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Yazan makale: Chr�stopher Oca Ben�tez

En İy� 3 CMS (2017) Karşılaştırması:
WordPress vs. Joomla vs. Drupal

Kend� web s�ten�z� kurmak h�ç olmadığı kadar kolay - teşekkürler �çer�k yönet�m s�stemler� (CMS). Bu platformlarla �çer�k gel�şt�rme, b�r tema
yükleme ve �şlevsell�k ekleme g�b� etk�nl�kler �ç�n tek b�r kod satırı yazmanız gerekmeyecek.

İstat�st�k göster�yor k� WordPress en popüler CMS'd�r Bugün onl�ne dünyada. Web'dek� tüm s�teler�n 27.8% '�n� güçlend�r�r; 50,000 �le �lg�l� yen�
s�teler günlük olarak oluşturulmaktadır. Ancak, sadece en popüler CMS olduğundan, tek seçenek olduğu anlamına gelmez.

W3Techs'e göre CMS kullanımı ve pazar payları (kaynak).

Bu�ldW�th tarafından yayınlanan �stat�st�klere dayanan üst 1 m�lyon s�teler�n�n CMS kullanımı ve pazar payı (kaynak).

Web tasarımı ve gel�şt�rmeye gel�nce, tek bedenl� b�r çözüm olarak h�çb�r şey yoktur. İster �stemeyen b�r blogcu, g�r�ş�mc� veya ş�rket olun, web
s�ten�z d�j�tal uzantınız olarak h�zmet verecekt�r. Otor�ten�z� oluşturmak �ç�n, k�ş�sel markanızı blog yayınlarından s�ten�z�n düzen�ne kadar her şeye
aşılamanız gerek�r.

B�r CMS seçerek, aslında web gel�şt�rme çabalarınızın yönünü bel�rl�yorsunuz. Çoğu CMS aynı amaca ulaşab�l�r, bu da saatler �ç�nde profesyonel
görünümlü b�r s�te oluşturmaktır. Web s�ten�z� çalıştırma ve sürdürme şekl�n�z� etk�leyecek bazı öneml� farklılıklar vardır.
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Bu makalede, en popüler üç CMS platformu arasındak� farklara b�r göz atacağız - WordPress, Joomla, ve Drupal.

Hızlı Karşılaştırmalar

Her şeyden önce, burada üç platformun ( Internet'ten ver� İstat�st�kler�):

WordPress Joomla Drupal

Ücret Ücrets�z Ücrets�z Ücrets�z

kullanım 311,682 m�lyon 26,474 m�lyon 31,216 m�lyon

Bedava Temalar 4,000 + 1,000 + 2,000 +

Ücrets�z Eklent�ler 45,000 + 7,000 + 34,000 +

ARTILAR
Özelleşt�r�leb�l�r, kullanımı kolay, tonlarca
öğrenme kaynağı, mükemmel topluluk

ve destek

Öğrenmes� kolay, büyük yardım portalı, sosyal ağlar
�ç�n kullanılab�l�r, güncellemeler sorunsuz entegre,

daha yerleş�k seçenekler

Daha tekn�k olarak daha gel�şm�ş, web
s�teler� genell�kle daha �y�, kurumsal

düzeyde güvenl�k sağlar

Eks�ler�
Büyük görsel özelleşt�rmeler �ç�n kod
gerek�yor, güncellemeler eklent�lerle

sorunlara neden olab�l�r
Modüller�n bakımı zor, orta topraklı CMS (WordPress

kadar kolay değ�l, Drupal kadar gel�şm�ş değ�l)
Kullanıcılar, HTML, PHP ve d�ğer web
gel�şt�rme d�ller� hakkında temel b�lg�ye

�ht�yaç duyarlar

WordPress vs Joomla

WordPress yen� başlayanlar �ç�n en uygun platform olarak kabul ed�l�r. Ancak Joomla çok ger�de değ�l. Aynı zamanda pürüzsüz b�r öğrenme eğr�s�,
kullanıcı dostu b�r arayüz ve �şlevsell�kler�n b�r es�nt� oluşturmasını sağlayan modüller de vardır.

Yen� b�r blogcu ya da deney�ml� b�r web tasarımcısı olun, her �k�s� de s�stemler s�z�n �ç�n har�ka seçenekler.

