
Wordpress içerik yönetim sistemini kendi bilgisayarımızda kurup denemek için gerekli adımlar 
aşağıda anlatılmaktadır.  

 
Ben kurulum işlemini Microsoft Windows 10 (64 bit) işletim sistemi üzerinde gerçekleştirdim. 

Kurulum adımlarında sorun yaşayan arkadaşlar olabilir bu tür sorunların farklı sebepleri olmakla birlikte 
genel olarak önerebileceğim çözüm önerileri şunlardır:  

1. Eğer Windows 7 veya Windows 8 gibi daha eski sürüm bir işletim sistemi kullanıyorsanız 
Windows 10 kurmanızı ve gerekli güncelleştirmeleri yapmanızı öneririm.  

2. İşletim sistemi kurduğunuzda donanım sürücülerini tam olarak yüklediğinizden emin olun ve 
mutlaka antivirüs ve usb guard tarzı yazılımlar kullanın 

3. Kurulumda kullanacağımız programları kendi sitelerinden indirin ve kararlı sürümlerini kullanın 
 

Window 10 işletim sistemi yerine pardus, ubuntu gibi bir Linux dağıtımları da kullanılabilir, 
kullandığımız işletim sistemine uygun olan programları kullanmamız gerekir.  

 
Wordpress php diliyle geliştirilmiş bir içerik yönetim sistemi olduğu için php kodlarını çalıştırmamızı 

sağlayan gerekli programların bilgisayarımıza kurulması gerekir. Bu programları ayrı ayrı kurup gerekli 
ayarları yapmak yerine, programları toplu olarak kuran ve ayarlamaları otomatik yapan paket 
programlar tercih edebiliriz. XAMPP bu amaçla kullanabileceğimiz bir paket programdır, buna benzer 
başka programlarda var. XAMPP ücretsiz bir program. Kendi sitesinden Windows için gerekli sürümünü 
indirip bilgisayarımıza kurabiliriz.  

 

 
Öncelikle yukarıda yer alan adresten XAMPP programının kullandığım işletim sistemine uygun 
sürümünü kendi bilgisayarıma indiriyorum.  
 
 

 
 
 
 



 
İndirdiğimiz programın kurulum dosyasına çift tıklayarak program kurulumunu başlatıyoruz. Kurulum 
esnasında karşımıza gelen kurulum adımlarını aşağıda resimler gördüğümüz gibi onaylayıp kurulum 
işlemine devam edebiliriz.  
 
 
 

 
 



 
 



 
Bu adımda XAMPP ın kurulacağı yeri ayarlayıp kurulum adımlarını takip etmeye devam ediyoruz. Ben 
C:\xampp klasörüne kurulum yapıyorum. 



 
Bu adımdan sonra kurulum işlemi başlıyor işlemin tamamlanmasını bekliyoruz.  



 
Yukarıda ki gibi güvenlik duvarı uygulamanın çalışması için izin isterse onaylayıp bir sonraki adıma 
geçebiliriz.  



 
Dil ayarını da yaptıktan sonra XAMPP kurulum işlemi tamamlanmış oluyor.  
 
 
 
 
 



 
Kurulum işlemi bittikten sonra wordpress’i kurarken ve kullanırken mutlaka Apache ve MySQL 
programlarının arka planda çalışır durumda olması gerekli bunun için başlat menüsünden veya XAMPP 
programını kurduğumuz adresten XAMPP Control Panel programını çalıştırmamız gerekli 



 
Açılan kontrol panelinde Apache ve  MySQL modüllerinin karşısında start düğmelerine basıyoruz.  

 
Bu işlem sırasında Windows güvenlik duvarı bizden erişim izni isteyebilir. Erişim iznini veriyoruz. 



 
Start düğmelerine bastığımızda program isimlerinin yanında PID ve  Ports numaraları çıkmış olması 
gerekli bu şekilde ilgili programların arka planda çalışır durumda olduğunu anlıyoruz.  

 
Windows 10 görev çubuğunda sağ bölümde o an açık olan programların simgeleri vardır. Bazen 
farkında olmadan birden fazla kontrol paneli açmış olabiliriz. Bu tür durumlarda fazladan açtığımız 
kontrol panellerini XAMPP simgesi üzerine sağ tuş ile tıklayıp kapatabiliriz.  XAMPP kontrol panelini 
açmışsak ama ekranda göremiyorsak yine buradaki XAMPP simgesine tıklayarak görünür hale 
getirebiliriz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kendi bilgisayarımıza wordpress’i kurmadan ve kurulu wordpress’i çalıştırmadan önce buraya kadar 
anlatılan adımları doğru bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. XAMPP benzeri başka programlarda 
var, XAMPP yerine bunları da kullanabiliriz.  
 
