www.blogteb.com
blogist.blogspot.com
blog.turkishairlines.com/tr
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6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kişisel blog kullanım nedenleri arasında yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Teknik açıdan kolay olması
Ücretsiz olması
İnternette paylaşımlarda bulunulması
Kendini ifade etmeyi kolaylaştırması
Dijital günlük amacıyla kullanılması

7. Aşağıdakilerden hangisi blog kullanma nedenlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bloglarda aynı ortamda bilgi, öneri, saptama ve deneyimlerin bulunabilir
Blog içeriğinin dilinde daha içten ve samimi bir üslup kullanılır
RSS ile takipçiler-okuyucular kolayca içeriğinize erişim sağlayabilir
Etiketleme özelliğine sahiptir
Özellikle bazı sektörler ve bazı amaçlar için kullanılır

………………………., bloglara eklenen yazıları, günceleri, makaleleri, deneme yazılarını
yazan kişi olarak tanımlanmaktadır.
8. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tasarımcı
Webmaster
Blog yazarı
Sosyal Medya uzmanı
İnternet Tasarımcısı

Cevap anahtarı: 1E, 2D, 3A, 4E, 5D, 6C, 7E, 8C
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3. BLOG TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. BLOG TÜRLERİ
3.1. Kişisel Bloglar
3.2. Temasal Bloglar
3.3. Topluluk Blogları
3.4. Gazete Blogları
3.5. İşletme Blogları
3.6. Çalışan Blogları
3.7. Fake (Sahte) Bloglar (Flog)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Blog türleri nelerdir?
Blog oluştururken hangi tür blog kullanılmalı?
Blogger’ların blog türlerine göre blogging davranışları nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Blog çeşitlerini öğrenir
Blogların konulara göre tanımlamalarını öğrenir
Bloggerların blog türüne göre davranışları hakkanda bilgi
sahibi olur
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Anahtar Kavramlar

Kişisel bloglar, temasal bloglar, topluluk blogları, gazete blogları, işletme blogları,
çalışan blogları fake (sahte) bloglar
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3.1. Kişisel Bloglar
Blogların en yaygın türlerinden ve bireyler açısından tercih edilenidir. Kişisel gözlem
ve bilginin karışımı, bireyin ilgi alanlarına göre bağlantıların bulunduğu listeleri düzenleyen,
bireyler tarafından işletilen kişisel web siteleridir. Bu tür bloglar, teknik açıdan çok fazla
deneyimi olmayan kişilerin bile kullanabileceği ve sayfalarını istedikleri gibi düzenleyebileceği
yapıdadır ve daha çok günlük olarak kullanılmaktadırlar. Kişilerin, günlük yaşamda yaşadıkları
olayları, karşılaştıkları durumları okurlarıyla paylaşmaları amacıyla kullanılırlar.
Kişisel blogların en iyileri, çeşitli olaylara ve hikâyelere işaret ederek, özgün bir bakış
açıcı, akıcı bir dil ile yazılmış ve sıklıkla güncellenen bloglardır. Kişisel bloglar; kişisel zevk,
yaratıcı deneyim ve kişisel günlüğe benzer şekilde, kişisel dijital hafıza ve dijital arşiv
oluşturmaları için kullanılmaktadır.

3.2. Temasal Bloglar
Sadece belirli bir konu veya alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belli konularda
uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği blog çeşitleridir. Politika, pazarlama, sanat, simema,
oyun, edbiyat, şiir, yemek, internet, ekonomi, tasarım, fotoğraf, programlama dilleri ve benzeri
konuları işleyen bloglardır. Türkçe olarak yayınlanan bloglarda genelde en fazla ilgiyi yemek
konulu bloglar çekmektedir. Temasal blogların konu bağlamında sayı olarak en çok görülen
çeşitleri ise bilgisayar ve teknoloji konulu blogdur.

3.3. Topluluk Blogları
Bloglar, herhangi birinin bir köprü-bağlantı ile katkıda bulunabileceği ya da yorum
gönderebileceği şekilde, topluluklar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Topluluk blogları,
üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloglardır.
Komünite olarak da adlandırılan bu türdeki blogların çoğu, kendi sunucularındaki blog
yazılımını kullanmaktadır. Tarihsel olarak ise, internet kullanıcılarının blog ve günlük
tutabildikleri bir sanal topluluk olan LiveJournal'da oluşan bir kültür mirasını devam
ettirmektedirler.
Bu bloglarda topluluğun amacı, çok özel veya belli belirsiz bir şekilde bir tartışma
grubuna benzer şekilde bireyleri cevap yazmaya cesaretlendirmek için ve üyeleri arasında
tartışmayı teşvik etmektir. Her tartışma gruplarında olduğu gibi topluluk bloglarının da standart
kuralları bulunmaktadır. Topluluk bloglarında, uygunsuz olan, düşük kaliteli içeriklere blog
yöneticleri tarfından son verilebilmektedir.

35

3.4. Gazete Blogları
Gazeteler ve gazete çalışanları blogging teknolojisini geleneksel yayını
destekleyebilecek bilgi sağlama potansiyeli olduğu için çok istekli bir şekilde benimsemişlerdir.
Pek çok gazete, şu anda online haberleri, makaleleri ve analizleri bir günlük şeklinde kendi
bloglarında yayımlamaktadırlar.
Bu blog sitelerinin çoğu, yayımlanan yazıalr hakkında okuyucu yorumlarını teşvik
etmek için çaba göstermekte ve kullanıcılar belli kurallar çerçevesinde yorum yapmaya teşvik
etmektedirler.

3.5. İşletme Blogları
Kamu kurumları veya özel işletmelerin, kendileri ile ilgili haber ve duyurularını daha
samimi bir şekilde paylaştıkları bloglar, dünyada ve iş hayatında giderek önem kazanmakta ve
kullanılmaktadır. Geleceği öngörebilen işletmeler, kendi müşteri tabanlarına doğrudan
ulaşabilmenin bir yolu olarak blogları kullanmaya başlamışlardır. Bu tür işletmelerin
oluşturduğu blogların odak noktaları, belirli bir ürün hakkında ya da daha genel olarak iş
çözümleriyle ilgili bilgileri paylaşmaktır.
Bloglar ile yayıncılık yapmak işleletmeler için sanal ortamda var olmanın en hesaplı
yoludur. Özellikle küçük işleletmelerin genellikle bir tasarımcı, geliştirici ve sunucu hizmeti
için ayıracak bütçeleri yoktur.
Bloglar ile işletmelerin isimleri sanal ortamda duyurulup üretilen ürün veya hizmetin
reklamı kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca blogların güncellenmesi, normal bir sitenin
güncellenmesinden çok daha kolaydır ve herhangi bir ücret ödemeksizin gerçekleştirilebilir.

3.6. Çalışan Blogları
Genellikle, şirketlerin dış hedef kitlelerine yönelik olarak hazırlanan bloglar,
çalışanların da blogginge dâhil edilmesiyle, iç iletişim aracı olarak da giderek yaygınlık
kazanmaktadır. Bloglar, çalışanlar arasında daha iyi iş ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak
amacıyla kullanılmaktadır.
Çalışan blogları, iletişim ve bilgi iletme açısından güçlü araçlardır. Çalışan bloglarının
amacı çalışanları motive etmek ya da özendirmektir. Google, SUN, IBM, Microsoft, HP gibi
büyük şirketlerin, farklı gruplara ve farklı amaçlara yönelik çeşitli şirket içi blogları
bulunmaktadır ve bu şirket çalışanlarını blogginge teşvik etmektedir. Bu tür iletişim ağı
teknolojileri, çalışanlar arasında yeni ortak çalışma yöntemlerinin gelişmesini sağlamak ve
üretkenliği artırmak amacıyla kullanılmaktadır.
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Blogların ters kronolojik sırayla dizilme özelliği, bilginin takip edilmesini de
kolaylaştırmaktadır. RSS sistemleri de kullanıcının herhangi bir girişimde bulunmasına gerek
bırakmadan, güncellenmiş bilgiyi doğrudan kendilerine iletmektedir. Blogların bu özellikleri,
çalışan bloglarının da etkinliğini artırmaktadır. Kararlar, bloglar aracılığıyla doğrudan
gösterilebildiği ve yorumlanabildiği için, çalışanların karar sürecinde yer aldıklarına dair
inançlarını artmakta ve görmezden gelinmediklerini hissetmektedir.
Blogların açık ve etkileşimli iletişime olanak tanıyan araçlar olması, kullanıcıların yeni
fikirlerle gelmesini sağlar ve kendiliğinden işbirliğine olanak tanır. Farklı fikirlerin sunulması,
bir proje ya da fikir için düzenli bir tartışma ortamı oluşturur.
Çalışan blogları, toplantılar için de alternatif oluşturur. Özellikle büyük şirketlerde,
mesafe ve farklı programlar toplantıların gerçekleştirilmesini zorlaştırır. Bloglar kişileri bir
araya getirerek, toplantıların yerini alabilir.14

3.7. Fake (Sahte) Bloglar (Flog)
Fake bloglar, profesyonel reklam şirketleri tarafından bir ürünü tanıtmak için
hazırlanmış, fan sitelerinde ya da genel blog gönderileri arasında sıradan bir blog gönderisi gibi
yer alan pazarlama araçlarıdır. Flogların amacı, şirketlerin geleneksel reklam kampanyalarına
ayırdıkları bütçenin çok daha azını kullanarak, ürün hakkında viral pazarlama oluşturmak ya da
ürüne ilgi ve trafik yaratmaktır. Floglar, bir ya da birden fazla kişi tarafından, zevk için ya da
ilgi duyulan bir konuda bilgi vermek için yazılmış gibi görünen, aslında tamamen özenle
hazırlanmış bir reklam bloglarıdır. Bunun dışında gerek bazı illegal örgütler veya emniyet ve
istihbarat birimleri tarafından kurulan bloglar da bulunmaktadır. Bu tür blogların amacı ise
bireyleri yönlendirme yapmak veya bilgilendirmektir.

14

http://www.businessweek.com/magazine/content/05_18/b3931007_mz001.htm?
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi blog türleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Temasal Bloglar
Çalışma Blogları
Kişisel Bloglar
Grup, topluluk Blogları
Gazete Blogları

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi temasal blog kullanım nedenleri arasında yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Teknik açıdan kolay olması
Ücretsiz olması
Bir kurum adına yayınlanması
Belirli konularda paylaşımlar yapılabilmesi
Uzman görüşlerini içermesi

3. Aşağıdakilerden hangi blog türünde genellikle bir bireyin görüşleri yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Temasal Bloglar
Gazete Blogları
İşletme Blogları
Kişisel Bloglar
Grup, topluluk Blogları

4. Aşağıdakilerden hangi blog türünde genellikle kurumsal paylaşımlar yer alır?
f)
a)
a)
b)
c)

Temasal Bloglar
Kişisel Bloglar
Grup, topluluk Blogları
Gazete Blogları
İşletme Blogları

5. Aşağıdakilerden hangisi işletme bloglarının kullanım amaçlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hedef kitleye doğrudan ulaşma
Ürün ve hizmet reklamlarını yapma
Ürün ve hizmetler için kullanıcı görüşleri alma
İşletme çalışanlarına kişisel paylaşım olanakları sağlama
Kolay ve ücretsiz olarak tanıtımlar yapma
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6. Aşağıdakilerden hangi blog türünde genellikle bir konu üzerine paylaşımlar
bulunulur?
a)
b)
c)
d)
e)

Temasal Bloglar
Kişisel Bloglar
Grup, topluluk Blogları
Gazete Blogları
İşletme Blogları

7. Aşağıdakilerden hangi blog türünde genellikle belli bir zümreye ait paylaşımlar
yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Temasal Bloglar
Çalışan Bloglar
Grup, topluluk Blogları
Gazete Blogları
İşletme Blogları

8. Aşağıdaki blog isimlerinden hangisi kurumsal blog ismi olamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

blog.turkcell.com.tr
blog.gittigidiyor.com
www.blogteb.com
blogist.blogspot.com
blog.turkishairlines.com/tr

9. Aşağıdakilerden hangisi çalışan bloglarının kullanım amaçlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Şirket çalışanlarına sanal ortam sağlama
Kolay ve ücretsiz kurum içi iletişim sağlama
Ürün ve hizmet reklamlarını yapma
Kurum personelinin aidiyet duygusunu arttırma
Çeşitli duyuru ve ilanları çalışanlara iletme

10. Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde genellikle bir kurumun personellerinin
paylaşımlarda bulunduğu blog türü bulunulur?
a)
b)
c)
d)
e)

Temasal Bloglar
Kişisel Bloglar
Grup, topluluk Blogları
Gazete Blogları
Çalışan Blogları

Cevap anahtarı: 1B, 2C, 3D, 4E, 5D, 6A, 7C, 8D, 9C, 10E
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4. İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ (CMS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4. İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ (CMS)
4.1. İçerik Yönetim Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar?
4.2. İçerik Yönetim Sistemleri Nasıl Çalışır?
4.3. İçerik Yönetim Sistemi Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





İçerik yönetim sistemi nedir?
İçerik yönetim sistemlerinin çalışma prensipleri nelerdir?
İçerik yönetim sistemlerinin çeşitleri ve kullanım amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İçerik yönetim sistemlerinin çeşitlerini öğrenir
İçerik yönetim sistemlerinin çalışma prensipleri ve nasıl
kullanıcağını öğrenir.
İçerik yönetim sistemlerinin kullanım amaçları hakkında bilgi
sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar

CMS, Conten Management System, İçerik Yönetim Sitemi, ECMS, WCMS, DMS,
MCMS, CCMS, MCMS
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Giriş
İçerik Yönetim Sistemi (Contenet Management System), web sitenizin içeriğni kolayca
kontrol etmenizi sağlayan özel bir yazılımdır. Sitenizdeki tüm içeriklerinizi resim, video, ses
ve benzer dosyaları, yazı, banner gibi alanları, çoklu kullanıcı yapısı ile yönetemenizi sağlayan
programdır, sistemi oluşturan her modül farklı kişilere yetkilendirme yapılarak yönetilebilir.
Sitenizde olan tüm alanlar ve içeriklerin kontrolünü çok basist bir şekilde yönetmenize imkân
verir.
Temelde; içerik oluşturulması, oluşturulan içeriğin yönetilmesi, kolay ulaşılabilir ve
paylaşılabilir hale getirilmesine yönelik teknikleri kapsayan çok geniş kapsamlı bir işlemler
bütününün adı olan İçerik Yönetim Sistemi (Content Management System) Web'in bugün
bulunduğu noktaya gelmesinde ve mevcut web içeriğinin oluşturulmasında önemli rol
oynamıştır.
Kapsamlı bir web sitesinin kurulması normalde bir hayli masraflıdır. Bu masrafın
yanında, bu kapsamlı içeriği güncellemek ve geliştirmek istediğinizde belki ilk ödediğinizden
de yüksek ek masraflarla karşılaşırsınız; Çünkü bu güncelleme ve geliştirme işini ya ilgili web
tasarım firmasına ya da bu konuda uzman bir personele yaptırmanız gerekir. Bu da sürekli ve
daha çok masraf demektir. İçerik Yönetim Sistemlerindeki arayüz (Site Yönetim Paneli) teknik
bilgi ya da özel programlar olmaksızın kullanılabilecek şekilde tasarlanır. Böylece teknik bir
personele ya da firmaya ihtiyacınız kalmaz. Paradan ve zamandan tasarruf edersiniz.
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4.1. İçerik Yönetim Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar?
Web sayfalarında içeriğin oluşturulması, kategorize edilmesi, rol tabanlı olarak
yönetilmesi/erişilmesi, kontrol edilmesi, zenginleştirilmesi, paylaşılması ve raporlanması başta
olmak üzere İçerik Yönetimi İş Akışı kavramı içine anılabilecek işlevlerinin tamamını ya da bir
kısmını içeren sistemlere İçerik Yönetim Sistemi (Content Management Systems) denir. Web
aracılığıyla paylaşılan içeriğin çoğalmaya başladığı 1995 yılında ilk örnekleri görülmeye
başlanan bu sistemler çok farklı açılımlarla bugün gelişimini sürdürmektedir. Web
2.0 kavramıyla da bağlantılı olarak incelendiğinde internetin önemli dönüm noktalarından biri
olduğu anlaşılacaktır. Wiki ve portal sistemleri, hatta bir anlamda sosyal ağlar, buna örnek
gösterilebilir. Bugün web üzerindeki içeriğin büyük bölümü bu tür sistemler kullanılarak ve
internet kullanıcıları tarafından üretilmektedir. Siz bu yazıyı okurken geçen her saniye,
Youtube'a en az bir saatlik video yükleniyor. Bu olağanüstü istatistiğin arka planında İçerik
Yönetim Sistemleri vardır.
CMS'ler, bugün daha çok "Web Sitesi Yönetim Sistemleri" olarak anılmakta. Site
sahibinin ve yetki verilmiş diğer kullanıcıların özel hesap bilgileri (kullanıcı adı, parola ...) ile
ulaşabildiği Site Yönetim Panelini kullanarak web sitesinde yer alan içeriği (yazı, resim, müzik,
dosyalar vs..) değiştirebildiği, yenilerini ekleyebildiği, silebildiği, belirlediği kullanıcılarla
paylaşabildiği programlardır.
Web tabanlı -yani internet üzerinde çalışan- bu programlar dünyanın herhangi bir
yerindeki herhangi bir bilgisayardan kolayca ulaşılabilir ve bilgisayarınıza özel bir program vs.
kurmanıza gerek kalmadan kolayca çalıştırılıp kullanılabilirler.
İçerik yönetim sistemlerindeki kolay güncellenebilirlik sayesinde ürün ve
hizmetlerinizdeki bir yeniliği, fiyatlarınızdaki bir değişikliği ya da yeni düzenlediğiniz bir
etkinliğin bilgilerini kolayca web sitenize aktarabilir, web sitenizi güncel tutabilirsiniz.
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4.2. İçerik Yönetim Sistemleri Nasıl Çalışır?
Yukarıda bahsettiğimiz gibi "Web Sitesi Yönetim Sistemleri" olarak üretilen İçerik
yönetim sistemlerinde temel amaç, web sitesinin site yöneticisinin ve yetki verilmiş
kullanıcıların girdiği veriler doğrultusunda dinamik olarak şekillenmesidir.

Kaynak: http://www.prodrom.com/tr//Sitecontents/page/204

Web Sitesi Yönetim Paneli'ne erişim yetkisine sadece Site Yöneticisi (Admin) ve site
yöneticisinin yetkilendireceği editörler ile kullanıcılar (üyeler) sahiptir.
Kullanıcılar sadece yönetimlerine verilmiş alanların içeriklerini düzenleyebilirler.
Kullanıcıların oluşturdukları veya güncelledikleri içerikler site yöneticisi ya da onun
yetkilendirdiği editörler tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra web sitesinde
yayınlanmaya başlarlar.
Kullanıcılar kendi oluşturdukları içerik üzerinde, editörler site yöneticisinin yetki
verdiği içerik üzerinde, site yöneticisi ise tüm sistem üzerinde yetki sahibidir.
Site yöneticisi, verdiği yetkileri istediği zaman kaldırabilir ya da değiştirebilir.
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Kullanımı kolay ve işlevsel yönetim paneli sayesinde içerikler birkaç tıklama ile kolayca
oluşturulur ve yönetilir.
Kullanıcılar, site ziyaretçileri, editörler ve site yöneticisi arasında iletişimi sağlayan
modüller vardır. Site yöneticisi tüm iletişimi kendi panelinden takip edebilir.
Kullanım istatistiklerine panelden erişilebilir.
Verimlilik, güvenlik ve performans üst düzeydedir.

4.3. İçerik Yönetim Sistemi Çeşitleri
 ECMS (Enterprise CMS): Şirketlerin kullandıkları cms sistemlerine denir. Kısaca
şirket içerik yönetim sistemi de denebilir.


WCMS (Web CMS): Web içerik yönetim sistemidir. Sistem html olarak upload

edilir.
 DMS (Document Management System): Dosya içerik yönetim sistemidir. İmaj,
elektronik belge vs. gibi verilerin kontrolü için kullanılır.
 MCMS (Mobile Content Management System): Mobil içerik yönetim sistemidir.
Cep telefonları, akıllı telefonlar ve kişisel dijital asistanlar için yapılmış bir sistemdir.
 CCMS (Component Content Management System): Bileşen içerik Yönetim
Sisemidir. Bileşik içerikleri yönetmek için kullanılır.
 MCMS (Media Content Management System): Medya içerik yönetim
sistemidir. Müzik, video gibi medya içerikli sistemlerin yönetimi için kullanılır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İçerik Yönetim Sistemi (CMS) adı yanlış
olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

ECMS (Enterprise CMS)
WCMS (Web CMS)
DSS (Document State System)
MCMS (Mobile Content Management System)
CCMS (Component Content Management System)

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde şirketler için kullanılan İçerik Yönetim
Sistemi (CMS) verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

ECMS (Enterprise CMS)
WCMS (Web CMS)
DSS (Document State System)
MCMS (Mobile Content Management System)
CCMS (Component Content Management System)

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde multi medya sistemleri için kullanılan İçerik
Yönetim Sistemi (CMS) verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

ECMS (Enterprise CMS)
WCMS (Web CMS)
DSS (Document State System)
MCMS (Mobile Content Management System)
MCMS (Media Content Management System)

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde şirketler için kullanılan İçerik Yönetim
Sistemi (CMS) verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

ECMS (Enterprise CMS)
WCMS (Web CMS)
DSS (Document State System)
MCMS (Mobile Content Management System)
CCMS (Component Content Management System)

5. Aşağıdakilerden hangisi işletme bloglarının kullanım amaçlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hedef kitleye doğrudan ulaşma
Ürün ve hizmet reklamlarını yapma
Kolay ve ücretsiz olarak tanıtımlar yapma
Ürün ve hizmetler için kullanıcı görüşleri alma
İşletme çalışanlarına kişisel paylaşım olanakları sağlama
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6. Aşağıdakilerden hangisi çalışan bloglarının kullanım amaçlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Şirket çalışanlarına sanal ortam sağlama
Kolay ve ücretsiz kurum içi iletişim sağlama
Ürün ve hizmet reklamlarını yapma
Kurum personelinin aidiyet duygusunu arttırma
Çeşitli duyuru ve ilanları çalışanlara iletme

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde component yönetimi için kullanılan İçerik
Yönetim Sistemi (CMS) verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

ECMS (Enterprise CMS)
WCMS (Web CMS)
DSS (Document State System)
MCMS (Mobile Content Management System)
CCMS (Component Content Management System)

8. Aşağıdakilerden hangisi fake(sahte) bloglarının kullanım amaçlarından biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Şirket çalışanlarına sanal ortam sağlama
İşletme çalışanlarına kişisel paylaşım olanakları sağlama
Kurum personelinin aidiyet duygusunu arttırma
Normal bir blog gibi davranıp ürün ve hizmet tanıtımı yapma
Çeşitli duyuru ve ilanları çalışanlara iletme

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde internet siteleri için kullanılan İçerik Yönetim
Sistemi (CMS) verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

ECMS (Enterprise CMS)
WCMS (Web CMS)
DSS (Document State System)
MCMS (Mobile Content Management System)
CCMS (Component Content Management System)

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İçerik Yönetim Sistemi (CMS) adı yanlış
olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

ECMS (Enterprise CMS)
WCMS (Web CMS)
DSS (Document State System)
MCMS (Mobile Content Management System)
CCMS (Component Content Management System)

Cevap anahtarı: 1C, 2A, 3E, 4A, 5E, 6C, 7E, 8D, 9B, 10C
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5. İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ ÖRNEKLERİ
5.1. WordPress
5.2. Joomla
5.3. Drupal
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





İçerik yönetim sistemleri örnekleri nelerdir?
İçerik yönetimi için en çok kullanılan CMS sistemleri nelerdir?
İçerik yönetimi sistemi seçerken nelere dikkat etmek gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İçerik yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
İçerik yönetimi sistemlerinden en çok kullanılan CMS
sistemlerini öğrenir.
İçerik yönetimi sistemi seçiminde dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında bilgi sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar

CMS, İçerik yönetim sistemleri, wordpress, joomla, drupal
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5.1. WordPress
WordPress birçok tanımda “bir içerik yönetim sistemi” olarak tanımlanır. İçerik
yönetim sistemindeki içerik kelimesi bildiğiniz web sayfası içeriğidir. Bildiğiniz gibi “body”
etiketinin içerisine yazdığınız herşey web sayfasının içeriğini oluşturur. İşte siz de bir web sitesi
oluşturacaksanız bu web sitesini web sayfalarını tasarlayarak yapabilirsiniz. Web sayfalarının
içerisinde de “body” etiketi bulunur. Bu “body” etiketleri aslında web sitesini kullanan
ziyaretçilere yansıyan tarafıdır.
İşte siz de bu içeriği güncellemek, silmek, yeni içerik eklemek, içeriğe resim eklemek,
video eklemek gibi daha sayabileceğimiz birçok işlemi WordPress sayesinde yapabilirsiniz.
WordPress nedir ne işe yarar sorusuna bu bir yanıt olabilir. Kısacası WordPress bir internet
sitesi hazırlamak isteyenler için oluşturulmuş, gelişmiş özelliklere sahip, güvenli etkili hızlı bir
yapının ta kendisidir. Matt Mullenweg adında 19 yaşındaki bir genç tarafından 2003 yılında
oluşturulan bu sistem, yine onun öncülüğünde dünyanın en çok kullanılan, bilinen blog site
yapısını baz alan yapıya dönüşmüştür. WordPress programlama olarak PHP dilini kullanır.
Ayrıca “open source” adını verdiğimiz açık kaynak kodlamayı kullanan WordPress ücretsiz
olarak kurulup, kullanılabilir. Günümüzde en son bugün itibariyle 4.3 versiyonuna kadar
ulaşılmış ve geliştirilmiştir.
Önceleri blog siteler için kullanılsa da WordPress daha sonra tüm web sistemleri için
kullanılır hale geldi. E-ticaret sistemlerinden tutun, haber yayın sitelerine, rezervasyon
sistemlerinden tutun daha çok fazla sayılabilecek yapılar için WordPress kullanılır hale
gelmiştir.
WordPress’in yapısı aslında çok basittir. Son eklenen yazıların özeti blog halinde
anasayfada yani açılış sayfasında listelenir. Buradaki detay linklerine tıklayarak yazıların
ayrıntı bölümlerine ulaşabilirsiniz. Aslında WordPress’te iki düzenlenebilir içerik bulunur.
Birisi “Yazılar” diğeri ise “Sayfalar” adıyla anılırlar. Sayfalar wordpress sitede sabit, devamlı
şekilde durağan biçimde depolanacak olan içeriklerin bulunduğu yapılardır. Örneğin bir sitede
“iletişim”, “hakkımızda” gibi yapılar “Sayfa” olarak düzenlenirler. Yazılar ise devamlı
güncellenebilecek, kategoriler halinde oluşturulup listelenecek olan yapılara verilen isimdir.
Örneğin bir haber sitesinde hergün yayınlanan yeni bilgilerin yer aldığı haber metinleri
“Yazılar” bölümünden oluşturulurlar.
WordPress birçok platform için kullanılabilir. WordPress‘in en güçlü yanı Google
tarafından oldukça sevilen bir yapıya sahip olmasıdır. Yani eklediğiniz yazılar çabuk
indexlenir, hedef kitlenize bu şekilde daha çabuk ulaşabilirsiniz. Kişisel sitelerde çok fazla web
sayfası bulunmadığı için WordPress’ e ihtiyacınız olmayabilir, ancak bir haber sitesi, bir
makale sitesi oluşturuyorsanız, WordPress sizin için bir nimettir. Çünkü WordPress’te bir yazı
ekleme, düzenleme, resim ekleme gibi işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.
Bütün bunlara ek olarak, WordPress üzerine geliştirilen çok sayıda eklenti kullanılarak
hiçbir yazılım bilgisine sahip olunmadan çok hızlı bir şekilde sadece blog değil, e-ticaret veya
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sosyal medya platformu haline getirilebileceğidir. Buddypress ve Woocommerce bu tür
eklentilere örnek olarak verilebilir.

5.2. Joomla
Joomla! web siteleri ve güçlü çevrimiçi uygulamaları yapabileceğiniz bir içerik yönetim
sistemidir (İYS). Kolay kullanılabilirliği ve genişletilebilirliği dâhil olmak üzere birçok özelliği
ile ve herkesin özgürce ulaşabilabileceği açık kaynak bir çözümdür.
Joomla işlevsellik bakımından çok gelişmiş bir içerik yönetim sistemidir. Joomla’ya
başlamak basit yükleme özelliği sayesinde oldukça kolaydır. Joomla yükleyici ortak
paylaşılabilir hostingler içindir ve yazılım konfigüre etmek oldukça kolaydır.
Joomla İle Neler Yapabilirim?
Joomla! içerik yönetim sistemini kullanarak basit kişisel sayfalardan, profesyonel
kurumsal sitelere kadar her alanda internet siteleri hazırlayabilmektedir.
 Kurumsal web siteleri ve portal uygulamaları (Haber portalı, turizm portalı, sağlık
portalı...),


sitesi...),


Çevrimiçi e-ticaret uygulamaları (Alışveriş sitesi, ürün tanıtım sitesi...),
Küçük ve orta ölçekli işletme siteleri (Emlak sitesi, otomotiv sitesi, hediyelik eşya
Dernek ve çeşitli organizasyonlar,

 Devlet siteleri (Bakanlıklar, kurumlar, valilik siteleri, kaymakamlık siteleri,
belediye siteleri),


İşletme içi ve işletmeler arası kapalı ağ uygulamaları,



Okul siteleri (İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, kolej, anaokulu),



Kişisel ve gurup sunumlarının yapıldığı siteler,



Dergi, gazete, çeşitli e-yayınlar ve haber siteleri...

Ayrıca sitenize ekleyeceğiniz eklentilerle;
 Sitenizde online radyo yayını yapabilir, kendi seçtiğiniz şarkıları ziyaretçilerinize
dinletebilirsiniz,


Mp3 ya da farklı müzik formatlarında müzik dinletebilirsiniz,
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 Sitenizden ziyaretçilerin dosya indirmelerine imkân verebilir, dosya sunucusu
olabilirsiniz.


Sitenizi ziyaret edenlerin sohbet edebileceği bir chat sistemi kurabilirsiniz,

 Resimlerizi, fotoğraflarınızı farklı gösterim şekilleriyle ziyaretçilerinize
sunabilirsiniz,
 Video gösterimleri yapabilirsiniz. İster kendi videolarınızı, isterseniz Youtube,
Vimeo gibi video portallarının videolarını tek tıkla gösterebilirsiniz,


Sitenize kayıtlı olan üyelere toplu mail gönderimi yapabilirsiniz,

 Ziyaretçilerinizin konu açıp, soru sorabileceğini forum sistemini tek tıkla aktif
edebilirsiniz,


İş başvurusu ya da özgeçmiş için insan kaynakları formu oluşturabilirsiniz,



Sitenize üye olanların kendi aralarında mesajlaşmalarını sağlayabilirsiniz,

5.3. Drupal
Drupal bir web içerik yönetim sistemidir. Web içerik yönetim sistemleri kısaca CMS
olarak adlandırılmaktadır. Drupal'de de diğer CMS'lerde olduğu gibi bir takım tanımlar ve
kullanım özellikleri ortaktır. Herhangi bir CMS'e aşina olan bir kullanıcı ileride CMS ortamı
değişse bile diğer CMS'e kolayca adapte olabilir. Bu nedenle bütün CMS'lerin çalışma mantığı
aslında aynıdır: Web sitenizi kolay yönetilebilir kılmak. Ancak çoğu kullanıcı için amaç sadece
web sitelerinin içeriklerini kolayca ve Internet'e erişebileceği her yerden güncelleyebilmektir.
Her iki amacı da CMS'ler zahmetsizce yapabilmemizi sağlamaktadır.
Yayıncılar için Drupal, bir anlamda WordPress ve Joomla’nın iyi yanlarını bir araya
getiren bir CMS’tir. Yeterli teknik bilgiyle Drupal’i gelişmiş veri tabanı yönetimi için de
kullanmak mümkündür. Çok sayıda hazır tema ve eklenti seçeneği ile aktif bir kullanıcı
kitlesine sahip olan Drupal, aynı zamanda arama motoru dostu olarak bilinir. Drupal’in
çekirdek özellikleri arasında sürüm yönetim sistemi ve içerik takibi için elverişli istatistik
araçları bulunur. Drupal’in en belirgin dezavantajı, öğrenmenin diğer CMS’lere oranla biraz
daha güç oluşudur.
Drupal web sitenizi oluşturan bileşenler nelerdir?
Bir web sitesini oluşturan belirli bileşenler mevcuttur. Bunların birlikte oluşturduğu
bütünü bizler web sitesi olarak tanımlamaktayız. Bunları çok detaylandırmadan sıralamak
istersek:
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Header - Sitenin logo ve/veya sloganının bulunduğu kısımdır. CMS'lerde bu kısım
CMS temasında yer almaktadır. Bu bölümdeki değişiklikler sadece sitenin admini tarafından
yapılabilir. Web editörü olan kullanıcılar değişiklik yapamazlar.


Menu - Sitede ziyaretçilerin dolaşabilmeleri için gerekli olan navigasyon
bağlantılarıdır. Web editörü kullanıcılar tarafından Menülerde düzenleme yapmak mümkündür.


Content - Bu kısım sayfalarımızdaki içerikleri (metin, görsel, bağlantılar vb.)
barındıran alandır. Web editörü olan kullanıcıların en fazla güncelleme yapmak isteyecekleri
alandır.


Footer - Sitenin adres, iletişim-ulaşım bilgileri, rss, sosyal medya vb bağlantılarına
erişim sağlayan, CMS temasında yer alan bir bölümdür. Burada da sadece sitenin adminleri
değişiklik yapabilir. Web editörü kullanıların değişiklik yapamazlar.
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Bölüm soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İçerik Yönetim Sistemi (CMS) uygulama
yazılımı indirebileceğimiz site adı doğdu olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

microsoft.com/tr-tr
tr.wordpress.org
oracle.org
javaSun.org
apple.com/tr

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Wordpress sisteminin tam olarak tanımlayan
ifade bulunmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Statik bir internet sistemi
Yayın yapılabilen sistem
Özel bir bilgisayar uygulaması
Bir içerik yönetim sistemi
Veritabanı uygulaması

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir İçerik Yönetim Sistemilerinde (CMS) web
sitesinin en alt bölümünü ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Header / Logo Alanı
Menü Alanı
Content / İçerik Alanı
Mother / Ana alan
Footer / Alt Alan

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde içerik yönetim sistemleri (CMS) hakkında
doğru tanım bulunmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Statik bir internet sistemidir
Sadece basit internet siteleri için kullanılabilir
Ancak bir bilgisayar uygulaması olarak kullanılır
Veritabanları ile bağlantı kurulamamaktadır
Her bürlü içeriğin yönetilmesini sağlar

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İçerik Yönetim Sistemi (CMS) uygulama
yazılımı indirebileceğimiz site adı doğdu olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

microsoft.com/tr-tr
oracle.org
javaSun.org
joomlatr.org
apple.com/tr
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6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir İçerik Yönetim Sistemilerinde (CMS) web
sitesinin başlık ve banner alanını ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Header / Logo Alanı
Menü Alanı
Content / İçerik Alanı
Mother / Ana alan
Footer / Alt Alan

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Joomla sisteminin tam olarak tanımlayan ifade
bulunmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Statik bir internet sistemi
Yayın yapılabilen sistem
Açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemidir
Özel bir bilgisayar uygulaması
Veritabanı uygulaması

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İçerik Yönetim Sistemi (CMS) uygulama
yazılımı indirebileceğimiz site adı doğdu olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

microsoft.com/tr-tr
oracle.org
javaSun.org
apple.com/tr
drupal.org

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir İçerik Yönetim Sistemi (CMS) web
sitesinin bölümlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Header / Logo Alanı
Menü Alanı
Content / İçerik Alanı
Mother / Ana alan
Footer / Alt Alan

Cevap anahtarı: 1B, 2D, 3E, 4E, 5D, 6A, 7C, 8E, 9D
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6. BİLGİSAYARIMIZA LOKAL SERVER KURULUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. BİLGİSAYARIMIZA LOKAL SERVER KURULUMU
6.1. WampServer Kurulumu
6.2. Sunucu üzerindeki dosyalara erişim sağlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Web sunucu nedir?
Bir bilgisayarı sunucuya dönüştürmek için hangi yazılımlar gereklidir?
Wampserver nedir? Ne amaçla kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sunucu bilgisayarın anlamını ve özelliklerini öğrenir
Bir bilgisayarı sunucuya dönüştürmek için gereken yazılımlar
hakkında bilgi sahibi olur
Wampserver hakkında bilgi sahibi olur ve yazılım kurulumunu
öğrenir
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Anahtar Kavramlar