WordPress vs Drupal

Şüphes�z, WordPress Drupal'dan çok daha kolay öğren�leb�l�r. Bununla b�rl�kte, neredeyse Drupal kadar güçlü veya güvenl� değ�ld�r. Drupal �le
çalışmak �ç�n kodlama konusunda uzman olmanıza gerek yok, ancak �şlevsel b�r şey �nşa etmek �ç�n hala b�raz deney�m gerek�r.

Bloglamada yen�ysen�z, o zaman WordPress s�z�n �ç�n daha �y� b�r seç�md�r. Ancak, HTML �le deney�ml�ysen�z, o zaman Drupal s�ze daha �y�
ölçekleneb�l�rl�k verecekt�r.

B�r karar vermen�ze yardımcı olmak �ç�n, her b�r�ne daha yakından bakacağız.

WordPress

Pakettek� en popüler olanla başlayalım.

WordPress genell�kle yen� başlayanlar ve bas�t blogcular �ç�n en �y� İYS olarak kabul ed�l�r. CTO ve Caps�cum Med�aworks'ün Kurucu Ortağı N�rav
Dave var. WordPress'� sevmen�n 100 nedenler�nden daha fazlası. H�çb�r zaman b�r s�teye sah�p olmak ve koşmak �steyen k�ş�ler �ç�n mükemmeld�r.
Kullanılab�l�r temalar, eklent�ler ve har�c� araçlardan oluşan b�r bolumle, b�r günden daha kısa sürede düşüneb�leceğ�n�z herhang� b�r s�te
oluşturab�l�rs�n�z.

Pro #1: Kullanımı ve Özelleşt�r�lmes� Kolay

En popüler CMS olmanın avantajlarından b�r�, çoğu host�ng platformunun zaten WordPress �ç�n kolay kurulum özell�kler� �çermes�d�r. Bu “tek
tıklamayla yükleme” araçları çok zaman kazandırır ve yen� s�te sah�pler�n�n yaptığı yaygın hataları önler.

Kurulum dışında WordPress gösterge panel� ayrıca CMS'y� dolaşmayı çok kolaylaştırır. Blog gönder�ler�nden s�te ayarlarına kadar her şey
doğrudan buradan er�ş�leb�l�r. Dak�kalar �ç�nde kend� blog yazılarınızı yazmaya başlayab�l�rs�n�z. Kontrol panel�n�z�n görünümünden memnun
değ�lsen�z, g�d�p kend� temanızı seçeb�l�rs�n�z. Kullanıcılar> Prof�l�n�z ve “K�ş�sel Seçenekler�n�z�” düzenley�n.

Resm� l�nkler

WordPress.org
WordPress haberler�
WordPress eklent�ler� d�z�n�

S�teler WordPress �le güçlend�r�lm�şt�r

Forbes
Tekn�k Crunch
Sony

http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/
https://capsicummediaworks.com/why-wordpress-is-the-best-cms/
https://www.wordpress.org/
https://wordpress.org/news/
https://wordpress.org/plugins/
https://www.forbes.com/
https://techcrunch.com/
https://www.sony.com/
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WordPress arab�r�m� yapılandırmaları.

WordPress'�n yen� web s�teler� �ç�n varsayılan b�r tema yükled�ğ�n� unutmayın. Bunu kolayca değ�şt�reb�l�rs�n. Görünüm> Temalar. WordPress �ç�n
mevcut b�nlerce ücrets�z tema olmasına rağmen, genel b�r s�te �le sonuçlanmak artık daha kolay.

Neyse k�, her tema arka plan res�mler�, menüler ve üstb�lg�ler g�b� bel�rl� görsel öğeler� hızlı b�r şek�lde özelleşt�rmen�z� sağlar. Temaların dışında,
s�ten�z�n menü, sayfa ve yorum s�stem� g�b� d�ğer yönler�n� de özelleşt�reb�l�rs�n�z.

WordPress temalarının seç�mler�.

İşlevsell�k eklend�ğ�nde, WordPress'e güveneb�l�rs�n�z. eklent�ler� bazı özell�kler� s�z�n �ç�n hızla entegre etmek. B�r katılım formu, görüntü kaydırıcı
ya da �let�ş�m formları �ç�n olsun - tek yapmanız gereken doğru eklent�y� kurmak ve g�tmekte fayda var.

