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Etohum yedinci yılını kutluyor!
Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı
programı ve erken aşama yatırımcısı
Etohum, bugün tüm dünyada tanınan,
Türkiye’den çıkan girişimleri global arenaya
taşıyan ve gelecek vadeden yabancı
girişimlere yatırım yapan bir organizasyon
olarak yedinci yılını kutluyor.
Gelecek vadeden başarılı girişimcileri
yatırımcılarla buluşturarak 2008’den bu yana
yeni ekonominin hareketlenmesinde aktif rol
oynayan Etohum, farklı sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlerden üniversitelerin kuluçka
merkezlerine, dünya çapındaki yatırımcı ve
mentorlardan risk sermayesi şirketlerine
kadar girişimcilik ekosistemini oluşturan tüm
aktörlerle işbirliği halinde çalışarak, yedi yıl
içinde Türkiye’yi ve girişimcileri yepyeni bir
dünyayla tanıştırdı.
Bu süre içinde Türkiye’de iş dünyasının ve
ekonomik kültürün çok da hoşnut olmadığı
“başarısızlık” kavramı üzerine özel bir zirve
bile düzenleyen Etohum, her seferinde
girişimcilerin, hayallerin ve düşüncelerin
sınırlarını zorlamayı başardı; daha iyisini
yapmak ve daha ileri gitmek için girişimcilere ve
yatırımcılara ilham verdi.
Her yıl düzenlenen Startup İstanbul
buluşmasını bölgenin en önemli internet
ve girişimcilik etkinliği haline gelen Startup
Turkey konferasıyla destekleyerek Türkiye’den
çıkan girişimcileri dünya girişimcilik arenasına
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taşımayı başaran Etohum, Avrasya’dan Afrika
ve Avrupa’ya kadar artan bir ivmeyle her yıl
yaklaşık 50 ülkenin temsilcilerini ağırlamaya
başladı. Artık gelenekselleşen San Francisco ve
Londra organizasyonları ise, girişimcilerin ve
yatırımcıların ufkunu genişletmeyi, “network” adı
verilen o kritik iş bağlantılarını okyanus ötesine
taşımayı başardı.
Etohum, kitlesel fonlamadan halk ulaşım
bilgilendirme sistemlerine, mobil oyun
geliştiricilerden yenilikçi online yayıncılık
çözümlerine kadar pek çok farklı alanda
geleceğin teknolojilerini yaratma hedefiyle
yola çıkan girişimleri destekleyerek, her
seferinde yelpazeyi biraz daha büyüttü. Yedi
yılda “girişimciliğin 5n1k’sı”nı yazan Etohum,
Türkiye’nin girişimcilik haritasını renklendirdi.
Nereden nereye?
“Yedi yıl çok kulağa çok uzun bir süre gibi
gelmese de aslında yedi yıl öncesine göre çok
şey değişti” diyen Etohum Kurucusu Burak
Büyükdemir, dünden bugüne girişimcilik
ekosistemini şöyle özetliyor:

“Bu süreçte girişimcilik ‘bir işte dikiş
tutturamayanların hayali’ olmaktan, milyon
dolarlık şirketler yaratan bir iş tercihine
dönüştü. Başlarda neredeyse hiç yatırımcının
bulunmadığı ekosistemde, bugün birçok
önemli yatırım platformu bulunuyor. O
günlerde küçük toplantı odalarında yapılan
girişimci buluşmaları, bugün en büyük
konferans salonlarına taşınmış durumda.
İlk Startup Turkey’i 40 kişiyle düzenlemiştik.
Bu yıl ise Startup Turkey 2015, dünyanın dört
bir yanından gelen 1.500 kişiyi buluşturdu.
Elbette yolun başlarında olduğumuzu biliyoruz.
Türkiye’de girişimciliğin gitmesi gereken uzun
bir yol var.
Ancak yedi yılda hep birlikte önemli işler
başardık ve Türkiye ekonomisine önemli
girişimler kazandırırken melek yatırımcılığın
gelişmesi adına Bireysel Katılım Sermayesi
Sistemi’nin geliştirilmesi için çok çabaladık.
Bir sonraki yedinci yılımızı kutlarken de tüm
ekosistemin çok daha ilerlemiş olacağından
eminiz. Bu yolda bizlerle birlikte olan
tüm iş ortaklarımıza, destekçilerimize ve

