
Neden bir site açmalıyız? 

 

Dünyaca ünlü blog  yazarı John Chow blog açmadan önce pek çok iş mülakatına 

katılmış ve hepsinden olumsuz cevap almış bir isimdir. John sonraları 

teknolojiye olan merakını tutkuya dönüştürmek adına bir teknoloji bloğu açmış 

ve şimdi ayda milyonlar kazanıyor. Bu blog haricinde internetten para kazanma 

yollarını anlattığı blog’u ise oldukça popüler hale gelmeye başlamış ve bu blog 

üzerinden de ayda milyonlarca dolar para kazanmış ve hala da kazanmaya 

devam ediyor. Peki John bunu nasıl başardı? John, çevresindeki hiç kimse ona 

inanmazken o kendisine güvenerek ve hayal kurmaya cesaret ederek bu işi 

başarmış birisidir. Evet kendinize güvenmek ve hayal kurmak. Sizin hayal 

kurmaya cesaretiniz var mı? Ben özellikle bayanlarımıza ve gençlerimize 

seslenmek istiyorum. Sosyal medya sitelerinde ya da oyun oynayarak vaktinizi 

öldürmeyin. İnterneti faydalı kullanarak hem kendinize hem de sevdiklerinize 

büyük faydalar sağlayabilirsiniz. Yeter ki inancınız olsun. Kendinize güvenin 

hayal kurmaktan korkmayın. İlk olarak bayanlarımızdan başlamak istiyorum. 

Bayanlarımızın erkeklerden daha fazla ilgi duyduğu ve severek yapabileceği pek 

çok alternatif mevcuttur. Örneğin; neden bir bayanımız yemek tarifleriyle ilgili 

bir site açmasın. Pek çok bayanın üzerinde ehemmiyetle durduğu ve günlerinin 

büyük bir bölümünü mutfakta geçirdiğini biliyoruz. Yemek tariflerinizi 

yayınladığınız bir sitenizin olduğunu düşünsenize her gün farklı yemek 

tarifleriyle süslediğiniz bir site… Ne kadar güzel olurdu öyle değil mi? Hem bu 

sayede zamanla sitenizi geliştirerek sitenize reklam alabilir ve sizde hatırı sayılır 

paralar elde edebilirsiniz. Böylece aile bütçenize de katkınız olmuş olur. John 

Chow diyor ki günlük 1 saatinizi sitenize ayırır ve özgün makaleler yazarsanız 

inanın sizde iyi paralar kazanabilirsiniz. Her şeyden de önemlisi şunu ifade 

etmekte fayda vardır. Bu işi severek yapmalısınız. Başlangıçta para kazanmak 

sizin için ikinci planda olmalıdır. Sonrasında zaten yavaş yavaş isteseniz de 

istemeseniz de para kazanmaya başlayacaksınız. Eğer severek bu işi 

yapmazsanız başarılı olamazsınız. Gençlerimiz ise boş uğraşlar peşinde 

koşmaktan zevk alıyor. Oyun oynayarak, sosyal medyalarda vakit geçirerek 

gençliklerini heba ediyorlar. Halbuki daha gençken bir site kursanız ve onu 

geliştirseniz ileride parasal anlamda sıkıntı çekmeyeceksiniz. Her şeyden de öte 

hem kendinize hem çevrenize yarar sağlamış, herhangi bir konu hakkında bilgi 



paylaşımı yaparak yardımcı olmuş olacaksınız. Yazmak aynı zamanda sizi 

geliştirecek ve hayata daha geniş pencereden bakabilmenize olanak 

tanıyacaktır. Çoğu gencimizin bu noktada maalesef kendilerine güvenleri yok. 

Ben bunu görüyorum ve inanın çok üzülüyorum. Amerika’da 9 yaşında bir çocuk 

yazılım alanında kendisini geliştirip Firefox’un bir açığını buluyor ve hemen 

Firefox yetkililerine bu konu hakkında bilgi vererek tarayıcının güvenliğini 

sağlıyor. Sonuç; çocuk bu yaşında milyoner oluyor. Bu ve buna benzer pek çok 

örnek sıralayabilirim. Sizin neyiniz eksik? Neden kendinize güvenmiyorsunuz? 