İht�yaçlarınıza uygun eklent�ler� aramak �ç�n Eklent�ler> Yen� Ekle.



30.10.2019 En 3 CMS (2017) Karşılaştırması: WordPress ve Joomla vs Drupal | WHSR

https://www.webhost�ngsecretrevealed.net/tr/blog/web-tools/compare-top-3-cms-2017-wordpress-vs-joomla-vs-drupal/ 4/9

WordPress eklent�ler� d�z�n�.

Pro #2: Çok Sayıda Öğrenme Kaynağı ve Mükemmel Topluluk

Y�ne, popülerl�ğ� sayes�nde, �nternet WordPress öğret�c�ler, rehberler ve d�ğer öğrenme kaynakları �le doldurulur. Başlamak �ç�n �y� b�r
yer WordPress CodexCMS'n�n resm� b�lg� deposu olan. Özel sorularınızın yanıtlarını almak �ç�n destek forumlarına da başvurab�l�rs�n�z.

Elbette, kullanıcıların sadece çevr�m�ç� rehberler� okuyarak uzman olmalarını bekleyemezs�n�z. Bu yüzden becer�ler�n�z� �y�leşt�rmek �ç�n b�rden fazla
öğren�m kaynağı aramanız gerek�yor. Bu, b�r YouTube eğ�t�m d�z�s�, e-K�tap veya WordPress �le alakalı b�r blog olsun. B�reysel eklent�ler ve temalar
ayrıca, bunlardan en �y� şek�lde yararlanmanıza yardımcı olab�lecek eğ�t�c� set� �le b�rl�kte gel�r.

WordPress �le �lg�l� hoşunuza g�tmeyen şeyler:

Her eklent�n�n nasıl kullanılacağını öğrenmek yorucu olab�l�r. Yen� eklent�ler� yüklemek kolay olsa da, kullanıcılar ayarlarının nasıl
değ�şt�r�leceğ� konusunda kafa karıştırıcı olab�l�r. Çoğu zaman, eklent� ayarları Ayarlar menüsü altında bulunab�l�r. Eklent�ler doğrudan
gösterge tablosuna da entegre olab�l�r, bu da onları bulmak ve değ�şt�rmek �ç�n çok daha kolay hale get�r�r.
Der�nlemes�ne özelleşt�rme kodlama b�lg�s� gerekt�r�r. Ne yapab�leceğ�n�ze gel�nce, WordPress çok yüksek b�r tavana sah�pt�r. Görünüm>
Düzenley�c�'ye g�derek s�ten�zdek� her b�r öğey� PHP, HTML ve CSS �le değ�şt�reb�l�rs�n�z. Bununla b�rl�kte, ne yaptığınızı b�lm�yorsanız, b�r
seferde küçük değ�ş�kl�klerle deneme yapmak tehl�kel� olab�l�r. Bu yüzden bu d�ller� öğrenerek sabırlı olmalısınız.
Bel�rl� eklent� ve tema yüklemeler� s�ten�z� tehl�keye atab�l�r. WordPress kütüphanes� dışında, har�c� kaynaklardan tema ve eklent�ler de
ed�neb�l�rs�n�z. Bu üçüncü taraf kaynakların, web s�ten�z�n bütünlüğünü tehl�keye atan güvenl�k açıkları �çereb�leceğ�nden d�kkatl� olunuz.
WordPress kaynak aç olab�l�r. Eklent�lerdek� aşırı yükleme s�ten�z� yavaşlatab�l�r - ödün vermeden kullanıcı deney�m� ve s�ten�z�n traf�k
üretme yeteneğ�. Telaf� etmek �ç�n b�r daha güçlü barındırma çözümüS�ten�z� korumak �ç�n genel mal�yet� artırır.

Joomla

Joomla b�rçok yönden WordPress'e benzer. Kullanımı kolaydır, kurulumu kolaydır ve yardımıyla kolayca gen�şlet�leb�l�r. modüller - WordPress
eklent�ler�n�n karşılığı. Sonuç olarak, yen� başlayanlar �ç�n �k�nc� en �y� seçenek.