girişimcilerimize teşekkür ederiz. Birlikte nice
yıllara!”
Rakamlarla 7 yılda Etohum
Etohum 7 yılda Startup Turkey, Startup
İstanbul, Girişimcilik Zirvesi, Başarısızlık Zirvesi,
Master in Growth, Etohum Café gibi her yıl
düzenlenen 350 toplantıya 70.000 katılımcı
çekti, toplantılar sırasında online olarak
400.000 tekil kullanıcıya ulaştı.
Bu sure içinde birbirinden farklı
girişimcilerin ve yatırımcıların yer aldığı 1500’ü
aşkın online video üreten Etohum’un web
sitesi de 7 yılda 1.350.000 erişim aldı.
Etohum 2008-2015 yılları arasında 12.000
girişimci başvurusu aldı, bu başvurular
arasından 1.900 girişimciyle yüz yüze görüştü.
Etohum’un zorlu süreçleri sonunda
seçilen 250 girişimin yarısı ise 7 yıl sonunda
hala ayakta kalmayı başarırken, Etohum’un
ortak olduğu 60 girişimden 20’si girişimcilik
ekosisteminde önemli bir konuma ulaştı.
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Türk uzmanlar Hacking’in süper liginde!
Siber Bülten’in duyurduğu ve siber güvenlik
camiasının heyecanla beklediği iki önemli
etkinlik bu ay ABD’de gerçekleşiyor. Hacking
dünyasının gözü kulağı iki hafta boyunca Black
Hat ve DEF CON konferanslarının yapılacağı Las
Vegas’da atacak.
Özel sektör temsilcilerinin, siber güvenlik
araştırmacılarının, güvenlik uzmanı ve
hackerların katıldığı ve en yeni çalışmaların
sunulduğu dünyaca ünlü bu konferanslara
Türkiye’li uzmanların da katılımı dikkat çekiyor.
1-6 Ağustos arasında gerçekleşen BlackHat’e
güvenlik uzmanları Bahtiyar Bircan, Gökhan
Alkan ve ABD’de öğretim görevlisi olan
Engin Kırda katılacak. Bircan ve Alkan sızma
testlerinde otomasyon sağlayan HEYBE adlı
kit’in sunumunu yapacak. Noertheastern
Üniversitesinde yazılım ve ağ güvenliği
çalışmaları yapan Engin Kırda da sektörün
‘baş belası’ olarak nitelenen fidye yazılım
(ransomeware) ile ilgili ‘Çoğu fidye yazılım
sandığınız kadar karmaşık değil’ başlıklı bir
sunum yapacak.
BlackHat’ten hemen sonra 6-9 Ağustos
tarihlerinde yine Las Vegas’da gerçekleşecek
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olan DefCon’da da güvenlik uzmanı Fatih
Özavcı, Christos Archimandritis ile birlikte
VoIP hackleme üzerine ‘VoIP Haking Sanatı’
başlıklı oldukça ilgi çekici bir workshop
düzenleyecek. Özavcı’nın dışında DefCon’a
katılacak başka bir Türkiyeli de Hollanda
Telekomu’nda (KPN) çalışan Ömer Coşkun.
Coşkun da özellikle Snowden belgelerinden
sonra ortaya çıkan ve devletlerin telekom
şirketlerini hedef alan saldırılarını irdeleyen bir
konuşma yapacak.
Yirmi yıldan daha fazla süredir düzenlenen
konferanslar siber güvenlik sektörünün
geleceğinin konuşulduğu temel etkinlikler
olarak biliniyor. 90’ların ilk yarısında iki
konferansı da organize eden Jeff Moss bir
dönem ABD Başkanı Barack Obama’ya da
danışmanlık yapmıştı.
Moss bu sene düzenlenenCyCOn
konferansında yaptığı konuşmada akademik
konferansların siber güvenliği takip etmek
için yeterli olmadığına değinerek, “Akademik
konferanslarda sunum yapanlar 5 sene geriden
geliyor. İşin garibi kendilerini 5 sene ileride
görüyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Fortinet, Meru Networks‘u satın aldı!
Siber güvenlik ve tehdit istihbaratı alanında lider firmalardan
biri olan Fortinet, akıllı Wi-Fi ağ çözümleri sunan ve geçtiğimiz
yılı 90.9 milyon dolarlık bir ciroyla kapayan Kaliforniya merkezli
Meri
Networks’ün
satın
almasını
tamamladığını
duyurdu.
Satın almanın gerçekleşmesiyle birlikte
kablosuz ağ güvenliğine yönelik vizyonunu
güçlendiren ve ürün portföyünü çeşitlendiren
Fortinet, kurumsal büyüme stratejisi
doğrultusunda 5 milyar dolarlık kurumsal WiFi pazarına açılarak entegre, akıllı ve güvenli
kablosuz ağ çözümlerini dünya çapındaki
müşterilerine sunma fırsatını yakaladı.
Fortinet’in güvenli Wi-Fi pazarlarında başarısı
kanıtlanmış çözümleri, FortiAP güvenli kablosuz
erişim noktaları ve kurumsal şubeler ile küçük
ölçekli işletmelere hitap eden FortiWiFi entegre
güvenlik araçlarıyla birlikte, şirketin “gelişmiş
teknolojiler” portföyündeki en hızlı büyüyen
arasında yer alıyor. Meru tarafından geliştiren
akıllı Wi-Fi çözümlerinin Fortinet portföyüne
eklenmesi ise, her an, her yerde, şirketler, eğitim
kurumları, hastaneler ve turizm işletmeleri gibi
yüksek kapasiteli iş yükü ve yüksek yoğunluklu
kablosuz kullanıcı barındıran tüm ortamlarda,
yüksek performanslı, güvenli ve kesintisiz bir
kullanıcı deneyiminin devamlılığı anlamına
geliyor.
Fortinet Kurucusu, Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Ken Xie, “Her türlü olası
saldırı vektörlerine karşı müşterilerimizi, veri
merkezlerinden bulut ortamlarına ve son
kullanıcı cihazlarına kadar, siber tehditlere
karşı kesintisiz bir şekilde korumak ve ihtiyaç
duydukları görünürlüğü onlara sunmak amacıyla
pazar liderliğini elinde bulunduran uçtan uca
güvenlik platformumuzu güçlendiriyoruz.

