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Joomla!

 Son derece çekici bir “CMS” yani  “İçerik 

Yönetim Sistemi” dir.

 Size, internet sitelerinizi ve bağlı zor dinamik 

uygulamaları hazırlarken yardım eder.

 En iyisi de, Joomla! herkesçe kullanılabilir olan 

açık kaynak kodlu ücretsiz, özgür bir yazılımdır.
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Joomla! Nedir?

 Joomla, dünyanın dört bir yanındaki insanların 

temel web sitelerinden gelişmiş web 

uygulamalarına kadar her şeyi yapmaları için 

kullanıcı dostu bir yoldur.

 Bir İçerik Yönetim Sistemi (CMS) olarak kabul 

edilir.

 Şu anda dünyanın işletme web sitelerinin 

%10'unu çalıştırmaktadır.
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Joomla!

 Joomla'nın en son sürümü 4.0.4 olup, Joomla'yı

destekleyen geliştiricilerin en yeni ve en 

kapsamlı özelliklerini içerir.

 Daha fazla bilgi için lütfen son sürüm 

duyurusuna bakın.
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https://www.joomlatr.org/joomla/temel-ozellikleri.html
https://www.joomlatr.org/joomla-haberleri/187-joomla-3-9-11-yayinlandi.html


Joomla! 4.0.4 (English)
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Joomla! 4.0.4 (English)
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Joomla 4.0.4 (24.5 MB)
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Joomla_4.0.4-Stable-Full_Package.zip



Joomla!

 Joomla! web siteleri ve güçlü çevrimiçi 

uygulamaları yapabileceğiniz ödüllü bir içerik 

yönetim sistemidir (İYS).

 Kolay kullanılabilirliği ve genişletilebilirliği dahil 

olmak üzere birçok özelliği ile Joomla! en fazla 

tutulan web sitesi yazılımıdır. 

 Hepsinden iyisi, Joomla! herkesin özgürce 

ulaşabilabileceği açık kaynak bir çözümdür.
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İçerik Yönetim Sistemi

 İçerik yönetim sistemi, yerel bir kütüphanede 

kitapların kayıtlarının tutulması ve depolanması 

gibi web sitenizdeki içeriğin her bir parçasının 

kayıtlarını saklayan bir yazılımdır. 

 İçerik basit metin, resimler, müzik, video, belgeler 

ya da düşündüğünüz herhangi bir şey olabilir. 
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İçerik Yönetim Sistemi

 İçerik Yönetim Sistemi kullanmanın en belirgin 

avantajı yönetim için herhangi bir teknik bilgi ya 

da deneyim gerektirmemesidir. 

 İçerik Yönetim Sistemi içeriğinizi yönettiği 

sürece sizin yapmanız gerekmez.
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Neden Joomla!

 İlk sürüm 2005 yılında piyasaya çıktığından 

beri yüzlerce geliştirici Joomla! CMS 

sisteminin gelişimine destek oluyor.

 Bu muazzam çaba Joomla! CMS'yi çok 

popüler, kullanımı kolay, kararlı ve güvenli 

hale getirdi.

 Joomla! sitenizi özel ihtiyaçlarınıza uyacak 

şekilde özelleştirmenizi sağlayan binlerce 

ücretsiz uzantı ve şablona sahiptir.
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Neden Joomla!

 Joomla! gelişmiş bir kullanıcı olmasanız 

bile kurulumu ve kullanımı kolay olacak 

şekilde tasarlanmıştır.

 Birçok Web barındırma hizmeti tek 

tıklamayla kurulum hizmeti de sunar.

 Yeni sitenizi birkaç dakika içinde çalıştırıp 

kullanın.
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Neden Joomla!

 Web tasarımcısı veya geliştiricisi olarak 

Joomla'nın kullanımı çok kolaydır ve 

müşterileriniz için hızlı bir şekilde siteler 

oluşturabilirsiniz. 

 Sonra, az miktarda öğretimle, 

müşterilerinizin kendi sitelerini kolayca 

yönetmelerini sağlayabilirsiniz.
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 Müşterilerinizin özel işlevlere ihtiyacı 

varsa, Joomla! son derece genişletilebilir 

ve binlerce uzantı (çoğu ücretsiz olarak 

GPL lisansı altında) Joomla! Eklentililer 

Dizinin'de mevcuttur.

 https://extensions.joomla.org/
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Joomla! Eklentiler Dizini

http://extensions.joomla.org/
https://extensions.joomla.org/


Joomla! Eklentiler Dizini
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CoalaWeb Traffic Eklentisi
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Joomla!

 Dünyadaki yerine baktığımızda, Joomla!’nın 

kişisel sayfalardan kurumsal sayfalara kadar her 

alanda hızla yaygınlaşarak kullanıldığını 

görüyoruz.

 Joomla! ile uyum içinde çalışan, her gün 

geliştirilerek bir yenisi sunulan, yine açık kaynak 

kodlu yan uygulamaları ile Joomla!’nın yetenekli 

yönünüzü nasıl gün ışığına çıkardığına şahit 

olacaksınız.
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Joomla!

 Şirket web siteleri ya da portalları

 Şirket iç ve dış ağları

 Çevrimiçi haber bültenleri, gazeteler ve yayınlar

 e-Ticaret ve çevrimiçi rezervasyonlar

 Hükümet uygulamaları

 Küçük iş yeri web siteleri

 Ticari amaç gütmeyen ve organizasyonların web 
siteleri

 Topluluk tabanlı portallar

 Okul ve ibadethane web siteleri

 Kişisel ya da ailevi sayfalar
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Joomla!

