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Giriş 
 
Blog kelimesi, İngilizce’deki web ve log kelimelerinin birleşmesi ile oluşan weblog kavramının, 

zamanla kısaltılmış adı olarak ortaya çıkmıştır. Blog, web günlüğü olarak da adlandırılır. 

Bloglar, genel olarak yeniden eskiye doğru sıralanmış, yazı ve yorumların paylaşıldığı ve 

bunların resim, video vb. uygulamalarla desteklendiği web tabanlı yayınları ifade eder. 

Genelde her paylaşımın sonunda yazarın adı ve paylaşım başlama zamanı belirtilir. 

Günümüzde birçok dilde, ücretsiz Blog hizmeti veren çeşitli web siteleri bulunmaktadır. 
 

Neden Blog? 
 
⇒ Birçok web yayınlama problemlerine çözüm 

sağlamaktadır.  

⇒ Blog oluşturmak için teknik bilgiye gerek 

yoktur. 

⇒ İnternet bağlantısının olduğu herhangi bir 

yerde ve herhangi bir zamanda yazılarınızı 

yayınlama imkanı sağlar. 

⇒ Geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmaya ve 

onlarla işbirliğine ve etkileşime olanak 

sağlar. 

⇒ Blog yayınlamak için kullanımı kolay, birçok ücretsiz araç mevcuttur. 

 

Blogların Eğitimde Kullanılması 
 
Öğretim elemanları için; 
 
⇒ Ders planları, ders notları ve ders duyuruları, Bloglar üzerinden paylaşılabilir. Çevrimiçi 

dosyalama platformu oluşturulabilir.  

⇒ Çevrimiçi ortamdaki grafik, ses ve video gibi kaynaklar ile eğitsel içerik zenginleştirilebilir. 

⇒ Dersler etkileşimli  hale getirilerek, öğrencinin derse katılımı  artırılabilir. Çeşitli nedenlerle 

sınıf ortamında derse katılmayan öğrencilerin derse katılımı teşvik edilebilir.  

⇒ Sınıf ortamında yapılamayacak deneyler, çevrimiçi ortamda etkileşimli olarak yapılabilir. 

⇒ Öğrencilerle sadece sınıf içinde ve kısıtlı bir zamanda değil, sınıf dışında ve istenilen 

zamanda iletişim kurulabilir. 

⇒ Ders konuları ile ilgili tartışma ortamları oluşturulabilir. 

 

 Öğrenciler için; 
 
⇒ Bloglar üzerinden, öğrenciler arası çevrimiçi tartışma ortamları  oluşturularak, öğrencilerin 

iletişim becerileri geliştirilebilir. 
⇒ Her öğrencinin kendi seviyesine ve öğrenme düzeyine göre ilerleme olanağı sağlanabilir.   

⇒ Kaçırılan derslere ve konulara istenilen zamanda ulaşılabilir. 

⇒ Derslerle ilgili kısa notlar, önemli noktalar öğrencilerin kendi Blogu üzerinde tutulabilir. 
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1. ODTÜ BLOG SERVİSİ 

ODTÜ Blog servisi “blog.metu.edu.tr” alan adı ile 21 Ocak 2010 tarihinde ODTÜ Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığınca hizmete sunulmuştur. Şu an itibari ile 1500 kişi ODTÜ Blog 

servisini kullanmaktadır. ODTÜ Blog servisi, tüm ODTÜ mensuplarının kendi kullanıcı 

kodları ve şifreleri ile giriş yaparak faydalanabilecekleri ticari olmayan bir hizmettir.  

 
1.1 Erişim 

ODTÜ Blog servislerine “blog.metu.edu.tr” adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 

 
 

1.2 Sisteme giriş 

ODTÜ Blog servisi sistemine giriş için; ODTÜ kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili kısma girdikten 

sonra “Kullanım Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” yazısının yanından bulunan 

kutucuğu işaretleyiniz ve “Giriş” butonuna tıklayınız. 

 

 
 
1.3 Yönetim Paneli 

Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza Blog’unuzla ilgili yönetim paneli gelecektir. 

Yönetim paneli; Blog’unuz üzerinde her türlü ayarlamayı yapacağınız kısımdır. 
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1.4 Blog sitesinin görüntülenmesi 

Sisteme ilk giriş yaptığımızda, Blog sitenizin nasıl bir görünüme sahip olduğunu 

görüntülemek için yönetim paneli sol üst köşesinde bulunan “Siteyi Görüntüle” 

seçeneğine tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada, Blog’unuzun nasıl bir görünüme sahip 

olduğunu inceleyebilirsiniz.  

 

1.5 Yazılar 

Blog’unuza yeni bir yazı eklemek için yönetim panelinin sol tarafında bulunan “Yazılar” 

sekmesini kullanabilirsiniz. 