Meru satın almasının, içinde bulunduğumuz
mobil çağda farklı ölçeklerdeki işletmelerin
güvenli kablolu ve kablosuz ağ sistemleri
kurmasına yardımcı olacak yeni çözümler
ve hizmetler geliştirmemizi sağlayacağına
inanıyoruz” diyor.
Fortinet ve Meru müşterileri, Fortinet’in
mobil son kullanıcılar için sunduğu güvenli ve
kesintisiz bağlantı hizmetinden yararlanırken,
her iki şirketin kanal iş ortakları da pazara
sunabilecekleri ürün çeşitliliğinden sonuna
kadar faydalanabilecek. Meru çalışanları ise, tüm
işlemler tamamlandığında resmi olarak Fortinet’in
çalışanı olacak.
Fortinet, satın almayla bağlantılı olarak, her
bir Meru hissesi için 1.63 dolar ödüyor. Bu da öz
sermaye değeri açısından 44 milyon dolarlık bir
işleme karşılık geliyor.
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Google Bilim Fuarı 2015’te Türkiye’den 5 finalist proje!
Şubat 2015’te dünya genelinden yaratıcı
13-18 yaş arası öğrencileri dünyayı değiştirecek
fikirlerini paylaşmaya davet eden Google Bilim
Fuarı’nın 2015 finalistleri belli oldu. 90 finalist
arasında Türkiye’den 5 finalist proje yer alıyor.
Öğrencilerden dünyayı değiştirebilecek
bir fikri hayata geçirmelerini ve bunu Google
Bilim Fuarı kapsamında paylaşmalarını isteyen
Google, aylar süren değerlendirme sonucunda
90 finalisti belirledi.
Bu süreçte dünya genelinde var olan
sorunlara çözüm bulma çabasıyla; kalp
hastalıklarının erken teşhisinden otomatik
toprak nemlendirme sistemine kadar uzanan
binlerce proje ile dünyanın her yerinden
başvurular alındı.
Aylar süren titiz değerlendirmelerin ardından
bu yılın 90 bölgesel finalisti belli oldu. Finale
kalan bu projeler bilimsel ruh, yaratıcılık ve
küresel yaklaşımlarıyla diğerleri arasından
sıyrılmayı başardı. Bu yılın bölgesel finalist olarak
seçilen projeleri arasında Türkiye’den de beş
finalist proje yer alıyor. Türkiye’den katılan 5
finalist proje şu şekilde:
•

•
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TED Ankara Koleji – Sema Akkurt‘Kaçınılamaz Atıkların Doğal
Antianjiojenik’lere Dönüştürülmesi
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi – Cem
Buğra Kabaoğlu- ‘Yaraları İyileştiren Sprey’ –

Yaraların İyileştirilmesinde Mezenkimal Kök
Hücre ve Epitel Doku Hücrelerinin Kullanımı
•

TED Antalya koleji – Gaye Satılmış – Alper
Yılmaz- Elektrospinning Yöntemi İle
Üretilen Nanomanyetit Katkılı Nanolif İle
Elektromanyetik Dalgalardan Korunma
Kalkanı

•

Özel Ege Lisesi – Berker Alpöz, Mustafa
Emin Tos- Görme Engelliler İçin Tasarlanmış
Pasif RFID Tabanlı Akıllı Sinyalizasyon ve
Navigasyon Sistemi

•

Özyeğin Üniversitesi – Metehan Emlik –
Küresel Olmayan Astronomik Cisimler İçin
İniş Sistemi Tasarımı Projesi

Bölgesel finale kalan 90 genç bilim insanı
21 Eylül’de Mountain View Kaliforniya’da
düzenlenecek ödül törenine katılacak ve 20
Global Finalist olmak için yarışacak.
Ödüller arasında Scientific American ve
Google’dan 100 bin dolarlık burs ve sınıf
yardımı, Galapagos Adaları’na National
Geographic Gezisi, Danimarka’daki merkezinde
LEGO tasarımcılarını ziyaret etme fırsatı ve
Virgin Galactic’in Mojave Havacılık ve Uzay
merkezindeki yeni uzay gemisi turu yer alıyor.
Bu yıl ayrıca İlham veren Eğitimci Ödülü’nün
yanı sıra çevre veya sağlık sorunlarına yönelik
bir proje için Toplumsal Etki Ödülü de verilecek.
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Startup İstanbul’un sürpriz isimleri belli oldu
Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı
ve erken aşama yatırımcısı Etohum, 3-5 Ekim
tarihleri arasında düzenleyeceği Startup
İstanbul etkinliğinin merakla beklenen isimlerini
açıkladı.
Yatırımcı ve girişimci kimlikleriyle dünya
çapında tanınan isimlerin arasında bir de dijital
pazarlama ustası var.
Skype’ın ilk yatırımcısı olarak sektörde
önemli bir yere sahip olan Danimarkalı
Morten Lund, Nalden ismiyle tanınan
WeTransfer’in kurucularından Ronald Hans
ve dijital pazarlama konusunda dünyanın
tanınmış isimlerinden Kimberly Kadlec, Startup
İstanbul’un bu yılki konuşmacıları arasında yer
alacak.
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Son 15 yılda 100’den fazla yatırım Morten
Lund’dan!
2000’li yıllardan bu yana 100’ün üzerinde
girişime yatırım yapmış olan Morten Lund,
yatırım alanındaki 15 yıllık tecrübesini 3-5
Ekim tarihleri arasında Startup İstanbul
katılımcılarıyla paylaşacak.
43 yaşında olmasına rağmen yatırımcı
olarak önemli bir tecrübeye sahip olan Lund,
üniversiteyi yarıda bırakıp iş dünyasına atılan
isimlerden. İlk şirketi Neo Ideo’yu 1996 yılında
kuran Lund, iletişim danışmanlığı hizmetlerine
odaklanan şirketini üç yıl sonra Leo Burnett’e
satarak yeni kurulan girişimlere ilk aşama
yatırımları yapmaya başlayan, günümüzün en
etkili yatırımcılarından biri.