XAMPP programını kurduktan ve Apache-MySQL modüllerini çalışır duruma getirdikten sonra 
wordpress kurulumuna geçebiliriz.  
 

 
 
Yukarıda yer alan adresten Türkçe wordpress paketini indirebiliriz. 

 
 
İndirdiğimiz bu dosya arşivlenmiş ve sıkıştırılmış bir durumdadır, winrar, winzip gibi programlarla bu 
dosyayı açabiliriz. Eğer bilgisayarımızda bu tür bir program yoksa önce bu programı bilgisayarımıza 
kurmamız gerekir. 



 
Winrar programı için açtığım bu dosyanın içinde ki wordpress klasörünü, XAMPP programını 
kurduğum C:\xampp adresindeki htdocs klasörü içerisine çıkartmam gerekiyor.  

 
 
 
 



Bu adımını da gerçekleştirdikten sonra herhangi bir internet tarayıcı programını açıyoruz. Ben Google 
Chrome programını kullanarak devam ediyorum 

 
 

 
Internet tarayıcının adres çubuğuna localhost  ifadesini yazıp enter tuşuna basıyoruz.  

 
Karşımıza XAMPP yönetim ekranı çıkıyor bu ekranda sağ üst köşedeki phpMyAdmin bağlantısına 
tıklıyoruz.  
Wordpress kurulumuna geçmeden kurulum esnasında bilgileri bizden istenecek olan bir veritabanı ve 
veritabanı kullanıcısı hazırlamamız gerekiyor. PhpMyAdmin programı ile bu işlemleri 
gerçekleştirebiliriz. 



 
PhpMyAdmin ekranında sol bölümde bulunan Yeni bağlantısına tıklıyoruz.  

 
Karşımıza gelen form alanında veritabanı ismini girip (ben wordpress ismini giriyorum) oluştur 
düğmesine tıklıyoruz. Veritabanı ismi belirlerken Türkçe karakter ve boşluk karakteri kullanmıyoruz.  
Bu adımlardan sonra veritabanları listesinde girdiğimiz isimde veritabanının oluştuğunu göreceğiz.  
 
 



 
Sol bölümde oluşturduğumuz veritabanı ismine tıklayıp sağ alanda yer alan Yetkiler sekmesine 
tıklıyoruz.  



 
Kullanıcı hesabı ekle bağlantısına tıklıyoruz.  

 
Karşımıza gelen form ekranında kullanıcı adını belirliyoruz. Ben yonetici  kullanıcı adını belirledim 
kullanıcı adı belirlerken Türkçe karakter ve boşluk karakteri kullanmıyoruz.  
Anamakine adını yerel olarak ayarlıyoruz. Parola olarak bir parola belirliyoruz ve bu parolayı tekrar 
giriyoruz. Ben parola olarak 1234 karakterlerini kullandım ama Internet sunucusunda yayınlayacağımız 
sitelerde çok daha zor, tahmin edilemez karakterlerden oluşan bir parola belirlememiz gerekli ben 
deneme amaçlı bir kurulum yaptığım için böyle basit bir parola belirledim 



 
Bu form ekranının biraz daha aşağısında yer alan wordpress (bizim belirlediğimiz ve tıklayarak 
seçtiğimiz veritabanıydı) üzerinde tüm yetkileri verir seçeneğindeki onay kutusunun işaretli 
olduğundan emin olalım.  
 

 
Ve ekranın en altında bulunan Git düğmesine tıklayalım. Eğer düğmeyi göremiyorsak sayfayı aşağı 
doğru biraz kaydırabiliriz.  
 



 
Yukarıda gördüğünüz gibi veritabanı ve veritabanı üzerinde yetkili kullanıcıyı oluşturduk. Burada 
girdiğimiz bilgileri, veritabanı adı, veritabanı kullanıcı adı ve şifresini unutmayacağız wordpress’i 
kurarken bu bilgiler bizden istenecek. Artık wordpress kurulumuna geçebiliriz.  
 

 
Internet tarayıcı programının adres çubuğuna localhost/wordpress ifadesini yazıp enter tuşuna 
basıyoruz. Karşımıza gelen kurulum adımlarını aşağıdaki resimlerde yer alan şekilde takip edip kurulum 
işlemini tamamlayabiliriz.  



 

 
 

 
Yukarıda karşımıza gelen ekranda veritabanı ve veritabanı kullanıcısı oluştururken girdiğimiz verileri 
kullanarak doldurup (ben veritabanı olarak wordpress kullanıcı olarak yonetici şifre olarakta 1234 
şifresini girmiştim) Gönder butonuna tıklıyoruz.  



