
 

  



Önsöz 

 

 2013 yılının başlarında hazırlanması planlanan ve ikinci ayın sonrarında kaleme alınmaya baş-

lanan uCoz ile Web sitesi hazırlama kitabı yaklaşık sekiz ay sürdü.  Bu kitap Web siteler ve hazırlaması 

hakkında hiçbir bilgisi olmayanlara yönelik hazırlanmıştır. Kitabın kaleme alınması tamamen yazara 

ait olup;  görseller ve bilgiler, kavramlar dışında özgün ve yazara aittir.   

Bu kitap sayesinde Web siteler ve hazırlanmasısı üzerine temel kavramlara, genel bilgilere, web site 

programlarına ve uCoz ile web sitesi hazırlamanın temel yöntemlerine detaylı değinilecektir.  

 Kitabın amacı sıfırdan Web sitesi yapmak isteyenlere, istedikleri doğrultuda basit ve detaylı 

anlatımlarla faydalı olmaktır. Genel kar amacının ötesinde Türkiye’de henüz tanınmayan uNet &uCoz 

sistemlerini tanıtmak ve bu sistemler hakkında Türkçe kaynak oluşturmaktır.   

Bu kitabın diğer Web tasarım ve hazırlama kitaplarından ayrılan özelliği baştan sona Web site hazır-

lamayı, uNet sistemi ile ve diğer programlarla site hazırlamayı gaye edinmesidir. Bu özelliklerinin yanı 

sıra Türkiye de uNet&uCoz CMS sistemi hakkında ilk ve tek Türkçe kaynak olma özelliği barındırmak-

tadır.  



Giriş 

Gelişen ve sürekli yenilenen İnternet sistemleri içerisinde web sitelerinin önemi oldukça ar-

mış durumdadır. İnternet sitesi hazırlamak için onlarca farklı yöntem ve sistem geliştirilmiştir. Bu sis-

temlerin öncesinde ki web site yapımının temeline ve bir site yaparken bilinmesi gerekenlerin detayı-

na CMS dünyasının en gelişmişlerinden birisi olan uCoz CMS ile beraber bu kitapta değinilmiştir.  

Baştan sonra profesyonel anlamla siteler hazırlamak ve internet dünyasında ön sıraları almak için 

adımlar, yöntemler ve taktikler verilmiştir. İçerisinde A’dan, Z’ye internet sitesi yapma, tasarlama ve 

hazırlama üzerine gelişmiş kaynak konumunda özel web tasarım kitabı olarak hazırlanmıştır. Bilinen 

CMS’lerin dışında özellikle Türkiye’ de henüz hiç bilinmeyen ve neredeyse hiç yok denecek kadar 

Türkçe kaynağının az bulunduğu uCoz CMS üzerinden web site hazırlama, Web tasarım programlarıy-

la ve görsel tasarım araçlarıyla çalışma gibi özel konular ele alınmıştır. 

Bol görsel ve örneklerle kaleme alınmış kitabın anlatım tarzı yerine göre tekniksel, yerine göre 

mantıksal ve yerine göre basittir. Teknik bilgilerin yanı sıra genel kullanım ve web tasarımcıların karşı-

laştığı sorunlar dikkate alınarak kitapta önemli konulara ve anlatımlara yer verilmiştir. Kitabın son 

bölümünde farklı site hazırlama yöntem araçları ve web temel sözlüğü ile İngilizce temel sözlüğü de 

verilmiştir. Kitap içerisinde kullanılan terimlerin Türkçe açıklamaları kitabın son bölümünde yer alan 

“Sözlük” kısmında verilmiştir. Kitap içerisinde ki kavramlar dışında hiçbir alanda kaynak kullanılma-

mış olup, farklı kaynaklardan görsel veya metinsel alıntı yapılmamıştır. 

İnternet siteleri ve site hazırlama konusunda hiçbir bilgisi bulunmayan kişilere yönelik anlatım yapıl-

mıştır. Özgün Türkçe ve genel kullanımda ki birçok kelimenin öz Türkçeleri de verilmiştir. Kitaptaki 

görseller ve örnekler renkli olarak verilmiş ve özel olarak hazırlanmıştır. 
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Web’e Giriş 

Uçsuz bucaksız dünyada yerinizi almaya hazır mısınız? 

  



Web Nedir? 

 İngilizce deki “Web” sözcüğünden gelmektedir. Web, internet üzerindeki servislerden birisidir. İnternet 

üzerinde yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntülerden oluşan dokümanları uzaktaki bilgisayarlara iletir. Web 

terim günümüz Türkçesinde birkaç anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Genel yaygın anlamı İnternet teknolojileri-

ne verilen isim olmakla beraber, aynı zamanda internetin kendisine de Web denilmektedir. Web kelimesi ilk çıktığı 

döneme nispeten günümüzde daha farklı anlamlar kazanmıştır.  İlerleyen bölümlerde “WWW” gibi kavram ve 

teknolojilere daha detaylı olarak değinilecektir. 

Web’in Tarihi 

Web, ilk olarak, Mart 1989 'da, "Yüksek Enerji Fiziği" konusunda dünyanın değişik kesimlerinde araştır-

malar yapan kişiler arasında etkin ve kolay bir haberleşme platformu olarak Tim Berners-Lee tarafından CERN'de 

(European Particle Physics Laboratory) geliştirilmeye başlanmıştır. 1991 yılında da kullanılmaya başlanmıştır. 

1992'de "line mode" çalışan bir web listeleyici (WWW Browser) dağıtılmaya başlanmıştır. Ocak 1993'te tüm dün-

yada 50 tane web sitesi servis vermekteydi. 1993, web için birçok dönüm noktalarını içermektedir. 

Şubat 1993'te, X-Windows için Mosaic'in ilk alfa sürümü NCSA'da Marc Andreesen tarafından geliştirilerek beda-

va kullanıma sunulmuştur. Mart 1993'te, tüm internet trafiğinin %0,1’i web tarafından oluşturulmaktaydı. Ekim 

1993'te dünyadaki web sitesi sayısı 500'e; oluşturulan trafikte %1 mertebelerine çıkmıştır. Aynı yıl içinde, ilk za-

manlarda çok popüler olan bir başka web listeleyici: Cello da piyasaya sürülmüştür. 1994 yılı, standartların otur-

ması ve web browserlerin birbiri peşisıra çıktıkları bir yıldır. İlk web konferansı bu yıl içinde Cenevre'de düzenlen-

miştir. Mosaic'i geliştiren grup, "Netscape Communications Corporation" adında ayrı bir oluşum altında şu an en 

çok kullanılan web listeleyici olan "Netscape Navigator" 'ın ilk beta (0,9) sürümünü Kasım 1994'te pek çok plat-

form için (Windows, Mac, Unix) çıkarmıştır. Yine 1994 içinde, CERN ve MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) arasında varılan bir anlaşma ile ortak bir grup oluşturulmuştur: W3 Organization (http://www.w3.org). 

Bu grup, Web ile ilgili her türlü gelişimi yönlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 1995 içinde bu grup, W3 

Consortium adını almıştır. Günümüzde Web, internet'in kalbi gibidir. 

Web 1,0 ve 2,0 

 İnternetin ilk çıkış noktasında itibaren hızla gelişen web teknolojisi günümüzde kat ettiği mesafe itibarıyla 

uzmanlar tarafından iki bölüme ayrılmış durumdadır. İlk zamanlarda sadece profesyonel programlama bilgisine 

sahip kişiler tarafından hazırlanan web sitelerinde kullanıcı ve ya ziyaretçilerin işlevselliği neredeyse hiç bulun-

mamaktaydı. Günümüzde de hala işlevselliğini koruyan bu teknolojinin ismi Web 1,0 olarak belirlenmiştir. Son 

dönemlerde gelişen web teknolojisi artık kod bilgisine yahut web bilgisine gerek duyulmadan web site yapmaya 

olana sağlamaktadır. Bunun yanında ayrıca yönetici ve tasarımcılarla beraber kullanıcılar ve ziyaretçilerde aktif rol 

oynamaktadır. Sosyal medya, Forum, Portal, Sohbet vb… farklı türde ki siteler ve web birimleri bu teknolojinin ilk 

aşamalarındandır. Sitenin yapımı ne olursa olsun kullanıcı ve ziyaretçilerinde siteye katkıda bulunabildiği yahut 

aktif rol oynadığı web site teknolojisine Web 2,0 adı verilmiştir.  

Web Sitesi Nedir? 

 Web sitesi günümüzün en yaygın kullanılan araçlarından birisidir. Web teknolojisi kullanılarak oluşturulan 

ve bilgisayar, mobil ya da tablet ekranlarında görüntülenebilen web sayfalarının bir araya getirilerek elde edilen 

toplu sayfa ağlarına Web sitesi denir. Günümüzde en hızlı gelişen teknolojilerin başında gelen web sitelerin temel 

alt yapısında programlama ve tasarım bilgisi yatmaktadır. Temeli HTML ve CSS dilleri olan web siteleri, artık 

tanıtım, reklam, hizmet, bilgi, çevrimiçi satış ve pazarlama gibi alanlarda aktif rol oynayan birer birim haline gel-

miştir. İnternetin ve web teknolojisinin verimliliğini tam kapasite artıran, İnternetin kullanışlı bir hal almasını sağla-

yan temel birim Web siteleridir.  Web sitesinin temel özellikleri şunlardır; 



 İnternet üzerinde size özgü özgür bir iletişim panosudur. 

 Ucuz ve pratik hizmetler sunar. 

 Farklı sitelerle uyumlu çalışma özellikleri vardır. 

 İnternet üzerinden daha hızlı ve kolay alışveriş yapmanızı sağlar. 

 Ürün ve hizmet satışı yapmanıza olanak sağlar. 

 Bir bakıma kişi veya kurumun vizyonu, ara yüzüdür. 

Günümüzde birçok kullanıcının kullandığı ve web sitesi olmanın ötesinde büyük birer sistem gibi görünen birçok 

web sitesi bulunmaktadır. Bunların başında “Google, Yahoo, MSN, Facebook, Twitter” gibi yüzlerce web sitesi 

bulunur. 

Temel Web Site Çeşitleri 

Günümüzde etkin olarak kullanılan web siteleri genellikle kullanıcıların aktif rol oynadığı web 2,0 teknolojisine 

geçen sitelerdir. Bunlar; 

 Sosyal Ağlar; Facebook, Twitter gibi kullanıcıların hesapları üzerinden interneti kullanmalarına olanak 

sağlayan sitelerdir.  

 Forumlar; Kişilerin tartışma platformları olarak kullandıkları ve çeşitli başlıkların bir arada bulunduğu pay-

laşım siteleridir. 

 Wikiler; Tamamen dev bir bilgi barındırma ve paylaşım platformu olarak bilinen bu tür siteler genellikle bir 

konu üzerine bilgi vermek amaçlı sitelerdir. Kullanım kılavuzu olarak da aktif kullanılmaktadırlar. Türkiye 

de en iyi bilinen wiki sitelerinin başında; Wikipedia, Pardus Wiki vb…  gelmektedir.  

 Bilgi Ağları (Portallar); Kullanıcıların da katkıda bulunduğu, ziyaretçilerin fazlasıyla faydalandığı çeşitli 

konuların bir arada sunulduğu web siteleridir. Mynet, e-kolay, Gencmevtoo gibi siteler bilgi ağı örnekle-

rindendir. 

 Bloglar; genel olarak kişilerin web günlükleri olarak kullanılan bloglar, son dönemlerde artık geliştirilmiş 

temalar sayesinde verimli web siteleri olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

Bunların dışında haber, ilan, e-ticaret, reklam, sohbet, tv ve radyo gibi birçok tür de web sitesi bulunmaktadır.  

Web’de Neler Var? 

 Küreselleşen günümüz dünyasında en etkili rol oynayan Web, insanlara sunduğu olanaklar ve kolaylaş-

tırdığı zorluklar bakımından artık hayatın vazgeçilmezi olmuştur. “Web’de neler var?” sorusuna ziyaden aslında 

“Web’de neler yok?” sorusuna cevaplar aranmalıdır. Her türlü sorumuza anında cevap bulabildiğimiz internette 

bulamadıklarımızın olma olanağı hala bulunmasına rağmen ihtiyaç olmadığından ele alınmamaktadır. Genel an-

lamda web’de yemek tariflerinden rüya tabirlerine, güncel haberlerden her türlü bilgiye, Oyunlardan Programlara, 

her türlü bilgi ve içerik mevcuttur. Ayrıca kendiniz de bilgisayarda hiçbir şey barındırmadan web’de her türlü bilgi 

ve verinizi barındırabilir, dilediğiniz yerden ulaşabilirsiniz.  

Web’de yer almak için 3 farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki genel olarak birçoğumuzun bulunduğu gibi ziya-

retçi olarak bilgi almak ve ilgi alanımıza göre araştırmalar yapıp verimli anlamda faydalanmaktır. İkinci olarak 

üretime geçip bir web sitesi açmak ve bu site üzerinden web de aktif rol oynamaktır. İlk dönemlerde profesyonel-

lerin sadece yapabildiğini artık son dönemlerde herkes yapabilmektedir. Son olarak ise tam anlamıyla web’de yer 

almanın temeli olan Geliştiricilik, artık bir hayli popüler olmuş durumdadır. Birkaç programlama dili ve program 

bilgisine sahip olan herkes bir geliştirici olup, web’de en aktif rolü üstlenebilir. Bir Android uygulaması geliştirileb i-

lir, Bir web tasarımı yapılabilir, Ucoz, Wordpress, Joomla gibi hazır içerik yönetim sistemlerine özgü uygulamalar, 

temalar ve eklentiler geliştirilebilir, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar için uygulamalar geliştirilebilir. Bu tarz ey-

lemler sayesinde para kazanmak ve mesleki anlamla iş sahibi olmak mümkündür.  



Web Nasıl Çalışır? 

 Web, İnternet üzerinden çalışır ve İnternet’in sunduğu teknik alt yapıyı kullanır. Web’de her web sayfası 

bir birine hiperlink adı verilen bir teknoloji sayesinden bağlıdır. Web’de 

birçok çeşit bilgisayar ve bilgisayar sistemi mevcuttur. Bunların iletişi-

mi, çalışması ve kontrolü Programlama dilleri ve komut sistemleri 

sayesinde yapılmaktadır. Bu dillere ya da protokole TCP/IP denir. 

Web’in genel çalışma mantığı İstemek ve Göndermektir. Bilgisayarlar 

birbirleriyle anlaşınca el sıkışırlar ve veri aktarımı sunucudan istemciye doğru veri paketleriyle gerçekleştirilir. 

Veriyi isteyene istemci (client), bu veriyi gönderen bilgisayara ise Server (sunucu) denir. 

HiperMetin (HyperText) Ne Demektir? 

İnternet’te herhangi bir Web sayfasını bir Web tarayıcıyla açtığınızda farenizin imlecinin bazı kelimelerde 

ve resimlerde bir eli işaretine döndüğünü görürsünüz. Farenin imleci bir el işaretine döndüğü zaman fareyi tıklar-

sanız bir başka Web sayfası görüntülenir. Bu tür bir yapıya sahip bir belgeye HiperMetin (HyperText) belgesi adı 

verilir. HiperMetin dokümanları hazırlamak için kullanılan dile HTML(HyperText Markup Language - Hipermetin 

İşaretleme Dili) denir. Bu tıpkı bilgisayarda kullanılan BASIC ya da C türü bir programlama diline benzer ve kend i-

ne özgü komutları ve hiyerarşisi vardır. (HTML dili ileride ayrıntılı olarak incelenecektir.)Ana metinle, buradan 

diğer metin arasındaki adreslemeye bağlantı yani link denir. 

Hipermetin Belgelerinin Basit Mantığı 

Bir Web sayfası üzerinde İnternet’teki herhangi bir başka sayfaya bağlantı verilebilir. Her iki sayfanın ay-

nı bilgisayarda ya da yerde hatta ülkede olması gerekmez. Türkiye’deki bir sunucuda bulunan bir Web sayfasın-

dan Japonya’daki bir Web sayfasına bağlantı eklenebilir. Tabi iki sayfada aynı bilgisayardaysa sayfanın yüklen-

mesi daha hızlı olacaktır.  

Bir linkten diğerine giderek sayfalar arasında gezinmeye de “sörf yapmak” denir. Şunu belirtilmelidir ki tıklayarak 

Web asla tüketilemez çünkü milyarlarca sayfa bulunmaktadır. HTML sayfalarının adreslerine kısaca URL 

(Universal Resource Locator - Evrensel Kaynak Belirteci) denir. 

Örneğin; http://www.ucoz.com/gencmevtoo/deneme.html adresini inceleyelim: 

http:// karakterleri bu hipermetin belgesinin HTML dili ile hazırlandığını ve bu nedenle İnternet üzerinden HTTP 

protokolü ile aktarılması gerektiğini, 

“www.ucoz.com/” bu hipermetin sayfasının bulunduğu bilgisayarı, 

“gencmevtoo/” karakterleri ise HTML dokümanın bulunduğu alt dizini, 

“deneme. Html” ise HTML dosyasının ismini belirtir. 

Web Dilleri 

İnternet üzerinde veya herhangi bir makine da oluşturulmuş bir web sayfası daima bir web dili kullanıla-

rak oluşturulur. Yaygın olarak bilinen ve Web’in temel dili olan HTML bu dillerin başında gelmektedir.  Web sayfa-

larının yapımında kullanılan onlarca web dili bulunmaktadır. Ayrıca Bilgisayar ya da bir program dili olarak bilinen 

bazı diller de web teknolojilerinde kullanılabilmektedir. Bu diller arasında yaygın kullanılanı Pyhton, C, C++, C# 

gibi dillerdir. Hem web dili hem de programlama dili olarak kullanılan PHP gibi diller de mevcuttur. Fakat HTML, 

CSS gibi diller sadece web teknolojilerinde kullanılmaktadır.  Bu dillerin temel alt yapısı İngilizce olmakla beraber 

komut sistemi de yine İngilizce alt yapısıyla kullanılır. Bu dillerin öğreniminde İngilizce bilmenin faydaları olmakla 

beraber her hangi bir zorunluluk da gerektirmemektedir. İlk etapta temel olarak kullanılan web dillerinden HTML, 

CSS, BB ve PHP dilleri ele alınmıştır.  



Not: Genel kullanılan tüm dillerin alt yapısı İngilizcedir ve Türkçe veya farklı dillerde ki karakterler kulla-

nılmamaktadır. Her dil kendi yazım kurallarına ve komut sistemine göre çalışmaktadır. Örneğin, PHP dili “$” sim-

gesi ile başlarken, CSS dilinde ki gibi “#” ya da “.”  işareti ile başlayamayız. 

HTML Dili 

Zengin Metin İşaret Dili (İngilizce Hyper Text Markup Language, ks. HTML) günümüzde İnternet üze-

rinde veri paylaşımı için kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir. Dilin son sürümü HTML5'tir. 

HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazıla-

maz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili 

denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren 

sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından 

düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. 

HTML, W3C tarafından standartlaştırılmaktadır. Html, "tag" ismi verilen çeşitli başlıklardan oluşur. Aşağıdaki ör-

nek bu taglar kullanılarak yazılmıştır. 

Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı bilgisayar metin dilini 

bulup geliştirmesiyle başlamıştır. 

Örnek bir HTML Kodu: 

<html> 

  <head> 

    <title>örnek başlık</title> 

  </head> 

  <body> 

    <p><a href="http://tr.ucoz.com">Türkçe Ucoz Sitesi</a></p> 

  </body> 

</html> 

HTML dilinde tüm tag’lar (Etiketler) “<” işareti ile açılıp, “/>” işareti ile kapanır.  HTML dilini öğrenmesi kolay 

olduğu gibi web site yapımında da zorunlu değildir. Bu dilin yazım dizini iki bölümden oluşur. Bunlar;  “Header” ve 

“Body” bölümleridir. 

CSS Dili 

Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen kısa adıyla 

CSS), HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir Web teknolojisidir. 

İnternet sayfaları için genel geçer şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, bağımsız olarak harflerin stilini, yani 

renk, yazı tipi, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımın-

daki esnekliktir. 

Bir Web sayfası içerisinde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç yazı tip kullanılır ve bunları her sayfada ayrı ayrı 

tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün Web sayfalarında ortak olarak kullanılabilir. 

Böylece sayfaların hafızadaki boyutu epey küçüldüğü gibi güncelleme yapmak da kolaylaşır. 

CSS kodları, HTML kodlarının içine yazılabildiği gibi harici bir CSS dosyası oluşturularak da işlem yaptırılabilir. 

Türüne göre <BODY> veya <HEAD> bölümlerinde yer alabilirler. Ayrıca <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="style. css" /> koduyla CSS dosyası çalışma sayfasına eklenebilir. Onları ayrı dosyada veya dosyalarda 

saklamak, onları değişik HTML sayfalarınca kullanılmasını sağlar, aynı sayfanın değişik aygıtlara göre formatlan-

dırılmasını kolaylaştırır, sunumla yapıyı ayırarak değişiklik yapılmasını ekonomikleştirir. 

Örnek bir CSS Kodu: 

<html> 



<head> 

<style> 

#SiteadiBox{ 

             width:250px;  

             height:250px;  

             border:solid 2px} 

.SiteLogo{ 

             background:url(http://upload.siteadi.org/siteadi/commons/e/e6/siteadi-logo-tr.png)} 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="SiteadiBox"> 

<div class="SiteLogo"> </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

PHP Dili 

PHP: HyperText Preprocessor (Türkçe: Üstün yazı Önişlemcisi ) (Aslen: Personal Home Page - Kişisel 

Ana Sayfa) , genel ağ için yaratılmış, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine gömülebi-

len betik ve programlama dilidir. PHP, ilk kez Rasmus Lerdorf tarafından, web üzerinden sayfasına ziyaret eden-

leri izlemek amacıyla bir dizi Perl betiği kullanılarak geliştirilmişti. İnsanlar kısa zamanda bununla ilgilenmeye ve 

bu konuyla ilgili sorular sormaya başladıklarında, Rasmus kararını verdi ve bir betik motoru oluşturdu. Ayrıca 

formlara da destek verdi ve böylece PHP/F1'i biçimlendirmiş oldu. Adını duyurdukça bir grup yazılım geliştirmeci-

nin dikkatini çekti ve böylece bir API oluşturuldu ve PHP3 ortaya çıktı. Daha sonraları yeniden ele alınması gerekti 

ve Zend motoru PHP4'ü yaratmış oldu. Artık PHP önünde pek engel bulunmuyordu, böylece PHP daha ünlenme-

ye başladı. Günümüzde PHP, bloglardan forumlara, Portal sistemlerinden veri tabanlarına, yapay sinir ağlarından 

matematiksel sistemlere, sınıflardan fonksiyonlara her türlü işlevde kullanılır. 

Örnek bir PHP Kodu: 

<?php  for ($sayac = 1; $sayac <= 7 ; $sayac++ ) 

 { print ("<font SIZE= $sayac >"); 

 print ("<b><p>İyileri iyilikleri ile alkışlayınız!</b></p>"); 

 print ("</font>"); } ?> 

Ekran Görüntüsü: 

İyileri iyilikleri ile alkışlayınız! 

İyileri iyilikleri ile alkışlayınız! 

İyileri iyilikleri ile alkışlayınız! 

İyileri iyilikleri ile alkışlayınız! 

İyileri iyilikleri ile alkışlayınız! 

İyileri iyilikleri ile alkışlayınız! 



İyileri iyilikleri ile alkışlayınız!  

Web Temel Bilgileri 

İnternet 

İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan 

elektronik iletişim ağıdır. TDK, İnternet sözcüğüne karşılık olarak genel ağı önermiştir. İnternet yerine zaman 

zaman sadece net sözcüğü de kullanılır. 

İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir. Binlerce aka-

demik ve ticari ağla devlet ve serbest bilgisayar ağının birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur. Bilgisayarlar arasında 

bilgi çeşitli protokollere göre paketler halinde transfer edilir. İnternet üzerinde elektronik posta ve birbirine bağlı 

sayfalar gibi çok çeşitli bilgiler ve hizmetler vardır. İnternet üzerinden oyunlar da oynanabilir. 

İnternet'in kökeni, hataya dayanıklı, sağlam ve özel bir bilgisayar ağı kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri 

hükümeti tarafından 1960 yılındaki araştırmalara dayanır. 1980'lerde Ulusal Bilim Vakfı tarafından yeni bir ABD 

omurgasının finansmanı için toplanan özel fonlar, dünya çapında katılım ve birçok özel ağın birleşmesine neden 

olmuştur. 1990'larda uluslararası bir ağın yaygınlaşması ile internet, modern insan hayatının temelinde yer almış-

tır. 

Zaman zaman İnternet sözcüğü yerine kullanılan "WWW" kısaltması ise World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) 

sözcüklerinin akronimidir ve İnternet ile eş anlamlı değildir. 

Tarihi 

İnternet üzerinden ağ sayesinde iletişim kuran bilgisayar sistemleri olan askeri ileti-

şim sistemi Semi-Automatic Ground Environment (SAGE) ve ticari havayolu 

rezervasyon sistemi olan Semi-Automatic Business Research Environment 

(SABRE) 1950'lerin başında başlamıştır. 1960 larda ise the Advanced Research Projects Agency (ARPA), ABD-

'nin savunma sistemi için the Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) nin tasarım finansmanı 

olmaya başladı. 1960'larda oluşturulan projelerin sayesinde 1969'da internet o dönemin zirvesine ulaşmıştır. Bu 

tarihten sonra da ARPANET bildiğimiz modern İNTERNET olarak hayatımıza girmiş oldu. 70'li yılların başında 

Amerikan üniversitelerinde bu projeden yararlanma imkânı verilmesinin ardından e-posta (SMTP) ve NNTP uygu-

lamaları yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bunları FTP ve HTTP izlemiştir. 

Kişisel Kullanım 

Kişisel bilgisayarlar ile İnternet'e bağlanabilmek için genellikle bir telefon hattına ihtiyacı vardır. Bunun yanında 

uydu, kablo ve Wi-Fi diye adlandırılan radyo yayınlarla da İnternet'e bağlanılabilir. En yaygın olanı ise bir analog 

modem ile belli hızda bir İnternet servisi veren bir şirketin hizmetinden yararlanmaktır. Modemin ayarları şirketin 

verdiği servis telefon numarası ve özelliklerine göre ayarlanıp, bağlan komutu verilir. Analog modem bilgisayarın 

dijital verileri (bits) çeşitli ses frekanslarına çevirip telefon hattından internet servisine ulaştırmakta olup tersine 

aynı yöntemle verileri almaktadır. 

Her görüntülenen sitenin bir adresi numarası vardır Bu, 4 yuvadan oluşan ve her yuvanın 0 ile 255 arası değeri 

olan bir adrestir. Böylece tüketilemez bir adres sıralama özelliği oluşmaktadır. Fakat kullanıcı bu yalın sayı değe-

rini her çağıracağı site için aklında tutamayacağı için bu adresleri web sayfasına eş değer tutan DNS bilgisayarları 



vardır. Bunların görevi ise görüntülenecek her site ismine eş değer IP adresini hazır tutmak ve bilgi taşıma proto-

kolünün paketlerini (TCP/IP) bu adrese yönlendirmektir. Böylece az uğraşla İnternet gezgincisinin çağırdığı site-

deki bilgilere ulaşılabilinir. 

Günümüzde, analog modemlerin yerini daha hızlı ve daha az hatalı olan dijital ( ADSL) modemler almaktadır. 

Bunların kullanım ücretleri, çoğul katılımın artması sayesinde makul ödenebilir düzeye inmektedir. ADSL bir 

analog modemden 10x - 1500x kez hıza sahip olup, canlı videolu sohbet imkânı yanında bir sinema filmini kısa bir 

zaman dilimi içinde yükleme imkânı vermektedir. 

WWW. Dünyası yanında dosya indirimi sanal sohbet odaları, eCommerce (sanal ticaret), tartışma mekânları (fo-

rum), İnternet üzerinden sohbet doğrudan mesaj (IM) gibi kullanım alanlarını, bugün bütün dünyada yüz milyon-

larca insan kullanmaktadırlar. 

Günümüzde Kullanımı 

Günümüzde özellikle mobil internet aygıtlarıyla hemen hemen her yerden internete erişilebilir. Kablosuz ağ bağ-

lantısını destekleyen cep telefonları, taşınabilir oyun konsolları, dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlarla kullanıcılar 

istedikleri zaman istedikleri yerden internete ulaşabilirler. Servis sağlayıcılarının hizmetleri ve sundukları kablosuz 

veri iletim ücretleri diğer erişim yöntemlerine göre daha yüksek olabilir. 

Yaygınlaşması 

Radyo, televizyon ve İnternet'in bulunuşundan 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için geçen süre incelendiğinde; 

radyo için 38 yıl, televizyon için 13 yıl iken, İnternet için sadece 5 yıldır. 

İnternet Türkiye'ye 1994 yılında gelmiştir ve geldikten sonra Türkiye'de kullanımı yaygınlaşmıştır. İnternet günü-

müzde de yaygın olan 7 den 70'e herkesin kullandığı teknoloji ürünü olan ve her gün yenilenen bir bilgi kaynağı 

teknoloji ürünüdür. 

Terimler 

İnternet ve "World Wide Web" sözcükleri günlük kullanımda genelde aynı anlamda kullanılır fakat aynı şey değil-

lerdir. İnternet yazılım ve donanım altyapısı ile sağlanan küresel veri iletişim dizgesidir fakat web internet ile sağ-

lanan iletişim şekillerinden yalnızca birisidir. 

Site 

İnternet sitesi, internet üzerinden yazı, resim ve diğer dosyaların paylaşıldığı dijital sayfalar grubudur. İn-

ternetin, ekran aracılığıyla görsel olarak, hoparlörler aracılığıyla da işitsel olarak kullanıldığı ortamlardır. Bir inter-

net sitesi bir sayfadan ya da binlerce sayfadan oluşabilir. Bir sitenin kullanıcının karşısına çıkan ilk sayfasına "ana 

sayfa" denir. Ana sayfadan, linkler (bağlantılar) aracılığıyla sitenin diğer kısımlarına veya yabancı sitelere ulaşıla-

bilir. 

Modem 

Telefon sinyallerini sayısal verilere çeviren ve bilgisayarın internete bağlanmasını sağlayan elektronik 

alettir. 

TCP/IP 

İnternet'i çağın haberleşme ortamı yapan ise TCP/IP dosya iletişim protokolüdür. Açılımı; Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol'dur (Aktarım Denetim Kuralı/İnternet Kuralı). 

TCP/IP, özde makinelerin konuşmasını sağlayan, işletim sisteminden veya uygulama yazılımlarından 

bağımsız bir kuralıdır. Bu özelliği sayesinde, cep telefonu, kişisel bilgisayar veya bir saat dahi İnternet'e bağlı 

diğer cihazlarla konuşabilir. 



Adres işareti (@) 

İnternet'te sık kullanılan sembollerden birisi @'dir (okunuşu: et). Elektronik posta adreslerinde kullanıcı 

ismi ile gönderilen hedef alanını (site adı) ayırır. Adres işareti, güzel a olarak da bilinir. Türk Dil Kurumu çengelli a 

ya da kuyruklu a karşılıklarını önermiştir. 

E-posta 

E-postalar, İnternet üzerinden gönderilen ve alınan dijital mektuplardır. E-posta (İng: e-mail) "elektronik 

posta" sözcüklerinin kısaltmasıdır. Görsel olarak kâğıt bir mektup ile aralarında büyük bir fark yoktur. E-postalara 

resim, müzik, video gibi her türlü dosya türü eklenebilir ve alıcının bilgisayarına transfer edilebilir. Her gün 

dünyada milyarlarca e-posta gönderilmektedir. Ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kâğıt mektuplardan daha yaygın 

olarak kullanılmaktadır ancak güvenilirliğinin yetersizliği nedeniyle resmi işlerde kullanımı oldukça kısıtlıdır. 

E-posta hesapları bu hizmeti veren çeşitli sitelerden ücretsiz veya belirli bir ücret karşılığında açılabilir. E-posta 

adresleri; kullanıcı adı, adres işareti, hesabın oluşturulduğu sitenin e-posta sunucusunun adı, nokta (.) ve site 

uzantısının aralık bırakılmadan yazılması ile oluşur. Örneğin: isim@siteadi.com 

IP (Internet Protocol)Numarası 

IP adresi (İngilizce: Internet Protocol Address), interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket 

anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adres. 

İnternet'e bağlanan her bilgisayara, İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanır ve internetteki diğer 

bilgisayarlar bu bilgisayara verilen bu adres ile ulaşırlar. IP adresine sahip iki farklı cihaz aynı yerel ağda olmasa 

dahi, yönlendiriciler vasıtası ile birbirleri ile iletişim kurabilirler. 

