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Localhost Nedir?
Bilgisayarlara kurulan ekstra yazılımlar sayesinde o bilgisayarı tıpkı bir sunucu gibi kullanma 
işlemine verilen isimdir. 

Özellikle web yazılımcıları ve yazılım geliştirmeyle uğraşanlar çalışmalarını gerçek bir sunucu 
yerine kendi bilgisayarlarında test etmek için localhost'ları kullanırlar.

Burada gerçekleştirilen çalışmalara başka birine paylaşım verilmediği sürece bu çalışmların 
görülmesi ve erişilmesi imkansızdır. Bu da güvenli bir ortam içerisinde web yazılımları 
geliştirebilme manasına gelmektedir.

https://wmaraci.com/nedir/sunucu


Localhost Kurulumu için Alternatifler 
EasyPHP  : PHP, Apache, MySQL, Nginx, PhpMyAdmin, Xdebug, PostgreSQL,

MongoDB, Python, Ruby... for Windows.

(link:   https://www.easyphp.org/)

AppServ  : Apache , PHP,  MySQL, PhpMyAdmin, for 64bit only.

(link:   https://www.appserv.org/) 

XAMPP : Apache , MariaDB,  PHP,  Perl, for Windows, Linux, Mac.

(link: https://www.apachefriends.org/ )

WampServer: Apache2, PHP, MySQL, PhpMyAdmin for Windows

(link: http://www.wampserver.com/en/ )

https://www.easyphp.org/
https://www.appserv.org/
https://www.apachefriends.org/
http://www.wampserver.com/en/


WampServer’ın Kurulumu

İşletim Sistemine uygun olan seçilerek indirilir. 



Yükleme sürecinde kullanılacak dil seçilir.



Lisans sözleşmesi kabul edilerek «ileri» tıklanır.



Bilgilendirme kısmı okunarak «ileri» tıklanır. (VC9, VC10, VC11, 
VC12, VC13, VC14, VC15 Paketleri, yüklü ve güncel olmalıdır.)



Programın kurulacağı dizin belirtilir. Bu kısımda değişiklik 
yapmaya gerek yoktur. C’nin içine kurulabilir.



Başlat menüsündeki kısa yoludur.



Yükleme işlemi başlatılır.



Wamp Server tarayıcı olarak Internet Explorer’ı kullanacağını 
söylemektedir. Farklı bir tarayıcı istenirse bu adımda değiştirilebilir. 
Explorer’da devam edilecekse «hayır» tıklanarak devam edilir; 



Editör seçiminin NotePad’ de yapılacağını söylüyor. Farklı bir metin 
editörü tercih edilmeyecekse «hayır» tıklanarak devam edilir.



Sunucunun çalışmasına dair bilgiler verilmektedir.



Pencere kapatılır.



Artık bilgisayarınız (C:/) içinde Wamp klasörü oluşmuştur. 

Masa üzerinde de kısa yolu oluşan Wampserver’ı tıkladığınız (çalıştırdığınız) zaman sağ alt 
köşede, kırmızı bir wamp ikonu belirecektir. Bu ikon sırasıyla önce sarı daha sonra yeşil renk 
olacaktır. Sarı-Yeşil olduğunda Wamp Server’ınız çalışıyor anlamına gelmektedir. Local Hostunuzu 
çalıştırmak için bu ikonun üzerindeki localhostu tıklayabilir veya herhangi bir web tarayıcısını 
açtıktan sonra, http://localhost yazmanız yeterli olacaktır. 



Açılan pencerede WampServer’a ait konfigürasyon 
bilgileri mevcuttur.



Veri tabanı oluşturmak için kullanım kolaylığı 
açısından phpMyAdmin tercih edilmiştir.

root



Wordpress ile site kurulumu için öncelikle bir veri tabanının kurulumu 
gereklidir. Burada kurulan sql veri tabanı ile siteye eklenecek dosyalar 
için ortam oluşturulur. 



Bu boş veri tabanına istediğiniz ismi verebilirsiniz.



WordPress Kurulumu

https://tr.wordpress.org/

https://tr.wordpress.org/


İndirilen bu Wordpress dosyası Zip 
içerisinden çıkartılarak
C:\wamp\www   adresine kopyalanır.
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Woo commerce yüklendiğinde varsayılan olarak 2 kullanıcı rolü gelir. 

1) Mağaza Yöneticisi

2) Müşteri