Sunucu, server, wampserver, php, asp, MySQL, Apache2
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Giriş

VBulletin, WordPress veya Joomla gibi server tabanlı olarak çalışan hazır CMS
sistemlerini bilgisayarımızda çalıştırabilmek için CMS sistemleri oluşturan kodları okuyup
yorumlayacak, veritabanı kullanımını sağlayacak, istemcilerden gelen taleplere yanıt
verebilecek PHP server, Apache2 server ve MySQL gibi yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bunu gerçekleştirmek için bilgisayarımıza tüm bu işlemlere gerçekleştirecek yazılımları
bünyesinde barındıra WampServer isimli yazılımı kullanmak yeterlidir.
WampServer, “Windows Apache MySQL PHP” kelimelerinin baş harflerinden ve
server kelimesinin birleşiminden oluşan bir isimdir. Yani adından da anlaşılabileceği gibi
Windows işletim sistemlerinde çalışan, Apache2 server, PHP server, MySQL ve MyAdmin’in
bulunduğu yazılım ve veritabanı yazılımlarınnın toplamıdır. WampServer programının en
önemli özelliği, bilgisayara yüklenmesi gereken bu yazılımları bir paket dâhilinde bir araya
getirilmesidir. Böyle bir yazılım olmaması halinde her bir yazılımı ayrı ayrı kurmak ve çok
fazla zaman harcamak gerekir WampServer bu işlemi çok kısa bir sürede ve kolayca yapmamızı
sağlamaktadır.
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6.1. WampServer Kurulumu15
WampServer kurulumu için WampServer yazılımını http://www.wampserver.com/
adresinden download bölümüne girerek işletim sistemimize uygun olan 32 bit veya 64 bit olan
yazılım paketini indirmemiz gerekmektedir.

İndirme işlemi sonrasında programı yüklemek için programın Setup.exe dosyasına çift
tıkyarak kurulum işlemini başlatıyoruz. Ekrana ilk gelen pencerede “Next” butonuna tıklayarak
ikinci adıma geçiyoruz.

15

http://www.wampserver.com/en/
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Sözleşmeyi sekmesini seçip onaylıyor ve Next butonu ile ilerliyoruz.
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Kurulacak dizini değiştirmemize gerek yok. Aynı dizine kurulum yapabilirsiniz. Next
butonuna basarak devam ediyoruz.

Hızlı başlat alanına ve masaüstüne kısayol eklemek isterseniz seçebilirsiniz. Next
diyerek devam ediyoruz.
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Install butonu ile kurulumu başlatıyoruz.
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Varsayılan tarayıcı olarak bir web browser seçmemiz gerekmektedir.

Localhost’un çalışması için “Erişime izin ver” butonunu tıkayıp devam edelim.
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SMTP mail için gerekli mail sunucusu bilgileri.

Bu ekran kurulumun tamamlandığını göstermektedir. Finish butonuna tıkladığımmızda
WampServer’ın çalıştığın gösteren aşağıdaki resimde görülen ikon yeşil olarak gözükecektir.
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Araç çubuğundaki ikonun turuncu veya kırmızı olması WampServer’ın kurulumunda
veya çalışmasında bir sorunun olduğunu göstermektedir. Artık bilgisayarınızda PHP’yi
rahatlıkla kodlayabilir ve kullanabilirsiniz.

Eğer logo kırmızı görünüyorsa bir kez üzerine tıklayın. Karşınıza yukarıdaki seçenekler
geldiğinde “Start All Services” seçeneğini seçiniz.

6.2. Sunucu üzerindeki dosyalara erişim sağlama
Apache serverda yayınlamak istediğiniz dosyaları, C:/wamp/www/ yolunda bulunan
dizine kaydederek sunucuda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Bu dizin içinde bulunan dosyaları çalıştırmak için tarayıcınızın adres çubuğuna
http://localhost/dosyaadi.php ya da http://127.0.0.1/dosyaadi.php yolunu kullanmanız
gerekmektedir.
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Localhost, kendi kişisel bilgisayarınızda WordPress gibi CMS (php ile kodlanmış)
scriptlerini çalıştırmanıza yarayan, Mysql veritabanı kurulumu ile dilerseniz dinamik
websiteleri tasarlayıp bu tasarımları test edebileceğiniz yerel sunucudur. Bu sunucuda internet
bağlantısı olmaksızın bir CMS kurabilir ve çalıştırabilirsiniz.
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Bölüm soruları
1. CMS sistemlerini çalıştırmak için ihtiyaç duyduğumuz özellikteki bilgisayarın
adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Web sunucu bilgisayar
Oyun bilgisayarı
Intranet bilgisayar
Medya sunucu bilgisayar
Dosya sunucu bilgisayar

2. CMS sistemi kurduktan sonra yönetebilmek için aşağıdaki seçeneklerden
hangisinin yüklü olmasına gerek yoktur?
a)
b)
c)
d)
e)

PHP server
Apache server
MySQL
PhpMyAdmin
ASP server

3. Bilgisayarımızda lokal olarak çalışacak bir CMS sistemi kurmak için
aşağıdakilerden hangisi yüklemek gerekmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

HTML Server
PHP Server
Medya Server
Streaming Server
File Server

4. CMS sisteminin veritabanı işlemlerini yürütmek amacıyla kullandığımız yazılım
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

PHP
Apache server
MySQL
CMS panel
ASP

5. CMS sistemini oluşturan kodları derleyen ve web sayfaları haline dönüştüren
yazılım aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

HTML Server
PHP Server
Medya Server
Streaming Server
File Server
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6. Bilgisayarımızda lokal olarak sunucu hizmeti alabilmek ve CMS sistemi
çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yüklemek gerekmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

HTML Server
Sadece PHP Server,
Apache, Mysql, PHP
Streaming Server
Sadece File Server

7. Wampserver kurulumu yaparken aşağıdaki seçeneklerden hangisinin dikkate
alınması gerekmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

www klasörünün adı değiştirilmelidir
PHP Server dosyaları kurulum sonunda silinmelidir
Server kurulumu tam olarak sonlandırılmadan programdan çıkılmalıdır
Server kurulumu eksiksiz gerçekleştirilmelidir
File Server versiyonu güncellenmelidir

8. Kurulum aşamasında herhangi bir ayar değiştirmeden server kuurlumu
gerçekleştirildikten sonra sunucu üzerinde yayınlamak istediğiniz dosyaları hangi
dizinde barındırmalıyız?
a)
b)
c)
d)
e)

C:/wamp/www/
D:/wamp/www/
C:/wamp/ww/
D:/wamp/wwww/
E:/wap/www/

9. Server kurulumu gerçekleştirildikten sonra sunucu üzerindeki dosyalarımıza
tarayıcı adres çubuğundan nasıl erişebiliiz?
a)
b)
c)
d)
e)

http://host/dosyaadi.php
http://localhost/dosyaadi.php
http://lochost/dosyaadi.php
hp://localhost/dosyaadi.php
http://localht/dosyaadi.php

10. CMS sisteminin veritabanı arayüz paneli işlemlerini yürütmek amacıyla
kullandığımız yazılım aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

PHP
Apache server
MySQL
PhpMyAdmin
CMS Panel

Cevap anahtarı: 1A, 2E, 3B, 4C, 5B, 6C, 7D, 8A, 9B, 10D
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7. BLOG KURULUMU: WORDPRESS ÖRNEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. BLOG KURULUMU: WORDPRESS ÖRNEĞİ
7.1. Database Oluşturmak
7.2. Wordpress sisteminin indirilmesi ve kurulması

79

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Veritabanı yönetim sistemi nedir?
CMS sistemini çalıştırmak için kullanılan database nasıl oluşturulur?
Veritabanı oluştururken nelere dikkat etmemiz gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Veritabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
Database oluşturulması ve kullanılması hakkında bilgi sahibi
olur.
Veritabanı oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar
hakkına bilgi sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar

Veritabanı, database, phpMyAdmin, wordpress, blog kurulumu
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7.1. Database Oluşturmak
Wordpress kurulumu öncesinde kurulum sırasında istenen ve sitemizin verilerinin
depolanacağı veritabanını oluşturmamız gerekmektedir. Veritabanı oluşturmak için araç
çubuğunda bulunan WampServer butonuna tıklayıp phpMyAdmin seçeneğini seçerek
veritabanı oluşturmak için veritabanı yönetim sistemini açıyoruz.
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Açılan sayfadanın sol üst köşesinde yer alan “Yeni” seçeneğini seçiyoruz ve yeni bir
veritabanı oluşturuyoruz.

Veritabanı oluştur alanına veritabanına vermek istediğimiz adı ve veritabanının hangi
karakter setinde oluşturulması istendiği seçeneğini seçiyoruz.
Karakter seti olarak utf8_general_ci seçmenizi öneririz içerisinde Türkçe karakterleri
barındarması itibariyle sorun çıkmadan sitemizi kurabiliriz. Seçimi yaptıktan sonra “Oluştur”
butonunu tıklayarak veritabanımızı oluşturuyoruz.
Klasik phpMyAdmin kullanıcı adı root ve şifresi ise yoktur. Dilerseniz kullanıcı
oluşturma kısmından kullanıcı oluşturup o kullanıcıyı yeni oluşturduğunuz databaseye
atayabilirsiniz.

7.2. Wordpress sisteminin indirilmesi ve kurulması
Wordpress sistemini indirmek için kesinlikle sistemin kendi resmi sitesini kullanmak
gerekmektedir. Wordpress sistemi açık kaynaklı bir sistem olduğu için resmi sistenin dışında
başka bir yerden almanız kuracağınız sitenin virüsler barındırması ve tehlikeli olması durumunu
doğuracaktır.
https://tr.wordpress.org/ adresinden sağ orta kısımda bulunan mavi butona tıklayarak
son versiyonu indiriyoruz.
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WordPress sisstemi Zip dosyası olarak bilgisayara indirilecektir. Localhost’umuzda
bulunan root klasörüne giderek indirmiş olduğumuz zip dosyasının içindeki Şimdi ise
Localhost’umuzda bir klasör oluşturacağız ve indirdiğimiz WordPress’in içersindeki dosyaları
klasöre atacağız. Klasörü açmak için:, C:\wamp\www dizinine gidebilir veya WampServer
ikonuna tıklayarak www director seçeneğini seçebilirsiniz
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Açılan klasör local server’in root alanı bu klasörde olan tüm dosyaları silebilirsiniz. Boş
ve temiz bir klasörle işe başlamak için wordpress sitesinden indirdiğimiz zip dosyasını açarak
içindeki bütün dosyaları buraya kopyalıyoruz.
Tarayıcımızın adres çubuğuna 127.0.0.1 veya localhost yazıp enter tuşuna bastığımızda
karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.
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Başlayaım butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran karşımıza çıkacaktır. Bu ekranda
veritabanı ismi, kullanıcı adı, şifresi, sunucu adresi ve oluşturulacak tabloların ön ek kullanılıp
kullanılmayacağı sorulmaktadır.
Bu ekranda veritabanı adı olarak phpMyAdmin panelinde oluşturduğumuz veritabanı
ismini eksiksiz olarak giriyoruz. Kullanıcı adı ve parola bölümüne eğer herhanbi bir değişiklik
yapmadıysanız kullanıcı adı bölümüne “root” yazarak parola bölümünü ise boş bırakarak
geçebilirsiniz. Veritabanı sunucusu alanını farklı bir sunucu kullanmadığınız sürece
değiştirmeyin localhost olarak kalsın. Tablo eki alanına ise veritabanından olulturulan
tabloların wordpress sistemine ait olduğunu kolayca anlayabilmek için sistem otomatik olarak
“wp_” ön ekini koymaktadır. Eğer isterseniz değiştirebilirsiniz yada bir şey yapmadan
geçebilirsiniz. Tüm bu alanları doldurduktan sonra gönder butonuna tıklıyor ve geçiyoruz.
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Gönder butonuna tıkladıktan sonra girmiş olduğumuz tüm bilgiler doğru ise karşımıza
kurulum onayı ekranı çıkmaktadır.
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Kurulum yap butonuna tıkladıktan sonra ise sistem yüklenmekte ve ekrana Site başlığı,
Kullanıcı adı, Parola, E-posta adresiniz, Arama motoru görünürlüğü bilgilerinin girildiği sayfa
çıkmaktadır. Bilgileri doldurup Wordpress’i Kur butonuna tıklıyoruz.