IP adresleri şu anda yaygın kullanımda olan IPv4 için 32 bit boyunda olup, noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayıy-

la gösterilirler. Örneğin: 192.167.10.5 

Bir internet sayfası sunucusuna, ağ tarayıcısı IP adresi yazarak da bağlanılabilir; ancak bu rakamları yazmak 

pratik olmadığından IP adresine karşılık gelen bir alan adı sistemi kullanılmaktadır. İnternet Servis Sağlayıcıları'n-

da bulunan Alan Adı Sunucuları'ndan (DNS -Domain Name System) oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi IP 

adresine karşılık geldiği bilgisini eşler ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. İnternet'te trafik başlıca IP ad-

reslerince sağlanmaktadır. 

Domain (Alan Adı) 

İnternete sürekli bağlı olan her bilgisayarın (162.178.111.24) gibi bir IP numarası vardır. Bu numaraları akılda 

tutmak ve herhangi bir anda yazmak zor olduğundan, alan adı (domain name) sistemi adını verdiğimiz bir isim-

lendirme oluşturulmuştur. Herhangi bir bilgisayara (ve o bilgisayar üzerinde yayınlanan WEB sitelerine) bağlan-

mak için karmaşık IP numaralarını akılda tutmak yerine, hatırlanması ve yazılması kolay (www.google.com) gibi 

alan adlar kullanılmaktadır. Siz tarayıcınızın adres çubuğuna “www.ucoz.com” yazdığınızda, tarayıcınız merkezi 

bir bilgisayarla iletişim kurarak www.ucoz.com adresinin yerini tuttuğu IP numarasını öğrenecek ve bu IP numaralı 

bilgisayara bağlanarak istediğiniz bilgilere erişmenizi sağlayacaktır.  

 Bilindiği gibi Web sitelerinin alan adlarında birde uzantılar vardır. Yüzlerce mevcut uzantıdan genellikle “.com, 

.gov, .net, .edu.tr, .biz” gibi uzantılar site adının sonunda yer almaktadır. Bu uzantıların tümü birer kısaltma olmak-

la beraber kullanım amaçları da vardır. Çoğunlukla bilinen bazı uzantıların kısaltmaları; 

 gov: Hükümet kurumları (government) 



 edu: Eğitim kurumları (education) 

 org: Ticari olmayan kuruluşlar (organization) 

 com: Ticari kuruluşlar (company) 

 mil: Askeri kurumlar (military) 

 net: Servis sunucular (network) 

 ac: Akademik kuruluşlar (academic) 

 int: Uluslararası kuruluşlar (international) 

Bunun yanında kullanılan ülke kısaltmaları da vardır. Bazıları; tr: Türkiye, jp: Japonya, uk: İngiltere, it: İtalya, ch: 

İsviçre, de: Almanya gibi. 

İnternet sitelerine alan adı satın almak için alan adı barındırıcı siteleri mevcuttur. 

Bu sitelerden abone olunarak alan adı sahibi olunur.  

Hosting (Server – Barındırma) 

Bir web sitesi kurmak istiyorsanız, yayınlamak istediğiniz sayfaların, re-

simlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda durması gerekir. Bu bilgi-

sayar sizin evdeki bilgisayarınız olamaz, çünkü gerekli program ve donanımınız varsa bile bilgisayarınızın internet 

bağlantı hızı bu iş için oldukça yetersiz kalacaktır. O sebeple internette site yayınlamak için özel olarak üretilmiş, 

internet omurgasına çok hızlı bağlantısı olan, yüzlerce kullanıcıya aynı anda hizmet verebilecek bir bilgisayarda 

(sunucuda) yayınlamak istediğiniz dosyaların saklanması gerekir.  

İşte web sitenize ait dosyaları saklayan ve internet kullanıcılarının erişimine sunan bu bilgisayarlara web sunucu-

su (web sunucu), bu veri saklama ve yayınlama işlemine de web hosting denir. Web hosting işini yapan yüzlerce 

firma ve her firmanın size uygun olabilecek farklı boyutlardaki hosting paketleri vardır.  

Web Tarayıcıları 

İnternet üzerindeki tüm bilgilere bakabilme ve bu bilgilerle etkileşim halinde olabilme olanağı veren bir 

uygulama programıdır. Tarayıcı kelimesinin İngilizce karşılığı “browser”dır. 

WEB tarayıcısı yardımlı Metin Transfer Protokolü'nü (İngilizcesi "Hyper text Transfer Protocol" - kısaca HTTP) 

kullanarak,tarayıcı kullanıcısı adına İnternet üzerinde WEB sunucularından isteklerde bulunan bir istemci prog-

ramdır. Her bilgisayar üzerinde WEB sayfası adı verilen elektronik dosyaları saklar aynı bilgisayar üzerinden bu 

bilgilere erişim sağlar. Tarayıcılar web üzerinden bilgilere daha verimli ve hızlı ulaşmanızı sağlayan bir program-

dır. WEB üzerinde tarayıcılar sayesinde bilgilere metin, renkli çizim, resim, ses ve hatta video ortamlarına erişile-

bilir.   

Tarayıcılar oluşturulmuş web sayfalarını yazıldığı dillerde okur ve verileri görselleştirir. Web dilinde yazılan her 

türlü bilgi ve veri tarayıcılar sayesinde görselleştirilirler.  

Örneğin; <img src=”http://www.siteadi.com/resimadi” alt=””/>   Bu kod satırı tarayıcı tarafından okunduğu zaman 

görselleştirilerek bize ilgili sitenin belirtilen bağlantısında ki resmi görsel olarak gösterir. Günümüzde onlarca tara-

yıcı olmasına rağmen Çekirdekte sadece birkaç tarayıcı sistemi mevcuttur. Bu sistemlerden bazıları; Chromium, 

Explorer, Nescape, QT, Webkit gibi tarayıcı alt yapılarıdır. 

 Bu alt yapılar derlenmemiş olarak pek kullanılmadığından derlenerek verimli, aktif tarayıcılar haline getirilir. Ör-

neğin, Google Chrome, Torch, Yandex browser gibi tarayıcılar Chromium web tarayıcı işletim sistemi alt yapı-

sını kullanmaktadır. Gezgin ve qtweb gibi tarayıcılar ise QT Alt yapısını kullanmaktadır. Günümüzde yaygın ola-

rak kullanılan bazı tarayıcılar Chrome, Explorer, Fire Fox, Opera, Yandex, Gezgin, Avant ve Safari gibi tarayı-

cılardır. 



WWW (World Wide Web) 

World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) milyarlarca Web sayfasının oluşturduğu büyük ağdır. Her bir Web 

sayfası diğerine bağlanır ve bir örümcek ağına benzer bir ağı oluşturur ama bu ağ çok ama çok karışıktır. Her bir 

Web sitesinin ortalama olarak 50 linki içerdiğini ve ortalama 3 milyara yakın Web sitesi olduğu düşünülür ise bu 

örümcek ağının büyüklüğü göz önünde canlandırılabilir.  

Kısaltılmışı “dabıl yu, dabıl yu dabıl yu” ya da “Vi, vi, vi” olarak okunan kısalmanın açılımı World Wide 

Web (Dünyayı saran ağ)’dır. Bir başka deyişle Internet Explorer, Chrome ya da Netscape Navigator programı gibi 

Web tarayıcılarla bakabildiğiniz tüm alan kısaca Web ya da dünya çapında ağ olarak bilinir. 

Nasıl Çalışır? 

1. İnternet üzerinde kendi sitesini barındırmak isteyen abc firması ya da kişisi, kendisine ait bir alan (domain) adı 

seçer. Örneğin;  “abc.com” 

Daha sonra kişi ya da firma, alan adı kaydı yapabilen bir firmaya giderek (Registrar), kendisi için belirlemiş oldu-

ğu alan adını, belli bir süre için (1 yıldan az olmamak şartı ile) tescil ettirir. 

2. Nasıl ki bir yere gitmek için, gideceğimiz yerin adresine gereksinim varsa;  sanal dünya olan İnternet’te de bir 

siteye girmek için o sitenin adresine ihtiyacımız vardır. İnternet üzerindeki sunucuların adresleri IP(Internet 

Protocol) denilen her biri 0.255 arasında olan 4 basamaktan oluşur (Ör: 10.23.12.5; 192.168.5.3 gibi). 

İnternet kullanıcılarının girmek istedikleri web sitelerinin IP adreslerini akıllarında tutmaları çok zor olacağı için, 

İnternet üzerinde alan adı – IP adresi eşleştirmesi yapan servisler yer almaktadır. Bu servislere DNS (Domain 

Name Services – Alan Adı Servisi) adı verildiği önceki konularda ele alınmıştı. DNS’ler kendilerine sorulan alan 

adlarını IP adreslerini soran kullanıcılara verirler. Çok basit olarak bu bir telefon rehberine benzetilebilir. 

 Yusuf Karayılkı 

Alan Adı IP Adresi 

abc.com 13.56.11.120 

vyz.com 168.32.45.11 

bcg.net 89.86.10.51 

... ... 

DNS Tablosu: Mantıksal gösterim 

Dolayısıyla alan adınızı tescil ettirirken, hangi DNS sunucusunda alan adınıza ait IP adresi bulunacak ise, kayıt 

yapan firmaya (registrar’a) bu bilgi verilir. Böylece sizin alan adınıza ait IP adresi, tüm dünyadaki İnternet kullanı-

cıları tarafından erişilebilir duruma gelir. 

3. Bir İnternet kullanıcısı www.abc.com sayfasına girmek istediği zaman, internet tarayıcısının (Internet Explorer, 

Firefox, Opera, Gezgin, Chrome vb.) adres çubuğuna www.abc.com yazar. İnternet üzerindeki adresleme yuka-

rıda anlatıldığı gibi IP tabanlı olduğu için tarayıcının bu alan adının IP adresini öğrenmesi gerekmektedir. Öğren-

mek için ise, kullanıcı bilgisayarında tanımlı olan DNS sunucusuna giderek, abc.com’un IP adresini sorar. 

4. DNS sunucusundan cevap olarak abc.com’un IP adresinin bilgisini alır (tıpkı bilinmeyen numaralar için yapılan 

telefon numarası sorgulama servisi gibi) 

5. Bu işlemin sonunda www.abc.com’un IP adresini öğrenen İnternet kullanıcısının tarayıcı programı (Internet 

Explorer, Firefox vb), İnternet üzerinden abc.com’un web sunucuna ulaşır ve kendisine, üzerinde yüklü bulunan 

web sayfasına ilişkin anasayfa dosyasının gönderilmesini ister. 

6. www.abc.com’un web sunucusu, İnternet kullanıcısına anasayfa dosyasını gönderir. Genellikle anasayfalar; 

default.html, default.php, default.asp, index.html, index.php,index.asp gibi dosyalardan oluşur. Kullanıcı 

bilgisayarına anasayfa dosyası yüklendikten sonra, tarayıcı program tarafından (Internet Explorer, Firefox, 

Chrome, Gezgin, Opera vb), dosya görüntülenir. Kullanıcı, anasayfa üzerindeki başka bağlantılara tıklayarak, 



www.abc.com web sunucusunun kendisine başka dosyalar göndermesini de isteyebilir. Sunucudan gelen dosya-

lar yine tarayıcı altından gösterilecektir. 

CMS (Content Management System) 

 CMS, İngilizce de “Content Management System” kavramının kısaltılmış halidir. Türkçemiz de “İçerik 

Yönetimim Sistemi” olarak adlandırılan ve son dönemlerde web site yapımında en fazla kullanılan sistemdir. Bir 

ürünün ya da bir programın adı olmamakla beraber tam anlamıyla bir Script de değildir.  Sadece bu tarz web 

uygulamalarına verilen genel isimdir. CMS'ler Portal, Sistem gibi ifadelerle de tanınmaktadır. Çoğu zaman bir web 

sitesi hazırlamak, web sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen şekilde görüntülenmesini sağlayan yazılımlar 

olarak dar anlamlı bir tanımla değinilen içerik yönetim sistemleri, uluslararası platformda birçok organizasyon için 

zorunluluk haline gelen modern bir varlık (asset) yönetimi tekniği olmuştur. Günümüzde içerik yönetim sistemleri 

kendi içerisinde bölünmüş bir yazılım endüstrisi haline gelmiş, sayısız yazılım firmasının ürünleri ile birlikte birçok 

açık kaynak kod projesini barındırmaktadır. İçerik yönetim sistemi tanımı ilk olarak web sitesi hazırlama ve yö-

netme fonksiyonu için kullanılmıştır. Önceleri birçok organizasyon kendi içerisinde amaçları doğrultusunda yazı-

lımlar geliştirmiştir. Web sitelerini düzenleyen bu ufak sistemlerin bir pazar oluşturabileceği fikri ilk kez 1995 yılın-

da belki de hala en kalabalık içerik grubuna sahip olan CNET firmasının kendi içerik yönetim sisteminin geliştiril-

mesi için Vignette firması ile anlaşması noktasında ortaya çıkmıştır. Böylelikle Vignette firması içerik yönetim 

sistemleri kavramını bir sektör haline getirmiştir. Zamanla kendi içerisinde portal sistemleri, wiki sistemleri, web 

tabanlı groupware vb. alt dallara ayrılan endüstri günümüzde halen gelişimini sürdürmektedir. 

Günümüzde bir web sitesi yapmak için kod bilgisine ve fazladan web bilgilerine ihtiyaç duymadan anında daha 

hızlı ve daha kolay web siteleri CMS’ler sayesinde yapılabilmektedir. CMS’lerin çoğunluğu portal site türlerini 

amaçlamalarına rağmen birçoğu ise tek bir site türüne de hitap edebilmektedir. En yaygın kullanılan CMS’ler; 

Wordpress, Joomla, Drupal, Opencard gibi sistemlerdir. Bu sistemlerin tümü tek bir site türlerine hitaben gelişti-

rilmelerine rağmen kod ve web bilgisine sahip kullanıcılar tarafından daha gelişmiş site türleri de yapılabilmekte-

dir.  Bütün CMS’ler geliştiricileri tarafından indirilebilir olarak geliştirilmektedir ve web site yapımcısı bu CMS’i 

indirip, FTP üzerinden kendi satın aldığı sunucusuna yükler. Yükleme sonrası otomatik kurulum işlemleri sayesin-

de fazladan kod ve web bilgisi gerektirmezler. Arşivinde bulunan hazır temalardan veya internette ilgili CMS’e özel 

tasarlanmış temalardan her hangi birini seçip dakikalar içerisinde hizmete hazır siteler oluşturabilirsiniz. İndirme 

özellikli CMS’lerin aksine daha pratik, daha kolay ve hızlı, daha gelişmiş web sitelerinin yapılabildiği indirilmeden 

çevrimiçi çalışabilen CMS’ler de son birkaç yıl içerisinde geliştirilmeye başlanmıştır. Bu CMS’ler içerisinde en iyi 

özelliklere ve sağlam alt yapıya sahip olan CMS’lerin başında ise Ucoz CMS Sistemi(Ucoz CMS System) gel-

mektedir.  

CMS’ler Neler İçermektedir 

 Genel anlamda indirilebilir ya da çevrimiçi çalışan birçok CMS, PHP, ASP ve JAVA gibi gelişmiş prog-

ramlama dilleriyle yazılmaktadır. Genel olarak, 

 Üyelik Sistemi 

 Makale Ekleme 

 Haber Yazma 

 Anket 

 Forum 

 Menü Bileşenleri gibi bazı temel bileşenleri size hazır olarak sunarlar.  

Bir CMS’in “Admin Paneli” ve “Site Ara yüz Paneli” bulunmaktadır. Gelişmiş bazı CMS’ler Üye paneli, Yönetim 

Paneli Dosya yönetim Paneli gibi bunlardan daha fazlasını da sunmaktadırlar.  



CMS’ler Verileri Nerde Barındırmaktadır 

 Bir CMS kullanıldığı dile göre verilerini veritabanında tutar. Eğer ASP diliyle yapılmış bir CMS kullanıyor-

sanız verileriniz genellikle MS Access tarafından tutulur ve kaydedilir. Şayet bir PHP CMS sistemi kullanıyorsanız 

o verilerde Mysql, PostreSQL gibi programlarda kaydedilir. Eğer bu program ve uygulamalar olmasaydı CMSler 

olmazdı. Çünkü zaten CMS sistemleri siteniz üzerinde çok büyük bir veri girdisine sahiptir. Bu verileri bir arada 

tutmak, bu verilerin içinden arama yapmak ve bu yapılan aramaları listelemek, değişiklik ve düzenlemeler yapmak 

hep bu veritabanları sayesinde olmaktadır. 

CMS Avantaj ve Dezavantajları nelerdir? 

 Dünya üzerinde varlığı sürdüren ve insan eli ile yapılan her türlü ürün ve hizmetin faydaları, zararları ve 

verimsizlikleri olduğu kesin bilinen bir gerçektir. CMS’ler de insan eli ile oluşturulduğu göre bunların da avantajları 

ve dezavantajları bulunmaktadır.  CMS’lerin avantajları şunlardır; 

 Hızlı ve kolay veri girdisi 

 Birçok bileşenin bir arada olması 

 Tasarım ve içerik değiştirebilme özelliği 

 Kolay kurulum 

 Özel üye bölümleri 

 Forum, Anket, Özel Mesaj gibi kullanıcı için önemli bileşenlerin bir arada olabilmesi 

 Kaynak kodlarının açık olması (bir kısmı hariç) 

 Güncelleme ve yenilenmesi 

 Gelişmiş Admin Paneli Ve daha sayamayacağımız birçok özellik CMS'ler için bir avantajdır. 

Sözgelimi seri ve çok büyük sayıda içerik ve veri girilecek bir site olacaksa bir CMS sistemi kullanılabilir. Yahut 

üyelerin ve ziyaretçilerin siteyle daha fazla etkileşimli olması isteniyorsa da bir CMS kullanılabilir.  

Ayrıca birçok CMS sistemi Açık Kaynak kodludur ve ücretsizdir. Bunun birçok yararı ve zararı olabilir fakat 

CMS’lerin açık kaynak olması sürekli gelişime ve yeniliğe açık oldukları anlamına gelir. (Tabi CMS sistemlerinin 

de ücretli sürümleri vardır) CMS’lerin dezavantajları ise şunlardır; 

CMS’ler de ön önemli unsurlardan birisi güvenliktir. CMS'ler genellikle açık kaynak kodlu olduğu için kodlara sahip 

olan ve geliştiren bir başka kişi ya da kişiler kolaylıkla sisteme sızabilir. (Tabi kişi önlem almazsa) Güvenlik sorunu 

pek sıkıntı olmasa da online bazı CMS’ler de bu çözümlenmiştir ve tam güvenlik koruması sağlanmaktadır. (Ucoz 

CMS) 

Bunun dışında CMS’lerin alışık olmayan kişilere karşı tavrı kötüdür. Birçok bileşenin bir arada olması bunların site 

içinde görünüm ve yerlerinin ayarlanması bazen insanı çıldırtabilir. Ayrıca CMS’ler çok komplike bir yapıya sahip 

oldukları için ilk başlarda hem kişin hem de sitede kullanıcıların alışması zor olabilir. Örneğin yeni kurulan ve 

hakkında fazla bir bilgiye sahip olunmayan bir CMS sisteminin admin panelinde yanlışlıkla bir şeyi silinebilir ya da 

kaldırılabilir. Bunlar dışında pek bir dezavantaj sundukları söylenemez.  

Önemli CMS Sistemleri 

İndirilebilir CMS’ler 

Wordpress, Joomla, Drupal, Opencard, Php Nuke, Post Nuke, Xoops, eNvolution, E-xoops, EzContents, 

MyPhpNuke, MamboServer, Dcp Portal ( Türk Yazılımcılar tarafından geliştirilmiştir), SMF,  

Çevrim İçi Çalışan CMS’ler 

Ucoz, Webs, Network Solution, 



SaaS (Software as a Service) 

 SaaS, İngilizce “Sorfware as a Service” olan ve Türkçe de “Hizmet olarak kullanılan Yazılım” diye 

adlandırılan ve yazılımların servis olarak son kullanıcılara sunulmasını sağlayan birim teknolojisidir. 

Web ve Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile geleneksel bir hal alan program kullanımı ve kurulumu, CD / DVD 

üzerinden ya da Setup / Install dosyaları aracılığıyla yapılmaktadır. Programın ihtiyaçları doğrultusunda yeni do-

nanımlar, sunucular ve başka ürünler de (örneğin veritabanı yönetim sistemi gibi) alınması da gerekebilmekte-

dir. Bir resim düzenleme programına ihtiyaç duyulduğunda hangi resim düzenleme programının kullanılacağına 

karar verilir ve programın kurulum dosyası bir şekilde temin edilip bilgisayara yüklenir. Bu programı kullanabilmek 

için de minimum sistem gereksinimlerinin karşılanması zorunludur. Bu da yeni bir ekran kartı, bellek takviyesi ya 

da işlemci değişikliği gibi bir takım maliyetlerin ortaya çıkması anlamına gelmektedir.   

Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak ve onları bu tür maliyetlerden kurtaracak olan SaaS yaklaşımlı alternatif bir 

çözümde ise internet üzerinden sunulan bir hizmete web tarayıcı aracılığıyla abone olmaktır. Yani bu yöntemle 

yeni bir program alıp bunun kurulumu gerçekleştirilmiyor. Bunun yerine hizmetin sunulduğunu internet adresine 

erişilip burada kullanıcı adı ve parola ile oturum açtıktan sonra web tarayıcı üzerinden işlemler yapılabiliyor. Bu-

nun karşılığında da servis sağlayıcıya aylık ya da yıllık belirli bir ücret ödemesi yapılıyor veya hizmet içerisinde 

barındırdığı reklamlar sayesinde ücretsiz olarak da sunulabiliyor. Bu konuda verilebilinecek güzel örneklerden bir 

tanesi “Google Docs” olabilir.  

Görüldüğü gibi SaaS ile ihtiyaç duyulan programı kullanmak için yüksek maliyetli program lisanslarının satın alın-

ması, makinelere kurulumu, versiyon geçişleri ile yaşanabilecek problemler, yeni donanım ihtiyaçları ve süper 

makinelere harcanan maliyetler ortadan kalkmaktadır. Sadece servis sağlayıcıya ödenecek abonelik ücretleri ve 

internet erişimi olan makinelerle çözüme ulaşılmaktadır. 

Özetle avantajları sıralanmıştır. 

Kurumsal Son Kullanıcı 

 Sunucu maliyetleri azalır 

 Bakım, güncelleme ve uygulama geliştirme 

maliyetleri azalır. 

 Lisans maliyetleri ortadan kalkar. 

 Kullanılan süre(aylık/yıllık) karşılığı ücret 

ödemesi. 

 Güvenlik maliyetleri sıfırlanır.  

 İnternetin olduğu her noktadan uygulamaya 

erişim mümkündür. 

 Verilerin yedeklenmesi ile ilgili sıkıntı hisse-

dilmez. 

 Kullanıcılar arasında kolaylıkla veri paylaşı-

mının mümkün olması. 

SEO (Search Engin Optimization)  

 Seo İngilizce olarak “Search Engin Optimization” yani Arama Motoru Optimizasyonu kelimelerinin 

baş harflerinden oluşur. Arama motorlarında sitelerin veya sayfaların üst sıralara çıkarılmasına yönelik yapılan 

çalışmaları kapsar. 

 

SEO’nun temel amacı açılımı itibariyle arama motoru optimizasyonu yani arama motorlarında üst sıralarda liste-

lenmektedir. Bu amaç da, sitelerde yer alan bilgi, hizmet veya satışların daha fazla ilgili kitleye ulaştırılmasını 

sağlamaktır. Seo, sitelerin doğal yollarla ulaşamayacakları web popülerliğine, doğal görünen yöntemler kullanarak 

ulaşma sanatıdır. Bu web popülerliği beraberinde Google sıralama artışını da getirmektedir. 

Seo Nasıl Yapılır? – Popülarite 

Seo bir nevi doğal bir popülarite sağlama sanatıdır. Bu popülariteyi en doğal yollarla sağlayan uzmanlar ise en iyi 

SEO uzmanları sayılırlar. Popülarite kelimesini web dünyası için meşhur olmak kelimesiyle ifade edilebilir. Google 



da üst sıralarda listelenmek en iyi reklam türüdür. Ancak üst sıralarda listelenmek aslında reklam yapmakla müm-

kün olmaktadır. Kısaca sitenizi popüler hale getirmek için yaptığınız tüm tanıtım ve reklamların sonucu olarak 

siteniz üst sıralara yükselmektedir. 

Google bir sitenin popüler olmaya başladığını, ziyaretçi sayısının düzenli artışından ve site hakkında yapılan link 

ve bilgilendirme paylaşımlarından anlamaktadır. Bu paylaşımların kanalları ve sayısı arttıkça popülarite daha 

doğal ve sağlam bir yapıya kavuşmaktadır. Bir sitenin popülaritesi açıldığı andan itibaren dikkate alınarak gelişimi 

değerlendirilir ve arama motoru sonuçlarına doğrudan yansıtılır. 

Seo Nasıl Yapılır? – Doğallık 

Doğallık seo çalışmalarındaki anahtar kelimedir. Google yükseltme mantığı doğal bir popülarite esasına dayan-

maktadır. Bu doğal popülarite anlayışı içerisinde yapay durumlar fark edilir ve dikkate alınmazlar. Bu yapay çalış-

maların sayıca fazla olması dikkate alınmamasının yanı sıra olumsuz olarak dikkate alınır ve sıralamaya bu olum-

su etki yansıtılır. Doğal halkça tutulma anlayışı içerisinde, yapılan paylaşım ve tüm seo çalışmaları site sahibinin 

bilgisi dışında yapılan çalışmalar olarak görülmelidir. Bu sayede kullanıcıların siteyi faydalı bularak çeşitli payla-

şımlarda bulunduğu izlenimi doğmaktadır. 

Sitedeki bir makalenin forumlarda, sosyal medyalarda, imleme sitelerinde gibi Seo’ya katkı sağlayan ortamlarda 

paylaşılması kullanıcı eliyle yapılıyormuş izlenimi taşımalı ve sitelerin kullanıcıya gerçekten hizmet eden faydalı 

siteler olduğu olgusu oluşturulmalıdır. Doğallık algısının temelini oluşturan en önemli özellik çeşitliliktir. Tek elden 

yürütülen çalışmaların doğal görünmemesinin sebebi budur. Bu sebeple yapılan çalışmaların yapısı, zamanı, 

uygulama biçimi ve sayısı gibi kriterlerin çeşitlilik arz etmesi sitenin doğal ve kalıcı yükselmesini sağlamaktadır.  

 SEO, bazı CMS’ler sayesinde otomatik yapılmaktadır. CMS geliştiricileri tarafından ayarlanan SEO sis-

temi sayesinde uzmanlara ve fazladan SEO bilgisine gerek duymadan bu sorun halledilebilmektedir. SEO’su en 

güçlü CMS’ler arasında çevrim içi çalışan Ucoz CMS, İndirilebilir Wordpress ve Joomla’dır.  

SMO (Social Media Optimization) 

 Smo İngilizce olarak “Social Media Optimization” yani Sosyal Medya Optimizasyonu kelimelerinin 

baş harflerinden oluşur. SMO, bir Web sitesinin ya da blog’un sosyal medya ağlarında yayılmasını sağlayan ça-

lışmalardır. SMO, SEO’dan işlevsel olarak farklılık gösterir. SMO sayesinde adı üstünde olduğu gibi sosyal medya 

ağlarında popülarite kazanma sağlanır. 

 

Peki, Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal medya ağlarında daha çok takipçi kazanmak için yapılması gereken-

ler nelerdir?  İyi bir SMO nasıl yapılır?  

İlk başta belirtilmesi gereken şey SMO yapabilmek için tek şartın sosyal medya ağlarına üye olmak olduğudur. 

Önemli olan üye olduktan sonra nasıl ve ne şekilde paylaşımlarda bulunulacağıdır. 

Yazılar ilgi çekici olmalıdır. Merak uyandıran başlıklar yazıya daha çok okuyucu çeker. Eklenen orijinal görseller 

bir bütün olarak blog ya da web sitenizin takip edilirliğini arttırır. SMO’nun asıl amacı içeriklerin sosyal ağlarda 

paylaşılmasını sağlamak olduğundan içerikler sosyal medya ağlarında paylaşılabilecek türde yazılmalıdır. Bunun 

içinse yapılması gereken çok uzun paragraflardan oluşmayan, kısa ve vurucu içerikler paylaşmaktır. Sosyal ağ 

ikonları ekleyerek içeriklerin daha fazla sosyal medya ağında paylaşılması sağlanabilir. İyi bir SMO çalışması 

yapmak için Facebook ve Twitter yeterli olmamaktadır. Bookmark yani ‘sık kullanılanlar’ olarak bilinen uygula-

mayı eklemek kullanıcılar için büyük kolaylık sağlamaktadır. Yazılan konuyla ilgili olan gelişmeleri yazıya ekleye-

rek gündemin takip edildiği insanlara gösterilmelidir. Tüm bu çalışmalar sosyal medya ağlarında daha çok kişiye 

ulaşıp popülarite yükseltmek demektir. 

SMO sayesinde marka ve kurumlar da halkın nabzını yoklayıp buna göre reklam ve pazarlama stratejilerini geliş-

tirmektedir.  



FTP (File Transfer Protocol) 

FTP’nin açılımı “File Transfer Protocol”dür; yani Dosya Transfer Protokolü. Adından anlaşılabileceği 

gibi bu sunucular dosya sunarlar. Örneğin bir bilgisayar firması yeni donanım sürücülerini, bedava yazılımlarını 

kullanıcılara FTP sunucusu üzerinden iletebilir. Web sayfalarından dosya indirmekten farkı, çoğu FTP sunucusu 

hat kesintisi gibi durumlarda yarıda kalan dosyaları kaldığı yerden indirmeyi destekler, farklı bir protokol olarak 

daha hızlı dosya indirmeye izin verir; aynı zamanda çift yönlü olduğundan kullanıcının FTP sunucularına dosya 

iletmesini de sağlar. 

Örneğin bedava Web alanı veren bir siteden bir alan alındı. Hazırlanan Web sayfalarını oluşturan dosyaları bu 

alana göndermek isteniyorsa; bu işlem, ilgili kişiye verilen kullanıcı ismi ve şifresi kullanılarak ilgili FTP sunucusu-

na gönderilebilir. Bir kural değildir ancak, genelde Web adresleri “www.” ile başlarken, FTP sunucu adresleri “ftp.” 

ile başlar. Bazı FTP sunucularına sadece belirli kişiler kullanıcı ismi ve şifreyle girebilirler. FTP sunucuları PC’de 

olduğu gibi klasörler şeklinde düzenlenmiştir ve herkesin kullanımına açık olan klasörler genelde “pub” adlı kla-

sör altında bulunur. Gelişmiş özelliklere sahip bir FTP programının adını vermek gerekirse, CuteFTP ya da File 

Zilla örnek gösterilebilir. FTP sunucularına Web tarayıcı programlarıyla da bağlanılabilir. Fakat bu iş için özel 

geliştirilmiş FTP programları daha fazla özellik sunarlar. 

Örnek FTP Program Görselleri 

 

 

 



Yaygın olarak kullanılan bazı FTP Programları; File Zilla, Core FTP Lite, Smart FTP, Flash FXP ve WinSCP gibi 

gelişmiş programlardır.  

Trafik 

 Web site trafiği, o anda web sitesinde kullanılmakta olan veri transferidir. Diğer bir değişle Bant Genişli-

ği (Bandwidth) olarak adlandırılır. Her internet sitesinin sunucularına bağlı olarak değişiklik gösteren trafik kotaları 

bulunmaktadır. Mevcut Hosting paketleri içerisinde sunulan bu hizmet trafik dolumun da ilave ücret karşılığında 

artırılabilir. 

Örneğin bir siteye ayrılan 3000 MB'lık bir ziyaretçi trafik kotası var, siteye gelen her ziyaretçi internet sitesini ge-

zerken çeşitli görseller, yazılar, hareketli nesneler yüklüyor her kullanıcının ortalama 2 MB dosya yükleyerek in-

ternet sitesinde gezdiği düşünülürse internet sitesine maksimum 1500 ziyaretçi gelebilir. 1501'nci kişi siteye erişim 

yapmak istediğinde "Trafik limitiniz doldu" yazısıyla karşılaşır. Bir siteye aylık veya günlük belirli oranda ziyaret-

çinin sağlanması, web sitesine sabit trafiğin yaratılması anlamına gelir. Bu nedenle mevcut sitenin sahip olduğu 

trafik limiti dikkate alınmalı, ona göre tasarım ve hizmet stratejileri geliştirilmelidir. Buna rağmen bütün web siteleri 

aylık trafik gereksinimine ihtiyaç duyar. Çünkü Alexa (Site değer belirtme sitesi) Google arama motoru gibi inter-

net üzerinden arama yaptıran firmaların web sitelerine puan/hit verme algoritmalarından birçoğu buna göre geliş-

tirilmiştir.  

Şayet arama motorlarında web sitesinin üst sıralara çıkması ya da sitenin hitinin yüksek olması isteniyorsa web 

sitesine trafik sağlanmalıdır. Web sitesinin trafiğini artırmak için sitenin bağlı bulunduğu Hosting firmasıyla iletişi-

me geçilmesi gerekmektedir.  