Yatırım yaptığı ZYB, Zecco.com, PolarRose, Maxthon, Bullguard, Tradeshift, AirHelp,
Itembase, LundXY, OnlyXO gibi şirketlerin en ünlüsü ise Skype. Morten Lund’un Skype’a
ilk yatırımı yapmasının ardından şirket 2005 yılında eBay’e 2,5 milyar dolar değerle
satılmış, 2011 yılında ise Microsoft, Skype’ı 8,5 milyar dolara satın almıştı. Morten Lund,
bugünlerde sahibi olduğu yatırımcı ve girişimci hızlandırma şirketleriyle startup’lara
destek vermeye devam ediyor.
Blogdan WeTransfer’e “Nalden” etkisi: Ronald Hans
Nalden.net isimli bloguyla önemli bir etki yaratan ve bu sayede Nalden ismiyle ünlenen girişimci Ronald Hans, WeTransfer’in kurucularından biri olması nedeniyle girişimcilik ekosisteminde dünya çapında şöhrete sahip olan isimlerden biri. 13 yaşında web
sitesi tasarlamaya başlayan Hans, bugün teknoloji, internet, tasarım ve girişimcilik alanında “genç uzman”lardan biri olarak kabul ediliyor. WeTransfer’in yanında PresentPlus
isimli bir dijital tasarım stüdyosu girişimi daha bulunan Nalden, mobil teknolojiler, ürün
pazarlama ve iş stratejileri alanındaki deneyimleriyle Ekim’de Startup İstanbul’da yer
alacak konuşmacılar arasında yerini almış durumda.
Dijital pazarlama ustası: Kimberly Kadlec
Dijital pazarlama dünyasının yakından tanıdığı Kimberly Kadlec, öğrencilik yıllarından bu yana pazarlama sektöründe çalışan ve görev aldığı bazı şirketlerde başkanlık
seviyesine kadar yükselmiş bir isim. Kadlec, ayrıca 1998 yılında kurduğu Shady Shane
şirketinde de üç yıllık başarılı bir girişimcilik tecrübesine de sahip. CV’sinde Johnson
& Johnson ve AOL gibi şirketler bulunan Kadlec bugünlerde StarCom MediaVest grubunun başkanlık görevini yürütüyor.
Erken kayıt avantajlarından faydalanarak 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan
Startup İstanbul’a katılmak ve ekosistemde yarattıkları farklarla öne çıkan isimleri bizzat
yerinde dinlemek isteyenler, http://startupistanbul.com/register adresinden kayıt
yaptırabilirler.
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Bitnami tarafından geliştirilen ilk hibrit bulut VMware vCloud Air,
uygulama geliştirme, test etme ve kurma aşamalarını geliştiriciler
için kolaylaştırıyor. VMware vCloud® AirTM ile sunulan Bitnami
Launchpad ise, vCloud Air üzerinde 100’den fazla uygulama ve
geliştirme ortamı açmayı kolaylaştıran sade bir kullanıcı arabirimi
işlev görüyor. Sunucuyu, dakikalar içinde vCloud Air üzerinde aktif hale getirmek için vCloud kullanıcılarının tek yapması gereken,
https://vmware.bitnami.com adresindeki herhangi bir uygulamayı
tıklayıp sunucu boyutu ve bölge gibi çeşitli yapılandırma seçeneklerinden birini seçerek “launch” (başlat) tuşuna basmak.
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Bitnami ve VMware işbirliğiyle vCloud
Air OnDemand için “tek tıkla” Uygulama ve Geliştirici Yığınları Kurulumu

Bitnami ve VMware, vCloud Air OnDemand
için “tek tıkla” Uygulama ve Geliştirici Yığınları
Kurulumu’nu mümkün kılan yeni VMware vCloud
Air hizmeti ile kullanıcıların karşısına çıktı. VMware
vCloud Air, işletmelere kendi sistemlerindeki
BT altyapısını kesintisiz bir şekilde genel bulut
üzerinde yapılandırma şansı tanıyor.
Ortaya çıkan hibrit bulut, müşterilerin mevcut
uygulamalarıyla uyumlu çalışabildiği gibi, aynı
zamanda işletmelerein bulutta çalışabilen yeni
uygulamalar geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu
da işletmeler için güvenli ve güvenilir bir ortamda
iş süreçlerine çeviklik ve üretkenlik katıyor.
VMware vCloud Air OnDemand için geliştirilen
Bitnami Launchpad ise, farklı ölçeklerdeki bulut
ortamlarında yalnızca birkaç tıkla başlatılabilen,
tümüyle yapılandırılmış ve kullanıma hazır
bulut şablonları sunuyor. Bu özellik, herhangi
bir ek ayar gerektirmeden kullanıcıların
uygulamaları yapılandırmasını ve geliştirme
ortamları tasarlamasını kolaylaştırırken, aynı
zamanda bulutla ilgili zorlukları ortadan
kaldırarak kullanıcılara çok daha fazla sayıda
çalıştırılabilir uygulama sunuyor ve hibrit bulutta
uygulamalarını çalıştırmak isteyen kullanıcılar