Pro #1: Kullanımı ve Öğrenmes� Kolay

Resm� l�nkler

Joomla.com
Joomla haberler�
Joomla uzantıları d�z�n�

Popüler Web S�teler� Powered by Joomla:

L�pton
L�nux
Harvard Ün�vers�tes�

https://codex.wordpress.org/
https://www.webhostingsecretrevealed.net/tr/find-the-best-wordpress-hosting/
http://www.joomla.com/
https://www.joomla.org/announcements.html
https://extensions.joomla.org/
http://www.liptonicetea.com/
https://www.linux.com/
http://www.harvard.edu/


30.10.2019 En 3 CMS (2017) Karşılaştırması: WordPress ve Joomla vs Drupal | WHSR

https://www.webhost�ngsecretrevealed.net/tr/blog/web-tools/compare-top-3-cms-2017-wordpress-vs-joomla-vs-drupal/ 5/9

Görünüş b�r terc�h meseles� olmasına rağmen, Joomla'nın kullanıcı arayüzü daha modern görünümlü ve daha tem�zd�r. WordPress'e göre
avantajlarından b�r�, menüler�n önyükleme �ç�n zaten gen�şlet�lm�ş olmasıdır, bu yüzden CMS almak ve yen� makaleler oluşturmak, şablonları
yapılandırmak, vb. G�b� �şlevler� gerçekleşt�rmek kolaydır.

Joomla s�stem� �ç�nde.

Ancak, yen� başlayanlar mevcut seçenekler�n sayısı neden�yle Joomla'yı keşfetmek �ç�n daha fazla korkutulab�l�r. Sol menüye ek olarak, “Kontrol
Panel�” logosunun üstündek� üst çubukta b�r menü de vardır. Karışıklığı önlemek �ç�n, sol ve üst çubuk menüler�ndek� bazı öğeler�n “İçer�k”,
“Kullanıcılar” ve “Uzantılar” dah�l olmak üzere benzer olduğunu unutmayın.

Tıpkı WordPress g�b�, Joomla da s�ten�ze hızlı b�r şek�lde farklı b�r görünüm kazandıran bazı st�l ve şablonlara sah�pt�r. Ancak üç �çer�k yönet�m
s�stem�nden Joomla, b�r sosyal ağ oluştururken en kolay çözümü sunuyor. EasySoc�al ve JomSoc�al g�b� platformlarla, kend� sosyal ağ web
s�ten�zden sadece b�rkaç dak�ka uzaktasınız.

Joomla eklent�ler�.

Joomla aynı zamanda Topluluk Portalı. Burada, kılavuzlar, �puçları ve püf noktaları g�b� yararlı b�lg�ler� keşfedeb�l�rs�n�z. Joomla web s�ten�z� nasıl
koruyacağınız konusunda adım adım kılavuzluk �ç�n güvenl�k kontrol l�stes�ne de bakab�l�rs�n�z.

Pro #2: Sorunsuz Güncellemeler

WordPress �le güncellemeler, eklent�lerle uyumluluk sorunlarına neden olab�l�r ve s�ten�z�n düzgün çalışmasını engelleyeb�l�r. Bu, Joomla �le
neredeyse h�çb�r zaman böyle olmuyor, bu yüzden uzun vadede sürdürmek b�raz daha az yorucu.

Joomla'yı güncellemek �ç�n, “Bakım” menüsüne bakın ve s�stem�n yen� güncellemeler� kontrol etmes�n� bekley�n. CMS, uzatma güncellemeler�n�n
yanı sıra, Kontrol Panel�ne her g�tt�ğ�n�zde kontrol ed�l�r, bu yüzden sık sık kontrol ett�ğ�n�zden em�n olun.

Pro #3: Daha Yerleş�k Ayarlar

https://community.joomla.org/
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WordPress �le karşılaştırıldığında, Joomla konf�gürasyon konusunda çok daha kapsamlı. G�derek Yapılandırma> GlobalWeb s�ten�z�n adı,
varsayılan captcha, �çer�k hakları ve �z�nler g�b� farklı ayarları değ�şt�reb�l�rs�n�z. Ayrıca, web s�ten�z�n arama motorlarında sıralamasının değer�n�
artırab�lecek SEO ayarlarını da bel�rteb�l�rs�n�z.

Çok daha fazla seçeneğe sah�p olmasına rağmen, Joomla'nın yapılandırma sayfası çok daha fazla gez�neb�l�r. herşey b�leşenler.

Joomla'yı Yapılandırma

Joomla hakkında hoşunuza g�tmeyen ne olab�l�r?