SSL Sertifikası 

SSL protokolü, kullanıcı ve e ticaret siteleri arasındaki şifreleme standartlarıdır. SSL bağlantısı, gönderi-

len bilgilerde ki tahrip ve ya tahribatı önlemek için üretilen bir mekanizmadır. SSL, web sitelerine özel bilgi gönde-

rimde, şirketlere ve müşterilere güven sağlar. Kredi kartı numarası ve diğer güvenlik içeren bilgileri korur. Web 

server sertifikası, güvenlik server sertifikası ve SSL sertifikası olarak da bilinir. SSL sertifikası web sitelerinde veri 

güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır. İnternetin hızla gelişmesi ve e-ticaret hacminin artması ile birlikte alışveriş 

siteleri başta olmak üzere veri aktarımı gerçekleştirilen tüm sitelerde “güven” problemi yaşanmaktadır.  

SSL Sertifikası, web site (verici) ile karşı sunucu (alıcı) arasında gerçekleşen veri transfer işlemlerinde, gönderilen 

verileri şifreleyerek veri güvenliği sağlamaktadır. SSL ile şifrelenmiş veriler sunucunun gücü oranında 256 bit’e 

kadar şifrelendiğinden, şifrelenmiş veriler kötü niyetli kişilerin eline geçse bile, son teknoloji yazılımlar ile dahi 

çözülmesi çok uzun zaman alacaktır. SSL sertifikası %99 oranda güvenlik sağlamaktadır, ancak belirtmekte yarar 

var; SSL ile gönderilen şifreli veriler şu ana kadar kırılamamıştır. 

Günümüzde SSL sertifikası sağlayan birçok marka var, fiyatlar da markanın prestiji ve fiyat politikası oranında 

değişiklik gösteriyor. Fakat tüm SSL sertifikaları aynı mantık ile çalışmaktadır, bir SSL diğer SSL’e göre daha 

güvenli değildir. Piyasada “yeşil adres çubuklu” ve “mavi adres çubuklu” diye tabir edilen SSL sertifikaları bulun-

maktadır. Yeşil adres çubuklu olan, “gelişmiş doğrulama” özelliği ile ön plana çıkıyor, bu özellik sayesinde adres 

çubuğunda firma unvanı yer alıyor. Bu, güvenlik açısından değil ama saygınlık açısından siteye katkı sağlıyor. 

Mavi adres çubuklu olan ssl sertifikalarında gelişmiş doğrulama özelliği olmadığından, adres çubuğunda firma 

unvanı bulunmaz ama diğer ssl sertifikaları ile aynı işlevi görür. 

Online ticaret için yapılmış bir web sitesinden alışveriş yaparken tarayıcının küçük sarı asma kilit gösterirse ve 

adres çubuğu http yerine https ile başlar ise, o zaman bilinmelidir ki kişi güvendedir. SSL sertifikası, internet 

güvenliği için web sunucular üzerinde, imap, pop3 ve mail koleksiyonu için SMTP kullanılabilirliği sağlamak için 

kullanılır. SSL Sertifikası genelde E-ticaret siteleri için geçerlidir. Satın almak için SSL sertifikası sunan siteler 



mevcuttur. E-ticaret sitelerinin birçoğu CMS yazılımları yapan firmalara bağlı olarak sitelerini kurduğu için SSL’e 

ilaveten gerek duymazlar. Çünkü E-ticaret CMS’lerinin geliştiricileri paket halinde siteleri, sistemleri ve SSL Serti-

fikasını da beraberinde sunmaktadır. 

E-Ticaret 

 E-Ticaret kelimesinin açılımı “Elektronik Ticaret” demektir. E-Ticaret kavramı internet ve web teknoloji-

lerinin ilk çıkış noktasının aksine son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde E-ticaret 

kavramı genellikle internetten alışveriş yapma işlemine denilmektedir. Bu kavramın tanımlarında öte işlevi ve 

özellikleri daha fazla kullanıcıları ilgilendirmektedir.  E-ticaret yapan birçok site ve firma bulunduğu gibi E-ticaret 

sitesi hizmeti sunan birçok firma ve web sitesi de mevcuttur. E-Ticaret sitelerinin bir değer ismi de “Sanal Mağa-

za” olarak bilinir. E-ticaret, mantık olarak gerçek hayatımızda ki ticaretin sanal ortama taşınmış hali olarak düşü-

nülebilir.   

Küreselleşen ve tek tip ticaret anlayışını benimsemeye başlayan dünya, daha hızlı, pratik, kolay ve daha ucuza 

ürün alışverişini e-ticaret sayesinde gerçekleştirmeye başlamıştır. Dünyanın bir ucunda üretim yapan bir firma E-

ticaret sayesinde dünyanın diğer bir ucuna daha hızlı, daha kolay ve daha ucuza ürünlerini satabilmektedir.  

E-Ticaret’in Çalışma Mantığı 

 E-ticaret dörtlü kademe mantığıyla çalışmaktadır. Bunlar; 

1. Alt yapı (E-ticaret sitesi)  

2. Ürün veya hizmet 

3. Alıcı ve Satıcı 

4. Aracı, İletici veya Kargo 

E-ticaret yapmak için gerekli olan ve yukarıda sıralanan ekipmanlardan her hangi birinin eksikliği, verimli e-

ticaretin sağlanmasına engel olacaktır. Bir İnternet kullanıcısının İnternet üzerinden bir ürün sipariş yapması işle-

mine çevrimiçi alışveriş denir. Gerçekleştirilen bu temel işlem E-ticaret alt yapısıyla sağlanmaktadır.   

E-Ticaret’in Faydaları 

Çağdaşlığın temel belirtilerinden olan sosyalleşme aşamasında etkin rol oynayan ticari iletişim, modern 

çağımızda yerini e-ticarete bıraktı denilebilir. E-ticaret insanlığa, doğaya ve çevreye, hayata ve çağdaşlığa sun-

duğu faydalarla daha çok yaygınlaşmakta ve güçlü bir hal almaktadır. E-Ticaret, birçok açıdan farklı camialara 

çeşitli faydalar sunmaktadır. Firma, tüketici ve üretici açısında farklı faydalar sağlamaktadır. 

a. Firma Açısından Faydaları 

 Pazar payını artırması, Kriz anlarında dahi sanal dünyada mağaza sahipleri bu krizlerden etkilenmenin 

aksine büyümekte ve daha fazla ürün satışı yapmaktadır.  

 Yüksek satış oranı, İnternet camiasında web site standartlarına uygun ve verimli bir E-Ticaret sitesine 

sahip olunması durumunda tek tip ya da çeşitli ürün pazarında satışlar daha da artırılabilmektedir. Mev-

cut değerin fark edilmesiyle ürün satısı, siparişi artmakta ve gelir oranları da doğruda yükselebilmektedir. 

 Reklam harcamalarının düşüşü ve verimli hal alması, Ürün veya hizmet pazarlayan firmalar, e-ticaret sa-

yesinde reklamlarını zaman geçtikçe, yaygınlık arttıkça azaltmakta ve reklam harcamalarına bir standart 

belirleyebilmektedir. Farkındalığın artmasına bağlı olarak oluşturulan reklamların verimi de artmakta ve 

geri dönüşlerin de artması sağlanabilmektedir. 

 Müşteri memnuniyeti. Müşteriler sıkıntı çekmeden ve başları ağrımadan alışveriş yapmak isterler. Psiko-

logların görüşlerine göre memnuniyetle sonlanan alışverişlerden sonra fazla harcama yapılsa dahi müş-



teriler keyif almakta ve tekrar alışveriş yapma ihtiyacı duymaktadırlar. Aracı kişilerle muhatap olmamaları 

müşterilerin daha fazla memnun alışveriş yapmasını sağlamaktadır. 

 Marka tanınırlığı. Yeni markalar için fazladan bütçeler ayrılmasına gerek kalmadan e-ticaret sayesinde 

bu işlem gerçekleştirilebilir. 

 Düşük sermaye ile dünya pazarına açılma. Az bütçe ayırmak ve çok kar elde etmek, birçok firmanın ha-

yallerindendir. Az sermaye ile E-ticaret sayesinde dünyaya açılabilir ve sermayenizin kat kat üzerinde ci-

royu daha kısa sürede elde edebilirsiniz. Küçük bir dükkânda ticaret yapmak için ayrılan bütçe ile e-

ticaret sayesinde dev bir firma ya da şirkete dönüşülebilir. 

 Coğrafi sınırların kaldırılması, Ülke, bölge gibi ayrım yapmadan dünyanın her yerine ürün satışı yapıla-

bilmektedir. 

 7/24 hizmet ve alışveriş imkânı. Herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan gece gündüz, 7/24 ürün satışı-

na olanak sağlamaktadır.  

 Birden farklı iletişim yoluyla, müşterilerle iletişim kurulabilmesi. Farklı alanlar üzerinden, çeşitli yollarla 

müşterilerle iletişim kurulabilir. 

b. Müşteri Açısından Faydaları 

 Rekabet ortamından faydalanarak ucuza ve daha kalitede ürünler satın alma.  

 Ürün aramanın kolaylığı, 

 Hızlı teslimat ve teslimat zamanı belirleyebilme, 

 Hızlı bağlantı kurma.  

 Farklı alternatifler bulma. 

 Az zamanda hızlı ve fazla ürün alışverişi. 

E-Ticaret’in farklı türleri ve bu türlerin özellikleri bulunmaktadır. Temel E-Ticaret türleri şunlardır; 

 B2B (Business to business) Firmadan firmaya: Firmaların, ürün veya hizmetlerini başka firma ve şir-

ketlere pazarladığı E-Ticaret türüdür. Örnek; www.alibaba.com  

 B2C (Business to Consumer) Firmadan müşteriye: Firmaların, ürün veya hizmetlerini doğrudan müş-

terilere pazarladığı E-Ticaret türüdür. Örnek; www.amazon.com  

 B2G (Business to Government) Firmadan devlete: Firmaların, ürün veya hizmetlerini devlete pazarla-

dığı E-Ticaret türüdür.  

 C2G (Consumer to Government) Kullanıcıdan Devlete: Tüketici ile kamu arasında yapılan E-Ticaret 

türüdür. Örnek: www.e-devlet.com 

E-Ticaret Hakkında Önemli Notlar 

E-ticaret hakkında, E-ticaret yapacak kişilere öneri babında yardımcı olmak için belli konular maddeler halin-

de sunulmuştur. Maksat E-ticarete gireceklere veya E-ticaret düşünenlere yol göstermek ve tebdiller almalarını 

sağlamaktır. Aşağıda belirtilen maddeler, deneyim ve tecrübeler sonucu edinilen bilgileri barındırmaktadır. 

 Her web sitesi E-Ticaret sitesi değildir. 

 Bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapmak için SSL zorunlu değildir. SSL güvenli alışverişin yapılabilmesini 

sağlayan sistemdir. 

 E-ticaret yapmak için E-Ticaret alt yapısına sahip bir sitenin kurulması zorunlu değildir. Web Standartla-

rına uygun herhangi bir site üzerinden de e-ticaret yapılabilmektedir. 

 Verimli e-ticaret yapmak için en az 5 kişilik ekip kadrosunun olması önerilmektedir.  

 E-ticaret’e girildiği ilk yıl kar beklenmemelidir. 

 E-Ticaret pratik, kolay ve verimli olduğu gibi zor ve sabır gerektiren bir ticaret türüdür. 



 “Herkes E-Ticaret Yapabilir” mantığının öncesinde belli sermaye, ürün, zaman, sağlam çalışma, güçlü 

kadro ve azim gerektiği asla unutulmamalıdır. 

 Sadece e-ticaret sitesi açarak hemen satışa başlanılamaz. E-ticaret yapmak için bir firmaya ve ya şirkete 

sahip olmak gerekir. Kişi veya gruplar E-ticaret siteleri üzerinden internetten ürün pazarlamaları yasak 

olduğundan, mali işlemleri yapmaları gerekmektedir.  

 E-ticaret’e girecek kişi veya grupların ilk olarak muhasebe, maliye ve Web tasarım birimleri ile ciddi gö-

rüşmeler yapması gerekir.  

 Bir e-ticaret sitesi kurmadan, E-ticaret paketleriyle e-ticaret sitesi yapmaya olanak sunan firmalar bulun-

maktadır. Bu firmalar aracılığıyla daha kısa sürede E-ticaret’e girilebilir. 

 E-ticarette kargo ve fatura işlemleri özellikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

 E-ticaret sitelerinde, Internet üzerinde alışverişlerde Sanal post diye adlandırılan ödeme sistemleri mev-

cut olup, bu sistemler sayesinde Kredi kartlarından alışverişler yapılabilmektedir. Bu sistemlerin E-ticaret 

sitelerine alınabilmesi için E-Ticaret yazılımının, sanal postu alınacak olan bankaya sunulması, banka ta-

rafından incelenip onaylanması gerekmektedir.  

 Sanal post sistemleri E-ticaret alt yapısını web site olarak sunan firmalar tarafından alınıp hizmete veril-

diği için, E-ticaret sitesi yapmak ya da yaptırmak yerine bu tarz firmalarla irtibata geçip E-Ticaret Paket 

sitesi almak daha avantajlı görünmektedir.  

 İnternetten ürün satmak için sanal post almak zorunlu olmadığı gibi “Paypal” gibi online ödeme sistemle-

ri sayesinde de bu sorun çözümlenebilmektedir. 

 Sanal post yönetimi dışında havale, kapıda ödeme gibi yöntemlerde kullanılabilmektedir.  

 İlk aşama E-Ticaret için önerilenler; Kargo için PTT, Ödeme için Paypal, Ürün ve Hizmet için yerel ya da 

doğal ürünler, Site veya alt yapı için ise Hazır e-ticaret paketi satın almaktır. 

 İlk aşama E-ticaret için B2C (Business to Consumer) Firmadan müşteriye e-ticaret türü önerilmektedir.  

 Mevcut e-ticaret sitelerine rakip olmaktansa, farklı fikir ve farklı stratejilerle yeni e-ticaret sitelerinin ku-

rulması daha çok başarıya ulaştırır. 

E-Ticaret ve Dijital Pazarlama 

E-ticaret gerçek veya sanal ürünlerin alım, satım, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerinin internet ortamında 

gerçekleştirilmesi işlemidir. Ticarette olduğu gibi e-ticarette de başarılı olmak için yapmanız gereken başarılı bir 

pazarlama yönetimidir. Bu noktada devreye dijital pazarlama kavramı giriyor. Online pazarlama ise, markaların 

hedef kitlelerine ulaşabilmeleri için internet üzerinde yapmış oldukları pazarlama faaliyetlerinin bütünüdür.  

Dijital pazarlama nasıl yapılabilir? 

1. Arama motoru reklamcılığının kullanılması,(Google AdWords Reklamcılığı, Ara.com.tr Reklamcılığı…) 

2. Diğer internet sitelerinde reklam verme, 

3. Siteye SEO (Arama motoru optimizasyonu) yaparak ziyaretçi sayısı artırma, 

4. Video izleme sitelerine (Youtube) tanıtım videoları yükleme, 

5. Sosyal medyada hesaplar açıp potansiyel müşterilere ulaşma, 

6. E-posta gönderimi ile özel kampanyalarınızı, iskonto, özel fırsatların duyurulması dijital pazarlama yön-

temlerinin başında gelir. 

Toolbar (Araç Çubuğu) 

 Temel kökeni İngilizcedir. Türkçe de “Araç Çubuğu” olarak adlandırılır. Internet tarayıcıları için geliştiril-

miş olan, indirilebilen, kurulabilen ve özelleştirilen araç programlar olarak bilinir.  



 

Firmalara, Sitelere özel geliştirilmektedir. Binlerce araç çubuğu bulunduğu gibi hepsi her tarayıcıda çalıştırılama-

maktadır. Genel olarak araç çubukları İnternet Explorer ve Fire Fox tarayıcıları için geliştirilmiştir. Son zaman-

larda Google Chrome ve Chrome tabanlı tarayıcılarda da çalışabilen araç çubukları geliştirilmiştir. 

Araç Çubukları, geliştirici firma ya da sitenin özelliklerini ve kullanılabilirliğini sergileyen birer pratik makinelerdir. 

İnternet üzerinde çevrimiçi oluşturulabilen, kendine özgü alt yapısı ve farklı kurulum seçenekleri sunan araç çu-

bukları yapmaya olanak sunan siteler de mevcuttur. Bu siteler üzerinden site ve firma sahipleri de kendilerine bir 

araç çubuğu oluşturup geliştirebilmektedir.  

Genel olarak bilinen ve yaygın kullanılan Araç çubukları; Google, Ask, Bing, Babylon, Alexa gibi siteler tarafın-

dan geliştirilen araç çubuklarıdır. Mevcut Gencmevtoo, Netsizde, Yahoo, Yandex, uCoz gibi diğer araç çubukla-

rı ise kendi resmi sitelerinden indirilebilmektedir. Ayrıca bazı siteler, program ya da firmalar ise anlaşmalı oldukları 

site ya da firmaların araç çubuklarını, programlarının kurulumlarında, sitelerinin kullanımlarında isteğe bağlı veya 

zorunlu olarak sunmaktadırlar.  

Genel de zorunlu sunulan araç çubuğu “Ask Araç Çubuğu” isteğe bağlı olarak kurulmasının sağlandığı araç 

çubuğu ise “Google Araç Çubuğu” diye bilinir. 2010 ve sonrası Internet kullanıcıları artık Araç çubuklarına ihtiyaç 

duymamaktadır. Birçoğu araç çubuklarının geliştirilmesini ve kullanımını bırakmıştır. Araç çubukları kurulabilir 

programlar olduğundan işletim sistemlerine bağlı olarak program dosyalarının uzantıları, araç çubukları için de 

geçerlidir. (.exe, .tar. gz, .pisi, .deb vs…)  

Araç çubukları sayesinde, araç çubuğunun geliştiricisine bağlı olarak TV seyredilebilir, Radyo dinlenilebilir, Kitap 

okunulabilir, Online oyunlar oynanılabilir, çeviri ve hesap işlemleri yapıla-

bilir. Araç çubukları içinde ayrıca uygulamalar, bileşenler geliştirilmiştir. 

Bunlardan beğenilenler kullanılabilir. Geliştirici olarak araç çubukları için 

uygulama ve bileşenlerde geliştirilebilir.  

uCoz İle Tanışma 

Çağın en gelişmiş web sistemiyle özgürlüğe yol alın! 

  



uCoz Giriş 

 Modern web teknolojilerinde çağın en uygun çözümler bulmanın en doğru yolu, uCoz teknolojisini kul-

lanmaktır. UCoz teknolojisi modern web teknolojileri için alternatif çözümler sunan, gelişmiş web imkânları sağ-

layan dev bilişim alt yapısıyla çalışan bir web teknoloji ağıdır.  

uCoz Nedir? 

UCoz, Ücretsiz ve pratik olarak web sitesi kurmaya olanak sağlayan, 

her türlü web teknolojisini bünyesinde barındıran ve kendine özgü web teknoloji-

leri kullanan Online CMS Sistemidir. Merkez yönetimi Amerika olan Rus Web 

teknoloji geliştirme şirketidir. Özellikle doğu Avrupa ve Rusya da 6 yıldır yaygın 

olarak kullanılan en iyi sunucu ve web hizmetleri sunan çevrimiçi CMS Siste-

midir.  Ücretsiz ve gelişmiş internet sitesi açmaya olanak sunan uCoz, kendine 

özgü kullanım ve alt yapısıyla 6 yıldır birçok dilde hizmet vermektedir. 220’den fazla ücretsiz hazır tema ve sınır-

sız ücretli veya destekleyici teması, kendine özgü FTP sunucuları ve FTP hizmeti, ilk aşamada 400 MB ile başla-

yan, sürekli artan trafik ve alan hizmeti sunmaktadır. 

Kolay web sitesi açma ve tek tıklamayla ek özellikler, parça ve eklentiler kurma olanağı, sosyal medya siteleri ile 

uyumlu çalışma olanakları sunmaktadır. Bir hosting (Sunucu) firmasının sunduğu her türlü imkânı daha gelişmiş 

ve daha pratik olarak kullanıcılarına sunmaktadır.  Her kitleye uygun web çözümleri, her türde web site hizmetini 

sürekli geliştirilebilir alt yapısıyla uCoz, daha ucuza ve daha modern olarak sağlamaktadır. Hosting, alan adı, 

CMS, Temalar, kontrol paneli, üyelik sistemi, FTP, SSL, SaaS gibi her türlü gerekli web teknolojisi 

uCoz teknolojisinde mevcuttur.  

Bir web sitesi kurmak için gerek duyulan araç ve sistemler uCoz ile bir arada ücretsiz sunulmaktadır. 

Bir Kod editör programıyla yapılan tema veya site bir FTP programı ile uCoz’a kolaylıkla yüklenebilir. Tüm web 

site yapma editörleri ve FTP programlarıyla uyumlu çalışabilmesine rağ-

men hiç birine ihtiyaç duyulmadan çevrimiçi olarak bir site uCoz ile oluştu-

rulabilir ve çevrimiçi olarak sürekli yönetilip, düzenlemeler yapılabilir.  Bir 

alan adı almadan, “http://www.siteadi.ucoz.com” gibi onlarca farklı alter-

natif alan adı uCoz bünyesinde sunulmaktadır. Bir alan adı firmasından 

yeni bir alan adı satın alınarak alan adı kişiselleştirilebilinmektedir.  

Premium paketlerinden uygun özelliklerde bir paket seçilerek tümü uygun fiyata elde edilebilmektedir. Birçok dilde 

hizmet vermesine rağmen henüz Türkçe dilinde hizmet vermemektedir. Fakat sitenin sunduğu özelleştirme saye-

sinde Web sitesinin büyük bir çoğunluğu Türkçeleştirilebilmektedir. Bütün web site türlerini bünyesinde barındırdı-

ğı gibi E-ticaret alt yapısı sayesinde çevrimiçi satışa, e-ticaret’e de olanak sağlamaktadır.  

Dünya üzerinde mevcut 1000000’dan fazla site uCoz alt yapısıyla çalışmaktadır. Kullanıcıya sunulan uNet alt 

yapısı ve webtop paneli sayesinde birden fazla web sitesi oluşturulabilmekte ve tümü tek panelden kontrol edile-

bilmektedir. Kısaca uCoz, İnternette ihtiyaç duyulan her şeyi ücretsiz ve gelişmiş olarak bir arada sunmaktadır. 

uNet Sistemi 

uCoz alt yapısının temelini oluşturan, tüm kullanıcılara özel Profil ve çevrim içi yönetim paneli sunan web 

yönetim ara yüz sistemidir. UCoz’a kayıt olunduğu andan itibaren sunulan uID sayesinden çevrimiçi web siteleri 

kontrol edilebilmektedir. UID sayesinde kullanıcılar birbirleri ile etkileşime girebilir ve her hangi bir uCoz sitesine 

yeniden üye olmadan ilgili sitenin üyesi olarak kullanabilir. UNet, uCoz’un sosyal ağını oluşturan web ara yüz 

teknoloji birimidir.   



Sistem Araçları 

 uCoz web sitelerinde File Manager (Dosya Yöneticisi), Panel, Webtop,  gibi sistem araçları bulunmak-

tadır. Bu araçlar, uCoz sitelerinin çalışmalarını sağlamaktadır. 

UCoz İle Neler Yapılabilir? 

 İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin akabinde doğan ihtiyaçlar sayesinde gelişen web teknolojileri, iyile-

rin daha iyi ve verimli olmasını sağlamaktadır. Web teknolojilerinde web site hizmetlerinin daha iyi ve daha verimli 

olmasını sağlayan uCoz sayesinde profesyonellik, kolaylık ve özgünlük gerçekleştirilmektedir. Birçok türde ve 

alanda site, özellik ve hizmet uCoz sayesinde daha kolay ve daha profesyonel yapılabilir. UCoz sayesinde; 

 UCoz CMS ile kişisel, kurumsal, resmi birçok alanda her türlü geliştirilebilir özellikte web siteleri ücretsiz 

olarak yapılabilir.  

 Blog, Portal, Forum, Anket, Dosya Arşiv, Galeri vb… siteler yapılabilir. 

 Online sohbet sitesi yapılabilir. 

 Web tabanlı, hizmet ağırlıklı sosyal web sitesi yapılabilir. 

 E-ticaret sitesi yapılabilir. 

 Arama motoru, dizin veya wiki sitesi yapılabilir. 

 Tanıtım,  afiş veya etkinlik sitesi yapılabilir. 

 İlan, reklam vb… sistemler ve siteler yapılabilir. 

 Sözlük, veri tabanı, ofis siteleri yapılabilir. 

 Online yönetilebilir ya da bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir siteler yapılabilir. 

 İnternette mevcut tüm web hizmetleri, web site türleri uCoz CMS sayesinde ücretsiz yapılabilir. 

 UCoz Domain sayesinde alan adı ve hosting barındırma olarak kullanılabilir. 

 Video, resim, arşiv siteleri yapılabilir. 

 Web sitelerin dışında FTP Sunucusu ve ya ftp tabanlı siteler de yapılabilir. 

 Online test hizmeti veren siteler yapılabilir. 

 Alt alanlar, ek alt siteler açılabilir. 

 Online ödeme sistemi ve e-ticaret hizmeti verilebilir. 

 Duyuru, tanım, belge vb… siteler yapılabilir. 

 Kullanıcılara ücretli veya ücretsiz sayfa hizmeti sunan siteler yapılabilir. 

 Oyun, Script, Tema vb… siteler kurulabilir. 

uCoz sayesinde web alanında, İnternet üzerinde hayal edilen birçok şey yapılabilmektedir. Hiçbir program-

lama, kod bilgisi olmadan web siteler kurulabilir ve büyük sistemlere sahip siteler yapılabilir. Sahip olunan prog-

ramlama, kod bilgisine bağlı olarak her türlü web teknolojisi geliştirilebilir ve web sitesi yapılabilir. İnternette web 

alanında hizmet veren her türlü site, teknoloji ve hizmet ile uyumlu çalışılabilir veya bütünleştirilebilir. 12 farklı 

dilde hizmet sunması ve kendine özel üyelik paneli sayesinde özgün ve bütünleşik siteler oluşturulabilir. UCoz 

hatlarının dışında özelleştirilebilmesi sayesinde kendine özgü üyelik sistemi, tema ve ara yüzü, kodları ve sistemi 

kurulabilmesi mümkündür. Bu sayede uCoz sitelerinden bağımsız siteler de kurulabilmektedir. 

TR uCoz 

 Web teknolojilerinde en iyi ve en verimli web site alt yapısını sunan uCoz’un Türkçe desteği bulunmama-

sı nedeniyle, uCoz kullanıcıları tarafından oluşturulmuş Türkçe uCoz hattıdır. Temel amacı Türk uCoz kullanıcıla-

rının ve Türk dillerini kullanan uCoz kullanıcılarının ihtiyaçlarına karşılık vermek, uCoz’un Türkiye ve Türk ülkele-

rinde kullanımını artırmak, tanıtmak ve Türkçe desteğini sağlamaktır.  



www.tr.ucoz.com sitesi üzerinden sunduğu hizmetler sayesinde uCoz’un Türkiye ayağı olma yolunda adımlar 

atmaktadır. Bu site üzerinden her türlü uCoz hizmeti hakkında Türkçe destek ve yardım alınabilmektedir. TR 

uCoz, uCoz’un Türkçe destek platformudur.  

Kurucuları ve yöneticileri Mevlüt Tapan ve Hüseyin Sümer’dir. UCoz hakkında veri ve bilgilerin İngilizce ve Al-

mancadan Türkçeye çevirilerini yapmakta, Türkçe dersler ve anlatımlar sunmaktadırlar.  

TR uCoz, hizmetlerini ve destek panelini sadece “www.tr.ucoz.com” ve 

“www.tc.ucoz.com” adresleri üzerinden vermektedir. Bu adresler dışında 

yapılan yayın ve paylaşımlar TR uCoz ekibi tarafından olmamaktadır ve 

hiçbir sorumlulukta kabul edilmemektedir. 

Kayıt ve Webtop (uNet Çalışma Alanı) 

Kayıt İşlemleri 

 uCoz sisteminde bir site açmak ve geliştirmek için ilk işlem uCoz - uNet ID sistemine kayıt olmaktır. 

Görsellerde kullanılan kırmızı renkli alanlar dikkate alınması gereken, mavi renkli alanlar ise verilmek istenilen 

özel notlar için kullanılmıştır. 

İlk Adım: 

“www.ucoz.com” sitesine girilir. “Get Started!” düğmesine tıklanır. (Ayrıca: www.ucoz.com/register bağlantısı 

da kullanılabilir.) 

 

Ardından açılan sayfada (www.ucoz.com/register) görselde belirtildiği gibi e-posta ve şifre belirtip, “Continue” 

(devam) düğmesine tıklanır. 

 

http://www.ucoz.com/register


Açılan yeni sayfa da ki (www.ucoz.com/register2) boşluklar görselde belirtildiği gibi doldurulur. 

 

“Sign Up”(Kayıt Ol) düğmesine tıklanır. “Excellent!” (Mükemmel!) uyarısının bulunduğu sayfaya yönlendirildikten 

sonra e-posta adresi kontrol edilir. “uID - Welcome to our community!” adıyla gelen e-posta da belirtilen bağlan-

tıya görselde belirtildiği gibi gidilir. 

 

Açılan sayfada sitenin daima kullanılacağı güvenlik işlemlerinin yapım aşaması bulunuyor. Bu alanda yapılan 

değişikliklerde güvenlik sorusunun cevabı unutulması durumda değiştirilmesi kesinlikle imkânsızdır.  Uygun soru 

türü seçilip, cevap ve şifre belirlendikten sonra web site kurulumuna geçilir. 

 



Bu aşama sonrasında ilk web sitesi oluşturulur. Ücretsiz alan adı ve site bu bölümde oluşturulur. 

 

Webtop (uNet Çalışma alanı) 

Webtop uCoz sisteminin tümünü yönetmek ve uCoz Profilini kontrol etmek için oluşturulmuş ara yüz sis-

temidir. Bu alan üzerinden tüm özellikler ve paneller yönetildiği gibi yeni web siteleri de oluşturulabilmektedir. 

Webtop’a girebilmek için “http://s1.uid.me/” bağlantısına gidilir.Sorulan şifre güvenlik bölümünde belirtilen şifre-

dir.  

Simgeler 

 Webtop içerisinde ki simgeler içerisinde sağ alt tarafta bulunanlar tarih ve dil ayarları, sol alt tarafta bulu-

nanlar, kontrol ve yönetim, masaüstünde bulunanlar ise genel kullanılan simgelerdir. Sol alt bölümde yer alan “U” 

simgesi menüsüne “Ubaşlat” menüsü denir. 

 

Menüler 

 Webtop menülerine ulaşabilmek için sol altta bulunan “U” simgesi kullanılır. Bu alanda açılan ilk menü 

“Games” oyunlar menüsüdür. Webtop üzerinde çevrimiçi oynanabilecek oyunları kapsamaktadır. İkinci menü 

“Applications” uygulamalar için ayrılmıştır. Webtop üzerinde, çevrimiçi olarak kullanılabilir hizmetler, araçlar yer 

almaktadır. Bu araçlar sayesinde bilgisayar üzerinde gerekli her türlü web site programı kullanıcıya çevrimiçi ola-

rak sunulmaktadır. Kod editörü, Resim düzenleyici, Hesap makinesi, Dönüştürücü, Proje ve uygulama araçları bu 

menü altında sunulmuştur. Üçüncü menü “Setting” ayarlar menüsüdür. Bu bölümde Profil, webtop ve tarih-saat 

ayarları yapılabilmektedir. Sonuncu menü ise “Websites” siteler menüsüdür. Bu bölümde mevcut web sitelerinin 

listesi ve ayarları, yeni bir web sitesi oluşturma, güvenlik ayarları ve iş ortaklığı programı hakkında ayarlar yer 

almaktadır. 



Ayarlar 

 Ayarlar bölümünde her türlü ayar yapılabilmektedir. Ayarlar bölümüne; 

UBaşlat  Setting (Ayarlar) menü yoluyla ulaşılır. Bu alan içerisinde webtop arkaplanı, özellikleri, teması değişti-

rilebilir, Profil detayları kontrol edilebilir, değiştirilebilir, siteler ve ayarları bölümde yapılabilir.  

Profil 

 Profil, kullanıcının kendisine ait tüm veri ve bilgilerin yer aldığı paneldir. Diğer kullanıcılar, kullanıcı Profili 

sayesinde ilgili kullanıcı hakkında bilgi edinebilir ve ilgili kullanıcı ile kolaylıkla iletişim kurabilir. UID olarak adlandı-

rılan “uCoz User Profile” (uCoz Kullanıcı Profili) ayarlarına; 

UBaşlat  Setting  Profile Settings menü bağlantısı yoluyla ulaşılır. Bu işlem sonrasında sorulacak olan şifre 

ilk kayıt sırasında güvenlik şifresi olarak belirtilen şifredir. Şifre girildikten sonra açılan alan Profil ayarları panelidir.  