için düşük sürtünmeli bir yol oluşturuyor.
Bitnami’nin önceden yapılandırılmış ve optimize
edilmiş bulut görüntüleri kolay çalıştırılabilecek
şekilde tasarlandı. Teknik detaylara hakim olan
ve olmayan tüm kullanıcılar için bulutta uygulama
çalıştırmayı kolaylaştıran hizmet, sürekli olarak
uygulamaları güncelleyerek kullanıcı deneyimini
en üst seviyeye taşıyor.
Kullanıcılar, VMware vCloud Air Bitnami
Launchpad sayesinde dakikalar içinde bulut
üzerinde uygulamaları çalıştırabiliyor. Bitnami,
aynı zamanda eksiksiz ve standart hale getirilmiş
geliştirme yığınları ve araçları sayesinde uygulama
geliştirmek ve test etmek için ideal bir hizmet
olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor ve Drupal,
Joomla, WordPress gibi çok sayıda popüler
sunucu yazılım görüntüleri için en geniş kaynağı
sunuyor.
Bitnami COO’su Erica Brescia, “Bitnami
bünyesindeki sanal makine görüntüleri, Bitnami
kullanıcıları arasında son derece popüler oldu.
VMware vCloud Air OnDemand’i destekleyen
hizmetimiz, kurumsal kullanıcılarımızın özel bulut
ve genel bulut ortamları arasında uygulamalarını
kesintisiz bir şekilde taşıma imkanı tanıyor” diyor.
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VMware Bulut Hizmetleri Ürün Yönetimi
Kıdemli Müdürü Michael Cincinatus ise,
işbirliğiyle ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürüyor:
“vCloud Air OnDemand’e tık tıkla uygulama ve
geliştirici yığınları kurulum özelliğini getirmek
amacıyla Bitnami’yle birlikte çalıştığımız için
son derece mutluyuz. VMware vCloud Air
için geliştirilen Bitnami Launchpad sayesinde
kullanıcılar, kendi sistemlerindeki altyapıyla
uyumlu bir şekilde hibrit bulut üzerinde
uygulamalarını çalıştırabilecekler.”
Vmware vCloud Air Bitnami Launchpad ile
Tek Tıkla Kurulum hakkında daha fazla bilgi
almak için www.bitnami.com/vmware, Bitnami
Launchpad erişimi için de www.vmware.bitnami.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz. VMware
müşterileri ise http://vcloud.vmware.com/service-offering/virtual-private-cloud-ondemand
adresi üzerinden kayıt yaptırarak dakikalar
içinde Bitnami Launchpad’i kullanıma alabilirler.
Bitnami hakkında
San Francisco merkezli Bitnami, tek bir tıkla
masaüstü bilgisayarlardan, sanal makineler-
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den veya bulut sistemleri üzerinden indirilebilen
popüler sunucu uygulamaları ve geliştirme ortamlarını barındıran bir kitaplıktır. Bitnami.com,
her ay bir milyondan fazla kurulum ile dünyanın
en popüler uygulamalarını tek bir çatı altında
toplayan web sitelerinden biridir. Bitnami uygulamaları, her platformda istikrarlı, güvenli ve güncel
bir kullanıcı deneyimi sunarken, aynı zamanda
uygulamaların yapılandırılması konusunda da kullanıcılara destek olmaktadır. www.bitnami.com
VMware hakkında
VMware (NYSE:VMW) Bulut Çağı’nda işletmelerin büyümelerine olanak sağlayan görüntüleme
ve altyapı çözümlerinde lider bir şirkettir. Müşteriler, Bilgi İşlem kaynaklarını devrim niteliğinde
ve özel gereksinimlerini temel alan bir şekilde
geliştirmelerine, sunmalarına ve tüketmelerine
yardımcı olmak üzere VMware’e güvenmektedir.
2014 gelirleri 6 milyar ABD Doları olan VMware’in
500.000’den fazla müşterisi ve 75.000’den fazla
iş ortağı vardır. Merkezi Silikon Vadisi’nde olan
şirketin tüm dünyada ofisleri bulunmaktadır. Şirket hakkında daha fazla bilgi www.vmware.com
adresinden edinilebilir.

Kurumsal Mobilite Yönetimi’nde en büyük
pazar payı VMware’in AirWatch çözümünde!
Kurumsal mobil yönetim ve güvenlik
çözümleri sağlayıcısı Airwatch, bağımsız araştırma kuruluşu IDC’nın hazırladığı Kurumsal Mobilite Yönetimi (EMM) Uluslararası Yazılım Pazar
Payı raporunda, gelir ve pazar payı açısından
2014’ün en büyük EMM sağlayıcısı seçildi.
Dünyanın lider Kurumsal Mobilite Yönetimi
(EMM) hizmet sağlayıcısı VMware AirWatch®,
IDC’nin her yıl hazırladığı Kurumsal Mobilite
Yönetimi (EMM) Uluslararası Yazılım Pazar Payı
raporunda, 2014 gelirleri doğrultusunda en
büyük EMM hizmet sağlayıcısı olarak konumlandırılırken, aynı zamanda en yüksek pazar payına
sahip şirket olarak kayıtlara geçti. IDC’nin 2014
raporunda esas faaliyet kârı (GAAP) açısından
15 farklı hizmet sağlayıcı incelendi. İnceleme sonunda AirWatch, pazar payı açısından dünyanın
en büyük EMM hizmet sağlayıcısı olarak raporda
yer aldı. Şirketin Yüzde 11.4’lük pazar payı ise
AirWatch’a, çift haneli pazar payına sahip tek
EMM hizmet sağlayıcı unvanını kazandırdı.

AirWatch Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü John Marshall, “İşletmelerin kurumsal
dönüşümü hayata geçirebilmelerini sağlayacak çözümlere odaklanmaya devam ediyoruz.
AirWatch’un IDC tarafından pazar lideri konumuna yerleştirilmesi ve pazarda en hızlı büyüyen
en büyük beş şirket arasında yer alması, pazar
liderliğimizi bir kez daha teyit ediyor. VMware’in
kurumsal mobilite stratejisinin bir parçası olan
AirWatch, müşterilerimize ve her geçen gün
büyüyen partner ekosistemimize en iyi ürünleri
ve hizmetleri sunmaya devam edecek. AR-GE ve
inovasyon çalışmalarına ağırlık vererek EMM pazarındaki hizmetlerimizi geliştirecek, yeni cihazlar
ve işletim sistemleri devreye soktuğumuzda aynı
gün içinde müşterilerimize destek hizmetimizi
sunacak ve sektördeki büyümemizi sürdüreceğiz”
diyor.