Bu yazıyı yazmaktaki amacım sizi rencide etmek değildir yol göstermektir. Ben 

istiyorum ki gençlerimiz uyansın. Kendilerini geliştirsin ve mutlu bir yaşam 

sürsün. Peki bunu nasıl yapabiliriz, yani nasıl site açabiliriz? Eskiden olsa belirli 

bir kod bilgisine sahip olmadan site açmak çok zordu. Ancak günümüzde gelişen 

teknoloji beraberinde pek çok kolaylığı da getirdi. Artık site açmak ve 

tasarımlarını yapmak sadece 1 saatinizi alıyor. Evet yanlış okumadınız sadece 1 

saat… Üstelik bu hizmeti veren yerli yabancı pek çok firma mevcuttur. Bu 

firmalar içerisinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Fakat ben burada size sadece tek 

bir firmadan bahsedeceğim. O da John Chow’un tavsiye ettiği firma olan 

Hostgator. Hostgator yabancı lokasyonlu, içerisinde milyonlarca domain ve 

hosting barındıran oldukça güvenilir bir firmadır. Hatta dünyaca ünlü blog yazarı 

John bile Hostgator üzerinden site açmıştır. Şimdi adım adım nasıl site 

açacağımızı görelim. İlk olarak aşağıdaki linke tıklayanız ve Hostgator’un resmi 

sitesini açınız. 

Link: https://partners.hostgator.com/c/449924/177309/3094 

 

Daha sonra ana sayfada üst şeritte sol tarafta web hosting yazısını göreceksiniz. 

Ona tıklayınız. Karşınıza üç adet plan çıkacaktır. 

 

https://partners.hostgator.com/c/449924/177309/3094


 

Gördüğünüz üzere sitede üç adet plan mevcuttur. İlk plan, yani Hatchling Plan 

ekonomik paket isteyenlerin tercihidir. Ben ise sizlere Baby Plan’ı tavsiye 

ediyorum. Çünkü baby plan size sınırsız domain, yani alan adı ve pek çok özellik 

vermektedir. İlk planda sadece tek bir alan adı alabiliyorsunuz. Bu arada 

domain, yani alan adının ne olduğunu merak edenlere hemen söyleyelim. 

Domain ‘’.com .org .net’’ gibi adreslere verilen addır. İnsanların sitenizi bulması 

için gereken adrestir.  Planlara ait fiyatları tek tek inceleyelim. İlk plan 

gördüğünüz gibi 3.95$ aylık olarak ücretlendirilmiştir. Bu aylık ücret, ben 1 yıllık 

almanızı tavsiye ediyorum. Yani ilk paket için 1 yıllık ücret 345 TL oluyor. Aslında 

gereksiz şeylere harcadığımız paraları düşünürsek çok da yüksek bir fiyat değil 

öyle değil mi? Tek sefer de 345 TL ödeyerek sitenizi satın alıyorsunuz. Bu 

firmanın sevdiğim en önemli yanı ise teknik destek sağlıyor olmalarıdır. 

Firmanın aynı zamanda Türkiye’de de şubesi mevcuttur. Yani Türkçe destekte 

alabilirsiniz. Baby plan ise 5.95$ dolar üzerinden aylık olarak ücretlendirilmiştir. 

Bunu da 1 yıl olarak hesapladığımız 900 TL’ye denk geliyor. Arada çok bir fark 

olmadığını görebilirsiniz. Ben çok aşırı profesyonel bir site açmak istiyorum 

diyorsanız Business plana da göz atabilirsiniz. Aynı tarifeden ücretlendirilse de 

ek masrafları çıkabilir. Biz ilk plan üzerinden giderek nasıl site açacağımızı 

görelim.  ‘’sign up now’’ yazısına tıklayınız karşınıza böyle bir sayfa gelecek. 

