
Windows 7 - IIS 7.5 üzerine PHP ve MySQL kurulumu 

 

Not: "Aşağıdaki anlatım Windows 7 64 bite göredir. 32 bit kullanıyorsanız MySQL 32 bit versiyonunu yükleyiniz."  

Windows 7 (64 bit işletim sistemi) ve IIS 7.5 üzerinde PHP 5 ve MySQL 5 çalıştırmak için öncelikle gerekli olan yazılımları 

aşağıdaki linklerden indiriniz. 

 PHP 5 indirmek için (32 bit ve 64 bit kullananlar aynı dosyayı indirebilir) : 

Programı indir. 

MySQL 5 (64 bit) indirmek için : (mysql-essential-5.xxx-win32.msi) 

Programı indir. 

MySQL 5 (32 bit) indirmek için : (mysql-essential-5.xxx-winx64.msi) 

Programı indir . 

 MySQL 5 installer 

Programı indir  

PHPMyAdmin kurulumu 

Programı indir 

Kurulum aşamasını PHP ve MySQL kurulumu olarak iki kısımda anlatacağım. 

1.Bölüm IIS 7 üzerinde PHP kurulumu : 

Öncelikle Windows 7 üzerinde IIS i konfigüre edelim. "Control Panel -> Programs ->Turn Windows features on or off" 

Denetim Masası\Programlar ->Windows Özelliklerini Aç veya Kapat" linkini tıklayın. Aşağıdaki gibi açılan pencereden 

gerekli olan seçenekleri işaretleyiniz. 

Ben ASP-ASP.Net vs diğerlerini de kullandığım için Application Development Features tüm alt özelliklerini seçtim siz 

sadece PHP kullanacaksanız CGI seçmeniz yeterli. Web Management bölümünden ise Visual Studio içinden IIS e 

erişeceğimden IIS6 özelliklerini de açtım. 

  

http://www.mustafaozcan.net/tr/post/2009/02/26/Windows-7-IIS-7-5-uzerine-PHP-ve-MySQL-kurulumu.aspx
http://windows.php.net/download/#php-5.4
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
http://www.mysql.com/downloads/installer/
http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php


 

 

 

Bu işlem tamamlandıktan sonra indirdiğimiz PHP5 install dosyasını kurabiliriz. Kurulum sırasında iki önemli konu var. 

Bunlardan birincisi Web Server Setup bölümünde "IIS FastCGI" seçilmelidir. İkincisi ise bir sonraki adımda sadece 

gerekli olan extension ların seçilmesidir. Ben bu kurulumda GD2 ve MySQL eklentilerini açtım. Kurulumu ileri diyerek 

tamamlayınız. 



 

 

 ileri diyerek kurulumu tamamlayın 

 

  

Şimdi PHP5 sistemimize düzgün bir şekilde yüklenmiş mi kontrol edelim. Bilgisayarıma sağ tıklayın Manage seçeneğinden 

açılan pencerede Services and Applications bölümünden Internet Information Services  (IIS ) Manager  (Denetim 

Masası\Sistem ve Güvenlik\Yönetimsel Araçlar Internet Information Services (IIS) Yöneticisi)seçiniz. 

İpucu : IIS konsoluna erişmek için başlat çalıştır bölüme inetmgr yazıp enter tuşuna basabilirsiniz. 

IIS konsolunda Bilgisayar ismini seçiniz ve sağ tarafa açılan bölümden Handler Mappings (İşleyici Eşlemeleri)ni seçiniz. 

Bu pencerede PHP_via_FastCGI seçeneği geldiyse yükleme işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş demektir. Eğer 



bu bölümde PHP_via_FastCGI seçeneği yoksa PHP5 Setup dosyasını tekrar çalıştırıp change seçeneğini seçerek tekrar 

aynı şekilde kurunuz o zaman bu seçenek gelecektir. Nedendir bilmiyorum ama bir kaç farklı makinada aynı sorun ile 

karşılaştık genelde 2. yüklemede handler set ediliyor. 

1- 64 bit işlemcili makinelerde veritabanı işlemlerinde hataların giderilmesi için Denetim 

Masası\Sistem ve Güvenlik\Yönetimsel  Araçlar  Internet Information Services (IIS) 

Yöneticisi açılarak Uygulama Havuzları Listesinden DefaultAppPool Sağ tıklanarak 32-Bit 

Uygulamaları Etkinleştir True yapılır. 

 

 

Şimdi sıra Default Web Site altına bir php dosyası oluşturup onu test etmeye geldi.  

2- Windows Gezgini- Düzen menüsündeki Klasör ve Arama Seçeneklerinden Görünüm 

Sekmesinde bulunan Bilinen Dosya Uzantılarını Gizle seçeneğini kaldır. 



 

 

 

 

C:\inetpub\wwwroot\ altında phpsite isminde klasör oluşturun. Klasöre tam erişim yetkisi verin 

 

 



 

 

Notpadde oluşturacağınız  index.php dosyasına asağıdaki kodu ekleyelim. 



 

   

 
<?php 
//bazi sistemlerde time zone atanmadi hatasina karsi 
date_default_timezone_set('UTC'); 
//sisteminizdeki php versiyonu ile ilgili detayli bilgiler 
phpinfo(); 
?> 

  

Test etmeden önce sadece hataların gösterilmesi için  "C:\Program Files (x86)\PHP\php.ini" dosyasını açıp şu değişikliği 

yapalım. 

error_reporting  =  E_ALL 

bu satırı aşağıdaki ile değiştirelim 

error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT  

  



Şimdi sayfamızı "http://localhost/ " adresinden test edebiliriz.  Açılan sayfada İntranet ayarlarını etkinleştiriniz. 

 

 

Şimdi sayfamızı "http://localhost/phpsite/index.php" adresinden test edebiliriz. PHP info sayfasını görüyorsanız 

PHP kurulumu başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 



 

 

  

2.Bölüm MySQL kurulumu : 

MySQL kurulumu için özel bir ayara gerek yok. İndirdiğimiz dosyayı talimatları takip ederek kuralım. Burada sadece bir 

konuyu hatırlatmak istiyorum. Eğer kullanacağını sistem veya yazacağınız uygulamalar UTF8 destekli olacaksa UTF8 

seçmelisiniz. 64 bitlik veya 32 bitlik kurumdan herhangi birini seçiniz. 

 



 

 



 

Çıkan uyarıya evet işaretleyin 

 



 

Çıkan uyarıya evet işaretleyin 

 



 

 



 

  

 



 

Kurulum tamamlanmıştır. 

3.Bölüm phpmyadmin kurulumu : rarlı dosyayı açın içinden çıkan phpMyAdmin-3.4.5-all-languages dizininin 

tamamını  klasör adını phpMyAdmin yaparak C:\inetpub\wwwroot\ altına atın phpsitede olduğu gibi klasöre yetki 

verin 

 

Şimdi sayfamızı "http://localhost/phpMyAdmin/" adresinden test edebiliriz. Kullanıcı adı root şifre ise mysql 

kurulurken vermiş olduğunuz şifredir.  



 



 

Php uygulamaları için gerekli araç ve yönergeler tamamlanmıştır. 

 