 

Çıkış 

 Weptop’tan çıkmak için; 

UBaşlatLog out (Çıkış) menü bağlantı yolu takip edilir. Bu işlem sonrasında sorulan üçlü şık seçeneği belir-

mektedir. Bu alanda tamamen webtop’tan ve UID’ten çıkış yapıp sistemi kapatmak için, en solda bulunan simge 

(Log out from UID) seçilmelidir. 

Giriş 

 Webtop paneline giriş için “http://www.uid.me/” bağlantısına gidilir. Sorulan e-posta ve şifre alanı doldu-

rulup giriş düğmesine tıklanır. İstenilen e-posta ve şifre kayıt aşamasında ilk belirtilen bilgilerdir. Bu alana giril-

mesi gerekilen şifre kontrol paneli için seçilen şifredir. 

Şifre İşlemleri 

 uCoz ve uNet paneline ait tüm şifrelere ve şifre işlemlerine ulaşabilmek için; 

Webtop  UBaşlat  Setting Profile Setting menü bağlantı yolu izlenir. Açılan Profil panelinden “Security” 

paneline geçilir.  



 

Web Sitesi Oluşturma 

 Edinilen bilgiler doğrultusunda hızlı, pratik ve profesyonel web siteler oluşturmanın yollarına değinilmek-

tedir. UCoz sayesinde gelişmiş ve pratik web siteleri anında oluşturulabilmektedir. 

uCoz ile web site açmanın birkaç yöntemi vardır. Bunlardan bazıları; 

 Kayıt olurken web site açma; kayıt sürecinin sonunda alan adı seçimiyle site oluşturulabilir. 

 Webtop paneli üzerinden site açma. 

 uCoz.com üzerinden kullanıcı girişi yapılarak site açma. 

 Sponsor siteler aracılığıyla site açma (TR uCoz) 

Bu yöntemlerde genel olarak kullanılan webtop üzerinden web site açma yöntemi anlatılacaktır. 

Web Sitesi Açma 

 Web site açma paneline ulaşmak için; 

UBaşlat  Websites Create web site (Web site oluştur) menü bağlantı yolu izlenir. (Sorulacak şifre kontrol 

panel şifresidir.) Web site adresine olması istenilen site adı (site URL’si) yazılır. Güvenlik kodu kodlanıp, sözleş-

me kabul düğmesi işaretlenir. “Continue” (Devam) düğmesine tıklanarak uCoz web sitesi kurulur. 

 



Kurulan sitenin ilk verilerinin girdisinin yapılması için sunulan sayfa da bilgiler girilir. (Site adı, dili, Teması vb…)  

 

 

Birinci aşamada site başlığı, dili ve teması belirlendikten sonra, ikinci aşamada sitede aktif olması istenilen modü l-

ler seçilir. (Forum, Blog, File Catalog, E-Shop, Guestbook, Tests, Poll, Site News…) “Continue” (Devam) düğme-

sine tıklandıktan sonra site ve sitenin kontrol paneli hazırlanacak ve kontrol paneli açılacaktır. 

 

Web Sitesi Silme 

Silinmesi istenilen siteyi silmek için birçok yöntem olmasına rağmen genelde 

Cpanel (Kontrol Paneli) üzerinden bu işlem gerçekleştirilir. Siteyi silmek için 

öncelikle silinecek sitenin kontrol paneline gidilir.  

Yöntemler:  

1. www.siteadi.ucoz.com/admin   /  www.siteadi.ucoz.com/panel 

2. Webtop  UBaşlat  Websites My websites menü bağlantı yolu. 

Web site kontrol paneline girildiğinde karşılaşılan ayarlar panelinde bulunan “Website removal” (Web site kaldır-

ma) bağlantısına tıklanır.  

Kontrol Paneli Web Site 

http://www.siteadi.ucoz.com/admin
http://www.siteadi.ucoz.com/panel


 

Admin Panel (Kontrol Paneli) 

 Her web sitesine ayrı ve özgü bir kontrol paneli bulunur. Admin paneli (Kontrol Panel) üzerinden ilgili 

sitenin her türlü ayar ve işlemleri gerçekleştirilebilir. Tasarım, Komutlar, Kodlar, Özel ayar ve araçlar, eklentiler, 

uygulama ve geliştirici seçkiler tümü kontrol paneli üzerinden yapılmaktadır.   

UCoz alt yapısı kullanılan web sitelerinin kontrol paneline girebilmek için “www.siteadi.ucoz.com/admin” ya da 

“www.siteadi.ucoz.com/panel” url bağlantısı izlenilir. Bu yöntemin dışında ilgili siteye üye girişi yapılıp, admin bar 

(ileriki konularda açıklanmaktadır.) üzerinden de kontrol paneli açılabilmektedir. Kontrol paneline kayıt esnasında 

belirlenen kontrol panel şifresiyle girilir. 

 

 

Panelde Çalışma 

Kontrol panelinde bulunan 3 ayrı alan vardır. Bunlar; Yönetim Panel Araç Çubuğu, Modül Paneli ve Ön Panel 

olarak adlandırılmaktadır.  

Yönetim Panel Araç Çubuğu 

 Web sitesinin temel ayarlarının bulunduğu ve pratik yönetim işlemlerinin yapılmasına olanak sağ layan 

araç çubuğudur. Kontrol panelinde en üst bölümde, açılır menüler halinde sunulmuş alandır.  

Bu alanda sitenin genel ayarları, uygulamaları, araç ve gereçleri, tema ve kod paneli, reklam ve RSS sistemleri, 

güvenlik sistemleri gibi birçok önemli ayar düğmesi ve yolu bulunur. Yönetim panel araç çubuğu üzerinde 7 sol 

bölümde, 4 sağ bölümde araç menüsü bulunmaktadır. Ayrıca sağ bölümde simge halinde sitenin toplam alanı ve 

kullanımdaki alanı belirtilmektedir.  

Sağ Bölüm: 

uCoz Web Site 

Kontrol Paneli 



 General (Genel): Sitenin temel parçacık menüsüdür. Server adı ve IP numarası bu alanda yer almakta-

dır. 

 Settings (Ayarlar): Sitenin temel ayarlarının yapılmasına olanak sağlayan menüdür. Bu alanda Genel 

ayarlar, alan adı ayarları, banner ayarları ve site temel kavramlarının değişim ve çeviri ayarları yer al-

maktadır. 

 Design (Tasarım): Sitenin tema, tasarım ve kod panelinin bulunduğu 

menüdür. Bu menü altında genel tasarım ayarları, CSS ve diğer her türlü 

kod ayarlaması, Site menüsü, Tema kurulumu ve site teması yedekleme 

gibi işlemler yer almaktadır. 

 Tools (Araçlar): Sitenin temel parçalarının ve araçlarının yer aldığı me-

nüdür. Dosya yöneticisi, Bilgilendiriciler, Uygulama ve eklentiler, Ödüller, Simge ve Reklam yönetimi, Si-

te projesi yedekleme gibi özellikler bu menü altında yer almaktadır. 

 Security (Güvenlik): Güvenlik ayarlarının ve şifre işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan menüdür. 

Şifre ve güvenlik işlemleri, kontrol paneli son kullanım detayları ve site devretme gibi özellikler bu menü 

altında yer almaktadır. 

 Help (Yardım): Ucoz destek hatlarının yer aldığı ve teknik desteğin alınabileceği alandır.  

 Paid Services (Ücretli Servisler):  Ücretli hizmetler ve Premium hizmetler bu bölümde yer almaktadır. 

Ödenmemiş faturalar ve ödeme geçmişi bu menü altında yer alır. 

Sol Bölüm: 

 My Websites (Sitelerim):  Yeni web sitesi oluşturmak, uNet paneli üzerinden açılan bütün sitelerin liste-

si ve kontrolü bu bölüm altında yer almaktadır. 

 Interface (Ara yüz): Kontrol paneli ile site araç çubuğunun renginin ve temasının ayarlanabildiği bölüm-

dür. 

 Languages (Diller): Site ve kontrol paneli dil seçiminin yapıldığı bölümdür. 

 Log out (Çıkış): Kontrol panelinden çıkış yapmak için kullanılan menüdür. 

 Boyut: Sitenin toplam alanı ve kullanılan alanın belirtildiği alandır. 

Modül Paneli 

 İnternet teknolojilerinde geliştirilen her bir site türüne web site sistemi denilmektedir. Bu web site sistem-

lerinin her biri, uCoz sisteminde “Modül” olarak tanımlanmaktadır. uCoz sisteminde toplam 21 Modül bulunmak-

tadır. Toplam 21 web sistemi Modül olarak geliştirilmektedir. Web sistemlerinde her biri ayrı sistem olan video, e-

ticaret, blog, forum, test, sohbet gibi daha birçok sistem Modül olarak aynı panel üzerinde, bir site için geliştirilmiş-

tir ve aynı üyelik sistemi içerisinde sunulmaktadır. Modül paneli, bütün Modüllerin bulunduğu alan bölümüdür. 

Yeni bir Modül eklemek veya kaldırmak için bu panel kullanılır. 

Mevcut Modüllerin dışında yeni bir Modül eklemek veya sıfırdan yeni bir Modül geliştirip, ilave etmek olanaksızdır. 

Açık olan ve çalışır vaziyetteki Modüllere “Active” bölümüne tıklayarak, kapalı ve devre dışı olan Modüllere ise 

“Inactive” bölümüne tıklayarak ulaşılabilmektedir. Her Modül kendine özgü birer sistem olması dolayısıyla, kendi-

lerine has alt yapı, kodlama ve özellikleri bulunmaktadır. 

Ön Panel 

Ön panel site kontrol paneline girildiği an itibarıyla açılan ve sitenin “Main” olarak adlandırılan bölümüdür. Bu 

bölüm altlı, üstlü olmak üzere iki bölüme ayrılır. 

 Üst bölüm, sitenin genel bilgilerinin gösterildiği 

ve genel Verilerin düzenlenebileceği alandır. Bu 

bölümde ayrıca sağlayıcı duyuruları ve önemli 

1.Bölüm (Üst Bölüm) 



uyarılar yer almaktadır.  

İkinci bölüm olarak sunulan alan kısa yolların ve genel ayarların bulunduğu menü panelidir. Bu bölüm içerisinde 

sitenin genel olarak kullanılan hizmetleri ve ayarları yer almaktadır. Bunlar; Tasarım, Bildiriciler, Yedekleme, Sim-

ge setleri, dosya yöneticisi, RSS, Reklam sistemi, Banner Yönetimi, Site Promosyonları, menü ayarları vb… öze l-

liklerdir. 

 

Commen Settings (Genel Ayarlar) 
 Web sitenin temel ayarlarının ve işlemlerinin yapıldığı, web sitesinin tema, dil, tanım, seo vb… birçok 

genel ayarlarının yapılmasına olanak sağlayan alandır. Bu bölümde yapılan her türlü ayar tüm site için geçerli 

olmaktadır. Bu bölüme ulaşabilmek için, Yönetim Panel Araç Çubuğunda bulunan; 

Settings (Ayarlar)  Common Settings (Genel ayarlar) menü işlem yolu izlenir.  

 

2. Bölüm (Alt Bölüm) 



 

 

Site Yönetici Araç Çubuğu 

 Web sitesine yönetici olarak giriş yaptıktan sonra sitenin üst tarafında çıkan çubuk, site yönetici araç 

çubuğudur. Bu araç çubuğu üzerinden kontrol paneline girilebilir, siteye yeni içerik sayfaları açılabilir. Bu araç 

çubuğunun amacı pratik olarak sitenin yönetimini sağlamaktır.  

 

General (Genel): Araç çubuğu, çıkış, IP vb… bilgilerin ve site genel ayarlarının bulunduğu menüdür. 

Control (Kontrol): Site işlemlerinin kontrol edildiği menüdür. Yorumlar, Kullanıcılar, Onay bekleyen içerik sayfala-

rı ve Dosya yöneticisini ayarlama işlemi bu menü altında yapılmaktadır. 

Posting (İçerik oluşturma – yeni yayın): Sitenin aktif Modüllerine, siteye içerik eklemek, yeni sayfa oluşturma 

için kullanılan menüdür. 

Users (Kullanıcılar): Kullanıcı listesi, kullanıcılara e-posta gönderme ve siteyi farklı kullanıcı yetkileri ile izleme 

özelliğinin bulunduğu menüdür. 

Multimedia (Çoklu Ortam): Siteye video, müzik dosyalarını ayrıcalıklı yüklemek ve online resim düzenleyicisi 

Graffiti’ye ulaşmak için kullanılan menüdür. 

Builder (İnşa – Kurulum): Sitenin ilgili bölümü için oluşturulmuş site koduna ulaşmak ve yeni uygulama, bileşen, 

menü vb… özellikleri eklemek, görsel düzenleyicide düzenleme yapmak için kullanılan menüdür. 

“?” Help (Yardım): Site, uCoz ve kontrol paneli gibi birçok alanda, farklı kategori ve özelliklerde destek alınabile-

cek yardım menüsüdür.  

(Alan): Sitenin mevcut toplan alanını ve kullanılan alanı belirten görsel simgedir. 

Bu araç çubuğu sadece sitenin “Admin / Administrator” rütbesine sahip kullanıcılar tarafından görüntülenebil-

mektedir.  



Kullanıcı Araç Çubuğu 

 Kullanıcılara site içerisinde yarlarını yapmaları için oluşturulmuş, sitenin üst tarafında yer alan araç çu-

buğudur. Site yöneticilerinin dışında ki tüm site üyelerine özel özelliklerle sunulmaktadır. Kullanıcı izinlerinden site 

üyelerinin bu araç çubuğunu kullanıp, kullanmamaları hususunda ayarlar yapılabilmektedir. 

Yönetici araç çubuğunun temel özelliklerinin aynısını barındırmakla beraber sadece yönetim için gerekli ayarlama-

lar bu araç çubuğu üzerinden yapılamamaktadır. 

Araç çubuğunun rengi kontrol paneli üzerinden veya “General (genel)” menü üzerinde bulunan “Admin bar 

color” menüsünden yapılmaktadır. 

Web Site Temel Araçları 

 Web sitelerinde kullanılan temel parçacıklar, uCoz sisteminde üç alanda sunulmaktadır. Bunlar; FTP, 

Dosya yöneticisi ve sayfa içerik düzenleyicisidir.  

FTP 

 uCoz FTP sistemi, FTP programları üzerinden sisteme bağlanılmasına olanak sağlayan sistemdir. İlgili 

siteye özgü FTP kullanıcı adı ve şifresi uCoz sistemi tarafından otomatik olarak belirlenir. FileZilla, Cute FTP gibi 

programlarla sisteme bağlanılabilir. FTP detayları, kullanıcı adı ve şifresine ulaşmak için kontrol panelinde, ön 

panel üzerinden ulaşılmaktadır.  

 

File Zilla programı ile uCoz FTP’ ye bağlanmak 

 FTP sistemine bağlanarak uCoz sitesine dosya transferi yapmak için FTP programlarından biri kullanı l-

maktadır. Genel olarak yaygın kullanılan File Zilla programından FTP’ ye bağlanmak için öncesinde belirtildiği gibi 

FTP kullanıcı adı ve şifresi belirlenmelidir.  

1. Aşama: 

Program bilgisayara kurulur, FTP’ ye bağlanmak üzere çalıştı-

rılır.  



 

2. Aşama: 

Bağlantı yapıldıktan sonra ilgili dosyalar uCoz FTP sistemiyle Dosya yöneticisine yüklenir. 

 

File Manager (Dosya Yöneticisi) 

 Dosya yöneticisi uCoz sitesinin tema, veri ve temel dosyalarının bulunduğu alandır. Bu bölümde resim-

ler, müzikler, dosya ve belgeler yer almaktadır. Ayrıca 404 hata sayfası ve ilaveten oluşturulacak olan sayfalar, 

script ve temel klasörler, avatar klasörleri, forum dosyaları, sitenin kendi veri tabanına yüklenen exe, doc, pdf gibi 

dosyaların yer aldığı alandır.  

File Manager’a Ulaşım 

Bu bölüme kontrol paneli üzerinden veya yönetici olarak siteye giriş yapıldığında, sitenin üst tarafında yer alan 

admin bar bölümünden ulaşılır.  

Kontrol panelinden ulaşım: 

 Ön panel  File Manager 

Ayrıca site yönetici araç çubuğu üzerinden; 

 Tools File Manager yoluyla da bu bölüme ulaşılabilir. 



“Upload a large file” bölümü daha büyük boyutlarda dosya yüklemek için kullanılır. Depositfile.com sitesiyle 

uyumlu olarak çalışan ve uCoz kullanıcılarına ayrıcalıklı hizmet sunan bu sistem sayesinde büyük boyutlarda 

dosya sitede sunulabilir ve kullanılabilir.  

Admin Bar’dan ulaşım: Siteye yönetici olarak giriş yapıldıktan sonra admin bar 

bölümünde yer alan; 

 Control  File Manager yolu izlenerek bu bölüme ulaşılmaktadır. 

File Manager’da (Dosya Yöneticisi) Çalışma 

FTP programlarının yanı sıra, ayrıca File Manager üzerinden direk dosya yüklemesi de yapılabilmektedir.  Aynı 

anda 10 dosya yüklenebilmekte ve bu bölüm içerisinde klasörler oluşturulabilmektedir. Her türlü dosyanın yük-

lenmesi, silinmesi, bağlantısının alınması ve isimlerinin, uzantılarıyla beraber değiştirilmesi bu bölümde mevcut-

tur. 

 

File Manager Simgeleri 

 File Manager bölümünde silme, isim değiştirme, görüntüleme, bağlantı alma, yükleme gibi simgeler bu-

lunmaktadır.  

Toplu dosya yükleme olduğu gibi toplu dosya kaldırma işlemi de mevcuttur. Zip, html, css, java, jpg, png, gif gibi 

birçok dosya türü yüklenebilir ve kullanılabilir.  

Not: PHP, ASP gibi kodlama kullanılmış sayfalar, dosyalar ve. php, .asp gibi uzantılarda dosyaların yüklenmesi 

olanaksızdır. UCoz php ve asp kodlamasını kabul etmediğinden bu tür dosyalarında File Manager da çalışması 

mümkün değildir. 

Site ikonu, 404 hata sayfası ve site haritaları bu bölümden kontrol edilmektedir. 

Page Content Editors (Sayfa İçerik Düzenleyicisi) 

 Oluşturulan yeni sayfaların düzenlenmesini sağlayan sistemdir. HTML, 

BB veya virtual olarak üç farklı düzenleme seçeneği mevcuttur. 

Bu bölüm yeni bir sayfa oluşturulduğunda veya oluşturulmuş bir sayfanın düzenlenmesi istenildiğinde kullanılan 

alandır. 



 

Modüller 

Modül İşlemleri 

Modüller uCoz sisteminin en temel yapı taşlarındandır. İnternet üzerinde geliştirilmiş web sistemleri, web scriptleri 

ve web site türleri uCoz alt yapısında birer Modül olarak geliştirilmektedir. E-ticaret, Portal, Blog, Forum gibi birçok 

site ve script türü Modül olarak daha gelişmiş ve daha pratik olarak uCoz alt yapısıyla sunulmaktadır. Toplamda 

21 Modül bulunmaktadır. Yeni bir Modül eklemek veya oluşturmak olanaksızdır. Sadece mevcut Modüller içeri-

sinde seçilen Modüller sisteme kurulmaktadır. 

Modül Açma-Kapama 

 Yeni bir Modül açmak ve kapatmak için kontrol panelinde yer alan Modül 

paneli kullanılır.  

Açık, kullanımda olan Modüller “Active” kapalı, kullanımda olmayan Modüller 

“Inactive” bölümünde yer almaktadır. 

Kullanıcılar, İstatistikler, Anketler, Arama ve E-posta formları da Modül olarak kullanı-

lır.  

E-ticaret – Market Modülünün kullanımı ücretli olduğundan, bu Modülün aktif hale getirilmesi Premium Üyelik 

alınmasıyla gerçekleştirilir.  

Ücretli paketlerin dışında sadece e-ticaret Modülü de satın alınabilmektedir. 

Kapalı bir Modülü açmak için Inactive menüsünden ilgili Modül seçilir, ardından “Install the module” butonu 

tıklanıp, kurulum yapılır. Kurulum anında, otomatik olarak gerçekleşmektedir. 

Bir Modülü kaldırmak için Active menüsünden ilgili Modül seçilir, ardından Modül içerisinde ki “Uninstall the 

module” düğmesi tıklanıp, kurulu Modül kaldırılır. 

 

Page Editors (Sayfalar) 

 “Page Editors” olarak belirtilen bu bölüm üzerinden index sayfaları kontrol edilmektedir.  



Modüller dışında özel sayfalar oluşturmak için bu bölüm kullanılır.  

Ulaşım 

 Bu bölüme ulaşmak için kontrol paneli üzerinden Modül bölümünde yer alan “page Editor” bağlantısı 

kullanılır. 

 

Page Management (Sayfa yönetimi ve yeni sayfa oluşturma) 

 Mevcut sayfaları yönetmek, yeni sayfalar oluşturmak için bu bölüm kullanılmaktadır. Oluşturulan sayfalar 

html, bb ve görsel olarak sayfalar düzenleme yapılabilmektedir. 

 

Page Editors (Sayfa Düzenleyicileri) 

 Sayfaların düzenlenmesinde 3 farklı düzenleme seçeneği mevcuttur. Virtual, BB Code ve HTML sürüm-

dür. Virtual (Sanal) düzenleyici bölümünde herhangi bir kod bilgisi gerektirmeden, görsel tasarım ve düzenleme 

yapılmaktadır. BB Code bölümünde, BB Code sürümüyle bb kodlarına çevrilmiş sayfa görünmekte ve bu kodlar 

üzerinden düzenleme yapılmaktadır. HTML sürüm bölümünde tamamen html kodlarıyla oluşturulmuş veriler yer 

almaktadır. HTML, CSS, JAVA gibi tamamen web kodlarıyla oluşturulabilecek sayfa tasarım ara yüzüdür.  

 

Ayrıca farklı kod düzenleyicilerde oluşturulmuş tasarımların kodlarını da uCoz HTML sürümünde kullanabilirsiniz.  

Module Design Customization (Modül Tasarımı Özelleştirme) 

 Page Editors Modülüne girildiğinde alt bölümde yer alan ve genel sayfa tasarımını özelleştirilmesini, 

değiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayan bölümdür. 

Bu bölüme “Page Editors” bölümünün yanı sıra, “Customize Design” bölümünden de ulaşılabilmektedir. Bu 

bölümde yapılan düzenleme bütün sayfalar için geçerli olmaktadır. Sitenin anasayfası ve iletişim bölümü de bu 

bölüm içerisinde yer aldığından, bu sayfaların tasarımı da etkilenmektedir. 



 

Sayfa Oluşturma-Silme 

 Yeni bir sayfa oluşturmak ve silmek için “Page Editors” bölümünde yer alan “Page Management” bölü-

mü kullanılır. “Add new page” butonu ile yeni sayfalar oluşturulabilmektedir. “X” simgesi kullanılarak silinmek 

istenilen sayfa kaldırılır. 

 

 

Forum 

 Tamamen kendi alt yapısıyla oluşturulmuş ve gelişmiş bir sistem kullanılan Forum sistemi, uCoz siteleri-

nin can damarlarından birisidir. Üyelerin en aktif rol oynadığı bölümlerin başında gelen forum sistemi, tartışma 

platformu olarak kullanılmaktadır. Yöneticiler, Düzenleyici ve Kontrolcüler olarak birçok kullanıcı rütbesi tanımla-

nabilmekte ve ayrıcalıklı izinler oluşturulabilmektedir.  

Forum Nedir?  

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sıra-

sı alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir. 

Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak 

sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır. Forum, 

toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı 



bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya 

çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir. 

Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koy-

maktır. Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık 

ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimî bir hava içerisinde yapılmalı, tartışma-

dan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır. 

Forum and Section Management (Forum ve Bölüm Yönetimi) 

 Forum platformunun merkezi olan bu bölümde yeni kategoriler, yeni bölümler oluşturulabilmekte ve yö-

netilebilmektedir.  

 

Module Setting (Modül Ayarları) 

Forum sisteminin temel ayarlarının, izin ve işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde forum adı, ayarları, izinleri 

değiştirilir ve uCoz Forumlarına ekleme işlemi yapılır. 

 



 

Forum Rules (Forum Kuralları) 

 Forum kuralları, site yönetiminin forum içerisinde yapılacak olan paylaşımlar, yazı ve tartışmaların stan-

dartlaştırılması için belirtilen bir araçtır. Bu kurallar dâhilinde kullanıcılar içerik üretimi yapar ve site yönetimi de bu 

kurallar doğrultusunda işlemler yapar ve ona göre kararlar alır.  

Forum kurallarını düzenlemek için Forum Modülü içerisinde yer alan “Forum Rules” bölümü kullanılır. 

 

Module Design Customization (Forum Tasarımı Özelleştirme) 

 Forum temasını değiştirmek, geliştirmek ve özelleştirmek için kullanılan bölümdür. Bu bölüme ulaşmak 

için Forum Modülü içerisinden ulaşılabildiği gibi “Customize Design” bölümünden de ulaşılabilmektedir. Kendine 

özgü kodları ve Modülleri bulunan bu bölümde mevcut sitenin dışında, çok farklı ve çok daha gelişmiş bir forum 

sitesi oluşturulabilmektedir.  

Forum tema özelleştirmesinde General Appearance of Forum Pages (Forum sayfalarının genel görünümü), 

Appearance of entries  (Kayıt görünümü) ve New message form (yeni konu oluşturma formu) olmak üzere üç 

farklı bölüm bulunmaktadır. 

General Appearance of Forum Pages (Forum sayfalarının genel görünümü); Forum sitesinin temel görünüm 

bölümü için geçerlidir.  

Appearance of entries  (Kayıt görünümü); Eklenen forum konusunun bulunduğu alan için geçerlidir.  



 

New message form (yeni konu oluşturma formu); yeni forum konusu oluşturmak için açılan form bölümü içindir. 

 

Forum Başlığı Oluşturma-Silme-Taşıma 

 Yeni bir forum başlığı, konuşu oluşturmak veya açmak için sitenin forum bölümünde bulunan; 

“New Topic” veya “Yeni Başlık” butonları kullanılır. Açılan ekranda ilgili alanlar doldurulup, “Save” (Kayıt) veya 

“Oluştur” butonu ile başlık oluşturulur. 

 

Yeni bir forum konusu oluştururken, anket de oluşturulabilmektedir.  



Anket oluşturmak için “New Poll” veya “Yeni Anket” butonu kullanılır. Ayrıca on’a kadar dosya da yüklenebilmek-

tedir. Bir den fazla türde dosya desteği sayesinde doc, pdf, img, mp3 gibi birçok dosya yüklenebilmekte ve bu 

alandan paylaşılabilmektedir. 

 

Publish 

 Genel anlam bakımında “Yayın” olarak çevrilse de özellik ve kullanım açısından; “Makaleler, Yazılar, 

Yayınlar vs…  gibi birçok Türkçe karşılık söylenebilmektedir. Bu bölüm ekibimiz tarafından kimi sitelerde wiki, 

kimilerinde Makaleler, kimilerinde duvar ve kimilerinde ise özel yayınlar olarak Türkçede kullanılmaktadır. Bu 

bölümün en önemli özelliği antolojik birçok ihtiyaca karşılık vermesidir. Yeni bir içerik oluşturulduğunda yazara 

dair birçok bilgi belirtilebilmekte, alıntı yayınlar için kaynak belirtilebilmekte ve detaylıca özelleştirilebilmektedir.  

Entry Management (İçerik Yönetimi) 

 Bu bölüme eklenen bütün içeriklerin görüntülendiği, düzenlendiği veya kaldırıldığı bölümdür. Fazla ayrı-

calığın ötesinde bir liste fonksiyonu görmektedir. 

 

Categories Management (Kategori Yönetimi) 

 Yeni bölümler, bölümlerin altında kategoriler açabilmek için kullanılan bölümdür. Bu bölümde birden fazla 

bölüm, her bölüm içerisinde birden fazla kategori açılabilmekte ve detaylı düzenleme yapılabilmektedir. 

 



Module Setting (Modül Ayarları) 

 Publish bölümünün detayları, ayarları ve özellikleri bu bölüm içerisinden yapılmaktadır. Genel ayarların 

yapıldığı bu bölümden uCoz publish web sitelerine de site eklenebilmektedir. 

 

Module Design Customization (Modül Tasarımı Özelleştirme) 

 Publish bölümünün tasarımının özelleştirilebildiği bölümdür. Bu bölümde Publish’in her türlü tasarımında 

değişim ve yenilik yapılabilmektedir. Publish’in toplam yedi farklı tasarım özelleştirme alanı bulunur. Bu alanlar 

şunlardır;  

Publish main page (Yayın ana sayfası), Page with section contents (Bölüm içerikli sayfalar), Page with category 

contents (Kategori içerikli sayfalar), Page with full entry text and associated comments (Tam metin ve yorumların 

bulunduğu sayfa), Appearance of Entries (İçerik ara yüzü), Page with search result and entries rating (Arama ve 

içerik değerlerinin bulunduğu sayfa),  Entry adding/Eding Page (Ekleme veya düzenleme sayfası)… 

 

Yeni İçerik Oluşturma-Silme 

 Yeni bir Publish içeriği oluşturmak için bir kaç farklı yol bulunmaktadır. Kontrol panelinden, Publish Mo-

dülü içerisinde yer alan Enty Management bölümünde add new entry butonunu kullanarak yeni bir içerik oluşturu-



labilir. Ayrıca site içerisinde, Publish bölümüne geçilip “add new” ya da “Yeni ekle” butonları kullanılarak içerik 

oluşturulur.  

İçerik oluşturmak için Publish form kullanılır. Publish form içerisinde virtual, bb code ve html olmak üzere toplam 

üç farklı düzenleme seçeneği mevcuttur. 

 

 

File Catalog (Dosya Arşivi) 

 Tamamen kendi alt yapı ve özellikleriyle program, dosya sistemi olarak kullanılmaktadır. Program indir-

me, Yükleme gibi hizmetler için en ideal Modüldür. Exe, rar, zip, doc, pdf gibi birçok türde dosya uzantısını des-

tekleyen, özellik ve ayrıcalık bakımında oldukça gelişmiş bir alt yapı sunan dosya indirme sistemidir. 

 Diğer bölümlerde olduğu gibi, içerik yönetimi, dosya kontrolü benzer özelliklerdedir. Filtreleme sistemi de 

yine diğer bölümler gibi aynı özellikte sunulmaktadır. 

İçerik yönetimi, Modül ayarları, tasarım özelleştirme fonksiyonları yukarıda anlatıldığı gibi kullanılmaktadır. 

Yeni İçerik Oluşturma-Silme & Dosya Yükleme-Kaldırma 

 Yukarıda belirtilen yollar izlenerek dosya/içerik oluşturma işlemi başlatılır. Dosya bilgileri doldurulup, 

yüklenecek dosya bilgisayardan seçilir. Ardından “save” işlemiyle yükleme başlatılır. Fonksiyonlar görselde anla-

tılmıştır. 



 

 

 

Tasarım özelleştirme bölümünden sayfada nasıl görüneceği, nasıl bir tarz olacağı değiştirilip, düzenlenebilmekte-

dir. Tamamen kişinin kod bilgisine bağlı olarak gelişmektedir. 

Site Catalog (Site Bankası) 

Dev bir dizin sistemi olarak geliştirilmiş, kullanıcı dostu, özelleştirilebilir Modüldür. Site bankası yapabile-

ceğiniz bir sistem sunan ve arama motorlarında dev hit sağlamanızı sağlayan bir bölümdür. Detaylı müdahale 

edilebilmesi sebebiyle, kişinin hayal gücü ve kod bilgisine bağlı olarak birçok türde, farklı özellikte bir site hazırla-

ma imkânı sunar. 

Bu Modülde yer alan özellik ve fonksiyonlarda yukarıda anlatıldığı gibidir.  



Site Ekleme-kaldırma 

Yukarıda anlattığımız gibi site ekle butonu kullanılarak site ekleme form sayfası açılır. Belirtilen formda ilgili alan-

lara, ilgili bilgiler doldurulup “add” butonu vasıtasıyla site eklenir. 

 

 

“/dir” uzantılı bu bölümü; sözcük bank, sözlük, site bankası, arama dizin sitesi, hizmetler gibi birçok alana özel 

düzenleyebilirsiniz. 

Ad Board (İlan Tahtası) 

 İlan, reklam ve tanıtım Scriptleri için ek sunucu ve emek harcamanıza gerek kalmadan, gelişmiş, basit ve 

özelleştirilebilir ilan Modülüdür. Kategori altında kategori açma, ilanlara görsel ve ilave dosya yükleme özelliği, 

filtreleme fonksiyonu ve detaylı özelleştirilmiş arama fonksiyonu gibi birçok imkân sunan gelişmiş bir Modüldür. 

Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de “Custom Field” sayesinde ek seçenek ve form bölümleri oluşturabi-

lirsiniz. 