Wordpress’i Kur butonuna bastıktan sonra siteniz kurulmuş olacaktır. Artık yönetim
paneline girebilir ve sitenizi yönetebilirsiniz.
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Bölüm soruları
1. Kendi bilgisayarımızda bir CMS sistemi çalıştırabilmek için yüklenmesi gereken
yazılımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

HTML Server
PHP, ASP, Server
Medya Streaming Server
Apache, PHP, MySQL
FTP Server

2. Kendi bilgisayarımızda bir CMS sistemi çalıştırabilmek için kurulması gereken
yazılımları bir paket halinde sunan yazılım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Fileniserver
Kapingserver
Duringserver
Finalserver
Wampserver

3. Bilgisayarımıza yüklediğimiz wampserver yazılımının online olarakta server
hizmeti vermesi için yapılması gereken işlem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Wampserver ikonu sağ tıklanıp MySQL seçeneği seçilir
Wampserver ikonu sağ tıklanıp Put Online seçeneği seçilir
Wampserver ikonu sağ tıklanıp Apache seçeneği seçilir
Wampserver ikonu sağ tıklanıp Localhost seçeneği seçilir
Wampserver ikonu sağ tıklanıp PHP seçeneği seçilir

4. CMS sistemi çalıştırabilmek için kullanılan veritabanı sistemi aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

phpMySQL
MySQL
NetSQL
MSAcces
MSQL

5. CMS sistemi çalıştırabilmek için kullanılan veritabanını yönetmek için kullanılan
panel aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

phpMyAdmin
MySQLphpAdmin
CMSAdmin
MSAcces Admin
MSQL Admin
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6. Kendi bilgisayarımızda bir CMS sistemi çalıştırabilmek kurulması gereken
yazılımları bir paket halinde sunan yazılım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Fileniserver
Kapingserver
Duringserver
Finalserver
Wampserver

7. CMS sistemininin kurulumuna geçmeden önce yapılması gereken ilk işlem
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Wampserver yazılımını yeniden kurmak
Bigisayarımızı yeniden başlatmak
Veritabanını oluşturmak
Php serveri kaldırmak
Wampserver yazılımı kapatmak

8. Veritabanı oluşturuken Türkçe karakter sorunu yaşamamak için veritabanı
karakter seti olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisinin seçilmesi gerekmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

utf8_iso_ci
utf8_general_ci
utf8_iso1954
utf8_latin_ci
utf8_gen_ci

9. CMS sistemini kurmak için sistem dosyalarının edinilmesi gereken yer aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Programcılar tarafından edit edilen sistemlerden
İnternet üzerinden herhangi bir siteden
Forum sayfalarından
CMS sisteminin resmi sitesi
Warez ve crack siteleri

10. Wordpress CMS sistemini kurmak için Türkçe kurulum dosyalarını
indirebileceğimiz internet sitesi seçeneği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

wordress.org
tr.wrdpres.org
wordpress.org
wordprss.com
tr.wordpress.org

Cevap Anahtarı: 1C, 2E, 3B, 4B, 5A, 6E, 7C, 8B, 9D, 10E
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8. WORDPRESS YÖNETİM PANELİ VE AYARLAR - 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8. WORDPRESS YÖNETİM PANELİ VE AYARLAR - 1
8.1. Ayarlar
8.2. Görünüm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular






Wordpress kurulumu nasıl gerçekleştirilir?
Yönetim Paneli kullanım nedenleri nelerdir?
Wordpress Ayarlar bölümü nasıl kullanılır?
Wordpress Görünüm ayarları nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Wordpress sistemini kurulumunun gerçekleştirilmesi hakkında
bilgi sahibi olur.

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetim Paneli kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
Wordpress Ayarlar bölümünün kullanımını öğrenir.
Wordpress Görünüm ayarları hakkında bilgi sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar

Wordpress, yönetim paneli, Wordpress yazma ayarları, Wordpress tartışma ayarları,
Wordpress sayfa ayarları, temalar,
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Wordpress yönetim paneline localhost/wp-admin yazarak sitemizin yönetim paneli giriş
ekranına giriyoruz. Bu ekranda kullanıcı adı ve parolamızı yazarak yönetim paneline giriş
yapıyoruz.

Kullacıcı adı ve parola giriş yaptıktan sonra Wordpress sisteminin yönetim paneline ve
karşılama ekranına ulaşıyoruz.
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8.1. Ayarlar
Yönetim panelinin Ayarlar sekmesi altında bulunan Genel, Yazma, Okuma, Tartışma,
Ortam ve Kalıcı Bağlantılar alt menüleri ile sitemizin ayarlarını gerçekleştiriyoruz.

a) Genel: Sitenin başığını, sloganını, sitenin URL adresini, admin iletişim adresini,
Sisteme yeni üye olan kullanıcılara verilecek otomatik rollerin ne olacağı, sitenin zaman
ayarlarını ve sitenin dilinin ne olacağı gibi ayarlar bu ekrandan yapılmaktadır.
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b) Yazma: Bu başlığın altında varsayılan yazı kategorisi, varsayılan yazı biçimi, eposta ile yazma ayarları gibi ayarlar bulunmaktadır.
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c) Okuma: Bu bölümden ön sayfa görünüm ayarlarını, bloğunuzda bir sayfada en çok
kaç yazının görülebileceği ve her yazı için ekranda tam metin veya özet metin gösterme
seçenekleri bulunmaktadır.
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d) Tartışma: Bu ayar bölümünde sitemizin etkileşim özelliklerine müdehale
edebiliyoruz. Özellikle sayfalarımıza yapılacak yorumları ve bu yorumlar yapıldığında
yöneticinin uyarılması vb. özellikleri ayarlayabiliyoruz.
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e) Ortam: Bu bölünde ise sitemize yükleyeceğimiz fotoğrafların yazılara
eklendiğinde görünecek boyutlarını ayarlıyoruz. Küçük, orta ve büyük resim boyutlarını
ayarlayıp tanımlamalarını yapabiliyoruz.
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f) Kalıcı Bağlantılar: Bu bölümde sitemizin içinde dolaşırken adres çubuğunda
görünecek bağlantı çeşitlerini ayarlıyoruz. Düz, gün ve isim, ay ve isim, sayısal, yazı ismi gibi
hazır seçeneklerin yanında özel yapı formatı ile istediğimiz özellikte bağlantılar
oluşturabiliyoruz.
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8.2. Görünüm
Bu bölümde sitemizin görünüm ayarlarını düzenlemekteyiz. Bölüm içinde bulunan
temalar, bileşenler, menüler, üst kısım alanı, arkaplan seçenekleri ile sitemizin arayüzünü
değiştirebilir ve tasarlayabiliriz.

a) Temalar: Bu bölümünden sitenin arayüzü olan tema yükleme ve yüklü temalardan
seçim yapabiliriz. Seçmek istediğimiz temayı seçerek etkinleştir dememiz temanın
uygulanması için yeterli olmaktadır.

Seçtiğimiz temayı özelleştir butonuna tıklayarak site başlığını değiştirme,
sologanı belirleme, site renklerini değiştirme, sabit ön sayfaları belirleme, sitede kullanılan
fontları değiştirme gibi işlemleri yapabiliriz.
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b) Özelleştir: Seçtiğimiz tema üzerinde yapmak istediğimiz değişikleri kolayca
yapabileceğimiz bu alanda sitenin adını, sloganını, renklerni, üst kısım görseli vb.
değişikliklieri gibi arayüz değiştirme özellikleri bulunmaktadır.

c) Bileşenler: Bu bölümde sitenin ana safasında veya iç sayfalarında sayfalarda sabit
olarak durmasını istediğimiz, site kullanıcılarına siteyi gezerlerken kolaylık sağlayacak
bileşenleri düzenleyebiliriz. Öreğin tüm iç sayfalara girildiğinde sayfanın sağ üst köşesinde
kategorileri dizerek site kullanıcılarını rahatlıkla kategoriler arasında dolaşmasını
sağlayabiliriz.

d) Menüler: Sitemizin gerek ana dolaşım menüsünü gerekse alt ulaşım menülerini bu
bölümden yapmaktayız. Ergonomik bir tasarım için olmazsa olmaz bir bileşen olan menüler bu
bölümde kolayca oluşturulabilir ve yönetilebilir.
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e) Üst Kısım Görseli: Bu alandan sitemizin üst bölümü olan (header) kısıma görsel
ekeleyebilmekteyiz. Gerek sitenin logosunu gerekse sitenin görselliğini arttırmak için bir
görseli bu alandan ekleyebiliriz. Eklemek istediğimiz görseli yeni görsel ekle butonuna
tıklayarak seçebilir ve ekleyebiliriz.

f) Arka Plan Görseli: Bu alandan ise sitenin arka planında sürekli görünecek olan bir
görseli seçerek ekleyebiliriz. Sitenin tüm sayfalarında görülecek olan bu görseli görsel seç
butonuna tıklayarak seçebiliriz.
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g) Temaları Düzenle: Bu alanda temamızı oluşturan php uzantılı dosyaları site
üzerinden ve herhangi bir ekstra programa ihtiyaç duymadan düzenleyebilir ve kaydedebiliriz.
Kod bilgisinin gerektiği bu alanda bilgimiz dahilinde düzenlemeler yapabiliriz.
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Bölüm soruları
1. Lokal bilgisayarımıza yüklediğimiz Wordpress CMS sisteminin yönetim paneline
giriş yapabilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

wordpress.com/wp-admin
localhost/wp
wp-admin/localhost
localhost/wp-admin
192.168.1.1/admin

2. Wordpress sisteminde site kullanıcı ve ziyaretçilerinin site içeriğine yorum
yapabilme özelliğinin ayar seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü
Ayarlar / Görünüm
Ayarlar / Tartışma
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar
Ayarlar / Okuma

3. Wordpress sisteminde tartışma ayar bölümünde bulunan “Yorum el ile
onaylanmalı” seçeneğinin seçilmiş olması aşağıdakilerin hangisini ifade
etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ziyaretçilerin her yazıya yorum yapabileceğini
Kullanıcıların her yazıya yaptıkları yorumların otomatik olarak yayınlanacağını
Ziyaretçilerin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmadan yorum yapabileceklerini
Kullanıcıların kullanıcı adı şifre girmeden yorumlarının yayınlanabileceğini
Yapılan yorumların yayınlanmadan önce yönetici tarafından onaylanması
gerektiğini

4. Wordpress sisteminde tartışma ayar bölümünde bulunan “Yorum yazanın
önceden onaylanmış bir yorumu olmalı” seçeneğinin seçilmiş olması aşağıdakilerin
hangisini ifade etmektedir?
a) Ziyaretçilerin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmadan yorum yapabileceklerini
b) Yapılan yorumun doğrudan yayınlanması için yorum yapanın yönetici
tarafından onaylanmış bir yorumunun olması
c) Kullanıcıların her yazıya yaptıkları yorumların otomatik olarak yayınlanacağını
d) Ziyaretçilerin her yazıya yorum yapabileceğini
e) Yapılan yorumların yayınlanmadan önce yönetici tarafından onaylanması
gerektiğini
5. Wordpress sisteminde site kullanıcı ve ziyaretçilerinin site içeriğine tartışma
yapabilme ayar bölümünde bulunan “Kullanıcılar yorum yapmak için kayıt
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olmalı ve giriş yapmalılar” seçeneğinin seçilmiş olması aşağıdakilerin hangisini
ifade etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kullanıcıların her yazıya yorum yapabileceğini
Ziyaretçilerin her yazıya yorum yapabileceğini
Ziyaretçilerin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmadan yorum yapabileceklerini
Kullanıcıların kullanıcı adı şifre girmeden yorum yapabileceğini
Kullanıcıların yorum yapmak için kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaları
gerektiğini

6. Wordpress sisteminde tartışma ayar bölümünde bulunan “Yorum yazanın
önceden onaylanmış bir yorumu olmalı” seçeneğinin seçilmiş olması aşağıdakilerin
hangisini ifade etmektedir?
a) Ziyaretçilerin her yazıya yorum yapabileceğini
b) Kullanıcıların her yazıya yaptıkları yorumların otomatik olarak
yayınlanacağını
c) Ziyaretçilerin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmadan yorum yapabileceklerini
d) Yapılan yorumun doğrudan yayınlanması için yorum yapanın yönetici
tarafından onaylanmış bir yorumunun olması
e) Yapılan yorumların yayınlanmadan önce yönetici tarafından onaylanması
gerektiğini
7. Wordpress sisteminde sitemizin adres çubuğundaki adres alanını
değiştirebileceğimiz ayar seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü
Ayarlar / Tartışma
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar
Ayarlar / Okuma
Ayarlar / Görünüm