IDC raporda, VMware’in AirWatch satınalmasının, şirketin gelirlerini ve pazar payını yükseltmede önemli bir rol oynadığını kaydediyor.
Rapora göre, AirWatch “zaten istikrarlı bir büyüme evresine girmişti”. VMware’in AirWatch’u
kurumsal lisanslama sözleşmelerine dahil
etmesi, ek satışlarını ve desteğini sürdürmesi,
“büyümeye önemli bir ivme kazandırmış oldu.”
VMware’in AirWatch’u satın alması, IDC’ye göre
şirketin masaüstü bilgisayar, uygulama ve veri
alanındaki girişimlerine, daha kapsamlı şirket
stratejisinin bir parçası olarak önemli bir katkıda
bulunacak.
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E-Ticaret hacmi yüzde 35 büyüyerek
2014 yılında 18,9 Milyar TL’ye ulaştı!
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Türkiye e-Ticaret
Pazar Büyüklüğü -2014” raporunu açıkladı. Bu yıl ikincisi
hazırlanan rapor, e-Ticaret sektörünün yıllık yüzde 35’lik
bir artışla 18,9 milyar TL büyüklüğe ulaştığını gösteriyor.
E-ticaretin toplam perakende harcamaları
içerisindeki payı yüzde 1,6 seviyesine ulaştı;
ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle
kıyaslandığında önemli bir büyüme potansiyeli
kendisini gösteriyor.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), birinci
elden kaliteli veri ve doğru rapor üretimiyle
teknoloji odaklı iş kollarının gelişimine ve ülke
ekonomisine katkısına ışık tutmaya devam
ediyor. İlk kez geçen yıl hazırlanan “Türkiye
e-Ticaret Pazar Büyüklüğü ” raporu, Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Sektörünün büyümesi
paralelinde e-Ticaret pazarının da hızlı bir
büyüme kaydettiğini gösteriyor. 2014 yılında
yüzde 35 seviyesinde artış gösteren e-Ticaret,
18,9 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de
e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası
standartlara göre ölçümleyerek kategorize
eden “Türkiye e-Ticaret 2014Pazar Büyüklüğü”
raporu, TÜBİSAD tarafından, Elektronik Ticaret
İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığı,
Deloitte Türkiye proje yönetimi ve ComScore
proje veri ortaklığında hazırlandı. Rapor, TÜBİSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Kemal
Cılız ve TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı
Burak Ertaş’ın yanı sıra, Bankalar Arası Kart
Merkezi –BKM CEO’su Soner Canko, Elektronik
Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye
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Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun konuşmacı olarak
katıldıkları bir basın toplantısıyla kamuoyu ile
paylaşıldı.Basın toplantısının açılış konuşmasını
yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. M. Kemal Cılız, ülke ekonomisinin nispeten
yavaş büyüdüğü bir dönemde, elektronik ticaret
hacminin ve perakende harcamaları içerisindeki
payının güçlü bir artış gösterdiğine dikkat çekti.
Cılız, Türkiye’nin yine de elektronik ticarette
arzu edilen noktada olmadığını vurguladı. Cılız,
“e-Ticaret çok geniş bir ekosistem ve paydaş
haritası için değer ortaya koyuyor. Bu nedenle
e-ticaretin gelişimi, sağlıklı bir hukuki zemin ve
sektörün gelişimine yönelik yasal yapılanmalarla
desteklenmesi gerekir. Böylece e-Ticaret’in
vergi gelirlerinin, istihdamın ve ticari canlılığın
artmasına katkısı daha fazla olacaktır.” dedi.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Medya
ve e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş
“Toplam perakende harcamalarının içerisinde
%1,6 olan e-ticaret payı, gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerle kıyaslandığında, bu alanda önemli
bir büyüme potansiyelimiz olduğunu gösteriyor.
e-Ticaret farklı ve zengin çeşitlilikteki ürün ve
hizmetlere herkesin eşit şartlarda erişmesini
sağlayan önemli bir araç. E-ticarette yapılan
tüm işlemlerin kayıt altında olması, ekonomide
kayıt dışılığın azalmasına, haksız rekabetin
giderilmesine, vergisel anlamda devlet gelirlerinin
artmasına önemli katkılar sağlamaktadır” dedi.

TÜBİSAD Türkiye’de e-Ticaret 2014 Pazar Büyüklüğü
Raporu’nu buradan indirebilir veya TÜBİSAD
Türkiye’de e-Ticaret 2014 Pazar Büyüklüğü
Raporu’nun İnfografik versiyonuna ise buradan
ulaşılarak indirebilirsiniz.
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E-ticaret’in satış lideri cep telefonları oldu!
Tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarını
ortaya koyan sahibindex ‘alışveriş’ verilerine
göre, 2015 yılının ikinci çeyreğinde en çok
cep telefonu satıldı. Türkiye’nin en çok ziyaret
edilen e- ticaret platformlarından sahibinden.
com, 2015 yılı ikinci çeyrek sahibindex
‘alışveriş’ verilerini açıkladı. 2015’in Nisan –
Mayıs - Haziran aylarını kapsayan döneminde,
alışveriş kategorisine girilen ilanlarda ilk
sırayı cep telefonu alırken, onu bilgisayar ve
giyim&aksesuar ilanları izledi.
1 Nisan – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında
sahibindex “alışveriş” verilerine göre, cep
telefonu teknoloji kategosinde en çok satışı
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gerçekleşen ürün oldu. Cep telefonunda en
çok tercih edilen marka ortalama 680 TL’lik
satış fiyatıyla Samsung olurken, onu Apple, LG
ve Nokia takip etti. Akıllı telefonlar içinde ise
en çok satılan cep telefonu altın renkli iPhone
5S oldu. Satışı gerçekleşen cep telefonlarında
Android işletim uygulamalı, dokunmatik ekran
en çok tercih edilen özellikler arasında yer aldı.
İncelenen dönemde sahibinden.com kullanıcıları
dizüstü bilgisayarda en çok HP markasını tercih
etti. Netbook’larda Acer, Tablet PC’de de Apple
kullanıcıların ilk tercihi oldu.Klasik severlerin
tercihi SLR fotoğraf makinelerinde ise en çok
satılan marka Canon oldu. Canon’u, sırasıyla
Nikon ve Sony takip etti.