 Okullar

 Dini kurumlar

 Kişisel ve grup sunumları

 Dergi,  gazete, çeşitli e-yayın organları

 Aklınıza gelebilecek daha birçok internet sitesi

 Çalışması için Joomla! için biçilmiş kaftandır.
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Joomla! Uygulamaları

 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla 

yayılan Joomla! uygulamalarına ve Joomla!’nın 

kapasitesine örnek olarak, verilen siteler 

incelenebilir.

 Joomla! uygulamaları güvenli yapısıyla halen 

Türkiye’de resmi kurum ve kuruluşlar da dahil 

çokça web yayını için tercih edilmektedir.
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Joomla! Uygulamaları

 www.teknolojitelevizyonu.com

 www.turksat.com.tr

 www.aa.com.tr

 www.shiftdelete.net

 www.pcnet.com.tr

 www.pusula.com

 http://ossmat.com/

 http://sistemakademisi.org/
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Joomla! Yardımcı Kaynaklar

 Daha fazla bilgi almak için incelenebilecek web 

siteleri aşağıda belirtilmiştir.

 http://www.joomlatr.org/

 http://www.joomlabilgi.org/

 http://www.joomla.gen.tr/
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Joomla! Türkiye

23



24



25

Joomla.org



Joomla! Türkiye

 http://www.joomlatr.org/

 Milyonlarca kişinin tercih ettiği

web sitesi yazılımı Joomla!

 68 milyondan fazla indirme sayısı

 Binlerce eklenti ve tema seçeneği

 Kullanıcı dostu ve mobil uyumlu arayüzler
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http://www.joomlatr.org/


phpMyAdmin

27



phpMyAdmin
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phpMyAdmin
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Joomla! 1.0.14 Kurulumu

 İlk önce yerel sunucumuzun içerisine Joomla! 

dosyalarımızı kopyalıyoruz.

 Ardından internet tarayıcımızı açıp adres satırına 

dosyalarımızı koyduğumuz dizini yazıyoruz.
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Joomla! 1.0.14 Kurulumu

 Sadece değişen ufak bir detay var.

 C:\Program Files\EasyPHP-5.3.5.0\www şeklinde 

yazmıyoruz. 

 Çünkü bu adresleme türü dosya yoludur. 

 İnternet sitelerini açmak için değildir.
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Joomla! 1.0.14 Kurulumu

 Onun için bizler yerel sunucumuzdaki www 

klasörü dahil olmak üzere oraya kadar olan kısmı 

localhost diye adlandırıyoruz.

 Bu bizim alan adımız oluyor.

 http://127.0.0.1:8888/Joomla_1.0.14-RC1-TR/installation/index.php

32



Joomla! 1.0.14 Kurulumu

33



Kurulum Öncesi Kontrol

 Kuruluma başladığınızda üzerinde Joomla 

çalıştıracağımız sisteme ait bilgiler karşımıza gelir.

 Bunun amacı daha yolun başındayken sistemimizin 

Joomla’ya uygun olup olmadığını test etmektir.

 Buradaki her kırmızı yazının Joomla’nın 

özgürlüğünü kısıtlayacağını bilmeniz gerekli.
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Lisans

 Joomla, açık kaynak kodlu bir sistem olmasına 

karşın, bu bizim onun üzerinde her türlü 

hakkımızın olduğu anlamına gelmez.

 Joomla GNU/GPL lisansı ile korunan bir yazılımdır.

 Bu bölümden lisans sözleşmesini inceleyebilirsiniz.
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1.  Adım

 Bu bölümde Joomla’ya ait verileri saklamak için 

kullanacağımız veri tabanının erişim bilgelerini 

yazacağız.

 Yerel sunucularda nasıl veri tabanı oluşturacağımızı bir 

sonraki başlıkta görebilirsiniz.

 Bir sonraki adıma geçmek istediğimizde bize 

bilgilerden emin olup olmadığını soran bir mesaj 

kutusu gelecek. Eminseniz Evet’i seçip devam edin veya 

bilgilerinizi yeniden kontrol etmek için Hayır’a tıklayın.
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2.  Adım

 Sitemizin Başlığını ayarladığımız bölümdür.

 Tarayıcıların başlıklarında buraya yazacağınız isim 

görünecektir.

 Bu kısmı da kişisel tercihlerimize göre doldurup 

devam ediyoruz.
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3.  Adım

 Bu alanda iki kısmı bizler belirliyoruz.

 Diğer kısımlara dokunmamıza gerek yoktur.

 Sistem otomatik olarak dolduracaktır.

 Bizi ilgilendiren alanlar,  yönetici e-posta adresi ve 
yönetici şifresidir.

 Bu alanları özenle doldurup devam ediyoruz.
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4.  Adım

 Eğer bu basamağa geldiysek kurulum işlemi bitmiş 
demektir.

 Bu basamakta bize installation klasörünü silmemiz 
gerektiğini ve yönetici bilgilerimizi hatırlatan bir 
uyarı ile karşılaşıyoruz.

 Installation dizinini sildikten sonra sitemiz yayına 
hazır olacaktır.  “Siteyi göster” veya Denetim 
Masasına erişmek istiyorsak “Denetim Masası” 
seçenekleri ile istediğimiz bölüme gidebiliriz.
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4.  Adım

 Evet, kurulum bitti.

 Artık geriye sadece ekranda gördüğümüz uyarıda 

da belirtildiği gibi installation klasörünü silmek 

kaldı.

 Artık tarayıcınıza site adresini yazarak sitenize 

ulaşabilirsiniz.
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JoomlaYöneticisi



Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 1.7.3 Kurulumu
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Joomla 3.6.2 indirme
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Joomla 3.9.11 indirme
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