İlan, Reklam, Tanıtım Oluşturma-Silme 

 İlan, reklam, duyuru veya tanıtım için kullanabileceğiniz bu Modüle içerik eklemek, yeni kayıt oluşturmak 

için yukarıda anlatılan standart yöntem yine kullanılır. Açılan formda ilgili yerlere, ilgili bilgiler eklenerek “Add” 

butonu vasıtasıyla ilanı oluşturulur. 

Detaylar görselle anlatılmıştır. 



 

 

Silme işlemi içinde önceki Modüllerde anlatıldığı gibi standart işlem uygulanır. 

Blog 

 Günümüz internet camiasının en seçkin ve en yaygın kullanılan blog sistemine uCoz sayesinde ücretsiz 

ve gelişmiş özelliklerle sahip olabilirsiniz. Kimi Blog sistemlerinde klasik tasarımlar sunulurken, uCoz Blog Modü-

lünde farklı türlerde temalar ve kişinin kod bilgisine bağlı olarak geliştirilebilir temalar uygulanması da ayrıca 

mümkündür. Blog günümüzde kişisel bir günlük ağı olarak kullanılan, yaygın kullanımda olan sistemlerdir. Şirket-

lerin, Topluluk ve ağların ve de her bir büyük sitenin birer Blogu bulunmaktadır. Bloglar sayesinde kişi, kurum 

veya site duyurularını, hizmet ve haberlerini yayınlayıp, takipçileriyle birebir bağlantıda olur. UCoz blog sayesinde 

mevcut sitenizi ve blogunuzu ayrı sunucu ve isimlerde, ağlarda kullanmanıza gerek kalmadan, bir arada kullanab i-

lir ve paralel olarak geliştirebilirsiniz. 

İçerik Ekleme-Silme 

 Daha önce hiç blog yazısı yazmayanlar için dahi basit ve kolay içerik oluşturma olanağı sunulmaktadır. 

Bilindik Bloglardan farklı olarak daha gelişmiş, tasarım ve sistem olarak özelleştirilebilir bir alt yapı sunulmaktadır. 

Blog içeriği oluşturmak için bilindik standart ekleme yöntemi yine kullanılır. 



 

Photo Album (Fotoğraf Albümü) 

 Bilindik standartların biraz dışına çıkaran bir Modül olma özelliği olması bakımından biraz standartların 

dışına çıkılmaktadır. Bir resim, albüm sitesinin sunabileceğinin fazlasını sunan bu Modül sayesinde dev bir resim 

albümü, arşivi oluşturulabilmektedir. 

Fotoğraf Ekleme-Silme 

 Bu bölüme içerik (Resim) eklemek, Albüm oluşturmak için bilindik standart yöntem butonuyla ilgili ekleme 

form sayfasına gidilir. 

Genel olarak 3 farklı yükleme sistemi bulunmaktadır. Bunlar; Multi (Çoklu) yükleme, Direk Yükleme ve Zip dosya-

sında toplu halde yüklemedir. 

Multi (Çoklu) Yükleme 

Kategoriyi seçtikten sonra bilgisayardan resimler tek tek veya toplu olarak seçilebilir yahut sürükleyip bırakılarak 

kutucuğa eklenir. Ardından “Upload” butonu vasıtasıyla resimlerin yükleme işlemi başlatılır. 

 

Direct Upload (Direk yükleme) 

 Kategori seçimi sonrasında Yüklenecek resim/Fotoğrafın başlığı, kısa tanımı ve etiketleri eklendikten 

sonra “Add” butonu vasıtasıyla yükleme başlatılır. 10’a kadar Fotoğraf yükleme yapılabilmektedir. Bir ikinci fotoğ-

raf yüklemek için alt bölümde bulunan “+” işaretiyle yeni resim ekleme bölümü açılır. 



 

 

Silmek için ilgili resmin bulunduğu bölümde “x” butonu vasıtasıyla bu işlem yerine getirilir. 

 

FAQ (SSS-Yardım) 

 Her büyük sitede olmazsa olmazlardan birisidir “SSS-Yardım” bölümü.  Gelişmiş alt yapı ve ara yüze 

sahip olan bu Modül sayesinde siteniz, ürün veya hizmetleriniz hakkında sıkça sorulabilecek soruların yanıtlarını 

sunabilir, canlı veya belgesel olarak yardım hattı oluşturabilirsiniz. 

Yeni Yardım Kaydı Oluşturma 

 Yeni bir yardım kaydı oluşturmak için standart içerik oluşturma yöntemi kullanılır. Açılan sayfadaki form-

da ilgili yerler doldurulur. Bu bölümde iki metin girişi bulunmaktadır. Biri soru, diğeri ise yanıt kısmıdır. Alt bölümde 

yer alanlar ise ilave bilgiler içindir. 



 

Eklenebilecek Konular 

 Bu bölüme eklenebilecek, bu bölümde kullanılabilecek önemli bazı konular bulunur. Bunlar site yönetici-

sinin seçimine bağlı olup, ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturabileceği bir bölümdür. İki farklı strateji uygulanabilir.  

Birincisi “SSS (Sıkça Sorulan Sorular)” mantığı kapsamında genel sorulabilecek sorular belirtilip, yanıtları verilmiş 

halde kullanıcıya sunmak. 

İkincisi “Yardım Hattı” mantığı kapsamında hiçbir soru-yanıt oluşturmadan, bölüm kullanıcı veya ziyaretçinin kul-

lanımına açılır. Soru-cevap şeklinde bir sistemle çalışılarak, kişilerin soruları oluşturması, yöneticinin ise yanıtları 

vermesiyle sistemin oturtulması sağlanabilir. İlk olarak SSS sistemiyle yöneticinin sisteme yer edinmesi tavsiye 

edilir. 

Genel olarak eklenebilecek konular; 

 Sitenin logo, banner ve isim kullanımı, 

 Site’ye üyelik, 

 Site kullanımı, 

 Üyelik prosedürü, 

 E-ticaret siteleri için ödeme ve ürün teslimat bilgileri, 

 Gizlilik ve resmi bildiriler, 

 Bildiri alma… Gibi birçok öncelikli konu yer alabilir.  

Oluşturulan sitenin içeriği ve türüne göre ilgili siteler bulunup, o sitelerin yardım bölümleri detaylı olarak incelen-

melidir. İlk etapta önceliksiz ve sıradan bir iş gibi görünse de sitenin en temel bölümlerinden birisidir. 

Guestbook (Ziyaretçi Defteri) 

 Genel olarak kişisel sitelerin kullandığı bir sistem olsa da yaygın olarak küçük ve orta ölçekli sitelerde 

kullanılır. Kullanıcılarınızın siteniz, ürün ve hizmetlerinize yorum yapmasını sağlayabileceğiniz bir sistemdir. 



Yorum Ekleme 

 

Yorum Yanıtlama 

 

Yorum Kaldırma 

Yorumu kaldırmak için (x) simgesine tıklanarak yorum kaldırılır. 

 

Guestbook tasarım özelleştirme bölümünde ekleme ve yorum bölümü düzenlenebilir, tasarım istenildiği gibi öze l-

leştirilebilir. 

Avatar Gösterme 

 Yorumlarda ekleyen kullanıcının avatarını göstermek için kontrol panelinde 

Guestbook Modülüne gidilir. Module Design Customization butonuyla tasarım 

özelleştirme bölümü açılır. Bu bölümde “Appearance of entries”  bölümüne geçilir. Bu bölüm görünmesi istenilen 

yere  

<img src="$USER_AVATAR_URL$" width="125"/> 

Kodu yerleştirilir ve “save” (kayıt) butonuyla işlem kaydettirilir. 

Site News (Site Haberleri) 

 Sitenin haberlerine yer verilmesi için oluşturulan bu Modül, gelişmiş özelliği sayesinde büyük bir haber 

portalı dahi yapılabilmektedir. 

Kod bilginize bağlı olarak gelişmiş özelliklerde haber sitesi yapılabildiği gibi, farklı amaçlar 

içinde kullanılabilecek bir Modüldür.  



Haber Ekleme-Kaldırma 

 

 

Mevcut haberi kaldırmak için standart kaldırma yöntemi kullanılır. (x) simgesi kullanılarak bu işlem onaylandıktan 

sonra gerçekleşir. 

Tag Board (Sohbet Duvarı) 

 Bilindik Portal sistemlerinde nadir görülen bu uygulama, geliştirilebilen ve özgün bir yapıya sahip sohbet 

duvarı sistemidir.  

Site ziyaretçilerinin anlık mesaj bırakmalarına olanak sağlayan bu sistem, kullanıcı panelinde sosyal medya sitele-

rinde olduğu gibi paylaşım duvarı olarak da kullanılabilmektedir. 

Bu bölümde özel simgeler, BB Code sistemi kullanılabilmektedir. Mesajları silmek için yönetici ya da editör olun-

ması gerekmektedir.  

Sohbet duvarında Resim, Video, Bağlantı gibi birçok veri paylaşılabilmektedir. 

Bu bölümü kimlerin kullanıp, kullanmayacağına ise yöneticiler izinler bölümünden yapacakları ayarlama ile karar 

verebilir. 

Modül Kodu 

Modülün çalışır halde sitenin farklı alanlarında çalışması isteniyorsa,  Kontrol panelinde ki bu Modülün bulunduğu 

alanda yer alan kod kullanılır. Görünmesi istenilen alana; “$CHAT_BOX$” kodu yerleştirilir. Bu kod sitenin kod 

bölümünün yer aldığı tasarım özelleştirme alanında ilgili yere yapıştırılır. 

Web Polls (Anketler) 



En gelişmiş anket sistemine sahip olma özelliğinde bir modüldür. Kullanıcı ve ziyaretçilerin görüşlerine sunulabile-

cek farklı türde anketler oluşturulabilmektedir. Anketler şuan için sadece yöneticiler tarafın-

dan oluşturulabilmekte ve düzenlenebilmektedir.  

Anket Oluşturma 

 Kontrol panelinden “Poll” Modülüne geçilir.  “New Poll” butonuyla veya “Polls Management” bölümün-

den yeni anket oluşturma işlemi gerçekleştirilir. 

New Poll:  

 

Anketin Yerleştirilmesi 

 Oluşturulan anketin siteye yerleştirilmesi için, sistemin oluşturduğu kod sitede görünmesi istenilen alana 

yapıştırılır. Kayıt işlemi sonrasında anket kullanıma hazır hale gelecektir. ($POLLC_1$) 

Anket Düzenleme-Kaldırma 

 Anketle ilgili tüm işlemler “Polls Management” bölümünden yapılmaktadır. Bu bölümde düzeltme simge-

si ile düzenleme, (x) simgesiyle kaldırma işlemi yapılır. 

Anket Türleri  

 Anket oluşturma sırasında seçilebilecek toplam beş anket türü vardır. Bunlar; 

 Radio (tek seçimlik işaretleme yöntemi) 

 Checkbox (çoklu işaretleme ile seçim yöntemi) 

 Select (Tek seçim, menü şeklinde) 

 Select multi (Birden fazla seçim, menü şeklinde) 

 Links (Bağlantı, link şeklinde)’dir.  



Anket Sonuçları 

 Anket sonuçlarını kontrol panelinde toplu olarak görmek mümkündür. Bu bölüm dışında anket oylaması 

sonunda da sonuçlara bakılabilmektedir.  Yönetici panelinde sonuçlara bakmak için, anket Modülü bölümünde 

“Polls Management” (Anket yönetimi) bölümünden bakılmaktadır. 

Tests (Testler) 

 Yöneticiler tarafından oluşturulup, kontrol edilebilen gelişmiş bir test modülüdür. Her türlü test, sınav 

sistemi gibi özelliklerde testler oluşturulabilen ve sonunda bir sonucu bağlanıp, kullanıcıya bilgiler sunan bir test 

sistemi sunulmaktadır. 

Test Oluşturma 

 Tests Modülü içerisinde yer alan “add costum test” butonuyla yeni test oluşturulur.  

1. Adım; 

 

2. Adım; 

 

3. Adım; 

 

4. Adım; 

 



Site Search (Site İçi Arama) 

 Gelişmiş bir arama motoru gibi çalışan site içi arama modülü sayesinde sitenizin içerikleri kolayca bulu-

nabilmekte ve özelleştirilebilir yapısı sayesinde bir dizin ya da site arama motoru oluşturulabilmektedir.  

Site Haritaları 

 Google, yandex gibi arama motorlarında sitenin yer alması, dizinlere ve indexlere eklenmesi için gerekli 

site haritaları uCoz sayesinde otomatik oluşturulmakta ve güncellenmektedir.  

Üç farklı site haritasıyla sitenin tüm verileri kolaylıkla arama motorlarına gönderilebilmektedir. 

 

E-mail Forms (E-posta Formları) 

 Birçok internet sitesinin olmazsa olmazlarından birisi olan e-posta ve iletişim paneli, uCoz alt yapısında 

daha gelişmiş, daha pratik ve daha detaylı olarak yer almaktadır. E-mail Forms, site içerisinde iletişim bölümleri-

nin dışında farklı formlar oluşturmaya yarayan Modüldür. E-posta formları dışında ayrıca “Tell a Friend” özelliği 

de farklı bir ayrıcalık sunmaktadır.  

E-mail Forms’un düzgün çalışabilmesi ve geliştirilebilmesi için Premium (ücretli) hesap alınması veya sadece bu 

özellik için ek ödeme yapılması gerekmektedir.   

Mail Form Management (E-posta Form Yönetimi) 

Yeni mail form oluşturmak ve oluşturulan mail formları düzenlemek, silmek için bu bölüm kullanılır.  

 

Bu bölüm dışında “Modüle Design Customization” bölümünde de görsel tasarımı düzenlenebilmekte ve özelleş-

tirmeler yapılabilmektedir.  

“Tell a Friend” Feature (“Arkadaşa tavsiye et” Özelliği) 

 Sitede özel bir bölümü, tavsiye edilebilecek alanları ziyaretçi ve üyelerin de başkalarına tavsiye etmeleri 

için oluşturulmuş bir özelliktir. Tavsiye oluşturma işleminden sonra belirtilen kod, sitede görünmesi istenilen alana 

yapıştırılır (Özelleştirme bölümünden). İşlem sonrası buton halinde sitede görünmektedir. Tasarım, özellik ve 

görünümleri de mail form özelleştirme bölümünden yapılabilmektedir. 

 

Tavsiye oluşturma 

 Yeni bir tavsiye özelliği oluşturmadan önce, web tasarımcının yaratıcı fikirlerine bağlı olarak daha farklı 

maksatlar içinde kullanılabilecek bir bölüm olduğu bilinmelidir. 



“Create form” butonu yardımıyla oluşturma bölümü açılır. Açılan bölümde ilgili alanlar doldurulduktan sonra 

“apply” butonuyla işlem sonlandırılır. 

Not: Düzenleme işlemi yaparken “$” işaretleri içerisinde yazan bölümler kesinlikle değiştirilmemeli ve herhangi bir 

müdahale yapılmamalıdır. Bu bölümde dışındaki alanlar çevrilebilir veya istenilen şekilde değiştirilebilir. Örn: 

$NAME_TO$, $NAME_FROM$, $ENTRY_URL$, <?if($COMMENT$)?>, <?endif?> 

Statistics (İstatistikler) 

 Bazı içerik yönetim sistemlerinde henüz bulunmamasına rağmen, gelişmiş ve pratik bir istatistik Modülü 

uCoz CMS’ de yer almaktadır. Siteyi kaç kişinin, kaç ip’nin ziyaret ettiği, hangi sitelerden gelindiği, hangi arama 

botlarının siteyi incelediği, hangi saatlerde, kaç kişinin geldiği ve hangi sıklıklarda siteyi ziyaret ettiği gibi daha 

birçok özellik uCoz istatistik’te yer almaktadır. Yönetici panelinden inceleme yapılabildiği gibi ziyaretçilere de 

istatistikler açılabilir. Ayrıca şifre belirlenerek, istatistiklerin görüntülenmesi de kısıtlanabilmektedir.  

 

View statistics (İstatistikleri Görüntüleme) 

Bu bölümde detaylı tüm site istatistikleri günlük, haftalık, aylık, yıllık ve hatta saatlik olarak incelenebil-

mektedir. Bilindik veriler dışında siteye hangi anahtar kelimelerden, ülkelerden gelindiği, hangi işletim sistemleri-

nin, hangi tarayıcı ve ip’lerin kullanıldığı da detaylı olarak gösterilmektedir.  

 

Not: Site istatistiklerinin alınması için İstatistik kodunun sitede yer alması gerekmektedir. Kodun bulunmadığı 

alanlar hakkında veriler alınamamaktadır. Tüm sayfa verilerinin alınabilmesi için özelleştirme bölümünde yer alan 

alt kısıma (bottom part)kod eklenmelidir. Ayrıca kodun eklendiği yerde uCoz banneri (25x25) görünmektedir. Bu 

bannerin görünmemesi ve verilerin de alınması isteniyorsa Premium üyeliğin satın alınması gerekmektedir. 

Module Settings (Modül ayarları) 

 İstatistik Modülünün ayarlarını yapmak, ubanner (uCoz banneri) tasarımını değiştirmek, istatistik görün-

tüleme seçeneklerini belirlemek, şifre ayarları gibi işlemler bu bölümden yapılmaktadır.  



 

Bu İstatistik Modülüyle beraber ya da bundan ayrı olarak google analitik, yandex matrica gibi diğer istatistik sis-

temleri de kullanılabilmektedir. 

Video 

 Günümüz internet sitelerinde artık en önemli özelliklerden ve en çok tercih edilen siteler elbette ki video 

siteleridir. Youtube, izlesene, dairlymotion gibi birçok video sitesinin yanı sıra hem video hem de farklı özelliklerde 

sitelerde oldukça fazla tercih edilmektedir. Farklı bir soluk ve anlayışla 2010 yılı sonrasında uCoz’un hizmete 

sunduğu en önemli özelliklerden birisi de video oldu. Bilindik uCoz tasarımını ve kullanımını aşıp, farklı mantık ve 

ara yüzü kullanıcılarına sunan uCoz video sayesinden üç farklı yöntemle video eklemesi yapılabilmektedir.  Tam 

donanımlı video, film sitesi olarak hizmet verilebildiği gibi, daha detaylı özelliklerde bir görsel sitede kurulabilmek-

tedir.  

Özellikleri; 

 Üç farklı yöntemle siteye video eklenebilmektedir. (Video sitelerinden, direk Upload, video kodlarından) 

 Youtube gibi tanımlanmış video sitelerinden otomatik yükleme ve veri çekimi yapılabilmektedir. 

 Özel kategori ve kanallar oluşturulabilmektedir. 

 Web 0,2 teknolojisine sahip olması dolayısıyla, kullanıcılar, hatta ziyaretçiler dahi ekleme yapabilmekte-

dir. 

 İlave ekleme özellikleri sayesinde film, dizi, video gibi birçok hizmete yanıt verebilmektedir. 

 Detaylı ve sınırsız özelleştirme imkânı sunulmaktadır.  

 Videolarda beğenme ve tavsiye etme özelliği vardır. 

 Özel reklam ve reklâm bandı tasarımları uygulanabilmektedir.  

 Kategori içerisinde kategori eklenebilmektedir. 

 Özel meta etiketleri uygulanabilmektedir. 

 Özel filterlar sayesinde farklı özellikler oluşturulabilmektedir. 

Video Ekleme-Kaldırma 

 Yeni bir video eklemek için “add new video /yeni video ekle” butonları kullanılabilir ya da kontrol panelin-

den video modülü içerisinde bu işlem yapılabilir. Bu bölümde belirtilen alanda ilgili yöntem seçildikten sonra bilgi-

ler doldurulup, ekleme işlemi gerçekleştirilir.  

1. Yöntem (Add Link):  Youtube gibi video sitelerinde ki link (bağlantı) yapıştırılarak otomatik veri çekimi 

yapılabilir. 



 

2. Yöntem (Add Code): Video sitelerinde yer alan videoların ekleme kodları kullanılarak ekleme yöntemi-

dir. Bu kodlar embet, iframe, objective, script, olabilir. İlgili kodun eklenmesiyle beraber aşağı doğru açı-

lan kutucukta ilgili bölümler doldurulup, ekleme yapılır.  

 



3. Yöntem (Upload file): Bilgisayarda yer alan herhangi bir videoyu yükleme yöntemi kullanılarak video si-

teye eklenebilir. Bu yöntemde video siteye değil Youtube sitesine yüklenmektedir. Sistem bu şekilde ça-

lışmakta ve yüklenen videolar aynı anda Youtube sitesine de yüklenmektedir.   

 

Eklenmiş videolar kontrol panelinde, Entry Management (İçerik Yönetimi)bölümünden silinebildiği gibi, 

site içerisinde ilgili videonun olduğu bölümden de silinebilmektedir. 

UCoz’un genel sistem mantığında olduğu gibi bu bölümde de video’nun sağ üst bölümünde yer alan düzenleme, 

silme seçenekleri sayesinde bu işlem gerçekleştirilmektedir. 

 

Users (Kullanıcılar) 

 Birçok hazır içerik sistemlerinden daha gelişmiş, daha detaylı bir kullanıcı alt yapısını sahip olan uCoz, 

farklı kullanıcı rütbeleri ve izinleri ile ayrıcalıklı kullanım özelliklerini bir arada sunmaktadır.  

User Group (Kullanıcı Grupları) 

 Bu bölüm site üyelerinin gruplarını belirlemek, yeni gruplar tanımlamak için kullanılır. Standart kurulum 

içerisinde, Administrators (Yöneticiler) Moderators (Moderatörler-Kontrolcüler), Editors (Düzenleyiciler), Bloked 

(Yasaklanmış) Guest (Ziyaretçi ) ve VIP/Friends (Önemli kişi/Arkadaşlar) olmak üzere toplam altı kullanıcı grubu 



tanımlı olarak gelir. Bu grupların izinlerini, özellik ve türlerini değiştirmek ve yeni gruplar oluşturmak için bu bölüm 

kullanılmaktadır.  

 Administrators (Yöneticiler): Sitenin ilk kurucusunun da bağlı bulunduğu yönetici grubudur. Tüm yetki 

ve donanıma sahip olup, sitenin bütün bölümlerine müdahale etme hakkına sahiptir.  

 Moderators (Kontrolcüler): Sitenin yöneticilerinden sonra en yetkili kullanıcı grubu olup, bir alt seviyede 

sitede yetkilidir. Sitenin işlem ve kontrolünü sağlamakla sorumludurlar. 

 Editors (Düzenleyiciler): Moderatörlerden sonra en yetkili kullanıcı grubu olan ve içerik, kullanıcı, yo-

rum gibi verilerin düzenlenmesinden sorumlu kullanıcı grubudur. 

 Bloked (Yasaklanmış): Site yöneticileri ve kontrolcüleri tarafından banlanmış, yasaklanmış kullanıcı 

grubudur.  İzinleri yöneticinin kontrolü altında olduğundan, yöneticinin izin verdiği kadarıyla sitede işlem 

yapma hakkına sahiptir. Standart kurulum içerisinde Sitenin görüntülenmesi de dâhil olmak üzere hiçbir 

işlevselliği bulunmamakta ve sitenin bütün hizmetlerinden mahrum halde bulunmaktadır. 

 VIP/Friends (Özeller/Arkadaşlar): Site içerisinde ayrıcalık sunulabilecek kişilere özel kullanıcı grubu-

dur. Bu kullanıcı türü ile site içerisinde ücretli kullanıcı kitlesi oluşturulabilmektedir.  

 Guests (Ziyaretçiler): Sitenin kullanıcılarının dışında ki kişiler için oluşturulmuş gruptur. Standart kulla-

nıma tabi olup, bazı fonksiyonların açılması yahut kapatılması kısıtlanmıştır. Siteye üye girişi yapmayan 

bütün site ziyaretçilerinin tabi olduğu gruptur. Bazı önemli işlevler dışında ki tüm izinleri site yöneticileri 

tarafından düzenlenebilmektedir. 

 

Module Settings (Modül Ayarları) 

 Sitenin bütün kullanıcılarına hitap eden özellik ve işlemlerin yapılabildiği, kullanıcı sayfa ve grup ayarla-

malarının yapılabildiği bölümdür. Bu bölüm içerisinde siteye kayıt olacak kişilerin küresel ya da yerel kayıt siste-

mine tabi olması, Kayıt esnasında istenilen bilgiler, Avatar işlemleri ayrıcalıklı olarak düzenlenebilmektedir.  

Not:  Standart kurulum içerisinde kayıt olma ve kullanıcı giriş form sayfasına müdahale edilememektedir. Bu 

bölümlerin düzenlenebilmesi için Premium (Ücretli) Hesap alınması gerekmektedir. 

User Ranks (Kullanıcı Rütbeleri) 

 Bu bölüm de kullanıcıların kıdem ayarları ve rütbe işlemleri yer almaktadır. İlk kayıt olan kullanıcıdan, 

içerik eklemeye ve site içerisinde ki aktif pozisyona bağlı olarak artan kıdemlerin düzenlenmesi, ayarlanması ve 

isimlerinin belirlenmesi için bu bölüm kullanılır.  

Sitenin türüne bağlı olarak kullanıcılar arasında bir kıdem – Rütbe türü belirlenebilir. Bunlar, askeri, Politik, Tarihi, 

Siyasi, Çocuksu, Fantastik vb… türlerde olabilir.  

Mass mail dispatch (Toplu E-posta Gönderme) 

 Her sitede olması istendiği gibi uCoz CMS’ de de özellikle bu ihtiyaca yer verilmiştir. Biraz ayrıntılı ve 

fazla özellikli olmasına rağmen standart kullanım içerisinde birçok kullanıcı tarafından bu özellik kullanılmaktadır. 

Siteye üye olan bütün kullanıcılara aynı anda, tek bir işlemle e-posta gönderimi yapılabilmektedir.  



 

Subscribers (Abonelikler) 

 Kullanıcıların siteye ilk kayıt oldukları esnada seçebilecekleri bildirim abonelik türüdür. Bu özellikler saye-

sinde oluşturulmuş aboneliklerden her hangi biri veya bir kaçının seçilmesi ile özel site e-postaları alınabilmekte-

dir. Ayrıca site yönetiminin de bu sayede sadece ilgili kişilere yönelik e-postalar göndermesi sağlanabilmektedir.  

Site yöneticilerinin site türüne bağlı olarak birkaç alanda özel abonelikler oluşturup, kayıt olacak kullanıcıların 

seçimine sunmasında fayda vardır. 

Mass User Transfer / Removal (Toplu Kullanıcı Taşıma/Silme) 

 Bu özellik sayesinde site içerisinde belli işlemlere, belli özelliklere ulaşan kullanıcıları tek tek düzenle-

mek, rütbe ve gruplarını ayarlamak için fazladan zaman harcanmasına gerek kalmamaktadır. 

Bu bölüm içerisinde belirlenen özelliklerde ki kullanıcı veya kullanıcıların seçilen grup ve rütbelere taşınması bu 

bölüm sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.  

 

Rules Of User Registration (Kullanıcı Sözleşmesi) 

 Site politika ve kurallarının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde yer alan bilgi ve kurallar sözleşme niteliğin-

de olup, kullanıcı kayıt işlemi sırasında kullanıcıların kabul etmesi gereken kullanıcı sözleşmesidir.  

Avatar Management (Avatar Yönetimi) 

 Avatarlar kullanıcılar tarafından seçilen ve ekledikleri içeriklerde görüntü resmi niteliğinde gösterilen 

görsellerdir. Yöneticinin isteğine bağlı olarak kullanıcıların kendi resimlerini veya kendi avatarlarını yüklemelerine 

de ayrıca olanak verilebilmektedir.  Bu bölüm içerisinde standart kurulumla beraber gelen avatarların düzenlen-

mesi, yeni avatarların eklenmesi ve hangi avatar türlerinin kullanıcılara sunulacağı gibi işlemler yapılmaktadır.  

Yeni bir avatar görselinin yüklenmesi için File Management (Dosya yöneticisi) bölümünde “ava” isimli bir klasör 

oluşturulup, bu klasör içerisine görseller yüklenmelidir.  

Module Design Customization (Modül Tasarımı Özelleştirme) 

 uCoz CMS’nin önemli özelliklerinden biri olan tasarım özelleştirme bölümü kullanıcı sayfalarının düzen-

lenmesi ve tasarımlarının özelleştirilebilmesi için kullanılır. Bu bölüm içerisinde site sahibinin veya site yöneticile-



rinin kod bilgisine bağlı olarak, kullanıcı giriş formu, kayıt olma ve kullanıcı giriş sayfaları, kullanıcı hesap sayfası, 

yetki dışı hata sayfası gibi birçok sayfa düzenlenebilmektedir.  

Kullanıcı Ekleme-Silme 

 Kullanıcı Modülü içerisinde yöneticilerin direk kullanıcı eklemek için “Add new user” butonu kullanılır. 

Modül içerisinde bu düğmenin kullanılmasıyla açılan sayfada ilgili bölümler doldurulup, yeni kullanıcı kayıt işlemi 

gerçekleştirilir.  

 

Mevcut bir kullanıcıyı silmek için ise “add new user” butonu altında bulunan “List of user” butonuyla kayıtlı bütün 

kullanıcılar görüntülenir.  

 

Social Media Publisher (Sosyal Medya Yayıncısı) 

 2013 yılının eylül aylarında hizmete sunulan uCoz Social Media Publisher Modülü sayesinde siteye ekle-

nen veriler otomatik olarak sosyal ağlarda yayınlanabilmekte ve detaylı bir raporlama tutulabilmektedir. Bu Modü-

lün etkinleştirilmesi için kurulumu yapılamayan Modül sekmesinden kurulumu yapılmalıdır. 

Module Settings (Modül Ayarları) 

 İlk aşamada dört sosyal medya sitesi ile uyumlu halde çalışan ve sadece bağlantı kurarak etkinleştirileb i-

len bir sistemdir. “connect” düğmesi ile ilgili ağa bağlanıp, onay işlemi yapıldıktan sonra kurulum yapılmış olur.  



 

Statuses of reposts (Raporların Durumları) 

 Bu bölümde siteye eklenen verilerin sosyal ağlarda eklenip eklenmemesine ve raportalarına yer veri l-

mektedir. Yönetici kontrolünde hangi verilerin yayınlanması bu bölümde kararlaştırılır. 

 

Blog veya duyurular (news) bölümlerine eklenen içerikler bu bölümde sıralanır. Uygun görünenlerin sosyal ağlar-

da yayınlama işlemi de bu bölümden yapılır. 

 

Yayınlama ve Kullanımı 

 Blog ve news (Duyuru/Haber) bölümlerine eklenen içeriklerin,  ekleyici tarafından ağlarda yayınlanması 

istenmiyorsa ekleme bölümünde yer alan sosyal ağların pasif halde olması gerekmektedir. 

 



E-Shop (Market) 

 2010 yılı sonrasında hizmete giren uCoz Shop (uCoz Market) her geçen gün daha gelişmekte ve daha 

özellikli bir hal almaktadır. Gelişmiş uluslar arası bir e-ticaret modülüdür. Standart kurulum içerisinde yer almayan, 

Premium (ücretli) hesapla aktifleştirilebilen bu modül sayesinde C2C, B2B, C2B, B2C gibi birçok e-ticaret man-

tığında hizmet sunmak mümkündür. E-ticaret alt yapısına, ileri düzey kod bilgisine gerek kalmadan çevrimiçi tica-

ret yapmak için en ideal sistemlerden birisidir. Fakat mevcut hazır e-ticaret sistemlerinden farklı olarak daha ge-

lişmiş, daha detaycı ve özel tasarımlarla bir e-ticaret mantığı kapsamında çevrimiçi ticaret yapmak isteyenlere 

yönelik bir e-ticaret modülüdür.  

E-Ticaret ve Online Marketing (Dijital Pazarlama) 

 E-ticaret internet üzerinden ürün alışverişi yapma eyleminin temel açılımıdır. İnternet üzerinden çevrim 

içi ürün satın almak ve ürün pazarlamak için kullanılan eylemin adına e-ticaret denir.  

E-Pazarlama ya da sanal pazarlama olarak da anılan, Internet Pazarlama ya da web 

Marketing, en temel anlamıyla, potansiyel müşteriye ulaşımın, ürün ve hizmetlerin tanıtım 

ve satışının Internet üzerinden yapılmasına Online Marketing (Dijital Pazarlama) denir. 

Online Marketing (Dijital Pazarlama) sistemi içerisinde internet üzerinden pazarlama, 

ticaret ve para kazanma yöntemleri yer almaktadır. E-ticaret, Reklamcılık, Tanıtım, Bilgi 

İşlem, Hizmet pazarlama gibi birçok alan Online Marketing (Dijital Pazarlama) sisteminin 

alt bölümleri olarak yer alır. E-Ticaret, Çevrim içi reklamcılık, E-posta pazarlamacılığı gibi bazı alanlar uCoz bün-

yesinde sunulmaktadır. UCoz CMS sayesinde e-ticaret, çevrim içi reklamcılık ve e-posta pazarlamacılığı oldukça 

kolay ve gelişmiş seçeneklerle sunulabilmektedir. 