Siber güvenlik kampı 24 Ağustos’ta başlıyor
Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından Bilgi
Güvenliği AKADEMİSİ (BGA) ve Gazi Üniversitesi
(GÜ) işbirliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik
Siber Güvenlik Yaz Kampı’nın dördüncüsü
bu yıl 24-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında
düzenlenecek.
Eğitimlerin yanı sıra, kamp katılımcıları
bilgi güvenliği alanında deneyim sahibi
akademisyenler, kamu kurumu ve özel sektör
yöneticileri ile bir araya gelecek ve siber
dünyadaki tehditler, alınması gereken önlemler
ve bu alandaki kariyer fırsatları konusunda bilgi
sahibi olacaklar. Kamp esnasında eğitim amaçlı
düzenlenecek CTF yarışmaları ile öğrencilerin

takım çalışması yeteneklerinin güçlendirilmesi
ve kamp sırasında edindikleri bilgilerin
pekiştirilmesinin sağlanması da hedefleniyor.
4 yıldan bu yana toplam 16.000 öğrencinin
başvuru yaptığı kamplara her dönem yaklaşık
30 ile 50 arası öğrenci kabul edilmiş. Sınav ve
değerlendirmeler sonucu seçilen 180 öğrenciye
eğitim verilmiş, bu katılımcıların önemli bir
kısmı ise sektörün farklı kollarında ve kamuda iş
imkanı bulduğu bilgisini paylaşmakta da fayda
var. Katılımcıların konaklama, eğitim ve yemek
giderlerinin de karşılandığı etkinlik hakkında
detaylı bilgi almak, sorularınız ve başvuru için
siberkamp.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
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İstatistik portalı webhosting.info yenilendi!
Web hosting ve alan adı barındırma
istatistikleri yayınlayan Webhosting.info
geçtiğimiz haftalarda yenilendi. 2003 yılında
kurulan ve oldukça uzun süredir mevcut
arayüzü ile yayın yapan webhosting.info aynı
zamanda hantal bir yapıya sahipti ve sayfa
yükleme süreleri de oldukça yüksekti.
Yenilenen yüzü ile dikkat çeken webhosting.
info, tasarımının yanı sıra site hızında da
iyileştirmeler yapmış olacak ki, oldukça hızlı
erişim sağlanabiliyor.
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Bununla birlikte barındırdığı istatistikleri de
yenileyen platform, değişikliğin ilk gününden
itibaren hosting şirkletleri tarafından tepki
çekti. Yayınladığı istatistik raporları doğru
rakamları yansıtmayan webhosting.info,
eski tasarımı ile yayın yaparken yayınladığı
istatistik verilerinden çok farklı veriler içeren
raporları yayına aldı. IP adresi, alan adı ve web
sunucularını tarayarak elde ettiği istatistikleri
yayınlayan webhosting.info’nn bu noktada çok
güvenilir bir istatistik kaynağı olmadığını da
özellikle belirtmemiz gerekiyor.

Alanadlari.com, dünya domain satış listesinde!
Dünya genelinde haftalık alan adı satışlarını
yayınlayan Domain Journal’dan Ron Jackson’ın
Temmuz ayının son haftasında yayınladığı
listede Alanadlari.com platformunda
gerçekleşen satışlara yer verdi.
Alanadlari.com ‘da Temmuz’un son haftası
gerçekleştirilen 100 bin TL’lik hamilelik.com
alan adı satışı ile dünyanın en yüksek değerli
domain satışlarının yayınlandığı DNJournal
listesine girmeyi başardı. Ron Jackson’un
haftalık olarak hazırlayarak her Çarşamba günü

yayınladığı liste, alan adı satışları konusunda
bildirilen en güvenilir liste olarak kabul
edilmekte. Satış listesine hamilelik.com alan
adı satışı ile 6. Sıradan giren alanadlari.com
‘un;
17.850 $ ‘lık Papatya.com
13,500 $ ‘lık esra.com,
8.000 $ ‘lık Ceyda.com
alan adı satışları da listede yer aldılar.
Yayınlanan listede ilk 20’ye 4 satış ile giren
alanadlari.com, Türkiye alan adı pazarında
önemli bir konumda olduğunu kanıtlamış oldu.
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PayU, yeni logosu ve yüzüyle yayında
Sektördeki güçlü konumunu her gün daha da
sağlamlaştıran PayU, web sitesini “hız, basitlik ve etkileyicilik” prensipleri üzerine yeniden inşa etti.
Sunduğu birçok servisle e-ticaret sektörünün
dünya çapındaki liderleri arasında yer alan PayU,
internet sayfası ve logosunu hizmet anlayışı ile
daha da bütünleştirecek bir şekilde baştan aşağı
yeniledi.
Naspers iştiraki ve dünyanın önde gelen
online ödeme sistemlerinden biri olarak
müşterilerine her zaman hızlı, basit, etkili ve akıllı
bir ödeme süreci sunmayı amaçlayan PayU, yeni
web sitesini de aynı prensipler üzerine inşa etti.
Mükemmel altyapıyı güzel tasarım ile
birleştiren yeni sayfada, son kullanıcıyı
yormayacak bir arayüz tasarlandı. Logoda ise
mavinin tonları yerini yeşil tonlarına bıraktı.
Son kullanıcıların, internet sayfasında akıcı
bir şekilde gezinmesini sağlayan PayU, gerek
mevcut müşterilerine gerekse hizmet almayı
düşünenlere doyurucu içerik sunmayı da ihmal
etmiyor.
Yeni internet sayfasını ziyaret eden son
kullanıcılar PayU’nun A’dan Z’ye sunduğu
tüm hizmetlerin detaylarına ulaşabileceği gibi
oldukça kolaylaştırılmış iletişim sistemi ile anında
başvuruda bulunabilecek veya PayU Türkiye ile
doğrudan iletişime geçebilecek.
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Yeni PayU Logosu

Konuyla ilgili konuşan PayU
Türkiye Pazarlama Müdürü
Gaye Ör, “PayU Türkiye olarak
web sitemizi müşterilerimizin ve
sektörün ihtiyaçlarını düşünerek
yeniledik. Yenilenen logomuzun
yansıttığı değerlere uygun olarak,
web sitemiz de etkileşimi yüksek
ve sıcak bir arayüzü olarak şekilde
yeniden tasarlandı. Yeni web
sitemiz, 2015 yılında yapmayı
planladığımız birçok çalışmanın
başlangıcı olduğundan bizim için
oldukça önem taşıyor. Sektörden
ve müşterilerimizden aldığımız
ilk tepkiler oldukça olumlu. Bu
da doğru yolda ilerlediğimizin bir
göstergesi.” dedi.