 
Kurulumu çalıştır düğmesine tıklayıp kurulumu başlatıyoruz. 

 
Yukarıdaki alanları kendimize göre doldurup kurulumu tamamlıyoruz.  
Site başlığı sitemizin içeriği ile uygun kısa bir cümle olabilir ben deneme yazdım. 
Kullanıcı adı wordpress yönetim paneline bağlanırken bize sorulacak bir isim Türkçe karakter ve 
boşluk kullanmadan oluşturalım ben yetkili yazdım. 
Parola wordpress yönetim paneline bağlanırken bizden istenecek şifre ben deneme amaçlı yaptığım 
için basit bir parola olan 1234 ifadesini kullandım siz daha zor sadece sizin bileceğiniz tahmin edilmesi 
güç bir parola kullanabilirsiniz.  
Ben zayıf bir parola atadığım için Zayıf parola kullanmayı onayla onay kutusunu işaretlemem 
gerekiyor. Eğer güçlü bir parola belirlediyseniz bu kısmı işaretlemeyebilirsiniz.  
E-posta adresi kullandığımız bir e-posta adresi giriyoruz, ben deneme amaçlı kurulum yaptığım için 
öylesine bir e-posta adresi girdim. 
En sonunda da WordPress’i kur düğmesine tıklıyoruz.  



 

Gördüğünüz gibi wordpress kurulumu tamamladık.  
 

 
 
Artık wordpress’e girmek istediğimizde Internet tarayıcı adres çubuğuna localhost/wordpress adresini 
yazıp siteye girebiliriz. 

 



 
Wordpress’in yönetim paneline giriş yapmak için Internet tarayıcının adres çubuğuna 
localhost/wordpress/wp-admin adresini yazmamız gerekir. 

 
Bu adresi yazdıktan sonra karşımıza gelen giriş ekranında wordpress’i kurarken belirlediğimiz kullanıcı 
adı ve parolasını yazarak wordpress yönetim paneline giriş yapabiliriz.  

 
 
 



 
Kendi bilgisayarımıza wordpress kurarken 

1. XAMPP (veya benzeri bir program) kurulmuş olmalı 
2. XAMPP kontrol panelinden apache ve mysql modülleri çalışır durumda olmalı 
3. Wordpress kurulumunda kullanacağım veritabanı, veritabanı kullanıcısı ve şifresi hazırlanmış 

olmalı 
4. Wordpress kurulum klasörü XAMPP programını htdocs klasörüne çıkartılmış olmalı 
5. Internet tarayıcı programını adres çubuğunda localhost/wordpress adresi ile giriş yapmış 

olmalı ve gerekli adımları takip etmeliyim  
 
 
Kendi bilgisayarımıza kurulmuş olan wordpress’i çalıştırırken 

1. Wordpress kurulumunun eksiksiz bir şekilde yapıldığını ve XAMPP (veya benzeri bir program) 
kurulmuş olduğunu kabul ediyoruz.  

2. XAMPP kontrol panelinden apache ve mysql modülleri çalışır durumda olmalı 
3. Internet tarayıcı programını adres çubuğunda localhost/wordpress adresi ile wordpress site 

arayüzüne girebiliriz.   
4. Internet tarayıcı programını adres çubuğunda localhost/wordpress/wp-admin adresi ile 

wordpress yönetim arayüzüne girebiliriz.   
 
 
 
Internet sunucularında wordpress kurulumunun yukarıda anlattıklarımıza benzer kısımları da var 
farklı kısımları da.  
 
Bazı firmalar hazır wordpress kurulmuş sistemler kiralayabiliyor.  
Wordpress i bizi kurmamız gerekiyorsa bu sisteme uygun bir sunucudan (Linux-php desteği olan) 
alan kiralamamız gerekir. Bu tür bir sunucuda XAMPP veya benzeri programları bizim kurmamız 
gerekmez bunlar zaten sunucuda yüklü ve çalışır durumdadır. Veritabanı, veritabanı kullanıcısı ve 
şifre belirleme işlemlerini yapıp, wordpress klasörünün içindeki dosyaları bize ayrılan kök adrese 
çıkartıp kurulum adımlarını yukarıda anlatılan adımları takip ederek gerçekleştirebiliriz.  
Birde Internet sunucudan alan kiraladığımızda adres olarak localhost ifadesini değil firmanın bize 
sağladığı ip adresini veya aldığımız domain ismini kullanmamız gerekecektir.   

 