E-Shop (Market) Genel 

  İnternet üzerinden ürün satışı yapmak için geliştirilmiş e-ticaret modülüdür. Klasik uCoz Modüllerinden 

daha gelişmiş ve biraz daha farklı özelliklerde oluşturulmuştur. Ücretli hesap alınarak etkinleştirilebilen bu Modü-

lün kendine ait CSS ve tasarım bölümü de ayrıca bulunmaktadır. C2C, B2B ve B2C satış mantığında çalışma 

özelliği bulunmaktadır. Site yönetimi dışında site kullanıcılarının da ürün ekleme yapabilmelerine ve pazarlayabi l-

melerine olanak sunan uCoz E-Shop (Market) kendine özgü SEO ve en uygun şekle sokma yöntemlerini de 

bünyesinde barındırmaktadır. 

Mevcut e-ticaret sistemlerinden daha gelişmiş, daha özelleştirilebilir ve daha uygun 

fiyatadır. 

Çevrim İçi Alışveriş 

Mevcut eklenmiş bir ürün incelendikten sonra “Hemen Al” butonuyla satın alınabilmektedir. Ödeme sayfasında 

özellikler belirlenir, ilgili alanlar doldurulur ve ödeme sonrası ürün satın alınmış olur. Site içerisinde hiçbir veri 

tutulmadığından güvenli ve kolaydır. Ödeme işlemi seçilen yönteme bağlı olarak banka veya paypal üzerinde 

yapılamakta olup, alıcıların hiçbir bilgileri sitede belirtilmemektedir. Ayrıca 3D ödeme yöntemi de uCoz Shop içeri-

sinde yer almaktadır. 

Modülü Aktif Etme 

 E-Shop Modülünü aktif etmek için Modül panelinde bulunan “Inactive” düğmesi kullanılarak kurulmayan 

Modüller görüntülenir. Modüller içerisinde bulunan E-Shop Modülüne girilir. “Install the Module” düğmesi izlenerek 

Modül aktif hale getirilir.  

Not: Bu Modül Premium (Ücretli) hesap gerektirdiğinden ücretsiz hesaplarda bu Modül çalışmamaktadır. Etkinleş-

tirilse dahi Modül sayfasında ödeme yapılması istenmektedir. Premium Hesaplar içerisinde bulunan Business 



Paketi ya da daha üst paketler satın alınmalıdır.  Zira en düşük paket olan Basic paketinde bu Modül aktif değil-

dir. 

Module Setting (Modül Ayarları) 

 E-shop (E-market) Modülünün kullanımı ve özelliklerinin yapıldığı genel ayar bölümüdür. Bu bölüm içeri-

sinde marketin genel özellikleri, kullanımı ve ayarları yapılamaktadır. 

 Module Design Customization (Modül Tasarımı Özelleştirme) 

 E-shop bölümün tasarım ve özelleştirmeleri bu bölümden yapılamaktadır.  Sitenin CSS bölümünden 

bağımsız olarak kendine özgü CSS sayfası bulunmaktadır ve her türlü müdahale mümkündür. E-shop bölümünde 

ki düzenlemeler içerisinde genelde çeviri konusunda bazı bölümlerde sıkıntı yaşanmaktadır. Çünkü bu bölüm 

içerisinde müdahale edilemeyen bazı bölümler de mevcuttur. Toplamda on beş adet düzenleme alanı ve mod kod 

bölümü bulunur. Standart kurulumla beraber gelen veya seçilen temayla sunulan e-shop tasarımının tamamının 

özelleştirilmesi, düzenlenmesi mümkündür.  

Temelde düzenlemelerin yapıldığı “E-Shop home page, Item page, Order page” gibi bazı önemli alanlar öna-

landadır. CSS sayfası turuncu, genel sayfalar siyah ve fonksiyonel sayfa alanları ise yeşil renkle gösterilmiştir. 

 

Goods Catalog (Ürün Katalogu) 

 Bu bölüm markete eklenen ürünlerin listesinin yer aldığı ve düzenlemelerinin yapıldığı bölümdür. Bu alan 

içerisinde toplu fiyat değişimi ve özelleştirmeler yapılabilmektedir. 

Ürün Türleri 

UCoz CMS içerisinde çevrim için ticaretin en iyi alt yapısı sunulmaktadır. Maddesel ürünler, Elektronik or-

tam ürünleri, Hizmet ürünleri olmak üzere toplam üç farklı ürün çeşidine yer verilmekte ve her türlü ayrıcalık sunu-

labilmektedir.  

Materyal (Maddesel) Ürünler: Genel olarak bilinen, kargo ve posta gerektiren, somut halde bulunan 

ürünlerdir. (Gıda, Bilgisayar, mobilya, aksesuar, kırtasiye…) 

Elektronik Ortam Ürünleri: Kargo ve posta gerektirmeyen, bilgisayar üzerinde kullanılabilen ürünlerdir. 

(Program, Yazılım, Oyun, Uygulama, E-Kitap, Belge, Veri…) 



Service (Hizmet) Ürünleri: Tamamen soyut halde bulunan, tüketimi anlık olan ürünlerdir. (Eğitim, Tasa-

rım, İş, Özel hizmet, Ofis çalışması, Site yapma…) 

Tasarım 

 Sitenin tema ve tasarımının yapıldığı, kod bölümlerinin yer aldığı alandır. Bu bölüm içerisinde kodlara ve 

sitenin bütün tasarım ve sistemine müdahale edilebilmektedir. HTML, CSS, JAVA, JQUERY gibi kodların eklendi-

ği, ilave özelliklerin eklendiği bölüm burasıdır. Bu özellik birçok CMS ve web site hizmetinde yer almadığı gibi 

müdahale imkânı da verilmemektedir. Bu özelliği ile %97 müdahale imkânı sağlayan uCoz diğerlerinden ayrılmak-

tadır. 

Customize Design (Genel Tasarım Merkezi) 

 Bütün Modül ve site bölümlerinin (CSS, page, Header, Fooder dâhil) tasarım ayarlarının yer aldığı bö-

lümdür. Bu bölüme ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır. 

 Design -->Design Management (Themplatures) ya da, 

 Main (Ana panel) --> Customize Design ya da, 

 Modüllerin kendi içlerinde bulunan panellerden; “Module Design Customization” yolu izlenerek bu bölü-

me ulaşılabilir. 

 

Template Builder (Tema Tasarımı) 

 Mevcut temalar dışında bir tema yüklemek veya yeni bir tema oluşturmak için kullanılan bölümdür.  

Customize Design (Genel tema merkezi) bölümünden bu bölüme geçiş yapılabildiği gibi üst araç çubuğunda 

yer alan “Design” bölümünden de “Templature Builder” seçeneği ile bu bölüme ulaşılabilir. 

Bu bölümde ön izlemeli olarak yeni bir temanın yapılabildiği gibi, mevcut temalardan da seçilip, yüklenebilmekte-

dir. Kod editör kutucuğunun alt tarafında bulunan ($ORNEKKOD$) “$” simgesi ile başlayıp biten gerekli mod 

kodları yer almaktadır. Bu mod kodlar sayesinde ilgili komut dosyalarına bağlantı kurulabilmektedir.  



 

Tema Seçme 

Mevcut kurulu olan temalardan birini seçmek ve kurmak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Genel 

ve pratik olarak kullanılan yöntem; Kontrol çubuğunda bulunan Settings bölümünde yer alan “Common 

Settings” bölümüne girmektir. Bu bölüm içerisinde bulunan [Select Design] düğmesi ile bütün temalar görüntü-

lenip, beğenilen seçilir. Tema seçimi sonrasında “Save” düğmesi ile işlem kaydettirilir. Bu işlem sonrasında tema 

hazır halde kurulmuş olarak site yayına girer. 

Tema Yükleme 

 Mevcut temaların dışında Premium veya farklı uCoz temaları yüklemekte mümkündür. UCoz yönetimi 

tarafından oluşturulan ücretli veya ücretsiz temalar yüklenebildiği gibi ayrıca farklı ucoz kullanıcıları tarafından 

oluşturulmuş temalarda sisteme yüklenebilmektedir. Siteye yüklenebilecek temaların uCoz uyumlu olması gerek-

mektedir. Bu uyumda olmayan temaların yüklenmesi de tabii ki mümkündür.  

Yeni bir tema yükleme (uCoz uyumlu temalar için) 

 Mevcut temaların dışında bir temayı uCoz CMS’e yükle-

mek biraz zahmetli görünmektedir. Çünkü diğerlerinde ki gibi XML 

ya da zip dosyasının yüklenmesi ile tamamlanmamaktadır. UCoz 

temalarını zip içerisinden çıkararak işlemler uygulanmaktadır. Bu temaların içeriğinde en az 2 klasör (Images ve 

JS) ve 3 adet metin belgesi bulunmaktadır. Genel olarak tema kurulumunda mantık dosyaları yüklemek ve tema 

kaydı yapmaktır. uCoz uyumlu birçok temada “read me” belgesi olduğundan nasıl kurulum yapılacağı anlatılmak-

tadır. Bu pusulaya göre kurulum yapılmalıdır. Fakat genel olarak kurulum aynı olduğundan aşağıda adım adım 

anlatılmıştır. 

Adımlar; 

1. Elde bulunan “.zip” uzantılı tema zip dosyasından çıkarılır. 

2. File Zilla programı ile ya da File Management bölümünden elde bulunan 2 klasör sisteme yüklenir. 

(Images ve JS) 

3. Stylesheet (CSS) belgesi açılıp içerisinde ki bütün kodlar kopyalanır. (CTRL+A ve CTRL+C) Kopyala-

nan kodlar sitenin tasarım özelleştirme bölümünde yer alan Style Sheet (CSS) bölümünde yer alan tüm 

kodlar silinip onların yerine yapıştırılır ve “save” düğmesi ile kaydedilir. (CTRL+V) 



4. Templ ya da Template Builder isimli dosya açılıp içerisinde bulunun bütün kodlar yukarıda anlatıldığı 

gibi kopyalanıp, sitenin Template Builder bölümüne yapıştırılır. “Create” düğmesi ile oluşturulur. Bu iş-

lem sonrasında site yeni tema ile yayına girmiştir. (Image veJS dosyaları eksiksiz yüklenmelidir.) 

Bu yöntemle sadece uCoz uyumlu temalar kurulabilmektedir. Bunun dışında birçok CMS’ de olmayan tema yük-

leme olanağı uCoz’da sunulmaktadır. Bu yüzden Photoshop gibi tema yapılabilen programlarda oluşturulmuş 

temalar ve sıfırdan oluşturulmuş temalar ve HTML ya da Javasript ve CSS temaları da uCoz’a yüklenebilmekte-

dir. Bunun için görsel ve js dosyaları dosya yöneticisine yüklenip, html (index) ve Css kodları sitenin Customize 

Design (Tasarım özelleştirme) bölümünde ilgili yerlere eklenerek bu temalarda yüklenebilmektedir.  

Photoshop tasarımlı tema yükleme: 

Öncelikle Photoshop içerisinde yapılmış tema CSS formatında dışarı aktarılır. Sonrasında çıkarılan dos-

yalar dosya yöneticisine yüklenir. CSS dosyasında bulunan kodlar kopyalanıp, sitenin CSS bölümüne yapıştırılıp, 

kaydedilir.  

Farklı bir tasarım yapmak veya farklı temaları uyarlamak: 

Wordpress, Joomla gibi diğer cms temalarını, Flash, js ya da diğer site temalarını uCoz’a uyarlamak bi-

raz zahmet isteyen iştir. Alt yapı olarak DLE CMS temaları ile benzer olduğu için DLE temaları da rahatlıkla uyar-

lanabilen temalardandır. Öncelikle iyi bir kodlama ve uCoz kodlamasına hâkim olunması gerekiyor. (HTML, CSS, 

JS, uCoz, Jquery…) CSS de kodlama yapıldıktan sonra görseller dosya yöneticisine yüklenir. JS ve jquery komut 

dosyaları da ayrıca yüklenip, index html sayfası oluşturulur. HTML Index sayfası uCoz bünyesinde yer alan “Site 

Pages” olduğundan bu bölüme index kodları yazılmalıdır. Ayrıca head ve fooder bölümleri de farklı olarak düşü-

nülüp oluşturulmalıdır. Bu işlemlerin eksiksiz ve hatasız yapılmasıyla farklı tasarımlar uyarlanabilmektedir.  

Not: Farklı CMS temalarının uyarlanmasında unutulmamalı ki baştan bir tema oluşturma işlemi söz konusu ola-

bilmektedir ve kod çakışmalarının olabilmesi ve birçok kodun hata vermesi olasıdır. 

Ayrıca bir uCoz sitesinde oluşturulmuş bir temanın yedeği ile farklı uCoz sitelerine tema kurulumu da yapılabil-

mekte ve sadece yükleme ve etkinleştirme işlemi yeterli olmaktadır. 

Global (Küresel) Bloklar 

 Her sayfaya aynı kodlardan yazılması ve kalabalık bir kodlamaya mahal vermemek için pratik bir çözüm 

olarak sunulan Global Bloklar bulunmaktadır. Bu sistem uCoz içerisinde uCoz ile bütünleşmiş bir hal almış ve 

ayrı bir kullanıma bürünmüştür. Bu bölümler sayesinde yazılan bir js ya da css kodu sitenin birçok yerinde çalışa-

bilmektedir. UCoz içerisinde bulunan mod kodlarının tümü birer bloktur ve “$” işareti ile başlar ve kapanır. Global 

bloklarda ise blok adının önüne “$GLOBAL_” eki gelmektedir. Bu da onu diğer bloklardan ayırmaktadır. Örnek 

bloklar; $DATA$, $USERS$... Gibi onlarcası standart kurulumda gelmektedir.  

Yeni bir Global Blok oluşturmak için Customize Design (Tasarım özelleştirme) bölümünün sağ üst bölümünde 

yer alan “Global Blocks” düğmesi kullanılır. 

Tema Yedekleme 

 Mevcut sitede düzenlenmiş bir temanın ileride çıkabilecek sorunlara karşı yedeklenmesi gerekmektedir. 

Yedeklenmiş temalar tek tıklamayla yüklenebilmektedir. Tema içerisinde çıkabilecek sorunlara veya yapılabilecek 

bir hataya karşı önlem olarak çalışır haldeki temanın yedeklenmesi önerilmektedir.  Temanın yedeğini almak için 

kontrol çubuğunda yer alan “Design” bölümünde “Template backup” düğmesi kullanılır. Bu bölümde yer alan 

“Create backup copy” düğmesi aracılığı ile tema yedeklenir. Ardından oluşsan dosyanın üzerin tıklanarak bilgi-

sayara indirilmesi sağlanabilir. 



 

Bilgisayarda bulunan bir yedeği siteye kurmak için zip formatlı yedek dosya yöneticisi içerisinde bulunan “_tbkp” 

isimli klasörün içerisine yüklenmelidir. Bu işlem sonrasında “Template backup” bölümünde yedek görünecek ve 

“restore” düğmesi ile tema siteye yüklenir. 

Uzaktan Veri Çekme 

 Birçok CMS de olmayan uzaktan veri çekme özelliği uCoz CMS’ de sunulmaktadır. Bu özellik sayesinde 

farklı uCoz sitelerindeki sayfalardaki veriler, özellikler ilgili siteye çekilebilmekte, ilgili site içerisinde görüntülene-

bilmekte ve kullanılabilmektedir. Çekilen veriler seo ve etiketlerle çekildiğinden arama motorlarında da etkisini 

gösterebilmektedir.   

Bu bölüme kontrol çubuğunda yer alan “Design” bölümünde “Import of remote code” bölümünden ulaşılır. 

 

Not: Bu sistem uCoz siteleri dışında bazı siteler için verimli olarak çalışmamaktadır. 

Hızlı Değişim Yapma 

 Bu bölüm sayesinde sitede bulunan kodlar toplu olarak değiştirilebilmektedir. Sitenin kodlarını tek tek 

gezip düzenlemektense bu özellik sayesinde tek tuşla bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu bölüme ulaşmak için kontrol çubuğunda yer alan “Design” bölümünde yer alan “Quick substitution of 

template parts” düğmesi kullanılır.  

Menüler 

 Menüler sitelerin ürün ve hizmetlerine en doğru ve doğrudan ulaşımı sağlayan araçlardır. Bu araçların 

düzenlenmesi, kontrolü ve ayarları “Site Menus” bölümünden yapılamaktadır. Bu bölüme ulaşmak için “Main” ana 

kontrol panelinde yer alan “Site Menu Builder” düğmesi kullanılır. 

(Customize Design düğmesi yanında yer alır.) 

Birden fazla menü kategorisi oluşturularak farklı menüler de yapılabil-

mektedir. Menü içerisinde alt menüler yapmak ve düzenlemek için bu bölüm kullanılır. 



 

 Informers (Bilgilendiriciler) 

 Informers (Bilgilendiriciler) sitenin Modüllerin de veya bölümlerinde ki güncel bilgileri istenilen alanlara 

çekmek için kullanılan özelliktir. Oluşturulmuş Modülün verileri Anasayfa ya da farklı alanlarda gösterilebilmekte-

dir. 

Informer Oluşturma-Silme 

Informers bölümüne ulaşmak için kontrol çubuğunda yer alan “Tools” bölümünden “Informers” düğmesi ile ulaşı-

lır. Yeni bir Informer oluşturmak için “Create Informer” düğmesi kullanılır. Oluşturulmuş Informerlerden birini 

kaldırmak için ise Informerin sağ tarafında yer alan “X” simgesi kullanılır.

 

Site kullanımında Informerler 

 Sitenin modern ve güçlü bir alt yapıya sahip olduğunun kanıtlarından biri olan Informerler genel olarak 

son eklenenler, son kullanıcılar, Karma veriler gibi farklı amaçlarla oluşturulup kullanılırlar. Bütün Modüllerde son 

eklenen, Son görüntülenen, En çok indirilen, En çok yorum ya da puan alan, Rondom (Karma) gibi birçok özellikte 

oluşturulabildiği gibi, Kullanıcılara, site etiketlerine yönelik ya da belirli bir dosya, veri bazlıda oluşturulabilmekte-

dir.  

Oluşturulan Informerin sitede istenilen bölümde görüntülenebilmesi için “Customize Design” bölümünde ilgili 

bölgeye Informers Kodu eklenmelidir. ($MYINF_4$) 

Kullanıcılar Hakkında Informerler 

 Kullanıcılar hakkında verilerin gösterilmesini sağlayan Informerlerdir. Son eklenen kullanıcılar, en aktif 

olanlar gibi… 



Rondom Informers (Rastgele Bilgilendiriciler) 

 Seçilen Modül içerisinde rastgele veri göstermeyi sağlayan Informerlerdir. Karma içerikleri sunan, belli 

düzen dışında sürekli değiştiren bir özellikte informerdir. 

Ödül Informerleri 

 Sitede ki ödülleri ve hangi ödülü hangi kullanıcı kaç kez almış, hangi ödülden kaç kez alınmış türünde 

veriler gösteren informerdir. 

Informers Editörü 

 Oluşturulmuş Informerlerin tasarımlarında kullanılan özelliktir. Görsel veya kod bazlı düzenleme olanağı 

bulunan bu özellik sayesinde farklı tasarımlarda Informerler oluşturulabilmektedir. 

 

Informer Ayarlama-Tasarım Yapma 

 Oluşturulmuş bir Informeri düzenleme, tasarım yapma gibi eylemeler Bileşen editöründen yapılır. Gö-

rünmesi istenilen verinin Mod kodu ilgili alan eklenir. ($CID$) Her birinden bir kez eklenmelidir. Zira kaç kayıt 

görüntüleneceği ayarlar kısmında belirtilen sayı ile belirlenebilmektedir. 

Visual Düzenleyici ile görsel tasarım yapılabilir, js kodları kullanılabilir.  

Çeviri Ayarları 

On dilde hizmet veren uCoz henüz Türkçe dilinde hizmet vermemektedir. 

Buna rağmen sitenin %94’lük kesimi Türkçeleştirilebilmektedir. Premium 

(Ücretli) hesap alındığında ise bu sayı %96’yı bulmaktadır. Çevrilmesinde 

sıkıntı olan bölümler genel olarak veri girişlerinin yapıldığı sayfalarda bulu-

nur.  

Temel Kavramların Çevrilmesi 

 Site temel kavramlarının çevirilerini yapmak için “Substitution of 

default phrases” bölümü kullanılır. (Kontrol çubuğu -- > Settings -- > 

Substitution of default phrases) 



Bu bölümde bulunan tüm kelimeler, cümleler istenildiği gibi değiştirilebilmektedir. Değiştirmek için ilgili bölümün 

sağ tarafında bulunan  “Change” düğmesi kullanılır. Standart varsayılana dönmek için ise “Restore” düğmesine 

tıklanması yeterlidir. 

 

Not: Çeviri işlemi sonrasında en altta bulunan “Save” düğmesi ile kayıt edilmesi de ayrıca gerekmektedir.  

Detayların Çevrilmesi 

Site detaylarının çevrilmesi için “Substitution of default phrases” bölümünde, sağ üst tarafta yer alan 

“Find phrases in templates” düğmesi kullanılır. Bu bölüm her tema değişiminde varsayılan dile döndüğünden, 

farklı tema seçiminden sonra tekrar çevrilmesi gerekmektedir. 

Bu bölümde kullanıcı kayıt sayfası, Anasayfa, Modül işlev verileri ve site uyarıları gibi alanların çevirisi yapılmak-

tadır.  

Modüllerin Çevrilmesi 

 Modül isimlerinin ve bazı Modül kavramlarının çevirilerini yapmak için ilgili Modülün paneli kullanılır. 

Modül ismini değiştirmek için “Modüle Settings” kısmında “Modüle Name” değiştirilip, kaydedilir.  Diğer çevril-

memiş Modül alanlarını çevirmek için ise “Module Design Customization” bölümü kullanılır. 

Tasarımın Çevrilmesi 

 Modül, kavram ve detay çevirilerinden sonra hala çevrilmeyen alanların bulunması olasıdır. Bu alanlar 

temaya bağlı olup, tasarım içerisinden değiştirilmesi gerekmektedir. Tema özelleştirme bölümünde yer alan gör-

seller, görsel düzenleme (Photoshop) programlarında kendi dilimizde düzenlenip tekrar sisteme yüklenmelidir. Bu 

işlem sisteminde sitenin %97’lik kısmı çevrilmiş olacaktır. 



Veri Alışverişi 

 Farklı sitelerden veriler almak veya göndermek için RSS sistemi kullanılır. Bu sistemin pratikleştirilmişi ve 

özelleştirilmişi uCoz CMS’ de yer almaktadır.  

RSS 

Genel olarak haber sağlayıcıları olarak bilinen ve yaygın olarak bloglar ve podcastlar tarafından kullanılan, yeni 

eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatıdır. Kullandığı dosya biçimleri .rss 

ve .xml'dir. Bütün uCoz sitelerinde otomatik olarak oluşturulmuş olan ve her Modüle özel yapılmış RSS sistemi 

mevcuttur. RSS URL’si; “http://www.siteadi.com/moduladi/RSS” şeklindedir. RSS sistemi sayesinde veri alışverişi 

sağlanabilmektedir. 

RSS Import (RSS Kod Veri Alışverişi) 

 Farklı sitelerden verileri çekmek için RSS bağlantı URL’si kullanılır. Bu bölüme ulaşmak için kontrol çu-

buğunda yer alan “Tools” bölümünden “RSS Import” düğmesi kullanılır. Yeni bir RSS Okur Belgesi oluşturmak 

için sağ bölümde bulunan  “Add RSS Reader” düğmesi kullanılır. “RSS feed 

address:” kısmına verisi çekilecek olan sitenin RSS bağlantısı yazılıp, gösteri-

lecek veri sayısı belirlendikten sonra “Create” düğmesi ile oluşturulur.  

 

Multimedya 

 İnternet sitelerinde önemli yer tutan Multimedya araçları için uCoz CMS’ de özel araçlar bulunmaktadır. 

Görsel düzenleme için “Graffiti (Resim Düzenleyici)”, Video vb… dosyalar için js, BBCode uygulamalarına dö-

nüştüren araçlar, Video sitelerinden alınan videoları js kodlamasına çeviren araçlar,MP3 Kutusu, Simge seti gibi 

birçok araç ve özellik bulunmaktadır.  

Graffiti (Resim Düzenleyici) 

Online resim düzenlemek için kullanılan resim düzenleme aracıdır. Profesyonel anlamda düzenleme sunulmasa 

da, basit paint mantığında resim düzenleme olanağı sunmaktadır. Bu uygulamanın hangi kullanıcı grupları tara-

fından kullanılabileceği kullanıcı izinlerinden ayarlanmaktadır. Yöneticilerin bu uygulamaya ulaşabilmeleri için site 

içerisinde bulunan admin bar (Yönetici çubuğu) üzerinde bulunan “Multimedia” bölümünü kullanması gerekmek-

tedir. 

http://www.siteadi.com/moduladi/RSS


 

Flash ve Video Mp3 Yükleme 

 Video, Flash ve mp3 yüklemek için admin bar (Yönetici Çubuğu) üzerinde bulunan “Multimedia” bölümü 

kullanılır.  

Bu bölüm içerisinden yüklenen veriler sitenin dosya yöneticisi bölümüne yüklendiğinden, Dosya Yöneticisi bölü-

münde düzenleme veya kaldırma işlemi yapılabilir. 

Inserting Audio/Video (Ses/Video Ekleme) 

 Multimedya bölümünden yapılabilecek bu işlem sayesinde farklı video ve mp3 sitelerinde ki video ve 

mp3’ler js ve BBCode versiyonlarına anında çevrilebildiğinden, uCoz ve birçok sitede rahatlıkla kullanılabilmekte-

dir. Bu özellik sayesinde istenilen sayfaya Embet ya da Flash kodu bulunmayan mp3 ve videolar da eklenebilmek-

tedir.  

 

Smileys Editor (Simge Seti) 

 Genellikle Forum yazılarında ve Yorumlarda kullanılan simge seti özelliği, yöneticiler tarafından belirle-

nebildiği gibi ayrıca farklı olarak dışarıdan simge setleri de yüklenebilmektedir. Belirtilen simgeler, kullanıcılar 

tarafından kullanılan özel karakteristik işaretlerdir. Gülücük, Üzülme, Öpücük, Şımarma gibi hissiyatları ifade et-

mek amacıyla kullanılırlar. Simge setlerinin düzenlenmesi için “Commen Settings” bölümünde yer alan “Smiley 

Editor” kullanılır.  



 

Yeni Simge seti eklemek için “Smileys Editor” paneli kullanılır. Bu alana ulaşmak için 

kontrol çubuğunda yer alan “Tools” bölümündeki “Smileys Editor” kullanılır.  

 

Bileşen Editörü - Builder 

Sitenin pratik düzenleyicisi ve Widget, Gadget, Informer ve Blok düzenleme işlemleri için kullanılan “Builder-

Bileşen Editörü” sayesinde sitenin birçok bölümü daha kolay ve daha pratik olarak oluşturulabilmektedir.  Site 

içerisinde yönetici olarak siteye giriş yapıldıktan sonra site üzerinde sabit açılan “adminbar” aracılığı ile bu fonk-

siyon devreye sokulmaktadır. Builder sayesinde yeni bir blok oluşturulabilmekte ve bu bloklara Informer, Bile-

şen, Uygulama, Video, Müzik vb… birçok işlevsel özellik eklenebilmektedir.  

Bloklar 

 Bloklar sitenin tema özelliğine bağlı olarak farklı bölümlerde yer alırlar. Genel olarak üst, alt, sağ ve sol 

blok olmak üzere toplam da dört blok bulunur. Bu blokların içerik ve tasarımlarına  “Builder(Düzenleyici)” aracıy-

la müdahale edilebildiği gibi kontrol panelinde “Customize Design” kısmından da müdahale edilebilmektedir. 

Blokların içerisinde “Builder” içerisinde bulunan fonksiyonlar aracıyla video, müzik, informer, menü, kullanıcı giriş 

formu, arama kutucuğu, banner (reklâmlık), site elementleri, blog verileri gibi özelliklerin yanı sıra hava durumu, 

saat, haber, arama gibi özelliklerin yer aldığı bileşenler, farklı sitelerin kendileri için oluşturmuş olduğu hizmet 

uygulamaları da eklenebilmektedir.  Adminbar çubuğunda yer alan “Builder” kısmından “Enable Builder” düğ-

mesi ile bu işlev etkinleştirildikten sonra ekranda blokların bulunduğu alanlar belirir. Bloklar arasında yer değişimi, 

düzenleme, silme ve yeni blok ekleme işlemleri yapılabilmektedir. 

Yeni bir blok eklemek için adminbar çubuğunda bulunan Builder bölümünden “Add block” düğmesi, bütün iş-

lemlerin kaydedilip, yayınlanması için ise “Save Change” düğmesi kullanılır. İşlemlerin kaydedilmeden çıkılması 

için de “Disable Builder” düğmesi kullanılır. 

(Add block: Blok ekle | Save Change: Değişiklikleri kaydet | Disable Builder: Düzenleyiciyi Kapat) 

Block Content Management (Blok içerik yönetimi) 

Bloklara özellikler eklemek için kullanılan araçtır. Builder işlevi etkinleştirildikten sonra blokların köşelerinde yer 

alan ayar düğmecikleri ile açılan işlevsel bölümdür.  

İlgili blok’a eklenmesi istenilen özellik bu yönetim bölümünden seçilip eklenir.  



 

Widgets (Bileşenler) 

 Farklı özelliklerde oluşturulmuş, siteleri zenginleştiren küçük çapta işlevsel araçlardır. Genel olarak sitede 

mevcut olmayan farklı özellikleri katmak için kullanılan, dosya indirme, menü, çevrim içi çeviri gibi çeşitli araçlar-

dır. Onlarca faydalı bileşen uCoz CMS içerisinde sunulur. 

 

Gadgets (Uygulamalar) 

 Temel olarak internet sitelerinin kendi hizmetlerine yönelik geliştirdikleri küçük uygulamacıklardır. IP 

görüntüleme, saat, wiki bilgi, haber, müzik, son video ve çoğunluğu oyunlardan oluşan küçük çapta yüzlerce uy-

gulama uCoz CMS içerisinde sunulmaktadır. Bileşenlerde ve diğer özelliklerde olduğu gibi aynı yöntem uygulana-

rak uygulamalar bloklara eklenir. 

 



Premium Services (Ücretli Hesaplar) 

 Özellik ve imkânların çoğunluğu ücretsiz sunulmakta olan uCoz CMS’nin daha gelişmiş, daha özellikli bir 

şekle girmesi için de ücretli hizmetleri bulunmaktadır. Ücretli hizmetlerin ücretsizden en belirgin farkları alan, ban-

ner kaldırma, trafik, FTP sunucusu, kayıt formu, e-market hizmeti ve PHP desteğidir. Bu hizmetlerin kullanılabil-

mesi için ücretli hesaba geçilmesi gerekmektedir. Ücretli hesap içerisinde uCoz’un toplam sekiz paketi bulunur. 

Bu paketler içerisinde istenilen özelliklere uygun seçilecek olan hesap doğrultusunda uCoz sitesi şekillenir. İlgili 

paketlerin dışında sadece istenilen özellik için ödeme yapılarak o özelliğin satın alınması da mümkündür. 

Premium (Ücretli) hesap paneline ulaşmak için, kontrol panel çubuğunda yer alan “Premium Services” kısmında 

ki, “Paid Services” düğmesi kullanılır. 

Premium (Ücretli) Hesap Paketleri 

 Toplam sekiz adet ücretli paketin her biri farklı özelliklerde ve farklı hizmetler barındırmaktadır. Site yöne-

ticisinin isteğine ve sitenin ihtiyacına bağlı olarak alınabilecek bu paketlerden en düşüğü de dâhil herhangi birinin 

satın alınması durumunda ücretli hesaba geçilmiş olunur.  

 

Ücretli ve Ücretsiz Hesap Farkı 

Ücretli ve ücretsiz hesaplar arasında sadece birkaç önemli fark ve özellik bulunmaktadır. Bu özellik ve 

imkân paketlere göre değişiklik göstermekte ve bütün özelliklere sahip olmak için son paket olan “ULTRA” paketi-

nin satın alınması gerekmektedir. Ücretsiz ve ücretli paketler arasında ki farklar en düşük ücretli paket ve en yük-

sek ücretli paketin verileri dikkate alınarak belirtilmiştir. 

Özellik Free (Ücretsiz) Basic (en düşük) 

Ücretli hesap 

Ultra (en yüksek) 

Ücretli Hesap 

uCoz banneri kaldırma X     

uCoz Copyright logosu kal-

dırma 

X X   

Kontrol paneli reklam 

banneri kaldırma 

X X   

Disk alanı +400 MB +800 MB +10 000 MB 

Teknik destek süresi X 1 Ay 4 Ay 

FTP Access       



Tek seferde en yüksek dos-

ya yükleme boyutu 

15 MB 60 MB 460 MB 

İstatistikleri gizli çekebilme  X     

E-posta formuna dosya 

yükleyebilme 

X     

Siteye hiç  ziyaretçi gelmez-

se sitenin kapatılması 

40 gün Asla Asla 

Ücretsiz alanadı X Bir yıllık paketlerde 1 adet Bir yıllık paketlerde 1 adet 

E-Shop (Market) Modülü X X   

PHP Desteği X X   

Ücretli paketler dışında ilave disk alanı almak, istatistik butonu olmadan istatistik tutmak, reklam banneri ve 

Copyright logosunu kaldırmak gibi tek işlemler içinde ödeme yapılabilmekte ve sadece istenilen özellik ve hizmet 

sanın alınabilmektedir. Bu işlemler için Premium Servislerde yer alan “Paid Service” panelinde ki sol bölümden 

istenilen özellik seçilip, ödeme sonrasında özellik etkin hale getirilebilir. 