8. Wordpress sisteminde sitemizin başlığı, sloganı gibi genel bilgileri
değiştirebileceğimiz ayar seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü
Ayarlar / Görünüm
Ayarlar / Tartışma
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar
Ayarlar / Genel Ayarlar
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9. Wordpress sisteminde sitemizin tarih, saat ve zaman biçimi gibi zaman ayarlarını
değiştirebileceğimiz ayar seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü
Ayarlar / Genel Ayarlar
Ayarlar / Tartışma
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar
Ayarlar / Görünüm

10. Wordpress sisteminde site kullanıcı ve ziyaretçilerinin site içeriğine yorum
yapabilme özelliğinin kontrol edilebildiği ayar seçeneği aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü
Ayarlar / Görünüm
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar
Ayarlar / Tartışma
Ayarlar / Okuma

Cevap anahtarı: 1D, 2C, 3E, 4B, 5E, 6D, 7C, 8E, 9B, 10D
112

9. WORDPRESS YÖNETİM PANELİ VE AYARLAR - 2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. WORDPRESS YÖNETİM PANELİ VE AYARLAR - 2
9.1. Eklentiler
9.2. Kullanıcılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular






Wordpress sistemine daha fazla özellik katabilmek için yapılması gerekenler
nelerdir?
Wordpress Eklenti ayarları nasıl yapılır?
Wordpress Kullanıcı ayarları nasıl yapılır?
Wordpress Kullanıcı tipleri ve sahip oldukları yetkiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Wordpress sistemine eklentiler yükleyerek daha fazla özellik
kazandırmayı öğrenir.

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Wordpress Eklenti ayarları yapmayı öğrenir.
Wordpress Kullanıcı tipleri ve sahip oldukları yetkiler hakkında
bilgi sahibi olur.
Wordpress Kullanıcı ayarları yapmayı ve kullanıcıları
yönetmeyi öğrenir.
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Anahtar Kavramlar

Wordpress kullanıcıları, kullanıcı yetkileri, eklentiler, pluginler, bileşenler
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9.1. Eklentiler
Sitemizin özelliklerini ve işlevselliğini arttırmak amacıyla sitemize eklentiler (plugin)
yükleyebiliriz. Örneğin sitede çeşitli formlar doldurtmak ve kayıtlar almak için formbuilder vb.
eklentiler gibi wordpress’in eklenti havuzunda bulunan tüm eklentileri kolayca sitemize
yükleyerek siteye ek özellikler kazandırabiliriz. Bu eklentilerin bazıları ücretli olduğu gibi
binlercesi de ücretsiz olarak sunulmaktadır.

a) Yüklü eklentiler: Bu alan sitede yüklü olan eklentileri görüntülemeye ve onlar
üzerinde işlemler yapmaya yaramaktadır. Eklentileri etkinleştirme, kaldırma, ayarlarını
değiştirme, silme ve güncelleme işlemleri bu alandan gerçekleştirilmektedir.

b) Yeni Ekle: Bu bölümde ise sitemize yeni eklentiler kurmak için arama ve yükleme
alanı bulunmaktadır. Wordpress’in eklenti havuzunda yeni ekle butonuna tıklayarak arama
yapabilir istediğimiz eklentiyi bulabilir ve yükle butonuna tıklayarak sitemize yükleyebiliriz.
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9.2. Kullanıcılar
Sitemizin yönetim ve işletim işlevlerini gerçekleştiren kullanıcıların yönetim bölümü
olarak tanımlayabileceğimiz kullanıcılar bölümü, CMS sistemlerinin kullanıcılarına sunduğu
en önemli işlevlerinden biridir. Kullanıcılar bölümünde sitemize üye olan veya yönetici
tarafından tanımlanmış kullanıcıları görebilmekte ve yönetebilmekteyiz.
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a) Yeni Kullanıcı Ekle: Wordpress sisteminde site kullanıcıları üyelik kayıtlarını
ayarlar bölümünden yapacağımız bir ayar sonucunda kendileri de yapabilirler, yönetici
tarafından teker teker girilmek suretiyle de kayıt edilebilirler.
Kullanıcı yetkileri:
 Abone: Sistemde sadece yorum atabilme yetkisi vardır. Yorum sistemi üyeliğe
dayalı olan WordPress bloglarda kullanılabilecek üyelik seviyesidir.
 İçerik Sağlayıcı: Kendi yazılarını ekleyebilir, yazılarına resim vb. dosya
ekleyebilir. Yazıları yönetici onayından geçmeden yayınlanmaz.
 Yazar: İsminden de anlaşılayacağı gibi, eklediği içerikleri yönetici onayına tabi
tutulmaz direk yayınlanır. Kendi yazılarını silme ve düzenleme yetkisine sahiptir.
 Editör: WordPress blogunuzda yazıları, yorumları, sayfaları, kategorileri,
bağlantıları düzenleme yetkisine sahiptir.
 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.

Eklemek istediğimiz kullanıcının kullanıcı adını, e-postasını, adı ve soyadını, parolasını
ve vermek istediğimiz yetki derecesinde yukarıdaki yetkilerden birini seçerek ekle butonuna
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tıklayıp yeni kullanıcıyı oluşturabiliriz. Bu işlem sonucunda yeni oluşturulan kullanıcı sisteme
giriş yapabilir ve yetkisi dâhilinde işlemler yapabilir.
b) Profil: Bu bölümde her kullanıcı kendi profil ayarlarını yaparak sisteme yapmış
olduğu ayarlar ile giriş yapabilirler. Yönetim panelinin renk ayarları, görünüm seçenekleri,
profil fotoğrafı gibi bir çok ayarı bu alandan gerçekeleştirebilirsiniz.
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Bölüm soruları
1. Wordpress sisteminde ziyaretçilerin ve kullanıcıların her yorumunun doğrudan sitede
yayınlanması için tartışma ayarlarında
( 1 ) Yorum el ile onaylanmalı
( 2 ) Yorum yazanın önceden onaylanmış bir yorumu olmalı
seçeneklerinde ne tür bir işlem yapılması gerekmektedir?

a)
b)
c)
d)
e)

( 1 ) ve ( 2 ) seçili olmamalı
( 1 ) seçili olmalı ( 2 ) seçili olmamalı
( 1 ) seçili olmamalı ( 2 ) seçili olmalı
( 1 ) ve ( 2 ) seçili olmalı
( 1 ) seçili olmalı ( 2 ) seçili olmalı

2. Wordpress sisteminde ziyaretçiler ve kullanıcılar tarafından yapılan yorumların
sistem tarafından otomatik olarak denetlenerek uygunsuz olanların onay için
bekletilmesi işlemi için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Yorumlar için kara liste alanına anahtar kelimeler girilmeli
Yorum el ile onaylanmalı seçeneği işaretlenmeli
Yorum Denetimi alanına anahtar kelimeler girilmeli
Yorum yazanın önceden onaylanmış bir yorumu olmalı
Yorum Denetimi alanı boş bırakılmalıdır

3. Wordpress sisteminde ziyaretçiler ve kullanıcılar tarafından yapılan yorumların
sistem tarafından otomatik olarak denetlenerek uygunsuz olanların kara listeye
alınması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Yorum Denetimi alanına anahtar kelimeler girilmeli
Yorumlar için kara liste alanına anahtar kelimeler girilmeli
Yorum Denetimi alanı boş bırakılmalıdır
Yorum el ile onaylanmalı seçeneği işaretlenmeli
Yorumlar için kara liste alanı boş bırakılmalıdır

4. Wordpress sisteminde yeni kayıt olan kullanıcılara verilecek yetkinin varsayılan
ayarlarının değiştirilmesi seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
Ayarlar / Tartışma / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
Ayarlar / Genel Ayarlar / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
Ayarlar / Görünüm / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
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5. Wordpress sisteminde “Admin” veya “Yönetici” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir
Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
Editörün vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir
Yazarlara verilen yetkiler ile aynı yetkilere sahiptir

6. Wordpress sisteminde “Admin” veya “Yönetici” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir
Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
Editörün vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
Yazarlara verilen yetkiler ile aynı yetkilere sahiptir
Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir

7. Wordpress sisteminde “Editör” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir
Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
Yazarlara verilen yetkiler ile aynı yetkilere sahiptir
Siteyi oluşturan yazıları, yorumları, sayfaları, kategorileri, bağlantıları
düzenleme, silme yetkisine sahiptir
e) Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir

a)
b)
c)
d)

8. Wordpress sisteminde “İçerik Sağlayıcı” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir, içeriğinin yayınlanması için
yönetici onayı gerekir
b) Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
c) Site yöneticisinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
d) Yazarlara verilen yetkiler ile aynı yetkilere sahiptir
e) Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir
9. Wordpress sisteminde “Abone” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir, içeriğinin yayınlanması için
yönetici onayı gerekir
b) Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
c) Site yöneticisinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
d) Sadece yorum yapabilme yetkisine sahiptir
e) Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir
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10. Wordpress sisteminde “Yazar” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) Yönetici onayı gerekmeden içerik ekleme yetkisine sahiptir, kendi yazılarını
silme ve düzenleme yetkisine sahiptir
b) Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
c) Site yöneticisinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
d) Sadece yorum yapabilme yetkisine sahiptir
e) Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir

Cevap anahtarı: 1A, 2C, 3B, 4D, 5E, 6C, 7D, 8A, 9D, 10A
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10.BLOG TASARIMI VE GATGET KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10. BLOG TASARIMI VE GATGET KULLANIMI
10.1. Tema
10.2. Tema seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar
10.3. Temaların yüklenmesi
10.4. Temaların kurulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular






Blog’umuzun tasarımı ve gatget kullanımı nasıl gerçekleştirilir?
Wordpress tema seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Wordpress temaların yüklenmesi nasıl gerçekleştirilir?
Wordpress temaların tasarımı nasıl gerçekleştirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Blog tasarımı ve gatget kullanımını öğrenir.
Wordpress tema seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar
hakkında bilgi sahibi olur.
Wordpress temaların yüklenmesi hakkında bilgi sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar

Wordpress theme, tema, bileşen, tema tasarımı
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Giriş

Oluşturduğumuz sitemizin tasarımını yüklü olan veya sonradan yüklediğimiz temalar
üzerinden gerçekleştirmekteyiz. Bu bölümde temaların tasarımı ve eklentilerin (Plugin Gatget) kurulumu düzenlenmesini inceleyeceğiz.
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10.1. Tema
Tema, sitemizin görünen yüzü, arayüzü ve ziyaretçiler tarafından kullanılan sitenin
çalışma sistemi olarak tanımlayabiliriz. Temalar genel olarak sitemizin tasarımı olarak da
değerlendirilebilir. Temayı, sitemizin omurga sistemini oluşturan Wordpress sistemine
giydirilen bir beden olarak da tanımlayabiliriz. Ya da bir bedene giydirilen giysi olarak da
tamımlayabiliriz.
Tema, sitenin görünümünü ve işlevlerini belirler. Seçtiğin temaya göre blogun; spor,
resmi, rahat, ciddi, eğlenceli, çocuksu ya da ürkütücü gözükebilir. Blogunun ihtiyacı olan
kıyafeti seçtiğinde, işlevlerde değişmektedir.
Temaların en önemli özelliği kolay yüklenebilir olması ve bir tıklama ile sitenin tüm
görüntüsünün bir anda değişebilir olmasıdır. Bunun yanında görsel gücü ve ergonomisi de çok
önemlidir.
Sitemizde tema seçimini yaparken öncelikle sitemizin içeriğine uygun bir şekilde
kurgulanmış bir tema seçmek çok önemlidir. Bu seçimi yaparkende kagegorize edilmiş bir
şekilde sunulan temaları tercih etmek önemlidir. Örneğin, oluşturacağımız site bir haber portalı
hizmeti verecekse tamanında buna uygun olarak tasarlanmış bir tema olması önemlidir. Bunun
yanında biz bir şirket sitesi tasarlamak istiyorsak yine temamızın bir şirketin sitesini oluşturacak
şekilde tasarlanmış tema olması önemlidir.
Temalar, ekonomik açıdan ücretli ve ücretsiz olarak ikiye ayrılır. Ücretsiz temalar ile
ücretli temalar arasında tasarım ve işlevsellik açısından farklılıklar bulunması doğaldır.

