
WordPress

 WordPress;

 GPL’nin (Genel Kamu Lisansı) altında lisanslı 
PHP ve MySQL üzerine kurulmuş kişisel 
yayımlama platformudur.

 Açık kaynak kodlu (open source) olarak 
geliştirilen sistem oldukça esnek ve hızlı bir 
yapıya sahiptir.
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WordPress

Eklenti ve tema desteği;

Kolay geliştirilen dinamik yap ı;

 Özellikleri ile WordPress k ısa sürede internet 
kullanıcılarının ilgi odağı haline gelmiştir.
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WordPress

 Dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden 
biridir.

 Açık kaynaklı ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

 WordPress kullanarak k ısa süre içinde kendi 
sunucunuza kurulum yapabilirsiniz. 

 Sitenizi yayınlayabilir ve sitenize içerik eklemeye 
yani bloglamaya başlayabilirsiniz.
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Open Source

 Open Source (Açık Kaynaklı);

 Bilgisayar terimi olarak bir kişi veya zümre 
tarafından değil, tüm insanlar taraf ından 
geliştirilebilen ortak ürün anlamına gelmektedir.
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GPL

 GPL (Genel Kamu Lisansı);

 Genel kamu lisansı anlamına gelir. 
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GPL

 GPL (Genel Kamu Lisansı) lisansı ile;

Programı sınırsız kullanma

Programın çalışma biçimini inceleme ve 
değiştirme

Programın kopyalarını istediğiniz gibi dağıtma

Değiştirdiğiniz programı istediğiniz gibi dağıtma
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Blog

 Blog ;

 Web günlüğü veya kişisel günlük anlamına gelir.

 Gelişen teknoloji ve internet sayesinde 
insanların düşüncelerini paylaştıkları platform 
blog olarak isimlendirilir.

 Blogları canlı tutan ve bloglara önem kazandıran 
en önemli etken yorumlard ır.
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Blog

 Blog sitelerinde, düşüncelerimizi paylaşt ığımız 
yazılar ziyaretçiler tarafından yorumlanır ve bir 
tartışma ortamı oluşturulur.

 Böylece farklı bakış açıları tarafından yazılmış 
düşüncelere tanık oluruz.

 Bilgileriniz insanlar tarafından değerlendirilip, 
harmanlanarak size geri dönüş yapar ve konu ile 
ilgili bilgi birikiminizin artmasını sağlar.
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TEMA

 Tema;

 WordPress sitelerimizi ziyaret eden 
kullanıcıların siteye girince karşılaştıkları görsel 
arayüzlere yani sitenin tasar ım şablonlarına tema
denir.
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FTP

 FTP (File Transfer Protocol)
 Dosya Transfer Protokolü

 FTP,  internete bağlı bir bilgisayardan sunucuya 
dosya aktarımı yapmak için geliştirilen internet 
protokolüne FTP denir.
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Eklenti

 Eklenti ; 

 Sitelere işlevsellik ve çeşitli özellikler 
kazandırmak amacıyla siteye yüklenen betiklere 
(kod parçacıklarına) eklenti denir.
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WordPress Özellikleri

 WordPress bilgisayara ve internet sunucusuna 
kurulabilir.

 Wordpress bloglar ınızda arkadaşlarınıza kullanıcı 
hesabı açarak blogunuza yazı yazmalarınızı 
sağlayabilirsiniz. 

 Dilerseniz kullanıcılarınıza blog açma imkanı 
sunabiliriz.
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WordPress Özellikleri

 Sitenize yeni bir yazı eklerken veya yazılarınızda 
değişiklikler yaptığınızda tüm sitenizi yeniden 
inşa etmenize gerek kalmaz.

 WordPress’in, dinamik yap ısı sayesinde siteniz 
saniyeler içerisinde güncellenir.

 Size sadece yeni yazınızı bir de yayınlanmış 
olarak okumak kalır.
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WordPress Özellikleri

 Arama motoru ve kullanıcı dostu bağlantı yapısı 
ile adresleriniz anlaşılır bir duruma gelir.

 Sitenizi ziyaret eden kişiler /?ID=1524 şeklinde 
bir ifade yerine /konu-basligi biçiminde bir 
bağlantı ile karşılaşırlar.

 Bu durum arama motorlarında sitenizin ön 
planda olmasını da sağlar.
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WordPress Özellikleri

 Farklı kategorilerde ve stillerde tasarlanmış 
binlerce WordPress temas ından istediğinize 
uygun olan tasarımı kolayca seçebilirsiniz.

 İhtiyaçlarınız doğrultusunda tema 
tasarlayabilirsiniz.

16



WordPress Özellikleri

 Yaz ılara parola koyma özelliği sayesinde, yazm ış 
olduğunuz yazıları sadece eş-dost ve okumasını 
istediğimiz kişilere okutabiliriz.
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WordPress Özellikleri

 İleri zamanlı yazı mekanizması sayesinde 
işlerinizin yoğun olduğu dönemlerde, tatillerde 
ve çeşitli zaman dilimlerinde önceden 
hazırladığınız yazıları zamanlayarak istediğiniz 
tarihte ziyaretçilerinizle paylaşabilirsiniz.
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