Bütün ödeme geçmişi için “Paid Orders”, alışveriş kutusu için “Shopping Cart”, tamamlanmamış ödemeler için 

“Unpaid Orders” düğmeleri kullanılır. 

Temel Site Yönetimi 

  İnternet sitesi oluşturulup, kurulduktan sonra kalan tek işlem sitenin yönetim ve kontrolüdür. İdeal bir 

internet sitesi birkaç kişi tarafından yönetilse de aslında yapılacak bütün işlemler sadece iki kullanıcı grubu tara-

fından gerçekleştirilir. Fayda sağlayanlar ve Faydalananlar. Sitenin fayda sağlayıcıları sitenin yönetimini, kontrol 

ve düzenleme işlemlerini, içerik oluşturmalarını yaparken, Ziyaretçi ve kullanıcılarda bu hizmetlerden faydalanır-

lar. Internet siteleri içerisinde yönetimi ve işlevi en pratik ve en gelişmiş sisteme sahip olan uCoz CMS sayesinde 

zamandan ve işlemlerden tasarruf edilebilmektedir.  

Administrators-Moderators (Yöneticiler-Moderatörler)  

 Sitenin tasarım, geliştirme ve kontrol mekanizmasının en uç noktasında bulunan kullanıcı grubudur. 

Adminler sitenin en yetkili kullanıcı grubudur. Moderatörler ise adminlerden sonra en yetkili kullanıcı grubu olarak 

bilinir. Genel olarak uCoz CMS sisteminde yönetici grubunda olan kişiler sitenin bütün bölümlerinde tam yetkiye 

sahiptir ve tüm kullanıcı ve içeriklere müdahale etme hakkına sahiptir. Moderatörler de Adminler kadar yetki ve 

donanıma sahip olmasa da oldukça büyük bir sorumluluğa sahiptir. Sitenin kullanıcı ve içeriklerinin kontrol ve 

düzenlenmesinde en yetkili gruptur. Adminin genel işleri site tasarımı ve alt yapı çalışmaları iken, moderatörlerin 

asıl görevleri ise site içerisinde ki işlemleri yerine getirmektir. Adminler tüm yetkiye sahip olsalar da aslında sitenin 

en aktif ve en sorumlu kişileri moderatörlerdir. Internet sitelerinde oluşturulmuş olan kullanıcı gruplarında 4 temel 

gurup dizini vardır. Bunlar; Yönetici ve Moderatör, Kullanıcı ve Ziyaretçidir.  

Farklar; 

Admin ve Moderatör ilgili sitenin sabit görevlileri olup, sürekli gelişme ve yenileme çalışmaları yapmaktadır.  

Kullanıcılar kendi menfaatleri doğrultusunda siteyi kullanır ve inisiyatife bağlı olarak site içerisinde görevler üstle-

nir.  



Ziyaretçilerin temel amacı faydalanan taraf olduğundan, ihtiyaçları doğrultusunda sitenin müşterileri konumunda-

dır. Sitenin popülaritesini ve verimliliğinin en etkin artırılmasını sağlayan kitle ziyaretçi kitlesidir.  

uCoz CMS içerisinde ziyaretçi ve kullanıcılara verilebilecek izinler kısıtlanmış haldedir. 

Bir ziyaretçi dosya yükleyemez veya bir yeni sayfa oluşturamaz. Kullanıcıların da izinle-

rinde tam yetki verme mümkün değildir. Yöneticilerin tam yetki ile donatmasına sadece 

moderatör ya da yönetici tarafından oluşturulan gruplar için izin verilir.  

Yönetici Onay İşlemleri 

 Kullanıcı izinlerinde “ekleme sonrası moderatör onayı” butonunun aktif olması durumunda, kullanıcı veya 

site çalışanlarının eklediği içeriklerin yayın öncesi yönetici /moderatör tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Hangi kullanıcı grubunun, hangi bölümde ekleme yaptığında yönetici onayına sunulmasına karar vermek için 

kullanıcı izinleri kısmında yer alan “Pre-moderate new entries (must be verified) ↓” işaretlenmesi gerekmekte-

dir.   

 

Onay istenilen grup üyelerinin eklemiş olduğu ve onay bekleyen içerikleri görüntüleyebilmek için, adminbar üze-

rinde yer alan “Control” bölümünden “Inactive Entries” düğmesi kullanılır. Beliren pencerede hangi bölümlerde 

kaç içeriğin onay beklediği görünmektedir. 

Açılan içerikler içerisinde onaylama, düzenleme veya kaldırma seçenekleri gösterilmektedir. Yönetici veya 

moderatörler istekleri doğrultusunda veya site kuralları uyumu doğrultusunda bu içeriklere gereken müdahaleyi 

yapma yetkisine sahiptir.  

İtibar ve Ünler 

 UCoz CMS içerisinde birçok cms de olamayan itibar ve ün sistemi mevcuttur. Bir kullanıcı başka bir 

kullanıcıya ödüllerle beraber ün ve itibar kazandırabilmektedir. Kullanıcılar ne kadar çok ödül, ün ve beğeni alırsa 

itibarı ve ünü o kadar site içerisinde artmaktadır. Olumsuz uyarı ya da itibarını sarsıcı etkiler alırsa, ünü ve itibarı 

da o derece düşer.  

 

Kullanıcının ün, itibar ve kıdem yükseltmesi için sürekli aktif halde içerik yüklemesi, diğer kullanıcı ve yöneticiler-

den olumlu uyarı, beğeni,  hediye ve ödüller almalıdır. 

Ödüller 

 Standart kurulumla beraber gelen onlarca ödül bulunmaktadır. Bu ödüller kullanıcıların birbirlerine gön-

derebilecekleri genel ödüllerdir. Ödülü fazla alan kullanıcının itibarı ve kıdemi artar. Ödüllerin kullanımı ve izinleri 

site yöneticisinin kontrolü altındadır. Bazı ödüller kullanıcıyı yüksek derecede etkileme özelliğine sahiptir. Bu ödül-

ler sadece yönetici ve moderatörler tarafından verilebilmektedir. 



Ödüllerin ayarlanması ve yeni ödüller eklenip, tanımlanması kontrol panelinde “Tools” bölümünde yer alan 

“Awards” düğmesi altında ki panelden gerçekleştirilmektedir.  

Yeni bir ödül eklemek için ödülün png veya gif formatlı görselinin dosya yöneticisine (File Management) yük-

lenmesi ve yüklü görsel url’sinin kopyalanıp “new award” butonundan açılan ilgili bölmeye eklenmesi gerekir. 

 

Sitede Tadilat Yapma 

 Hali hazırda bir sitenin ziyaretçi ve kullanıcılara kapatılıp 

tadilat yapılması gerekebilir. Bu işlem için tadilat öncesi sitenin 

tadilatta olduğuna dair tüm sitenin “out of order” moduna geçi-

rilmesi gerekmektedir. Siteyi tadilat moduna geçirmek için kontrol 

paneli çubuğunda yer alan “Commen Settings” düğmesi ile 

genel ayarlara girilir. “The website is temporarily down:” komutu işaretlenip, “save” düğmesi ile kaydedilir.  

 

 

 

İşlem sonrası site sadece adminler için açık halde olup, diğer admin ve moderatörlerin de admin şifrelerini kulla-

narak siteye girmeleri gerekmektedir. 

İşlem sonrası kullanıcı ve ziyaretçilerin göreceği uyarı ekranı aşağıda ki gibi olacaktır. 

Yorum Yönetimi 

Sitede ki içeriklere yapılan yorumların kontrolü, eklenmesi gibi izinler kontrol panelinde yer alan kullanıcı modülü 

içerisinden yapılmaktadır.  

Eklenmiş tüm yorumları ve onay bekleyen yorumları görüntülemek için, site içerisinde yönetici çubuğunda yer 

alan “Control” bölümünden “Comments Management” düğmesi kullanılır.  

 



Açılan yorum yönetim sayfasında siteye yapılan bütün yorumlar ve onay bekleyen yorumlar görüntülenebilmekte-

dir. Bu bölümden spam (istenmeyen) veya prensip dışı yorumlar kaldırılabilir, düzenlenebilir. Kullanıcıya, içeriğe 

veya bölüme özel filtreleme yöntemi sayesinde istenilen kiriterlerde yorumlarda sıralandırılabilmektedir. 

 

IP – URL Engelleme 

Site prensip ve kurallarına uymayan, spam içerik oluşturan bot veya kullanıcılar, robot veya virüs yazılımlarına ait 

IP’ler ve URL’ler engellenerek daha verimli ve gerçekçi içerik girdisi, yorum bildirimi sağlanabilir. Site içerisinde 

site kurallarını ihlal eden ya da istenmeyen veri girdisi yapan kullanıcıların IP’lerini ve sitelerin URL’lerini engelle-

mek için site içerisinde ki adminbar (Yönetici çubuğu) üzerinde yer alan “Control” bölümünden “IP Blocking / 

URL Blocking” düğmeleri kullanılır. Açıla engelleme kutucuğuna ilgili IP veya URL eklenerek “Save” düğmesi ile 

kaydedilir. 

IP Bulma 

İstenmeyen kullanıcıların IP’lerini bulmak için site içerisinde eklenmiş olan forum içeriklerine göz atılır. İlgili kişinin 

IP adresi eklediği konu içerisinde Profil bölümünde yer aldığı gibi, kontrol panelinden kullanıcı modülü içerisinde 

tüm kullanıcıların listesi çıkarılarak da görüntülenebilir.  

 

URL Belirleme 

 Engellenmesi istenilen URL’lerin birçoğu yönetici bilgisine bağlıdır. Siteye genel olarak bağlantı veren 

fakat istenilen amacın dışında fazladan trafik yemesini sağlayan, virüs barındıran veya spam botlar gönderen 

sitelerin engellenmesi sitenin verimi ve kararlılığı açısından önemlidir. Bu sitelerin URL listesine istatistik bölü-

münden bakılır. İstatistikler bölümünde yer alan “Site transitions” düğmesi ile açılan sayfada günlük, haftalık, 

aylık ve yıllık olarak genel site trafikleri görüntülenebilmektedir. 



 

Reklam Sistemi ve Reklam Yönetimi 

 Birçok cms de olmayan ve uCoz’u diğerlerinden ayıran diğer bir özellikte reklam sisteminin olmasıdır. 

Siteye farklı alanlardan (Google Adwords, Ara.com.tr, Hepsiburada.com, Reklamstore…) reklam alınabildiği gibi 

kendi özgün reklam sistemi de oluşturulabilmektedir. Zaman, özellik ve tür belirlenebildiği reklam yönetim sistemi 

sayesinde siteye özgün ve kişisel reklamlar alınabilir. Reklam yönetim paneline ulaşabilmek için kontrol panel 

çubuğunda yer alan “Tools” bölümünden “Banner ratator” düğmesi kullanılır. 

 

Bu bölümde listelenen reklamların kaç kez görüntülendiği ve tıklandığı da ilgili reklamın sağ tarafında gösterilmek-

tedir.  

 

Ayrıca uCoz CMS Reklam Sisteminde dört çeşit reklam türü bulunmaktadır. Metin reklamlar, Görsel reklamlar, 

Flash reklamlar, kod reklamları. Kod reklamları sayesinde farklı reklam sitelerinden alınan reklam kodları ile sitede 

reklam gösterimi yapılabilmektedir. UCoz reklam kodları javascript uyumlu olduğundan bütün internet sitelerinde 

de çalışabilmektedir. Bu sayede farklı sitelerde de uCoz reklamlarının gösterimi sağlanabilmektedir. 

Güvenlik 

 Her sitede olduğu gibi uCoz sitelerinde de güvenlik en önemli unsurların başında gelmektedir. Çevrim içi 

e-ticaret hizmeti de sunan uCoz CMS’nin güvenlik sevisi en üst düzeyde sağlanmaktadır. uCoz resmi sitesi 

hacked almadıkça herhangi bir uCoz alt yapısına sitenin de hacked yeme ihtimali çok düşüktür. Her bölümü farklı 

güvenlik yöntemleri ile korunmakta ve dışarıdan gelebilecek bir tehdide karşı ilk müdahale uCoz teknik ve güven-

lik ekibi tarafından gerçekleşmektedir. Diğer cms’lerden farklı olarak sunucu güvenliğine ve site kodlamasına 

bakılmaksızın bütün uCoz alt yapısına sahip siteler uCoz ekibi tarafından korunmaktadır. Herhangi bir uCoz site-

sine içerik veya yorum bazlı olmadıkça gerçekleşecek bir tehdit, doğrudan uCoz şirketine yapılmış bir tehdit ola-

rak algılanmaktadır.  



Yönetici Güvenlik Ayarları 

 UCoz’un sağladığı güvenlik şeridine karşı yöneticilerin yapacakları en küçük hata sonucu sitenin güven-

liği tehlikeye girebilmektedir. Üçüncü şahıslar tarafından sitenin ele geçirilmemesi yahut dış tehditlerden etkilen-

memesi için bazı özel önlemler ve bazı uyarıların dikkate alınması gerekir. Site güvenlik ayarlarına kontrol panel 

çubuğunda bulunan “Security” bölümünden ulaşılır.  

Security Settings (Güvenlik ayarları) bölümü, sitenin kontrol panelini aynı anda kaç yöneticinin kullanabileceğine, 

işlem yapılmadığı takdirde kaç saat şifresiz oturumun açık kalacağına karar vermek ve güvenlik seviyelerini ayar-

lamak için kullanılır.  

 

Verify phone number (Telefon numarası onaylama) bölümü, herhangi bir güvenlik ihlali olduğu durumlarda, 

ücretli hesap işlemlerinde 3D ödemeleri ve güvenlik bildirimi için gerekli olan telefon numarasını onaylamak ve 

ayarlarını yapmak için kullanılır. 

 

Şifreler ve Şifre İşlemleri 

 Güvenlik sebebiyle uCoz sitelerinde ve CMS Sisteminde birden fazla şifre bulunmaktadır. Bu şifreler 

içerisinde asla unutulmaması ve başlarıyla paylaşılmaması gereken şifre; güvenlik soru ve yanıtıdır.  Bütün 

önemli güvenlik ve şifre işlemlerinden sonra güvenlik sorusu ve yanıtı istenmektedir. Bilinmemesi durumunda ise 

teknik destekler irtibata geçilip alınması gerekmektedir. Fakat güvenlik ihlaline karşı bu isteğin karşılanması esna-

sında oldukça zorluklar ve güvenlik bildirileri istenmektedir. Güvenlik yanıtının bilinmemesi durumunda tekrar 

alınması söz konusu değildir. 

Şifrelerin değişimi için “Security” bölümünde yer alan “Change account password” düğmesi kullanılır. Bu bö-

lümde sitenin admin (Giriş) şifresi değiştirilmektedir.  



 

FTP Şifre Değişimi için de aynı bölüm üzerinde “Change FTP Password” düğmesi kullanılır. FTP şifresi File 

Zilla benzeri dosya aktarım programları üzerinden siteye bağlanmak için gereklidir. Bu bölümde yeni şifre belir-

lendikten sonra güvenlik sorusuna yanıt verilerek işlem tamamlanır. FTP şifresinin değişimi için eski şifre gerek-

memektedir. 

 

Devir Teslim İşlemleri 

 UCoz CMS alt yapısıyla hazırlanmış siteler farklı kişilere satılabilir veya devredilebilir. Sitenin olduğu gibi 

farklı bir kullanıcıya devretme işlemi “Security” bölümünde yer alan “Change of Site Owner” düğmesi üzerinden 

gerçekleştirilir. 

Devir işlemi için devri alacak (devredilecek) kişinin e-posta adresi yahut UID Profil adresi gerekmektedir. Devri 

alacak kişinin uCoz’a kayıtlı olması ve kendisine ait uNet hesabının bulunması gerekir. Bu şartlara uygun bir he-

saba devretmek için ilgili e-posta veya uNet profil adresinin belirtilmesi ve güvenlik kodunun girilmesi yeterlidir. 

İşlem sonrası sitenin devrini alacak kişiye e-posta veya uNet hesabında bildiri gelecektir. Bildirinin onaylanması 

durumunda devir işlemi tamamlanmış olur. 

 

Devri alacak kişi uNet Profil sayfasında çıkacak olan bildiriyi onayladıktan sonra devri almış olacaktır. 

 

Kişi üzerine ait olan bütün sitelerinin listesini kontrol çubuğunda yer alan “My websites” düğmesiyle görüntüleye-

bilmektedir. 



 

Action Log (Eylem Günlüğü) 

 Sitede yapılan eylemlerin günlüğünü takip etmek ve detayları kontrol etmek için kullanılan paneldir. Kont-

rol çubuğunda yer alan “Security” bölümünden “Action Log” düğmesi aracılığıyla bu bölüme ulaşılır. 

 

Hesap Silme ve Ban Kontrol 

Mevcut bir sitenin silinmesi için bir ayar, bir düğme ya da bir talep bulunamaz. Doğrudan direk kaldırıl-

ması ya da sitenin silinmesi de olanaksızdır. Silinmesi istenilen sitenin kontrol panelinden genel ayarlarda bulunan 

“out of order” fonksiyonunu etkinleştirmesi gerekir. Tüm ziyaretçi ve kullanıcılara kırk gün boyunca kapalı ko-

numda olan site sistemden otomatik olarak silinir. Silme işleminden sonra işlemin geri alınması mümkün değildir. 

Bunun yanı sıra kırk gün boyunca hiç ziyaretçi almayan bir sitede silinecekler listesine konulur. Site sahibine bilg i-

lendirici bir e-posta sunulup, silmeyi geri alması için bir şans verilir. Geri alma 

işleminin onaylanmaması durumunda site sistemden otomatik olarak kaldırılır.  

Belli kriterlere uymayan sitelerin de banlanması söz konusudur. Spam içeriğe ve 

ya zararlı veriler barındıran bir türde site olduğu, uCoz sistemi tarafından belirlen-

diği takdirde siteye uyarısız ban konulur. Banın kaldırılması için ilgili verilerin kaldı-

rılması, Sitede ciddi tadilat ve yeniliklerin yapılması ve durumun uCoz teknik danışmanlarına iletilmesi gerekmek-

tedir. Banlanmış bir sitenin arama motorlarında görünmesi, arama robotları tarafından indekslenmesi olanaksız-

dır. Ayrıca banlanmış sitelerin ücretli hesaba geçmeleri de geçici olarak mümkün değildir.   

Siteler için ban kontrolünün yapılması gerekir. Pratik ve kolay yolu, zararlı içerik, yazılım ve spam verilerin sitede 

bulundurulamamasıdır. Sitenin içerik ve verilerinin kontrolü için analitik ve site yönetim sistemleri kullanılabilir. 

(Google web yöneticisi, Yandex matrica…) 

Sistem Kodları 

 Öncelikle uCoz sisteminin ASP, PHP gibi dilleri desteklemediği iyi bilinmelidir. Ücretli hesaplarda sadece 

PHP Script desteği sunulmakta fakat onun dışında ASP benzeri hiçbir dil dizimini desteklememektedir. Genel 

kullanımda olan dillerin yanı sıra kendine özgü programlama dilinin kullanıldığı söylenebilir. 

Genel olarak desteklenen diller; HTML, JAVASCRİPT, CSS, EMBET, BB CODE gibi dillerdir. Çok iyi CCS ve 

HTML bilen birisi uCoz CMS ile harikaları yaratması mümkündür. Bilindik sitelerin ötesinde her türlü sitenin tasar-

lanmasına ve yapılmasına olanak sağlayan uCoz CMS’ de en önemli kodlama türü kendisine özgü olan Mod 

komut sistemidir. ($ORNEK_KOD$) “$” simgesi ile başlayıp tamamı büyük harflerden oluşan ve yine “$” simgesi 

ile kapanan komut dil operatörleri kullanılmaktadır. Dil dizinimi HTML diline göre yapılmakta ve içerisinde destek-

lediği tüm dillerin çalışmasına olanak sağlamaktadır. “$ORNEK_KOD$” kod şeklinde yazılan bu komut dizgelerine 

uCoz Sistem Kodları denilebilir. Her biri farklı işlevde bulunan ve kullanıldığı yere ve özelliğe uyum sağlayabilen 

yapılara sahip kodlardır. Bu kodlar uCoz tasarım özelleştirme bölümünde kullanılan ve hangi bölümde hangi ko-

mut kodlarının kullanılabildiği ilgili derleme bölümünün alt kısmında gösterilmektedir. 



 

Örnek operatör, fonksiyon, dizi, döngü… 

 $CATEGORIES$: Kategoriler 

 $COUNTER$: Sayaç 

 $LOGIN_FORM$: Giriş Formu 

 $SEARCH_FORM$: Arama Formu 

 $USER_FULL_NAME$: Kullanıcı Adı 

 $TIME$: Zaman 

 $YEAR$: Yıl 

 $POWERED_BY$: Copyright uCoz 

 $LOGIN_LINK$: Giriş Bağlantısı 

 $GROUP_ID$: Grup ID’si 

 <?$SHOP_HMENU$(tag, sort, delay)?>: E-shop bölümüne ait operatör 

 <?if($code$)?>: Koşullu Operatör 

 $MODULE_ID$: Modül ID’si 

Sistem Kodlarının Özellikleri ve Kullanımları 

 Öncelikle uCoz Ultra Premium hesabı dışında PHP desteği bulunmasa da uCoz sistem kodları PHP 

benzeri dizilime ve PHP çalışma mantığıyla işlev göstermektedir.  

Örnek; 

PHP Kodu (Değişken):  $oyuncak="Araba";    

uCoz Kodu (Değişken):   $URI_ID$='page85' 

uCoz sisteminde bulunan kodlar altı farklı türde ve özellikte kullanılmaktadır. Bunlar; Değişkenler, Koşullu Opera-

törler, Döngüler, Diziler ve Fonksiyonlardır.  

Fonksiyonlar 

 Fonksiyonların görevi kullanıldıkları alanda kendilerine tanımlanmış işlemleri yerine getirmektir. Bunlar; 

tarih gösterme, kullanıcı formu, kayıt, RSS vb… bağlantı, Sayaç gösterme, Kullanıcı adı, IP vb… gösterme, Ara-

ma formu gibi işlevlerde farklı fonksiyonlardır. “Customize Design” bölümünde yapılan bu işlemlerin tümünün 

ilgili sayfasında kullanılabilir fonksiyonların listesi sistemde tanımlı olarak sunulmuştur.  

Örnek Fonksiyon Kodu: 



$SEARCH_FORM$ : Konulduğu alanda otomatik olarak site içi arama formunu çalışır halde gösterecek-

tir. CSS, HTML ve JAVASCRİPT kod bilgisine bağlı olarak tasarım ve kullanım özellikleri değiştirilebilmekte ve 

geliştirilebilmektedir.  

$DATE$ : Konulduğu alanda otomatik ve güncel tarihi gösterecektir. Tüm fonksiyonlarda olduğu gibi bu 

fonksiyon için de CSS, HTML ve JAVASCRİPT kod bilgisiyle özelleştirmeler yapılabilmektedir. 

Çıktı: 2013-09-03 

Değişkenler 

 Değişkenlerin görevi sitede istenilen verilerin çekim, gösterim ve çalışma işlemlerini yapmaktır. Değiş-

kenlerin fonksiyonlardan farkı mevcut işlemi yapmanın ötesinde kişiselleştirilebilir ve özellik olarak farklı türlere 

hitap edebilmesidir.  

$USER_GROUP$ fonksiyonu kullanıldığı bölümde sadece ilgili bölümü inceleyen kullanıcının grubunu gösterir-

ken,  $GROUP_ID$='4' sadece tanımlanmış olan fonksiyona odaklanır ve ilgili işlemi gerçekleştirir. Bu yüzden 

kullanıcı ID’si 4 olan kullanıcıları gösterir veya bu türün işlemini çalıştırır. 

Örnek bazı değişkenler;  $GROUP_ID$='4' (rakam bölümü diğer ID numaraları ile değiştirilebilir.) $MODULE_ID$, 

$PAGE_ID$, $CID$, $FILTER2_VALUE$ ... 

Döngüler 

 Döngülerin görevi site içerisinde tanımlı fonksiyonel değişkenlerin döngü yapmasını sağlamaktır.  Döngü-

lerin yazım biçiminde ki fark fonksiyon öncesi “<?” işareti ile başlayıp “?>” işareti ile bitmesi ve kaç döngü yapıla-

cağının ise parantez ( ) içerisinde rakamla yazılmasıdır. <?$RELATED_ENTRIES$(10)?> döngüsünün işlevi; 

konulduğu bölümde ilgili içerikleri belirlemek, benzerleri ayıklamak, sıralamaya sokup, belirtilen sayıda göstermek-

tir. Döngüler fonksiyonların özelleştirilip, tekrarlanmasını veya çeşitlendirilmesini sağlarlar.  

Her Modüle farklı özelliklerde fonksiyonlar gibi döngülerde tanımlanmıştır. İlgili Modülün tasarım özelleştirme 

bölümlerinde kullanılabilir hazır döngüler liste halinde sunulmuştur. 

<?$RSTARS$('12','i.png','1','float')?> : Yıldızlama, Oy verme döngüsüdür. Genel itibarıyla işlevi, i.png uzantılı 

resmi sıralı olarak göstermek, en fazla 1 kez oylamaya müsaade etmek ve $RSTARS$ fonksiyonunun işlevlerini 

yerine getirmektir. 

Diziler 

 Dizilerin görevi ilgili fonksiyonun döngüsel dizilimini sağlamaktır. İlgili Modülün fonksiyonlarına bağlı ola-

rak dizinim yapar ve fonksiyonu çalıştırır.  

<?$SHOP_HMENU$(tag, sort, delay)?> : Dizisinin işlevi, E-Shop (Market) Modülü içerisinde konulduğu bölüm-

de etiketleri, sıralamayı ve gecikmeleri sıralı halde göstermek, işlem yapılmasına müsaade etmek ve 

$SHOP_HMENU$ (yatay menü fonksiyonu) fonksiyonunun işlevini yerine getirmektir. 

IF – Koşullu Operatörler 

 uCoz içerisinde en önemli özelliklerden birisi olan Koşullu Operatör kodlaması sayesinde site web 2,0 

teknolojisinden 3,0 teknolojisine geçirilebilir. Akıllı ve daha filtrelenmiş özelliklerde bir site oluşturulabilir. Türkçe 

mantık konulacak olursa, kullanıcı girerse şunlar olsun, girmezse şunlar olsun. Bu grup kullanıcısı bu fonksiyonu 

çalıştırırsa bu işlemler gerçekleşsin ya da gösterilsin, olmazsa alternatif olarak bu özellik çalışsın gibi istekler ve 

işlemler IF koşullu operatörü sayesinde gerçekleştirilir. 

IF koşullu operatörlerin yazım biçimi dizilerde ve döngülerde olduğu gibi “<?” işareti ile başlayıp “?>” işareti ile 

kapanır.  

IF Koşulu iki veya üç dizimden oluşturulur ve fonksiyon komutu için “if” uyarı komutu uygulanır. 

1. <?if($code$)?>  



2. <?else?> 

3. <?endif?> 

Örnek;   <?if($GROUP_ID$='4')?> Hoş geldin Yönetici <?else?> Hoş geldin Kullanıcı <?endif?> 

IF operatörü içerisinde birden fazla operatör işlemi, operatörler içerisinde dizi ve döngüler kullanılabilir. 

IF Koşullu operatörünün “not” fonksiyonu da bulunur. Bu fonksiyon “değilse” anlamında olduğundan belirtilen 

fonksiyon değilse yapılacak işlemi belirtir. Yukarıda belirtilen kod çalışması ayrıca aşağıda ki gibide yapılabilir. 

(ID=4: Yönetici ID’ sidir.) 

<?ifnot($GROUP_ID$='4')?> Hoş geldin Kullanıcı <?else?> Hoş geldin Yönetici <?endif?> veya 

<?ifnot($GROUP_ID$='4')?> Hoş geldin kullanıcı <?endif?> 

<?if($GROUP_ID$='4')?> Hoş geldin Yönetici <?endif?> 

Genel yazım mantığı: <?if($çalıştırılacak_fonksiyon$)?> gösterilecek veya işlenecek veri<?endif?> 

uCoz Şirketi 

 İnternet sitesi, CMS servisinde 7/8 yıldır hizmet veren uCoz şirketi aktif 1.200.000’den fazla siteye hizmet 

vermektedir. 16 dilde yerel destek ve site hizmetini bir arada sunmakta ve sürekli gelişip, yenilenmektedir. Merke-

zi ABD olan ve genel olarak Rusya üzerinde aktif sitenin alt yapısına destek veren büyük bir kuruluştur. 

uCoz Destek Hatları 

 En iyi ve çeşitli destek hatlarıyla hizmet veren uCoz’un her alanda çevrim içi desteği mevcuttur. Forum, 

Sosyal Medya, Wiki, E-posta, GSM, Web Destek, PM (Özel Mesaj), Teknik Destek… 

Sosyal Ağlar 

 En aktif olarak kullanılan ve doğrudan destek verilen sosyal medya ağları “Facebook” ve “Twitter” ağla-

rıdır. Bu ağlar üzerinden her türlü soruya yanıt istenebilmekte, uCoz ekibi veya diğer uCoz kullanıcıları tarafından 

yanıtlar verilmektedir. 

Facebook: https://www.facebook.com/ucoz.web.builder  

Twitter: https://twitter.com/ucoz_en  

uCoz Forum 

 Her türlü desteğin ve bilginin bulunduğu, 16 dilde hizmetin sunulduğu ve detaylı anlatımların bulunduğu 

uCoz forum yönetici, moderatör ve diğer kullanıcılar tarafından en aktif olarak kullanılan destek hattıdır. 

Forum uCoz: http://forum.ucoz.com  

uCoz Wiki 

 uCoz’un ansiklopedik bilgi ve birikiminin yer aldığı wiki ağıdır. Bu bölümde soru yanıtın ötesinde nedir, 

nasıl yapılır sorularının yanıtı bulunmaktadır. Sitenin ilgili bölümlerinde nasıl yapılacağı, neyin ne olduğuna dair 

ansiklopedik bilgiler ve teknikler bulunur. 

uCoz Wiki: http://ucoz-wiki.com  

Web Destek Hatları 

 Web destek hatları uCoz CMS içerisinde bulunan teknik destek bölümüdür. İlgili sitenin “Help” bölümün-

de yer alan ve direk teknik destek ekibiyle irtibatın kurulabildiği destek hattıdır. Bu bölümden her türlü soru sorula-

bilmekte ve çeşitli destek ve yardım sağlanmaktadır.  

Bu bölüme ulaşmak için kontrol çubuğunda yer alan “Help” bölümünden “Technical Support” düğmesi kullanılır. 

Ayrıca, www.hepler.ucoz.com , www.video.ucoz.com , www.faq.ucoz.com  sitelerinden ve abuse@ucoz.com e-

posta hattında da özel destek ve yardım alınabilmektedir. 

https://www.facebook.com/ucoz.web.builder
https://twitter.com/ucoz_en
http://forum.ucoz.com/
http://ucoz-wiki.com/
http://www.hepler.ucoz.com/
http://www.video.ucoz.com/
http://www.faq.ucoz.com/
mailto:abuse@ucoz.com


 

Dil Destek Hatları 

 Birden fazla dilde hizmet veren uCoz CMS sisteminin tüm hizmet verdiği dillerde destek hattı bulunmak-

tadır. Geneli resmi sitede yer alsa da sitede yer almayan, belirtilmeyen uCoz destek hatları da mevcuttur. Bu 

hatların çoğunluğu Rusça, Almanca ve İspanyolca dilleri içindir. Türkçe uCoz destek hattı ise www.tr.ucoz.com 

adresidir.  

uCoz Türkçe 

 CMS Sisteminde henüz Türkçe desteği olmasa da teknik ve veri desteği sunan Türkçe dilinde bir siteler 

mevcuttur. Bu siteler içerisinde uCoz resmi desteği ile çalışan ve tüm alt yapısı uCoz olan “www.tr.ucoz.com” 

sitesi bulunmaktadır. Bu site üzerinden genel destek ve yardım alınabilmekte ve bazı verilerin Türkçeleri yer al-

maktadır. UCoz sisteminin temel Türkçe kaynağı ve destek hattıdır. 

TR.UCOZ.COM Sitesi genel olarak Türkçe hizmet veren, Türk ve Türkçe dilini kullanan kullanıcılar tarafından 

tercih edilmektedir. Sitenin genel amacı Türkçe destek sunmak ve verilerin gönüllülerce Türkçeye çevrilmesidir. 