WordPress eklent�ler� g�b�, modüller öğrenmek ve sürdürmek �ç�n daha fazla zaman alır. Ayrıca, Joomla �ç�n mevcut modüller�n sayısı,
WordPress eklent�ler� sayısından çok daha azdır.
Kullanıcı arayüzü çok yen� başlayanlar �ç�n uygun değ�ld�r. Yeter�nce zaman ver�ld�ğ�nde, Joomla'nın organ�zasyonla �lg�l� daha �y� b�r
arayüze sah�p olduğu tartışılab�l�r. Ancak yen� başlayanlar �ç�n, bu kafa karıştırıcı olab�l�r.

Drupal

Deney�ml� web gel�şt�r�c�ler�, Drupal'ın en güçlü CMS olduğunu doğruladı. Bununla b�rl�kte, kullanımı en zor olanıdır. Esnekl�ğ� neden�yle, Drupal
dünyadak� en çok kullanılan �k�nc� CMS'd�r, ancak yen� başlayanlar arasında favor� değ�ld�r.

Pro #1: En Gel�şm�ş CMS

Drupal ve d�ğer �çer�k yönet�m s�stemler� arasındak� öneml� fark kurulum prosedürüdür. Drupal �le, kurulum sırasında s�ten�z� yapılandırmanız �sten�r.
Sadece ekrandak� tal�matları �zley�n ve �y� olacaksınız.

Resm� l�nkler

Drupal.org
Drupal haberler�
Drupal h�zmetler

Popüler Web S�teler� Drupal:

Tesla
Warner Bros Kayıtlar
Oxford Ün�vers�tes�

https://www.drupal.org/
https://www.drupal.org/planet
https://www.drupal.org/drupal-services
https://www.tesla.com/
http://www.warnerbrosrecords.com/
http://www.ox.ac.uk/
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Yen� b�r Drupal yüklen�yor.

Daha gel�şm�ş olmasına rağmen, Drupal bas�t, m�n�mal�st b�r arayüz sunuyor.

İçer�k ekleme ve temaları kolaylıkla yükleme g�b� temel �şlevlere er�şeb�lmen�z gerek�r. Bunların tümüne, varsayılan olarak s�ten�z�n en üstünde
bulunan Drupal'ın ana menüsünden er�ş�leb�l�r.

Drupal �ç�nde �çer�k ekleme.

Ancak Drupal, web s�ten�z�n düzen�n� ve yapısını oluşturmaya yönel�k daha tekn�k b�r yaklaşım �zlemekted�r. Örneğ�n, menüler, başlıklar ve �çer�k
g�b� web s�tes� bölümler� “blok” s�stem�n� �zler. Her blok yaratılır ve salt HTML kodu �le çalıştırılır. Kısayollar, altb�lg�ler ve mesajlar g�b� ortak öğeler
�ç�n önceden hazırlanmış bloklar vardır, ancak büyük olasılıkla gelecekte kend� bloklarınızı kodlamak �ç�n çok fazla zaman harcarsınız.

Drupal'da özel b�r blok oluşturma.

Neyse k�, Drupal'ı nasıl kullanacağınızı öğrenmen�ze ve anlamanıza yardımcı olab�lecek mevcut rehberler var. Ayrıca web s�teler� aracılığıyla
kapsamlı belgeler ve mükemmel destek sunarlar. Ayrıca güveneb�l�rs�n�z Dağılımlar önceden yapılandırılmış yapıları ve b�leşenler� sağlayab�l�r -
hızlı b�r şek�lde kapsamlı kodlama yapmadan bel�rl� b�r web s�tes� oluşturmanıza olanak tanır.
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Pro #2: Kurumsal Sınıf Güvenl�ğ�

Devlet web s�teler�ne güç veren b�r CMS �ç�n, Drupal'ın güvenl�k yetenekler�nden şüphe etmen�n b�r neden� yok. Güvenl�k açıkları tesp�t ed�l�r
ed�lmez, kullanıcıları haberdar etmek �ç�n hemen s�teler�nde yayınlar.

Ayrıca şu adrese g�deb�l�rs�n�z: Yönet> Yapılandırma> S�stem> Cron CMS'n�n güncellemeler� otomat�k olarak kontrol etmes�ne �z�n vermek �ç�n.

Drupal �ç�nde cron görevler�n� yürütmek.

