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Web içerik yönetim sistemi nedir?

• Kullanıcıların web sitelerini standart 
bilgisayar bilgisiyle kolay ve hızlı bir şekilde 
kişiselleştirmesini sağlayan yapılardır.

Nerelerde kullanılır?

• Elektronik dergiler ve gazeteler, kişisel web 
siteleri, tanıtım ve etkinlik siteleri, eğitim 
kuruluşları, devlet dairelerinin resmi web 
siteleri vb…



Bilinen Popüler Web İçerik Yönetim 
Sistemleri ve Bazı Özellikleri

• Yazılar

• Medya (resim, video…)

• Bağlantılar
WordPress

• Sayfalar

• Yorumlar

• Görünüm
Joomla

• Kullanıcılar

• Araçlar

• Ayarlar
.Net Nuke



• Tablodaki yetenekler aslında sadece 
karşılarında yazan içerik yönetim sistemine ait 
değiller. 

• Tüm özellikler her bir içerik yönetimi 
sisteminde yer almaktadır.

• İçerik yönetimlerinin kullanıcı sayısı yönetim 
sisteminin sadeliği, pratik oluşu ve kolay 
kullanımına göre artmaktadır.



Bukalemun’dan Önce
İşleyiş:
•Matbu formla başvuru alınır.
•Site için gerekli DNS ayarı, web alanı, ftp hesapları teker teker oluşuturulur.
•Siteyi yönetecek kişinin teknik bilgisine bağlı olarak platform belirlenir (php, html, asp, 
asp.net).
•Her bir site için ayrı tasarım yapılır.
•Her bir site için ayrı kullanıcı paneli yapılır. (Kod tekrarı)
•Kullanıcı paneli için kişiye ekstradan şifre ve kullanıcı adı tanımlanır. 
•Kullanıcıya oluşturulan site ile ilgili eğitim verilir.

Bu işleyişin getirdiği sorunlar:
•Her siteyle değişen platform (standartlaşamama).
•Kullanıcıların devreye girememesi (Teknik bilgi yetersizliği, kolay vazgeçilmesi, zaman 
ayrılamaması).
•Olası sorunlarda kullanıcıların şifrelerini bilen birileriyle paylaşarak, istem dışı güvenlik 
açıkların oluşması (Buna bağlı olarak, istemsiz ya da habersiz değiştirlen içerik bilgilerinden 
bilgi işlem çalışanı sorumlu tutulması).
•Popüler scriptlerin kullanılması ile gelen bilinir açıklar. (Wordpress, Joomla, .NETNUKE)
•Eğitime ramen yetki devrinin yapılamaması.
•Yönetim zaafiyeti.
•Kendini tekrar eden işler ve artan iş yükü.



Neden Bukalemun?



Bukalemun Alt Yapısı



Kullanımı ve Özellikleri



• Kulüp, bölüm, araştırma merkezleri etkinlikleri, 
konser, konferans, açılış gibi faaliyetleri haberdar 
etmek.

• Yapılmış etkinlikler ile ilgili haberleri yayınlamak.

• Öğrenci ve Personel ile ilgili duyuruların 
yapılması. (Sınav tarih ve sonuçlarının 
duyurulması vb.)





Belge Paylaşımı ve Yayın İsteği



• Kişisel, bölüm, fakülte, araştırma merkezi 
hakkında bilgi vermek. İçeriği ihtiyacımıza ve 
keyfimize göre yayınlamak.

• Birimle ya da etkinlikle alakalı sitelere bağlantı 
eklemek. Link oluşturmak.



Sayfa ve Bağlantı İşlemleri



• Faaliyet ve etkinliklerin görsellerini 
yayınlamak.

• Video paylaşımı.

• Resim ya da video galerisi oluşturmak.



Belge Yönetimi



• Eklenen sayfa ve bağlantılara site 
ziyaretçilerinin kolay ulaşabilmesini sağlamak 
ve düzgün bir sayfalama yapmak.

• Menünün içerik yöneticisi tarafında istenildiği 
gibi görüntülenmesini ve düzenlenmesini 
sağlamak.



Sayfa ve Bağlantıya Ait Menüler



• Sayfa içeriklerinin içerik yöneticisinin isteğine 
göre yorumlanmasını ya da puanlanabilmesini 
sağlamak.

• Sosyal paylaşım ağları ile içeriği daha çok 
internet kullanıcısına ulaştırabilmek.

• Sınav ve etkinlik bilgilerini öğrencilerle 
tartışabilmek ve paylaşabilmek.



Yorum & Puan



• Özel tema isteklerini içerik yöneticisinin 
kullanımına sunmak.

• Son kullanıcıya güzel ve keyifli bir internet 
dolaşımı sağlamak.

• İçerik yöneticisinin görselleri istediği şekilde 
sunabilmesini sağlamak.



Tema Seçimi



• İçerik yöneticisinin, yayınlamak istediği bilgiyi 
istediği ve yetkili olmadığı diğer web 
sitelerinde de görüntületebilmek.

• Kullanıcılar arasında izin ve yetkiye bağlı dosya 
ve içerik paylaşımı sunmak.

• Tema, bileşen içerik ve yerlerini değiştirmek, 
site adı, sloganı, logosu gibi bilgileri 
düzenlemek. 



• Site görseli, gündem konuları, spor takımları 
ile ilgili küçük anketler yapılabilir.

• Akademik çalışmalar, sosyal araştırmalar gibi 
çok sorulu anketler oluşturulabilir.

• Ankete katılabilecek kişilere karar verilebilir.

• Son kullanıcıdan geri dönüş almak içi iletişim 
formu oluşturulabilir.

• Yapılan etkinlik ya da haber ile ilgili geri dönüş, 
görüş ve öneri formları oluşturulabilir.