10.2. Tema seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar
Tema seçiminde en önemli konu bir önceki konuda da bulunan sitemizin içeriğine
uygun bir temanın seçilmesidir. Bunu yaparkende oluşturulmak istenen sitenin arayüzünün eğer
bir kişisel site ise kişiliğimi yansıtabilir mi? ya da bir ürün sitesi ise pazarladığım ürünü
yansıtabilir mi? Gibi sorular sormak ve yanıtlara göre hareket etmek gerekir.
Bunun yanın da sitemizin genişleme olasılığını dikkate aldığımızda temanın buna
müsaade edip etmeyeceği de önemli bir husustur.
Tasarım açısından bakacak olursak temanın, sitede öne çıkarmak istediğim mesajlarımı
ya da ürünlerimi ziyaretçilerime gösterebilmeme olanakları sunup sunmadığı da diğer bir
önemli husustur. Ayrıca ilerleyen zamanlarda değişen teknolojik yenilikler ışığında temanın
tasarım ve güncellemesi için çalışan birilerinin olup olmadığı da önemlidir.
Teknik açıdan bakacak olursak tema oluşturulurken tasarlanan fonksiyonları, sitede
yapmak istediklerimi karşılayıp karşılamadığı, kim tarafından üretildiği (herhangi bir kişi
tarafında mı yokda bir tema üreticisi firma tarafından mı? Bu soru güvenli açısından çok önemli
bir sorudur. Yüklediğiniz tema ile kötü niyetli insanlara alet olabilirsiniz.). Gerekli durumlarda
teknik destek alabileceğiniz bir üretici mi? Soruları yanıt bulmalıdır.
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Ayrıca sayfa düzeninin esnek yapıda olması bize sitemizi tasarlarken kolaylık
sağlayacaktır. Son olarak kullanmak istediğimiz temayı başkalarınında kullanıp
kullanmadığına bakmak birebir görünümü aynı olan siteler olarak tekrara düşmemek açısından
önemli bir konudur.

10.3. Temaların yüklenmesi
Yönetim panelinde görünüm menüsüne tıklayarak temalar bölümüne ulaşabiliriz. Bu
alanda sitemizde yüklü olan temaları ve bu temaların durumları etkin veya etkin değil olarak
görülmektedir. Etkin tema sitede hali hazırda uygulan tema demektir ve hali hazırda sadece bir
tema etkin olabilir. Aynı anda birden çok temayı etkinleştiremeyiz.

Etkinleştirmek ve siteye uygulamak istediğimiz temayı seçerek Etkinleştir seçeneğini
seçmemiz temanın uygulanması için yeterlidir.
Yeni tema yükleme:
Sitemize yeni bir tema yüklemek için yeni tema ekle butonuna tıklayarak yeni tema
yükleme alanını açabirlir ve Wordpress sisteminin binlerce temayı barındıran tema havuzundan
arama yapmak suretiyle yeni bir tema bulabiliriz.
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Bu alanda yapmış olduğumuz kategori aramasına göre sonuçlar binlerce seçenekten
birkaç seçeneğe kadar düşebilmektedir. Örneğin aşağıda bulunan resimde “spor” anahtar
kelimesi ile yapılan aramada “22” tema bulunmuştur.
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10.4. Temaların kurulması
Wordpress tema havuzundan arama yaparak bulduğumuz temanın özelliklerini ve ön
izlemesine inceleyebilir yüklemeye karar verdiğimiz takdirde ise kur butonuna tıklayarak
kolayca kurulumunu sağlayabiliriz.
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Kur butonuna tıkladığımızda temayı oluşturan dosyalar Wordpress sunucularından yerel
sunucumuza yüklenecek ve etkinleştirme yapılabilecek duruma getirilecektir. Canlı ön izleme
ve beğeni dururumumuzda etkinleştir butonuna tıklayarak temayı etkinleştirebilir ve sitemizin
arayüzünü değiştirebiliriz.

Daha sonra özelleştir butonuna tıklayarak da istemiş olduğumuz değişiklilleri kolayca
yapabiliriz.
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Sitenin tema yüklendikten sonraki görünümü

136

Bölüm Soruları
1. Wordpress sisteminde sitemizin arayüzünü değiştirmek amacıyla yüklenen
tasarımlara verilen ad aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Media / Ortam
View / Görünüm
Widget / Bileşen
Plugin / Eklenti
Theme / Tema

2. Wordpress sisteminde sisteme yüklü pluginlerin yönetiminin yapıldığı menü
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortam
Görünüm
Ayarlar
Eklentiler
Temalar

3. Wordpress sisteminde sitemizin arayüzünü değiştirmek amacıyla yükleyeceğimiz
tasarımları yükleme you aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortam / Yeni Ekle
Temalar / Yeni Ekle
Görünüm / Eklentiler / Yeni Ekle
Ayarlar / Yeni Ekle
Eklentiler / Yeni Ekle

4. Wordpress sisteminde sitemizin arayüzünü değiştirmek amacıyla yüklediğimiz
temayı aktif hale getirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini uygulamak
gerekmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Etkinleştir
Tema / Yükle
Ayarlar / Yeni Ekle
Tema / Etkinleştir
Eklentiler / Yeni Ekle

5. Wordpress sisteminde sitemize ek özellikler kazandırmak amacıyla yüklenen
modüllere verilen ad aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Subscribe / Abone
Plugin / Eklenti
Theme / Tema
Widget / Bileşen
Word / Kelime
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6. Wordpress sisteminde özel sayfalar oluşturma işlemi aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yazılar / Yeni Ekle
Görünüm / Yeni Ekle
Sayfalar / Yeni Ekle
Sayfalar / Etiketler / Yeni Ekle
Eklentiler / Yeni Ekle

7. Wordpress sisteminde sitemize ek özellikler kazandırmak için eklenti yüklediğimiz
alan aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortam / Yeni Ekle
Görünüm / Eklentiler / Yeni Ekle
Ayarlar / Yeni Ekle
Eklentiler / Yeni Ekle
Temalar / Yeni Ekle

8. Wordpress sisteminde kullanıcıların yapmış oldukları yorumları onaylama,
reddetme ve silme alanı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yazılar
Yorumlar
Sayfalar
Sayfalar
Eklentiler

Cevap anahtarı: 1E, 2D, 3B, 4D, 5B, 6C, 7D, 8B
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11. BLOG YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. BLOG YÖNETİMİ
11.1. Kullanıcılar ve yetki dereceleri
11.2. Blog yönetim ilkelerinden bazıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Wordpress Blog yönetimi nasıl gerçekleştirilir?
Wordpress kullanıcı tipleri ve yetki dereceleri nelerdir?
Wordpress blog yönetim ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Wordpress Blog yönetimi nasıl gerçekleştirildiği hakkında
bilgi sahibi olur.

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Wordpress kullanıcı tipleri ve yetki derecelerini öğrenir.
Wordpress blog yönetim ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar

Wordpress yönetimi, kullanıcı türleri, kullanıcı yetkileri, sistem güvenliği
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Giriş
Worpress sisteminde hazırlan bir bloğun yönetimi kayıtlı kullanıcılar tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bu kullanıclar yetkileri dâhilinde sisteme katkıda bulunmaktadırlar.
Kullanıcların yetkileri ve sınırlılıkları sistem tarafından belirlenmesine rağmen site yöneticisi
tarafından değiştirilmekte, arttırılmakta veya azaltılmaktadır.
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11.1. Kullanıcılar ve yetki dereceleri
Abone: Herkesin kayıt formunu doldurup üye olmasına izin verilen sistemlerde gerekli
bilgileri vererek Abone üyesi olan ve sadece izin verilen yazılara yorum yapabilme yetkisine
sahip olan kullanıcı türüdür. Sistemde sıradan bir ziyaretçiden tek farkı yorum yapabilmesidir.
Yorum sistemi üyeliğe dayalı olan WordPress bloglarda kullanılabilecek üyelik seviyesidir. Bu
tür bloglarda genelde ilk kayıtlar Abone seviyesinde alınır ve sonra istenmesi dahilinde yönetici
tarafından yetkileri arttırılabilir.
İçerik Sağlayıcı: Sistemde içerik sağlayıcı olarak yetkilendirilmiş kullanıcı site
içeriğini geliştirmek amacıyla kendi yazılarını ekleyebilir, yazılarına resim vb. dosyaları
ekleyebilir ve yazmış olduğu yazıları yönetici onayına sunmak üzere kaydedebilir. İçerik
sağlayıcının yazmış olduğu yazılar yönetici onayı olmaksızın sitede yayımlanmaz.
Yazar: İsminden de anlaşılayacağı gibi sitenin yazar kadrosuna verilen yetki ve
sınırlılıkların tanımı olarak eklediği içerikleri yönetici onayına tabi tutulmazın doğrudan
yayımlanan kişidir. Yazar yetkileri yazıların yazılması, ortam dosyalarının eklenmesi, yazının
yayımlanması durumlarını kapsar. Yazar kendi yazılarını silme ve düzenleme yetkisine sahiptir.
Editör: WordPress sisteminde yönetici yetkilerinden sonra gelen en yetkili kullancıdı.
Blogunuzda yazıları düzenleme, yorumları onaylama, reddetme veya silme, sayfaları
oluşturma, düzenleme veya silme, kategorileri yönetme, düzenleme veya silem, bağlantıları
düzenleme yetkilerine sahiptir.
Yönetici: Bütün sistem üzerinde tam yetkili kullanıcı türüdür. Her türlü WordPress
sistem ayarlarını değiştirme yetkisine sahiptir. Blogunuzu ilk kurduğunuzda admin kullanıcı
olrak Yönetici belirlenir. Daha sonra yeni eklenen kullanıcılara da kullanıcı ekleme işlemi
sırasında dilerseniz Yönetici seviyesi verebilirsiniz. Yönetici yetkilerini kullanıcılara verirken
dikkatli olmak gerekmektedir. Özellikle sistem hakkında bilgisiz ve acemi kullanıcılara
Yönetici yetkilerinin verilmesi sitemizin yanlış bir duum sonucunda tamamen çalışamaz hale
gelmesine neden olabilir.

11.2. Blog yönetim ilkelerinden bazıları
 İlgi Çekici Başlık Kullanımı: Site ziyaretçilerinin yazılarınızı okuyup
okumamasına karar vermesi için yanlızca birkaç saniyeniz bulunmaktadır. Siteyi ziyaretçilernin
yazınızı okumasını sağlamak istiyorsanız etkili ve içeriğe merak uyandıran bir başlık
kullanmanız gerekmektedir. Bunu yapabilmenin en kolay yolu ise başlıklarda soru soru sormak
ve merak uyandırmaktır.
 Sadece Yazı Kullanmamak: Web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte artık bir
web sayfası üzerinde birden çok medya unsurunu barındırmak çok kolay. Özellikke videolar
hem görsellik hem de algı açısından izleyenin işini çok kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle
yazılarımızı sadece yazı olmaktan çıkarmak fotoğraf, alıntı, videolarla görselleştirmeliyiz.
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Bunun sonucunda görsel yönü kuvvetli bir blog daha çok ilgi çekecek ve ziyaretçilerin daha
kolay adapte olmaarını sağlayacaktır.
 Sade ve Anlaşılır Bir Dil Kullanmak: Yazılarımızda anlatmak istediklerimizi her
zaman daha anlaşılır, sade ve net ifadelerle anlatmamız gerekir. Laf kalabalığı yapmadan ne
anlatmak istiyorsan en kısa ve net bir şekilde ifade etmek okuyucuları sıkmadan yazıdan
yararlanmalarını sağlayacaktır.
 Ara Başlıklar Kullanmak: Anlatıı uzun süren bir konu üzerine yazı yazdığımızda
yazının aralarında alt parağrafları ilgilendiren alt başlıkların kullanımı yazıyı daha akıcı bir
şekilde okumaa ve bütününü daha kolay algılamaya yardımcı olmaktadır. Alt başlıkların
kullanılması aynı zamanda okuyucunun yazıya olan merakını arttırarak okumaya teşvik
edecektir.
 İlgili Yazılara bBğlantılar Vermek: Yazıların son kısımlarına yazı ile benzer
konuları içeren sitedeki diğer yazılara bağlantılar verilmesi, ziyaretçilerin hem sitede daha çok
dolaşmalarını sağlayacak hemde bloğunuzdan daha çok faydalanmalarını sağlayacaktır.
 Twitter Kullanmamak: Blog yazılarının daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için
sosyal medyanın olanaklarından faydalanmak gerekmektedir. Bunun içinde mutlaka aktif bir
şekilde Twitter kullanmanız gerekmektedir. Hedef kitlenize ait takipçi listenize yazılarını en
hızlı ve kolay bir şelilde ulaştırmanız Twitter’da yapacağınız paylaşımlarla mümkün olacaktır.
 Sosyal Paylaşım Butonları Kullanmak: Ayrıca sosyal medyanın olanaklarından
tam olarak yararlanabilmek için ziyaretçilerin her yazıyı paylaşabilmeleri amacıyla yazı
sayfalarına paylaşım butonları koymak gerekmektedir. Bu butonlar kolay ulaşılabilir ve
kullanımı kolay olmalıdır.
 Hakkında Bölümünün Hazılamak: Gerek kişisel bir blog olsun gerekse kurumsal
bir site olsun hakkında bölümü hazırlayıp burada site ve sahipleri hakkında tanıtıcı bilgiler
vermek ziyaretçilerin siteye olan güvenlerini arttıracak ve daha sık ziyaret etmelerini
sağlayacaktır.
 İstatistiksel Bilgiler Vermek: Yazmış olduğumuz yazılarda konuya ilişkin
istatistiksel bilgiler vermek konuya hakimiyetmimizi ve netliğimizi gösterir. Dolayısıyla
okuyucunun yazılarımıza ve siteye karşı güven duygusunu arttırır.

