blog ya da web sitesi sahibi
olmak isteyenlere naçizane
tavsiyeler
Herkese merhaba,
Bugünki yazımda, bir web sitesi sahibi olmak isteyenler için
naçizane önerilerde bulunacağım.

Yaklaşık 8 yıldır, amatör de olsa site işleriyle uğraşıyorum.
2011 yılında, çok değerli bir abimin teşvikleriyle, PHP-Fusion
temelli bir site açmıştık.

Sitenin açılış amacı, amatör olarak seslendirmiş olduğum
şarkılarımı paylaşarak belli kitlelere ulaşmaktı.
Kısmen de olsa bunu gerçekleştirdim.

O dönemler, bu işlerden çok da anlamadığımdan, çeşitli
sıkıntılar yaşadım.

Belli bir zaman sonra, sitemi geliştiremedim ve zor da olsa
sitemi kapatma kararı aldım.

Siteyi kapattıktan sonra, ara ara geri dönüş yapmayı düşündüm.

Nihayet, 2014 yılında,
Blogger
Üzerinden bir blog açtım ve genelde teknoloji ağırlıklı
yazılarımı yayınlamaya başladım.

Zaman geçtikçe bu işi çok sevdim.
2015 yılında, şimdi kullanmış olduğum
selcukucar.com
alan adını satın aldım ve Blogger’a yönlendirdim.

Bir müddet, Blogger üzerinden devam ettim.
Fakat, zaman ilerledikçe, Blogger’ın ihtiyaçlarımı
karşılamaması sebebiyle, 2017’nin Mayıs ayında tamamen alt
yapıyı değiştirerek
WordPress’e geçiş sağladım.

Bu girizgâhtan sonra, gelelim asıl meselemize.

Bir web sitesi açmak için nasıl bir
yol izlemeliyim?
Bir web sitesi sahibi olmak istiyorsunuz fakat, nereden
başlayacağınızı bilmiyor musunuz?
Bunun için, öncelikle sitenizi
oluşturacağınıza karar verin.
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Şayet kişisel bir site oluşturacaksanız, işinizin biraz daha
kolay olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Siteyle blog arasında ne fark var?
Bloglar, İnternet üzerinde bireysel olarak oluşturulan, genel
veya belli bir odak noktası olan sitelerdir.
Büyük bir oranda, blog yazarının kendi ad ve soyad şeklinde
seçmiş olduğu alan adlarından meydana gelirler.
Web sayfalarını düzenlemek, içerik eklemek ve daha bir çok şey
rahatlıkla gerçekleştirilebilir.
Bunun için, tecrübeli olmaya gerek yoktur.
Bloglar;
Teknoloji,
Yemek,
Spor,
Politika,
Ekonomi,
Fotoğrafçılık,
Seyahat gibi çeşitli kategorilerde oluşturulabilir.
Blogları, online olarak oluşturulan bir günlüğe benzetmemiz
yanlış olmayacaktır.

Web siteleri, mantık olarak biraz daha farklıdırlar.
Web siteleri, belli sabit sayfalardan oluşur
edeceğiniz bir abonelik servisi yoktur.
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Bloglar, her gün özgün içerikler yayınlayabilirler fakat, web
siteleri sabit sayfalardan oluşurlar.

Bazı şirketler, alt domainler ekleyerek, blog.sirketim.com
gibi, özgün içeriklerini buralarda paylaşarak kullanıcılara
ulaşırlar.

Alan adı seçimi
Sitemizi oluşturmaya başlamadan önce, kendimiz için uygun bir
alan adı seçmemiz gerekiyor.
Bunu, bir binanın temeline benzetebiliriz.
Nasıl ki temelsiz bir bina yapmak mümkün değilse, alan adı
olmadan da bir site açmamız mümkün değildir.

Günümüzde, alan adı kaydı yapabileceğimiz bir çok site var.
Kendimize en uygun siteyi seçerek alan adımızı kaydedebiliriz.
Kayıt süresi minimum 1 yıl, maksimum 10 yıldır.

Alan adlarını adımıza tescil ettirdiğimizde, bir nevi onları
kiralamış sayılıyoruz.

Tescil ettirilen bir alan adı tamamen bizim olmuyor.

Zira, süresi dolduğunda ödemesi gerçekleşmediğinde, alan
adının bir başkası tarafından tescil ettirilmesi söz

konusudur.

Hosting seçimi
Kendimize uygun alan adını belirlediysek, 2. Aşama olarak bir
hosting satın almamız gerekiyor.
Hosting,
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da

bloğumuzun
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barındırılacağı yerdir.
Kurulum, satın almış olduğumuz hosting üzerine inşa edilecek.
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Bunun için, oluşturulan sitenin ya da blogun niteliği en büyük
referansımız olacaktır.

Hosting seçimi yaparken, bant genişliği, bizlere sağlamış
olduğu alan ve trafik oldukça önemlidir..
Firmanın, kullanıcılara vermiş olduğu hizmet, sorulan sorulara
hızlı dönüş sağlamaları ve teknik konulardaki hakimiyeti,
benim için olmazsa olmaz bir unsurdur.
Ayrıca, seçtiğimiz hostingin teknik özellikleri de oldukça
önemlidir.

Örneğin: benim kullanmış olduğum hosting, 50 GB trafik, 3 GB
alan ve 5 adet addon domain imkânı sunuyor.
Addon domain, tek bir kontrol paneli üzerinden birden fazla
alan adımızı kontrol etmemize ve yayın yapmamıza olanak
sağlar.

Web siteleri aynı kontrol paneli üzerinden kontrol edilseler
de, birbirlerinden bağımsız şekilde çalışırlar.
Ancak, tüm siteler kullanılan hosting hizmetinin kaynaklarını
ortak olarak kullanırlar.

İçerik
yönetim
belirleyelim

sistemimizi

Alan adı ve hosting seçimimizi yaptıktan sonra, gelelim içerik
yönetim sistemimize, yani site yazılımımıza.

Ben, bu iş için
WordPress’in
Biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum.
Gerek kullanım kolaylığı, gerek erişilebilirliği, gerekse de
her türlü özelleştirmeye açık olması sebebiyle WordPress
kullanıyorum ve herkese tavsiye ederim.
Tüm internet sitelerinin %30’dan fazlası gücünü WordPress’den
alır ve bu rakam hızlı şekilde büyümektedir.

WordPress kullanmak için kodlama bilgisine ihtiyaç yoktur.
Ancak sisteme hakim olduktan sonra, kendi kodlarınızı sisteme
entegre edebilirsiniz.

Bu arada, WordPress’in hem ücretsiz, hem de açık kaynak bir
sistem olduğunu belirtmiş olayım.

İçerik yyönetim sisteminin Türkçe dil desteğiyle beraber
gelmesi, onu kullanırken hiçbir zorlukla karşılaşmayacağınız
anlamına geliyor.
Ayrıca, WordPress üzerinde bir çok ücretli/ücretsiz eklenti ve
tema kullanmak mümkün.
Hoşunuza giden ücretli tema ve eklentileri satan belli başlı
siteler vardır.
İçeriğinize uygun temalar, bu siteler üzerinden rahatlıkla
satın alınabilir ve kurulabbilir.
Bu yazımda, bir site ya da blog için gerekli olan temel
ihtiyaçları elimden geldiğince yazmaya çalıştım.
Umarım faydalı bir yazı olmuştur.