Sonuç 

 Bilindiği üzere günümüz dünyasında internet site yapmak için birçok seçenek mevcuttur. Genel olarak 

tercih edilen internet sitesi yapma yöntemlerinin başında CMS sistemleri gelir. Bu bölüm içerisinde uCoz CMS 

Sistemi, kullanımı, özellik ve farkları, tercih edilme sebepleri anlatıldı. Sonuç olarak konunun iyi anlaşılması için 

aşağıdaki sorulara kısa ve öz yanıtlar verilebilir. 

Neden uCoz? 

Gelişmiş, Pratik, Ücretsiz ve birçok alanda destek alma seçeneği. 

En önemli özelliği? 

Onlarca farklı CMS sisteminin ayrı ayrı sunduğu sistem ve yapıların bir arada ücretsiz sunulması, neredeyse 

sitenin tamamına müdahale edilebilmesi, istenilen özellik ve tasarımın elde edilebilmesi. 

Uyumluluk? 

Photoshop gibi birçok resim düzenleme programına, File Zilla benzeri tüm dosya aktarım programlarına, DLE, 

uCoz temalarına, JAVASCRİPT, HTML, PHP SCRİPT, CSS gibi programlama dillerine,  WYSIWYG Web Builder, 

Web page maker, Web Builder, Frontpage, Dreamweaver gibi birçok programa uyumluluk gösterir. 

uCoz Hizmetleri 

 Mevcut internet CMS alt yapısının dışında birçok internet bazı hizmet de beraberinde ayrıca sunulmak-

tadır. CMS dışında internet alanında alınabilecek farklı uCoz hizmetleri de mevcuttur. 

http://www.tr.ucoz.com/


Umoney (Upara) 

 Umoney (Upara) sistemi uCoz üzerinden para kazanmak için oluşturulmuş bir hizmettir. Bu sistem sa-

yesinde uCoz sitelerinden para kazanılabilmektedir. UNet ID hesabına sahip olunarak sadece programa katılmak 

yeterlidir. Bu işlem sonrasında yapılması gereken işlem uCoz sistemi tarafından verilen referans adresi üzerinden 

site açılmasının sağlanmasıdır. Kişiye özel referans adresi üzerinden uCoz da site açıldıkça, açılan referans site-

ler gelişip, ucoz hizmetlerini kullandıkça Umoney artmakta ve kişi para kazanmaya başlamaktadır. Umoney sis-

temine uNet panelinden ulaşılabildiği gibi ayrıca “http://money.ucoz.com”  adresinden de ulaşmak mümkündür.  

Site başına 0,5 dolar, sitenin yaptığı kazanımlar için de %20 kar oranıyla sistem para kazandırmaktadır.  

Utoolbar (Uaraç çubuğu) 

 İnternet Explorer, Fire Fox, Chrome, Safari gibi internet tarayıcılarıyla uyumlu çalışan ve uCoz ürün ve 

hizmetlerinin pratik kullanımı için oluşturulmuş araç çubuğudur.  

 

Ubowser (Utarayıcı) 

 Sadece Fire Fox tarayıcısı için geliştirilmiş olan uCoz alt yapısıyla kurulu gelen 

Fire fox tarayıcısının bir versiyonun da tarayıcıdır. Bilgisayarda uCoz temelinde oluşturul-

muş Fire Fox tabanlı internet tarayıcısıdır. 

Utextbook (Ukitap) 

uCoz CMS ve Genel bilgilerinin yer aldığı, uCoz ekibi tarafında desteklenen ve yazarı Irina cherepanova olan 

uCoz site yapma kitabıdır. uCoz kullanım rehberi özelliğindedir ve İngilizce, Rusça dilinde hazırlanmıştır. Bu kita-

bın pdf formatı internette, ucoz sitesinde ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca çevrimiçi olarak ta 

kitap incelenebilmektedir. 

uCoz kitabına ulaşmak için; “www.book.ucoz.com”  adresi kullanılır. 

uCoz Domain (Alan Adı Servisi) 

 uCoz’un CMS ve diğer hizmetleri dışında herkese alan adı barındırma hizmeti de bunmaktadır. Neredey-

se bütün uzantıların alınmasına imkân sağlayan uCoz domain promosyon kodu olanlara da ayrıcalıklar sunmak-

tadır. Fiyatlar Rus rublesi üzerinden hesaplanmaktadır. Alan adı servisi için  “www.domain.ucoz.ru” adresi kullanı-

lır. 

  

http://money.ucoz.com/
http://www.book.ucoz.com/
http://www.domain.ucoz.ru/


Web Araçları 

Farklı dünyalara açılmaya hazır olun! 

  



Düzenleyiciler 

 İnternet sitesinin geliştirilmesi, düzenlenmesi için kullanılan araçlara düzenleyici denilir. Genel olarak 

uCoz dâhil birçok CMS veya sitenin geliştirilmesi için kullanılan genel düzenleyiciler; WYSIWYG Web Builder, 

Web Builder, Web Page Maker, Araneae, Dreamweaver gibi programlardır.  

WYSIWYG Web Builder 

 Görsel en iyi web site hazırlama programıdır. Sınırsız sürümünde tam profesyonel sitelerin hazırlanması 

mümkündür. Sınırsız, kısıtlama olamayan sürüm, programın resmi sitesinden satın alına-

bil.(http://www.wysiwygwebbuilder.com) 

Programın en güzel özelliği tasarlanan internet sitesinin html formatında dışarı aktarılabilmesidir. Hiçbir kod bilg i-

sine gerek kalmadan site hazırlana bilir ve uCoz sitene uyarlanabilir.  

 

Web Page Maker 

 Daha basit ve farklı özelliklerde sitelerin tasarlanıp, oluşturulabildiği görsel site düzenleme programıdır. 

Oluşturulan sitelere şifreler belirleyebilme, hazır temalardan siteler yapabilme, özel menü ve tasarımlar yapmak 

için basit düzenleme programıdır. HTML kaydı sayesinde oluşturulmuş bütün siteler kolaylıkla uCoz CMS’ ye 

uyarlanabilmektedir. Programın sınırsız sürümü resmi sitesinden indirilebilir. (http://www.webpage-maker.com)  

 

http://www.wysiwygwebbuilder.com/
http://www.webpage-maker.com/


Araneae 

 Gelişmiş HTML Editörlerinden birisidir. Tamamen kod bazlı çalışan ve kodlarla site düzenlemeye yara-

yan pratik düzenleyicidir. Renkli ve görsel kod seçicisi gelişmiş ve kullanımı basit bir düzenleyicidir. Araneae 

editöründe yazılmış tüm sayfa ve siteler uCoz ile uyumlu çalışabilmektedir. Programın ücretsiz ve tam sürümü 

resmi internet sitesi üzerinden indirilebilmektedir. (http://www.ornj.net/araneae)  

 

Dreamweaver CC 

 Adobe firması tarafından geliştirilen, doğrudan kullanıcılara kod ile çalışma imkânıyla beraber aynı za-

manda görsel tasarım ve düzenleme imkânı da sunan gelişmiş web editörüdür. 

En gelişmiş internet sitesi hazırlama programı olarak bilinen Dreamweaver programında hazırlanmış siteler uCoz 

CMS’ ye kolaylıkla uyarlanabilmektedir. Kişinin programa hâkim olmasına ve kod bilgisine bağlı olarak son derece 

gelişmiş, pratik ve modern sitelerin oluşturulması mümkündür. Birçok web tasarımcısı ve programlayıcısı tarafın-

dan tercih edilen düzenleme programlarının başında gelir. Program ücretli olup, Adobe sitesinden veya birçok 

program indirme sitesinden indirilebilir. (http://www.adobe.com/tr/products/dreamweaver.html) 

 İleri düzeyde ki siteler için kullanılması önerilen program olma özelliğindedir. Programın kullanımı ve ara yüzü 

basit görünse de üzerinde biraz çalışılması ve dışarıdan eğitim desteğinin alınması gerekmektedir. 

 

http://www.ornj.net/araneae
http://www.adobe.com/tr/products/dreamweaver.html


Görsel Düzenleyiciler 

 Web bazlı düzenleyicilere ilave olarak görsel düzenleyicilerin de kullanılması gerekir. Görsel düzenleyici-

lerin görevi görsel verileri, resim dosyalarını düzenlemektir. Yaygın olarak bilinen görsel düzenleyicilerin başında 

Photoshop gelir. Fakat tek başına internet sitesi görsel düzenlemesinde yeterli olmadığı gibi bazı özellikleri de 

pratik olarak yerine getirememektedir.  

Photoshop 

 Adobe firması tarafından geliştirilmekte olan ve grafik, web, afiş, broşür gibi birçok tarım alanında yaygın 

olarak kullanılan programların başında gelen programdır. Gelişmiş, kaliteli ve pratik tasarıma imkân sağlayan en 

iyi program olma özelliği ile birçok tasarımcının ilk tercihleri arasındadır.  

Photoshop üzerinde tasarlanmış sitelerin kaydı ve çıktısı “dosya -- > Web için kaydet düğmesi” ile gerçekleşti-

rilir.  

Programın tam sürümü Adobe firmasının resmi sitesinden edinilebilmektedir. (www.photoshop.com)  

 

PhotoScape 

 Internet siteleri için gerekli görsellerde en pratik kullanılan, kullanımı basit, işlevi yüksek resim düzenleme 

programıdır. Gif ve animasyon oluşturmak, toplu görsel düzenlemek ve kırpma-kesme gibi işlemleri en pratik yolla 

yapmayı sağlayan görsel düzenleyici programdır. Ücretsiz ve boyutu küçük olan PhotoScape programı üreticin 

resmi sitesinden indirilebilir. (www.photoscape.org)  

 

http://www.photoshop.com/
http://www.photoscape.org/


ColorPic 

 İnternet sitesi tasarlarken en fazla ihtiyaç duyulan renk kodlarıdır. Bir görselin renk kodunu kolay ve pra-

tik olarak bulmaya, belirleyip tüm formatlarında göstermeye yarayan programdır. Programın çalıştırılmasından 

sonra renk kodunun alınması istenilen bölgeye farenin götürülmesi yeterlidir. 

Program ücretsiz ve tam sürüm olarak internet sitesi üzerinden indirilebilmektedir. 

(http://www.iconico.com/colorpic)  

WebShot 

Fazla ihtiyaç duyulmada birçok site yöneticisi tarafından kullanılan ekran alma programıdır. 

Bilgisayar ekranının alamadığı görüntünün normal şartlarda alınması mümkün değilken, 

WebShot programı sayesinde tüm internet sitelerinin baştan sona bütün görüntüleri jpg formatında kaydedilebil-

mektedir. Birden fazla internet sitesi eklenebilmekte ve sitenin türü, boyutu önemsenmeksizin ekran görüntüsü 

alınabilmektedir. 

Program ücretsiz ve tam sürüm halinde resmi internet sitesinden indirilebilmektedir. 

(http://www.websitescreenshots.com) 

 

Çevrim İçi Web Araçları  

İnternet sitelerinin büyümesi ve gelişmesi için oluşturulmuş bir takım uygulama ve araçlar vardır. Bu 

araçların görevi, sitelerin arama motorlarına eklenmesini, indekslenmesini, hata ve eksiklerinin giderilmesini sağ-

lamaktır. Ayrıca site istatistiklerini ve site verilerini incelemek,  kayda almak için de geliştirilen uygulama ve araçlar 

bulunur. 

Analitik İşlemleri 

 Kurulumu ve yapımı tamamlanmış bir sitenin analitik kaydının yapılması, sitenin indekslenme (Arama 

motorlarına eklenmesi ve kaydedilmesi) oranını yükseltmektedir. Analitik veri kaydı tutan siteler üzerinden sitenin 

ziyaretçi sayısı, trafiği ve diğer verileri incelenebilmektedir. Birçok tasarımcı ve webmaster tarafından tercih ed i-

len, kullanılan analitik siteleri Google Analytic ve Yandex Metrica’dır.  

http://www.iconico.com/colorpic
http://www.websitescreenshots.com/


Google Analytic sistemine site ekleme 

 Google Analytic sisteminin kullanılabilmesi için “Gmail” hesabına sahip olunması gerekir.  Hesaba sahip 

olunduktan sonra “http://www.google.com.tr/intl/tr/analytics”  adresi üzerinden oturum açılıp, işlemler gerçekleştiri-

lir. 

1. Oturum açılır. 

2. Yönetici bölmesine girilir. 

3. “Mülk” bölmesinden “Yeni mülk oluştur” denilir. 

4. İstenilen, ilgili bilgiler belirtilip “İzleme kimliği edinin” düğmesi ile mülk eklenir. 

5. Otomatik verilen kod sitenin “<head> </head>” kodları arasına eklenir.  

 

İzleme kodu uCoz için “Customize Design” bölümünde “Top part of the website” (üst bölüm) içerisine eklenir. 

 

 

İşlem sonrası “Raporlama” bölmesinden sitenin istatistikleri ve verileri görüntülenebilir. 

http://www.google.com.tr/intl/tr/analytics


 

Yandex Matrica’ya Site Ekleme 

 Yandex matrica sayesinde oldukça detaylı istatistik veriler alınabilmektedir. Yandex Matrica’yı kullana-

bilmek için Yandex’e kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt olunduktan sonra “http://metrica.yandex.com.tr”  adre-

sinden Matrica’ya gidilir. 

1. Oturum açılır. 

2. “Sayaç ekleyin” düğmesinden sayaç ekleme işlemi başlatılır. 

3. İlgili bölmeler doldurulduktan sonra “devam” düğmesi ile sayaç kodu alınır, “<head>   </head> kodları 

arasına eklenir. Sayaç kodu uCoz için “Customize Design” bölümünde “Top part of the website” (üst 

bölüm) içerisine eklenir. 

 

http://metrica.yandex.com.tr/


 

Sitelerin verilerini izlemek için oturum açıldıktan sonra site isimlerine tıklanması yeterlidir. 

 

Web Yöneticisi İşlemleri 

 Sitenin en önemli işlemlerinden birisi olan web yönetici işlemleri, sitelerin doğrudan indekslenmesini ve 

hatalardan arındırılması için gereklidir. Sitenin iyileştirilme çalışmaları için kullanılır. Yaygın olarak kullanılan web 

yönetici aracı Google Web Yöneticisidir. 

Google Web Yöneticisi aracının kullanılması için “Gmail” hesabının olması gerekmektedir.  Kayıt işleminden son-

ra “https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=tr” adresiyle web yöneticisi araçlarına girilir. “Site ekle” 

düğmesiyle yeni site tanımlanır ve verilen kod sitenin üst bölümüne (<head>  </head>) eklenir. 

Arama Motorlarına Kayıt 

 Oluşturulmuş bütün sitelerin arama motorlarına eklenmesi daima önem arz eder. Çünkü tüm internet 

kullanıcıları ihtiyaç duydukları bilgi ve hizmetler için arama motorlarını kullanmaktadır. (Google, Yandex, 

Ara.com.tr…) Arama motorları sayesinde sitelerin ziyaretçi ve trafik potansiyeli artmakta ve kullanıcı düzeyi olum-

lu olarak etkilenmektedir. Arama motorlarında organik, yani doğal olarak ön sıralarda çıkması daima ilk hedefler 

arasındadır. Bu işlemin öncesinde ise sitenin ilk aşamada arama motorlarına eklenmesi gerekir.  

Farklı yöntem ve işlemler olduğu gibi uCoz siteleri özel bir eklemeye gerek kalmadan otomatik olarak eklenir. 

İlave bir işlem gerektirmez ve sadece web yönetici ve analitik işlemlerinin sonrasında robot text sınırlaması oto-

matik olarak kaldırılır ve site google, yandex, bing gibi yüzlerce arama motoru tarafından indekslenmeye baş lar. 

Bu özelliği ile ilave maliyete ve ya işleme ihtiyaç duyulmaz. 

Dosya Aktarım ve Yönetimi 

 İnternet sitelerinin barındırıldığı sunuculara hazırlanan sitelerin yüklenmesi gerekir. Bu işlem ise dosya 

aktarım programları aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu işle çevrim içi uCoz kontrol panelinden mümkün olduğu gibi 

FTP ve dosya aktarım programları üzerinden de kolaylıkla yapılabilir.  

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=tr


Birçok internet sitesi yapımcısı ve programcısının tercihi ve kullandıkları program File Zilla dosya aktarım progra-

mıdır. 

File Zilla programının ücretsiz ve sınırsız sürümüne resmi internet sitesinden ulaşılabilir. (https://filezilla-

project.org) 

File Zilla programı ile sunucuya bağlanmak ve dosya aktarımı yapmak için gerekli olan bilgiler; Sitenin ftp adresi 

(ftp//siteadi.com), FTP Kullanıcı adı ve şifresidir. Bu bilgiler dışında FTP’ler için ayrı SFTP’ler için ayrı olan numa-

ralar istenmektedir. (FTP: 21, SFTP:22) 

 

Bu program dışında kullanılan dosya aktarım ve yönetim programlarından bazıları şunlardır; 

CoffeeCup Free FTP, SmartFTP, FTPDirect, Easy FTP, CuteFTP Home, CuteFTP Professional… Vb. 

  

https://filezilla-project.org/
https://filezilla-project.org/


Sözlük 

uCoz Terimler Sözlüğü 

 Admin Bar: Site yöneticilerinin hızlı düzenlemelerine olanak sağlayan düzenleme ve site kontrol çubuğudur. 

 E-Shop: E-Market 

 Graffiti: Resim düzenleme uygulaması. 

 Module Design Customization:  “Modül Tasarımı Özelleştirme” Tasarım özelleştirmelerinin ve kodla ilgili bütün iş-

lemlerin yapıldığı alandır. 

 Modül: “Parça/Parçacık” Mevcut sistemlerden ayrı olarak düzenlenebilen, derlenebilen ve her biri kendi başına birer 

site sistemi özelliği barındıran özel bölümlerdir. Bir script, Bir cms veya bir site gibi özel sistemlerin uCoz için derlen-

miş, uyarlanmış versiyonlarıdır. (Blog, E-Shop, Chatbox…) 

 Panel: “Kontrol Paneli” sitenin sadece yöneticileri tarafından görüntülenebilen ve tüm işlem ve ayarların yapılabildiği 

kontrol merkezidir. 

 PDA: uCoz Mobil tema sistemi 

 uBanner: uCoz banneri 

 UID:  (User /Ucoz Identification Number ) Kullanıcı veya uCoz kimlik numarası. 

 UNet: uCoz alt yapısının temelini oluşturan, tüm kullanıcılara özel Profil ve çevrimiçi yönetim paneli sunan web yöne-

tim ara yüz sistemidir. 

 UStart: (UBaşlat) uCoz başlat bölümüdür. Webtop içerisinde özel menülere ulaşmak için kullanılır. 

 VIP: “Very Important Person” Çok önemli kişi. Site içerisinde ayrıcalıklı konuma sahip kullanıcılar için oluşturulmuş 

kullanıcı grubudur. 

 Webtop: uCoz (uNet) çalışma alanı. 

Genel Web Terimleri Sözlüğü 

 .exe: Windows işletim sisteminde çalışabilen programların dosya uzantısıdır. 

 .tar. gz: Linux işletim sisteminde çalışabilen programların dosya uzantısıdır. 

 3D Secure: Uluslararası güvenlik platformu. 

 Admin: “Yönetici” Sitenin en yetkili kullanıcısı olup, yönetim ve düzenlemeden sorumlu kullanıcısıdır. 

 ADSL: ( Asymmetric Digital Subscriber Line), Bakışımsız Sayısal Abone Hattı, günümüzde internet bağlantısı için 

en çok kullanılan bağlantı tekniğidir.  

 Android: Google, Open Handset Alliance ve özgür yazılım topluluğu tarafından geliştirilen, Linux tabanlı, mobil ci-

haz ve cep telefonları için geliştirilmekte olan, açık kaynak kodlu bir mobil işletim sistemidir. 

 Avatar: Kullanıcıların Profil resmi olarak kullanabildikleri ve özel formatlarda oluşturulmuş resimlerdir. 

 B2B: “Business to Business” Firmadan firmaya satış. 

 B2C: “Business to costumer” Üreticiden müşteriye satış. 

 Banner: Birden fazla türde ve boyutta reklam ve tanıtım maksatlı oluşturulan görsellerdir. 

 Button: Düğme 

 C2C: “Costumer to costumer” Tüketiciden tüketiciye satış. 

 CMS: “Content Management System” İçerik Yönetim Sistemi. 

 DNS: Domain Name System’in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. 

 Editör: Düzenleyici 

 E-Mail (e-posta): “Elektronik posta (electronic mail)” Elektronik posta (e-posta), Internet üzerinde bilgisayarlar ve in-

sanlar arasında bilgi alışverişini sağlayan ve en yaygın kullanılan Internet uygulamasıdır. 



 Embet Kodu: Video sitelerinden videoları çekip, eklenen site içerisinde görüntülenmesi için kullanılan video kodları-

dır. 

 E-ticaret:  1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması 

kavramıdır. 

 FAQ: SSS (Sıkça Sorulan Sorular) 

 FTP: “File Transfer Protocol” Dosya aktarım iletişim kuralı.  

 Gencmevtoo: Bilginin ve verilerin ücretsiz, gerçek ve kısıtlamasız sunumunu benimsemiş, Bilgi paylaşımına, özgür 

ve özgün yazılımlara destek veren bilgi teknolojileri sistemi ve bilgi ağı sitesidir. 

 GİF: “Animated web file” Web sayfalarında animasyonlu resimler oluşturmak için kullanılır. Resim kalitesi düşüktür. 

Eski bir format olduğu için Birçok yazılımla oluşturulabilir ve değiştirilebilir. 

 Hosting: “Sunucu” Sitenin yükleneceği, barındırılacağı alan sistemi. 

 IFRAME: Mevcut siteye farklı sitelerden veri çekmek, farklı site veya sayfaları istenilen sayfada görüntülemek için kul-

lanılan çerçevelerdir. 

 İnternet: Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim 

ağıdır. 

 İstemci: Bir ağ üzerinde, sunucu bilgisayarlardan hizmet alan kullanıcı bilgisayarlarıdır. 

 JAVASCRİPT: Java Sun firmasının Pascal ve Delphi dillerinden esinlenerek yazmış olduğu ve internet sitelerinde 

yaygın olarak kullanılan programlama dilidir. İnternet sitelerinde özel uygulama, özel işlevsel fonksiyonlar oluşturmak 

veya çalıştırmak için kullanılır.  

 JPG: internet veya fotoğraf tipi resim dosyasıdır. Özellikle fotoğraf çekiminde kullanılan resimler kaydedilirken bu adı 

alırlar. Herhangi bir resim açma programı ile JPG resimlere bakılabilir. 

 Link: Bağlantı, Köprü (http://www.siteadi.com) 

 Logo:  Sitenin veya kurumun özelliklerine uygun olarak tasarlanmış görseldir. Siteyi veya kurumu temsil eder. 

 Mac OS X: Mac OS X Macintosh işletim sistemi ailesinin son sürümüdür ve Apple tarafından Macintosh bilgisayarla-

rı için tasarlanmış bir işletim sistemidir.  

 Modem: Bilgisayarınızın telefon hatlarını kullanarak iletişim kurmasını sağlar. Modem terimi, Modulation-

demodulation kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulmuştur.  

 MS Access:  Microsoft Access, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve Bill Gates'in sahibi olduğu yazılım 

firması Microsoft tarafından Microsoft Windows işletim sistemi tabanında çalışmak üzere yazılan ve dağıtımı yapılan 

veri tabanı programıdır. 

 Mysql: altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), 

hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir. UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmak-

la birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Kaynak kodu açık olan 

MySQL’in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik koddur. 

 Netscape: Netscape Communications Corporation tarafından geliştirilen, ama şimdi AOL tarafından geliştirilen ta-

rayıcıların genel adıdır. 

 Pardus:  Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir GNU/Linux dağıtımı olan Türk işletim sistemidir. 

 Paypal: kredi kartı bilgilerinin paylaşılmadan ödeme yapılmasını ve alınmasını sağlayan daha güvenli bir çevrimiçi 

ödeme yöntemidir. 

 PDF: “Portable Document Format” Taşınabilir Belge Biçimi, platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluş-

turmak amacıyla üretilmiş sayısal bir dosya biçimidir. 

 PNG: “Portable (Public) Network Graphic” internet için geliştirilmiş resim dosyasıdır. JPG gibi kalitelidir ama GIF gi-

bi alpha kanalı ve şeffaflık özelliği bulunur. Birçok güncel resim oynatıcı ve internet Explorer ile açılabilir. 

 Portal:  Portal kelimesi İngilizce bir kelimedir. Sözlükte Portal kelimesi "kapı, büyük kapı" anlamına gelmektedir. 

Portal birçok içeriği bir arada bulunduran internet siteleri için kullanılır. 

 PostreSQL: PostgreSQL (Post-Gres-Q-L. olarak okunur), veritabanları için ilişkisel modeli kullanan ve SQL standart 

sorgu dilini destekleyen bir veritabanı yönetim sistemidir. 

 Profil: Kullanıcı bilgi ve detaylarının yer aldığı, kullanıcılara özel oluşturulmuş hesap sayfasıdır. 

 Promosyon: Bir malı geniş kitlelere tanıtmak ve o malın sürümünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar. 



 PTT:  Açılımı, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’dür.” E-ticaret sitelerinin kargo, ödeme gibi işlemlerini 

verimli olarak sağlayan büyük kuruluştur. 

 RSS:  “Rich Site Summary” Zengin site özeti, haber kaynağı. 

 SaaS: “Software as a service” Servis olarak kullanılan yazılım. 

 Sanal Mağaza: Ürün satıcısının ürünlerini sergilediği ve satışını yapmasına olanak sağlayan ortamdır. 

 Script: Kelime anlamı; el yazısı şeklinde matbaa harfleri, diyalog, el yazısı, alfabe, senaryo, senet, sınav kâğıdıdır. 

Web’de kullanımı bakımından anlamı; Herhangi bir program dilinde yazılmış uygulama parçalarının tümünün kodlarını 

içeren kod bütününe verilen isimdir. 

 Setub-Install: Kurulum, Kurulum dosyalarına verilen isimdir. Genel olarak dosya uzantıları .exe (Windows), .tar.gz 

(Linux) .pisi (Pardus) gibidir. 

 Sorfware: Yazılım demektir. 

 Spam:  Zararlı, istenmeyenler. 

 SSL: “Secure Sockets Layer” Güvenli giriş katmanı. 

 Tag:  Etiket 

 UNIX:  1969 yılında, Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, Douglas McIlroy, Michael Lesk ve Joe 

Ossanna tarafından Bell Laboratuvarları'nda geliştirilmiş, çok kullanıcılı (multiuser), çok görevli yapıyı destekleyen 

(multitasking) bir bilgisayar işletim sistemidir. Komut yorumlayıcı yazılımlar (shell) aracılığı ile kullanıcı ve bilgisa-

yar sisteminin iletişimi sağlanır. 

 URL: “Uniform Resource Locator” İnternet sitelerinin genel adres/link bağlantılarının genel ismi-

dir.(http//www.siteadi.com) 

 Veritabanı:  Düzenli bilgiler topluluğudur. 

 Wİ-Fİ: (İngilizce: Wireless Fidelity, Türkçe: Kablosuz Bağlantı Alanı) kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital 

ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazları kablosuz olarak internete bağlanmasını sağlayan teknolojidir. 

 Wiki: “What İknow İs…” Wiki kullanıcıların büyük bir kısmını kolaylıkla zenginleştirip biçimlendirebildikleri bir İnternet 

sitesidir. Wiki, Özgür Belgeleme Lisansı altında kullanıcıların yeni sayfa yaratmasına, sayfalarda düzenlemeler yap-

masına ve bu sayfaları birbirine bağlamasına olanak sağlayan bir yazılımdır.  

 Windows:  Microsoft Windows, (Türkçe: pencereler) kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, ya-

zılımları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft şirketinin geliştir-

diği dünyada en çok kullanılan bir işletim sistemi ailesidir. 

 XML:  “Extensible Markup Language” Genişletilebilir İşaretleme Dili. 

Temel İngilizce Sözlüğü 

Active: Aktif 

Add:  Ekle 

Appearance of entries: Kayıt Görünümü 

Apply: Onayla, Onay 

Available disk space: Kullanılabilir disk alanı 

Browser: Tarayıcı 

Change: Değiştir, değiştirmek 

Change: Değiştirmek 

Choose: Seçmek 

Code: Kod 

Continue: Devam, Devam etmek 

Create: Yaratmak, oluşturmak, yapmak 

Data: Veri 

Delete: Sil, silmek 

Design: Tasarım 

Design: Tasarım 

Donwload: İndir, İndirme 

Management: Yönetim 

Message: Mesaj, ileti 

New: Yeni 

News: Haber 

Online Marketing: Dijital Pazarlama 

Online: Çevrim içi 

Option: Seçenek, Ayar 

Out of order: Servis dışı  

Page: Sayfa 

Payment: Ödeme 

Place till: Geçerlilik süresi 

Polls: Anketler 

Premium: Ücretli 

Registration: Kayıt olma, Kayıt, Tescil 

Remove: Kaldır, Kardırmak 

Rondom: Rastgele, Karma 

Rules: Kurallar 



Downloads: İndirilme 

Entry: Giriş, Kapı, Girdi, Kayıt, içerik 

File: Dosya 

Guest: Ziyaretçi, Konuk 

Help: Yardım 

Help: Yardım 

History: Tarih, Geçmiş 

Home:  Anasayfa  

Images: Resimler 

Inactive: Aktif değil 

Information: Bilgi 

Install: Kur, kurulum 

Interface: Ara yüz, Tema, Görünüm 

Items: Ürünler 

Key: Anahtar 

Language: Dil, Lisan 

Link: Bağlantı 

Log out: Çıkış 

Login: Giriş 

Main: Anasayfa, Baş sayfa, Baş, Ana, 

Save: Kayıt (Kaydet), Koru, 

Screenshot: Ekran Görüntüsü 

Security: Güvenlik 

Select: Seçmek 

Settings: Ayarlar 

Show: Göster 

Size: Boyut 

Source: Kaynak 

Subject: Konu 

Tags: Etiketler 

Thread: İplik, Konu 

Title: Başlık 

Tools: Araçlar 

Topic: Başlık 

Uninstall:  Kaldır, Sil,  

Upload: Yükle, Yükleme 

User: Kullanıcı 

Views: Görüntüleme 

Visual: Sanal 

 
  



Kaynakça 
Faydalanılan kitap, veri ve kişiler… 

Kitaplar 

 Ucoz Textbook (Ucoz Metin Kitabı) 

Siteler 

 http://www.tr.wikipedia.org 

 http://www.gencmevtoo.net 

 http://www.ucoz.com 

 http://www.nedirnedemek.com  

 http://www.dosyauzantisi.com 

Kişi ve Kurumlar 

 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Sunumu 

 Müh. Hüseyin Sümer 

  

http://www.tr.wikipedia.org/
http://www.gencmevtoo.net/
http://www.ucoz.com/
http://www.nedirnedemek.com/
http://www.dosyauzantisi.com/


Takdim 

“Her başarının borçlu olduğu bir başarılı kişi vardır.” 

 

Baştan sona internet sitesi hazırlama ve internet teknolojileri üzerine kaleme alınmış olan bu kitabın ya-

zım, basım, tasarım, düzen ve inceleme konusunda yardımcı olan, her türlü desteği ve katkıyı sağlamaktan çe-

kinmeyen hocalarıma ve arkadaşlarıma minnettarlarımı sunarım. 

 

Kitabın hazırlanışı öncesinde her türlü desteği sağlayan Müh. Hüseyin Sümer’e, Reklam, Tanıtım, satış 

ve pazarlama konusunda destek sağlayan Google Play’e yapmış oldukları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür 

eder, minnettar olduğumu belirtmek isterim. 

 

Saygılarımla 

Mevlüt Baki Tapan 

  



Yazar Hakkında 

 2011 yılı öncesi „Gencmevtoo.net“ sitesi üzerinden ilk çalışmalarına başlamıştır. 2011 yılıyla 

beraber TBD ve ERVAK tarafından organize edilen E-ticaret, Girişimcilik, İnternet ve Web Programla-

ma eğitimlerine katılmış ve özel sertifikalar almıştır. ‘’Diyardan.com’’ sitesi ile ilk e-ticaret sistemleri-

ne başarılı giriş yapan Mevlüt Baki Tapan, ayrıca Google çevrimiçi Reklamcılık Ajanslığı eğitimlerine de 

katılmış ve Adwords Reklam Ajanslığı sertfikası almıştır. 2005 yılında ilkkez tanıştığı uCoz & uNet sis-

temleri hakkında 2014 yılına kadar detaylı çalışma ve deneyimler kazanmış olup, uCoz CMS hakkında 

Türkiye’de oldukça yetkin bir konuma ve bilgi ve tecrübeye sahip olmuştur. Bu bilgi ve birkimini ise 

uCoz CMS ile Web Sitesi Hazırlama kitabında kaleme almıştır.  