 

 



 



En başta Enter your domain yazısının yanındaki boşluğa sitenize vermek 

istediğiniz adı seçin ve yandaki kutucukta ‘’com’’un işaretli olduğundan emin 

olun. Bu ilk adımımızdı şimdi ikinci adımda package type yazısının yanında yer 

alan kutucuktan yukarıda göstermiş olduğum planlardan birini seçiniz. Hemen 

altında Billing Cycle yazısının yanın da 36 months yazısını göreceksiniz. 

Kutucuğa tıklayın ve 12 month yazısını seçin yani 1 yıl. Onun altında da 

username yani kullanıcı ad bölümü yer almaktadır. Buraya da istediğiniz 

kullanıcı adını girebilirsiniz. Akabinde altta security pın yani şifre girmeniz 

istenecek kendiniz bir şifre giriniz. İkinci bölümü de tamamladığımıza göre şimdi 

de üçüncü bölüme geçelim buraya kendi kişisel bilgilerinizi gireceksiniz. Hemen 

yanında credit kart yazan bölüme gelip kredi kartı bilgilerinizi girmeniz 

gerekmektedir. Firma ödemeleri kredi kartı ve paypal üzerinden alıyor. Ancak 

paypal ülkemizde kapalı olduğundan site açabilmeniz için kredi kartınızın olması 

gerekmektedir. Şimdi geldik dördüncü bölüme burada aslında bir oynama 

yapmak istemiyorum. Ancak fiyatı biraz daha düşürmek adına ilk kutucukta yer 

alan işareti kaldırabilirsiniz. Bu sitenizi hackerlardan koruyan bir özelliktir. 

Ancak maddi durumunuz el vermiyorsa o seçeneği kaldırmanız mümkündür. 

Beşinci bölüme ise kupon kodu gireceğiz. Şanslısınız çünkü bu yazıyı ilk okuyana 

Hostgatordan %25 oranında indirim kazanacağı kodu vermiş olacağım. Evet 

yanlış okumadınız %25’lik indirim kodunu bu yazıyı okuyan ilk kişiye veriyorum. 

Şanslı kişi sen, kodunu alıp siteni gönül rahatlığıyla açabilirsin. İşte kodun: 

‘’25MODEL’’ kod sadece bir kullanımlıktır. Bu yazımı okuyan ilk kişiye 

armağanımdır.  Geldik son bölüme bu bölümde artık yapmamız gereken tek şey 

toplam tutarı görüp kullanıcı şartlarını kabul ediyorum(I have read and agree to 

the) seçeneğini işaretleyerek ‘’Checkout Now’’ yani satın alıyorum tuşuna 

tıklayarak işlemi tamamlamak olacaktır. Alttaki resimde gördüğünüz gibi 

kuponu girdiğimizde fiyat 115$’a indi siz Hackerlardan korunmak için olan tuşu 

da, yani ilk kutucuktaki işareti kaldırırsanız fiyat daha da inecektir. Siteniz artık 

hazır hayırlı olsun. Artık sizin de bir siteniz oldu. Tasarımı ise tamamen size 

kalmış destek almak isterseniz Google’a Hostgator destek yazarak destek 

ekibine ulaşabilirsiniz. 



 

Link:  https://partners.hostgator.com/c/449924/177309/3094 

(ctrl+tıklayın) 

 

Hemen Siteni Kurmaya Başla! 

 

Hayal kurabilecek kadar cesaretli misiniz?  

 

Bu yazı hayal kurabilecek kadar cesareti olan insanlara ithaf edilmiştir. Sizde bir 

John Chow olabilirsiniz. Sadece inanın… Gayret edin… Sizde başarabilirsiniz. 

Hemen Siteni Kurmaya Başla! 

Link: (Kopyala ve Adres Satırına Yapıştır.) 

                      https://partners.hostgator.com/c/449924/177309/3094 

https://partners.hostgator.com/c/449924/177309/3094


 

 