Bölüm soruları
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1. Wordpress sisteminde sitemizin adres çubuğundaki adres alanını
değiştirebileceğimiz ayar seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü
Ayarlar / Görünüm
Ayarlar / Tartışma
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar
Ayarlar / Okuma

2. Wordpress sisteminde sitemizin başlığı, sloganı gibi genel bilgileri
değiştirebileceğimiz ayar seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü
Ayarlar / Görünüm
Ayarlar / Tartışma
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar
Ayarlar / Genel Ayarlar

3. Wordpress sisteminde sitemizin tarih, saat ve zaman biçimi gibi zaman ayarlarını
değiştirebileceğimiz ayar seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü
Ayarlar / Genel Ayarlar
Ayarlar / Tartışma
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar
Ayarlar / Görünüm

4. Wordpress sisteminde yeni kayıt olan kullanıcılara verilecek yetkinin varsayılan
ayarlarının değiştirilmesi seçeneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Menü / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
Ayarlar / Kalıcı Bağlantılar / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
Ayarlar / Tartışma / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
Ayarlar / Genel Ayarlar / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
Ayarlar / Görünüm / Yeni kullanıcının varsayılan rolü
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5. Wordpress sisteminde “Admin” veya “Yönetici” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir
Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
Editörün vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
Yazarlara verilen yetkiler ile aynı yetkilere sahiptir
Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir

6. Wordpress sisteminde “Editör” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir
Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
Yazarlara verilen yetkiler ile aynı yetkilere sahiptir
Siteyi oluşturan yazıları, yorumları, sayfaları, kategorileri, bağlantıları
düzenleme, silme yetkisine sahiptir
e) Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir

a)
b)
c)
d)

7. Wordpress sisteminde “İçerik Sağlayıcı” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir, içeriğinin yayınlanması için
yönetici onayı gerekir
b) Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
c) Site yöneticisinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
d) Yazarlara verilen yetkiler ile aynı yetkilere sahiptir
e) Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir
8. Wordpress sisteminde “Abone” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) Kendi oluşturduğu içerik üzerinde yetkiye sahiptir, içeriğinin yayınlanması için
yönetici onayı gerekir
b) Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
c) Site yöneticisinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
d) Sadece yorum yapabilme yetkisine sahiptir
e) Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir
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9. Wordpress sisteminde “Yazar” yetkileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) Yönetici onayı gerekmeden içerik ekleme yetkisine sahiptir, kendi yazılarını
silme ve düzenleme yetkisine sahiptir
b) Tüm sistem üzerinde her türlü yetkiye sahiptir
c) Site yöneticisinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde yetkilere sahiptir
d) Sadece yorum yapabilme yetkisine sahiptir
e) Editörlerin yetkileri ile aynı yetkilere sahiptir
10. Wordpress sisteminde kayıtlı kullanıcıların fotoğraf, adres, görünün ayarlar ve
kişisel bilgilerini ekleyebilecekleri alan aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayarlar / Profiliniz
Ayarlar / Genel Profiliniz
Kullanıcılar / Tartışma
Kullanıcı Ayarları / Kalıcı Bağlantılar
Kullanıcılar / Profiliniz

Cevap anahtarı: 1D, 2E, 3B, 4D, 5C, 6D, 7A, 8D, 9D, 10E
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12.BLOG İÇERİK GİRİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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BLOG İÇERİK GİRİŞİ
12.1. Yeni Yazı girişleri
12.2. Kategori oluşturma
12.3. Etiket Oluşturma
12.4. Ortam Dosyaları Ekleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







12.
BLOG İÇERİK GİRİŞİ
12.1. Yeni Yazı girişleri
12.2. Kategori oluşturma
12.3. Etiket Oluşturma
12.4. Ortam Dosyaları Ekleme

152

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Oluşturğumuz sitemize içerik girişlerini yönetim paneli üzerinden yazılar, sayfalar ve
ortam başlıkları üzerinden yapmaktayız. Bu alanlar üzerinden sitemize yeni yazılar girebilir,
yeni sayfalar oluşturabilir ve bu girişlerimizi görsel açıdan daha güzel bir şekilde sunmak için
fotoğraf, resim, şekil, ses dosyası ve video gibi ortam dosyaları ekleyebiliriz.
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12.1.

Yeni Yazı girişleri

Sitemize yeni yazı eklemek için sitenin üst orta kısmında bulunan Yeni > Yazı
menüsüne tıklayarak ya da sol tarafta bulunan Yazılar > Yeni Ekle menüsüne tıklayarak yeni
yazı ekleme editörünü açıyoruz.

Sitemizde yayınlayacağımız yazımızın başlığını editörde bulunan “Başlığı buraya girin”
alanınan yazarak, içeriği ise hemen alt tarafta bulunan metin editörü alanına yazarak
oluşturabilirsiniz. Yazma işlemini bitirdikten sonra yazının biçim seçeneğini seçebilir, bir
kategori belirleyebilir, yazıya etiket ekeleyebilir, öne çıkarılmış görsel belirleyebilir ve
yayınlamak için editörün sağ üst kısımında yer alan yayımla butonuna tıklayarak
yayımlayabilirsiniz.
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a) Yazının biçim özelliklerini belirleme: Yazımıza biçim özellikleri kazandırmak ve
tanımlamasını yapmak amacıyla biçim verebiliriz. Örneğin video biçimi verilmiş tüm yazıların
aynı şekilde görünmesi sağlanır ve bu yazılar bir kategori altında kolayca toplanabilir. Tek
tıklama ile sitede yayımlanmış tüm video biçimli yazılar görülebilir.

b) Kategori belirleme: yazıların içeriklerine göre kategorilere ayrılması sitenin
ergonomik açıdan kullanılmasını kolaylaştırıcı bir özelliktir. Bu uygulama ile aynı kategoride
tanımlanmış ve sitede yayımlanmış tüm yazıları bir menü altında kolayca toplayabilir ve
ziyaretçilerin ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
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c) Etiket ekleme: Yazılarımıza etiket eklemenin sitemizin içeriğinin arama motorları
tarafından kolayca algılanması ve indekslenmesi için önemli bir husustur. Arama motorları,
yazılara verdiğmizi etiketleri indeksleyerek yapılan aramalarda sitemizin ön sıralara çıkmasını
sağlamaktadırlar. Sitemizin popülerliği ve ziyaretçi sayısını arttırmak için her yazıya içeriğine
uygun etiket vermek doğru olacaktır.

d) Öne Çırakılmış Resim: Yazılarımızın yayınladığımızda ana sayfa veya iç
sayfalarda yazıya özel header fotoğrafı veya küçük foto şeklinde görseller eklemek için
kullanılır.
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e) Yayımlama: Yazılarımı yazdıktan sonra yayınlamak için Yayımla komutu
vermemiz geremektedir. Bu komutu verirken isterseniz Hemen yayımla – Düzenle bölümünden
yazının yayımlanacağı zamanı ileri bir tarih ve saate ayarlayabilirsiniz.
Görünürlük menüsünden yazıyı Herkese Açık, Parola Korumalı veya Özel olarak
tanımlayabilir sadece üye olan kullanıcılara veya paralo bilen kimselerin görebileceği şekilde
ayarlaya bilirsiniz.
Ayrıca durum menüsünden yazıyı daha sonra düzenleme yapmaya devam etmek için
taslak olarak kaydedebilir veya yönetici incelemesine yönlendirmek için inceleme bekliyor
olarak kaydedebilirsiniz.

12.2. Kategori oluşturma
Sitemizde yayınlayacağımız yazıları daha kolay ve ergonomik bir şekilde
sınıflandırmak ve tek tıklama ile o kategorideki tüm yazıları gösterebilmek amacıyal Wordpress
sisteminde kategori oluşturma işlemi yapabiliriz.
a) Yeni Kategori Oluşturma: Yeni bir kategori oluşturmak için Yazılar > Kategori
bölümüne gelim Yeni Kategori Ekle bölümüne kategorinin ismini, kısa ismini eğer istersek
hangi ebeveyn altında olabileceği gibi seçenekleri seçerek Yeni Kategori Ekle butonuna
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tıklayıp kategorimizi oluşturabiliriz. Yine bu menüzden daha önce oluşturulan kategorilerin
güncellenmesi, silinmesi veya değiştirilmesi işlemlerini yapabiliriz.

b) Yazıya Kategori Ekleme: Yazılarımıza kategori ekleme yapmak için yazı
editörünün sağ orta kısmında yer alan Kategoriler bölümünden Tüm Kategoriler veya En Çok
Kullanılan sekmesi altındaki kategorilerden eklemek istediğimiz kategoriyi seçip yazıyı
güncelleme yaptığımızda işlem gerçekleştirilmiş olmaktadır.
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12.3. Etiket Oluşturma
Yazılarımıza etiket eklemenin sitemizin içeriğinin arama motorları tarafından kolayca
algılanması ve indekslenmesi için önemli bir husustur. Arama motorları, yazılara verdiğmizi
etiketleri indeksleyerek yapılan aramalarda sitemizin ön sıralara çıkmasını sağlamaktadırlar.
Sitemizin popülerliği ve ziyaretçi sayısını arttırmak için her yazıya içeriğine uygun etiket
vermek doğru olacaktır.
a) Yeni Etiket Ekleme: Yeni bir etiket eklemek için Yazılar > Etiketler bölümüne
gelip Yeni etiket ekle alanına eklemek istediğimiz etiketi yazıp isterseniz kısa bir tanımlama
yaparak yeni etiket ekle butonuna basarak etiketinizi ekleyebilirsiniz.
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b) Yazıya Etiket Ekleme: Yazılarımıza etiket eklemk için yazımızı oluşturuken
Etiketler bölümünden eklemek istediğimiz etiketi seçip ekle butonuna basarak ekleyebiliriz.

12.4. Ortam Dosyaları Ekleme
Ortam dosyaları sitemize eklediğimiz yazılara veya sayfalara eklemek istediğimiz
fotoğraf, resim, video, ses dosyaları gibi dosyaları eklememize ve yönetmemizi sağlamaktadır.
a) Yeni Ortam Dosyası Ekleme: sitemize yeni bir ortam dosyası eklemek için
yönetim paneline gelip Yeni ekle butonuna tıklayarak açılan sayfadan eklemek istediğimiz
dosyayı sürükle bırak yöntemi ile veya dosya seçin butonuna tıklayıp bilgisayardan seçmek
suretiyle ekleme yapabiliriz. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli husus dosya
limitleridir. Ekelemek istediğimiz özellikle video dosyalarının boyutlarının limitler dahilinde
olması gerekmektedir. Limitleri arttırmak için serverdan ayar yapmak gerekmektedir.
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b) Ortam Kütüphanesi: Sitemize eklediğimiz tüm ortam dosyalarınn yönetimi için
kullanılan arayüzdür. Bu arayüzden yükelen ortam dosyalarını görebilir, seçebilir, silebilir veya
düzenleyebilirsiniz.
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