Drupal tarafından desteklenen s�teler eklent�lere daha az güven�yor olduğundan, genell�kle doğru şek�lde yapılandırıldıklarında daha �y� performans
göster�rler. Bunun ana neden�, daha az kaynak yoğunluğu olmasıdır.

Drupal hakkında sevmed�ğ�n şey ned�r?

Drupal, d�k b�r öğrenme eğr�s�ne sah�pt�r. “Tam” b�r web s�tes�n� başarıyla oluşturmak �ç�n eller�n�z� k�rletmen�z ve kodlamanın temeller�n�
öğrenmen�z gerek�r. CMS'n�n etrafındak� yer�n� b�lmek yen� başlayanlar �ç�n de zordur.
Büyük güncellemeler yoğun çalışma gerekt�r�r. Örneğ�n Drupal 8'ten Drupal 7'e yükseltme, tam b�r yen�den tasarımdır. İçer�k yen� CMS'ye
kolayca taşınab�lse de, bazı kodlarınızı yen�den yazmanız gerekeb�l�r.

WordPress vs. Joomla vs. Drupal - Yen� başlayanlar �ç�n hang�s� en �y�s�?

Dart Yaratılış'ta Dav�d Attard, yen� başlayanlar �ç�n WordPress'� CMS olarak önerd�. “Yukarıdak� CMS’n�n üçünü kullanan b�r web tasarımcısı olarak,
WordPress’�n kes�nl�kle en kolayı üçüncüsü olduğuna da�r b�r şüphe duymadan s�ze söyleyeb�l�r�m.”

Joomla b�r CMS olarak daha uzun b�r süred�r var ve daha çok şeyler�n CMS yönüne odaklanmışken, WordPress b�r blog
olarak başladı ve ardından b�r CMS'ye dönüştü.

WordPress her zaman �şler� bas�t tutmaya odaklanırken, genel olarak kamuoyu tarafından kullanıldığı f�kr�ne rağmen,
Joomla'nın �zley�c�ler� her zaman b�raz daha tekn�k olmuştur. Aslında, çoğu Joomla yen� başlayanlar, d�k öğrenme eğr�s�
hakkında ş�kayet edecek - b�r kez bunun üzer�ne geld�ğ�n�zde, çok güçlü. Ancak, kes�n olarak, daha önce b�lg� sah�b�
olmadan b�r�s�n�n hızlıca b�r web s�tes� kurması gerekt�ğ�nde, WordPress g�tmen�n yoludur.

Drupal Drupal, her zaman tasarımcılar / gel�şt�r�c�ler �ç�n b�r nebze araç olmuştur ve her zaman müşter�ler� �ç�n web s�teler�
üzer�nde çalışan gel�şt�r�c�ler tarafından kullanılmakta ve üzer�ne kurulmuştur.

Dav�d Attard, DART Yaptıklarım

V�rgo Web Tasarım'ın sah�b� Jerry V�rgo, “Tüm 3 har�ka web s�teler� yapab�l�r - ancak WordPress'�n popülar�tes� �le yen� başlayanlar �ç�n büyük b�r
fayda sağlayan daha fazla tema tasarım seçeneğ�ne sah�pt�r; yen� başlayanlar �ç�n. ”

https://www.dart-creations.com/
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Chr�stopher Jan Ben�tez hakkında

Üç k�ş�den Drupal yen� başlayanlar �ç�n en kötüsü. Bu sezg�sel kullanıcı arayüzü kullanımı zordur ve b�rçok görev en �y�
komut satırı kullanılarak gerçekleşt�r�l�r ve d�k b�r öğrenme eğr�s�ne yol açar.

WordPress, en kolay kullanımlı arayüze sah�pt�r ve ayrıca kullanıcılar programlamayla daha rahat hale geld�kçe,
gel�şt�rmeler� en kolay olanıdır.

Joomla, aralarında b�r kullanıcı arab�r�m�n�n WordPress olarak kullanımı daha kolayken, daha modern b�r m�mar�ye (MVC)
sah�pken, b�r yandan da b�r yerded�r, ancak MVC m�mar�s�n�n kavraması daha zor olduğundan, gel�şt�rme veya değ�şt�rme
uzantıları da b�r öğrenme eğr�s�ne sah�p olacaktır. .