Yeni bir yazı eklemek için “Yazılar” sekmesinin altında bulunan “Yeni Ekle” seçeneğine 

tıklayabilirsiniz. Gerekli alanları doldurduktan sonra ekranın sağ tarafında bulunan 

“Yayımla” butonuna tıklayıp yazınızı Blog’unuzda yayınlayabilirsiniz. 
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1.5.1 Yazı etiketleri 

Yazı etiketleri yazılarınız için anahtar kelimelerdir ve Google gibi arama motorları için 

çok önemli bir etkendir. Anahtar kelimeler aracılığıyla yazılarınız arama sonuçlarında 

yer alır. Örneğin, “Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu” başlıklı bir yazı için 

anahtar kelimeler; yazılım, yazılım mühendisliği, sempozyum vb. olabilir. Yeni bir yazı 

etiketi eklemek için “Yazılar” sekmesinin altında bulunan “Yazı Etiketleri” seçeneğine 

tıklayabilirsiniz. Karşınıza gelen kısımda ilgili alanları doldurarak yazı etiketinizi 

ekleyebilirsiniz.  

 

 
 

 

1.5.2 Kategoriler 

Kategoriler, benzer konulara sahip yazılarınızı gruplandırmanıza olanak sağlar. 

Örneğin, “Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu” ve “Ulusal Yönetim ve 

Organizasyon Kongresi” yazılarınızı “Kongreler” kategorisi altında toplayabilirsiniz. 
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1.6 Ortam 

Ortam, Blog’unuz için resim vb. dokümanlar ekleyebileceğiniz ve daha sonra bu 

dokümanları internet üzerinden kullanabileceğiniz kısımdır. Yeni bir ortam eklemek için 

“Dosyaları Seç” seçeneğini işaretleyip bilgisayarınızdan bir resim seçebilirsiniz. Daha 

sonra bu resmi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.  
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1.7 Sayfalar 

Sayfalar kısmını bir anlamda sitenizin menüleri olarak düşünebilirsiniz. Ör: Anasayfa, 

Hakkımda, İletişim vb. Blog’unuza yeni bir sayfa eklemek için “Sayfalar” sekmesinin 

altında bulunan “Yeni Ekle” seçeneğine tıklayıp ilgili alanları doldurduktan sonra sayfanızı 

ekleyebilirsiniz. 

 

 
 

1.8 Yorumlar 

Yorumlar sekmesine tıklayıp Blog’unuzda yayınladığınız yazılara yapılan yorumları 

görebilirsiniz. Yapılan yorumlarla ilgili Onayla, Kaldır, Cevapla, Düzenle gibi işlemler 

yapabilirsiniz. 
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1.9 Görünüm 

Görünüm sekmesinden Blog’unuzun görünümü ile ilgili çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. 

 

1.9.1 Temalar 

Temalar kısmından blogunuzun şablonunu değiştirebilirsiniz. Yeni bir şablon 

seçtiğinizde tüm görüntü otomatik olarak Blog’unuza uyarlanacaktır. ODTÜ Blog servisi 

şu an itibari ile 18 farklı temayı kullanıcılara sunmaktadır. Bu temalardan istediğinizi 

Blog’unuza uyarlayabilirsiniz. ODTÜ blog servisi bu 18 tema dışında yeni bir tema 

eklemenize izin vermemektedir. 

Yeni bir temayı aktifleştirmeden önce tema resminin altında bulunan “Önizleme” 

seçeneğinden Blog’unuzun nasıl görüneceğini görebilirsiniz. “Etkinleştir” seçeneğini 

seçtiğiniz takdirde ise yeni tema Blog’unuza uyarlanacaktır. 

 

 
 

1.9.2 Bileşenler 

Bileşenler, Blog’unuz yan menüsünü düzenlemeyi kolaylaştıran parçalardan oluşur. 

Bileşenler ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmadan, Blog’unuzun nasıl göründüğüne bir 

göz atın. 
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Blogunuzun yan menüsünün size sunulan şekliyle kalmasını istemiyorsanız, bileşenler 

kısmından gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Bunun için yönetim panelinde sağ kısımda 

“Yan Menü 1” kısmına, sol taraftaki bileşenlerden sürükleyip bırakabilirsiniz.  

 

 
 

Bileşenlerde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Blog’unuza bir kez daha göz atarak 

değişiklikleri kontrol edebilirsiniz. 
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1.10 Kullanıcılar 
Blog’unuz üzerinde sadece sizin değil, başka insanların (mesela ders asistanınızın) da 

değişiklik yapmasını isterseniz kullanıcılar kısmından ayarlamaları yapabilirsiniz. Bunun 

için “Kullanıcılar” sekmesinin altında bulunan “Add User” seçeneğine tıklayabilirsiniz. İlgili 

kişiye çeşitli roller atayabilir, Blog’unuz üzerindeki erişimlerini kısıtlayabilirsiniz. 

 

 
 

 

2. WORDPRESS BLOG SERVİSİ 

Wordpress, www.wordpress.com adresinde açık kaynak olarak sunulan bir Blog 

hizmetidir. Çok zengin tema seçenekleri, sürekli gelişen yapısı ve zengin bileşenleriyle, en 

iyi Blog servislerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. ODTÜ Blog servisi de Wordpress 

altyapısını kullanmaktadır. Dolayısıyla yönetim paneli benzerdir.  

ODTÜ Blog servisi 18 tema ile sınırlı olmakla birlikte, Wordpress ücretli ve ücretsiz 

binlerce tema seçeneği sunmaktadır.  

Wordpress blog servisini kullanmanın dezavantajı, seçtiğiniz alan adının sonuna 

“wordpress.com” uzantısını getirmesidir.  

Ör: teknolojidestekofisi.wordpress.com, ozankucukaslan.wordpress.com 

 