Modern m�marlık ve Drupal ve Joomla g�b� b�r kalkınma çerçeves�ne sah�p olmak, gel�şt�r�c�ler �ç�n har�kadır, ancak yen�
başlayanlar, WordPress �le başlayan daha az zorluğa sah�p olacaktır.

Jerry V�rgo, Başak Web Tasarım

Comrade Web Agency'dek� Reed Adler, müşter�ler�n�n WordPress'� başkalarıyla karşılaştırmayı seçt�ğ�n� bel�rtt�. “Kullanım kolaylığı söz konusu
olduğunda, müşter�ler�m�z ez�c� b�r şek�lde WordPress'� seçt�ler.”

Ş�kago merkezl� profesyonel b�r web s�tes� tasarım ve gel�şt�rme ş�rket� olarak, yaklaşık dokuz yıldır web s�teler�
oluşturuyoruz. Doğal olarak, çeş�tl� platformlarla deneyler yaptık.

[Müşter�ler�m�z], web s�teler�n� yönetmen�n [WordPress �le] daha kolay olmamış olduğunu söylüyorlar. Çoğu zaman,
met�n, fotoğraf ve hatta v�deolar ekleme, s�lme ve değ�şt�rme yeteneğ�, onlara kend� d�j�tal hedefler� üzer�nde b�r kontrol
h�ss� ver�r.

Yen� başlayanlar WordPress'�n sezg�sel özell�kler�n� sever; ve özell�kle kayded�len öncek� sürümlere ger� dönme kab�l�yet�.
Bu şek�lde, sayfadak� "�y�leşt�rmeler" elden çıkarsa, sorunsuz b�r şek�lde baştan başlayab�l�rler.

Buna karşılık, Drupal b�r seçenek bolluğu sunar ve genell�kle acem� web yönet�c�ler�n� şaşırtır. Joomla, gümüş b�r teps�de
seç�mler sunma çabası �ç�nde, aynı �şlev� sağlayan y�nelenen düğmeler ve bağlantılar oluşturur.

Reed Adler, Yoldaş Web Ajansı

OSTra�n�ng Destek D�rektörü N�ck Savov, mutlak b�r başlangıç   �ç�n WordPress'� en �y� CMS olarak seçt�. “OSTra�n�ng, açık kaynaklı CMS'ler�n
dünyadak� b�r numaralı eğ�t�m s�tes� olduğundan, bu 3 CMS'ler�n� nesnel olarak anal�z etmek �ç�n benzers�z b�r konumdayız.”

Mutlak b�r başlangıç   �ç�n, WordPress kes�nl�kle başlamak �ç�n en �y� CMS'd�r. Bas�t ve kullanımı kolaydır. Kullanıcı arayüzü
�lg� çek�c�d�r ve bas�t �ş akışını öğrend�kten sonra, s�tey� kolayca yöneteb�l�rs�n�z.

Ayrıca, web'�n% 25'�n�n üzer�nde güç sağladığından, büyük b�r topluluk ve ekos�steme sah�pt�r. Ş�rketler ve b�reyler s�z� ve
web s�ten�z� desteklemek �ç�n çok çeş�tl� ürün ve h�zmetler oluşturdu.

Örneğ�n, tema ş�rketler� var. WordPress'e özel host�ng ş�rketler� ve eğ�t�m ş�rketler�.

WordPress'�n yetenekler�n� gen�şletmek �ç�n b�r eklent�ye �ht�yacınız varsa, 50,000 kullanılab�l�r. Eklent� araması,
�ht�yacınız olanı bulmanızı ve yen�ler�n� keşfetmen�z� kolaylaştırır.

Son olarak, WordPress, yükseltmeler arasında mükemmel ger�ye dönük uyumluluk sunar.

Bu nedenlerle, WordPress mutlak yen� başlayanlar �ç�n en �y� seç�md�r.

Hızlı sarın

B�r CMS seçmek, s�te sah�pler� �ç�n öneml� b�r adımdır. İht�yaçlarınızı karşılayacak doğru platformu bel�rlemek �ç�n der�nlere �nd�ğ�n�zden em�n olun.

http://www.virgowebdesign.com/
https://comradeweb.com/
https://www.webhostingsecretrevealed.net/tr/find-the-best-wordpress-hosting/
https://www.ostraining.com/classes/wordpress/
https://wordpress.org/plugins/