Startupbootcamp’in 9 girişimcisi
Özel Pazar’ın da üyesi olacak
Borsa İstanbul Özel Pazar’ın partneri olduğu girişim
hızlandırma programı Startupbootcamp İstanbul,
destekleyeceği 9 girişimi seçti.
Avrupa’nın en büyük girişim hızlandırma
programı Startupbootcamp İstanbul, 5 günlük
‘Selection Days’ etkinliğine çağırdığı 27 girişimin
arasından programda yer alacak 9 girişimi
seçti. 1 Eylül’de başlayıp 8 Aralık’taki ‘Demo Day’
sunumlarıyla sona erecek program için seçilen
girişimciler, Startupbootcamp İstanbul’un
partneri olan Borsa İstanbul Özel Pazar’a bir yıl
ücretsiz üye olabilecek. Dünyada bir borsanın
sıfırdan kurduğu ilk özel şirket pazarı olan
ve sağladığı halka açılmadan pay alım-satımı
imkanıyla girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiren
Borsa İstanbul Özel Pazar, bu 9 girişimci için
eğitim, seminer ve networking etkinliklerine
de ücretsiz katılım hakkı sunacak.Konuyla ilgili
bilgi veren Borsa İstanbul Özel Pazar Müdürü
Recep Bildik, “Dünyadaki önemli hızlandırma
programlarından biri olan Startupbootcamp’in
ülkemizde faaliyette bulunması ve bu
tip programlar düzenlemesi, girişimcilk
ekosistemimizin gelişmesine katkı anlamında
son derece önemli. Programa çok sayıda
ülkeden çok sayıda girişimin ilgi göstermesi
ülkemizdeki potansiyelin de bir yansıması.
Startupbootcamp ile Özel Pazar arasındaki
işbirliğimiz çerçevesinde verimli ve güzel bir
başlangıç oldu.” dedi.
63 ülkeden 500’den fazla başvuru alındı
Startupbootcamp İstanbul’un 2015
programına katılacak girişimler robot

teknolojileri, finansal teknoloji, büyük veri ve
seyahat gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor. 2015
programı için 6 kıta, 63 ülke ve 118 şehirden
500’den fazla başvuru alındı. Bu başvurular
arasından 5 günlük “Selection Days” etkinliği
için 12 ülkeden 27 girişim çağrıldı. Etkinliğin son
iki gününde girişimciler 50’den fazla mentorla
20’den fazla görüşme yaptı. Seçilen 9 girişim,
küresel mentor ve yatırımcı ağına erişecek.
StartersHub’daki 6 aylık ofis imkanına ek olarak,
15 bin Euro nakit ve 450 bin Euro değerinde
partner hizmetlerinden faydalanacak.
Oylama sonucu programa katılmasına karar
verilen girişimler ise şöyle:
1- Cloudhouse (Estonya): Bulutta çalışan
bilgisayar
2- Eventbaxx (Almanya): Dijital hediye çantası
3- Monument (Türkiye): Kişisel fotoğraf ve
video yönetim cihazı
4- MySlimCard (Ukrayna): Elektronik sadakat
kartı
5- Nevereatalone (Fransa): Kurumiçi
networking çözümü
6- Project Sebastian (Türkiye): Ağırlama
servisleri platformu
7- SciRobot (Türkiye): Sosyal bilişsel interaktif
robot
8- Segmentify (Türkiye): Akıllı öneri sistemi
9- Visionteractive (Türkiye): Sosyal medya
bağlantılı pazarlama ekipmanları
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www.twitter.com/emindogu

Geçtiğimiz ay Business Insider, alan adları kaynağı DN
Journal verilerini tarayarak elde ettiği veriler ışığında milyon
dolarlık .com uzantılı alan adı satışlarını raporladı.

Emin DOĞU
Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni

Geçtiğimiz yıllar içerisinde zaman zaman haberlere de yansıyan
bu milyon dolarlık alan adı satışlarını bu makalede, satış tarihi ve
tutarlarına göre listelenmiş olarak bulabilirsiniz. Bu alan adı satışlarında rekor rakamlar tahmin edeceğiniz üzere kumar ve cinsellik içerikli
olanlar. Altta listelediğimiz satışlar sadece alan adı için ödenen bedelleri kapsamakta.
guy.com - 1.000.000 $
Bu alan adı, 2007 yılında, seniors.com’u 1.800.000 $ satan Page
Howe tarafından aynı yıl 1.000.000 $ bedel karşılığında satıldı.
mm.com - 1.200.000 $
mm.com alan adı, Temmuz 2014 ‘te Sedo aracılığı ile satıldı. Alan
adını Hangzhou Duomai E-Commerce şirketi satın aldı. Bu şirket aynı
zamanda game.com, jz.com ve 4.cn ‘ye de sahip.
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power.com - 1.261.000 $

datarecovery.com - 1.659.000 $

Bu alan adı Kasım 2014’te satıldı. Alan adını
satın alan Power Integrations, silikon vadisi
elektronik aletler tedarikçisi. Satın alma sebebi
se eski alan adı olan powerInt.com ‘u değiştirmek istemesi olarak belirtiliyor.

ESS Data Recovery isimli şirket 2008 yılında
datarecovery.com alan adına tam 1.659.000 $
ödeme yaparak Minnesota’s Associated Computers şirketinden satın aldı.
auction.com - 1.700.000 $

ebet.com - 1.350.000 $
Rick Schwartz, 1996 yılında 100 $ ödeyerek satın aldığı bu alan adını, neredeyse 20 yıl
boyunca elinde tutarak Network Solutions’a
1.350.000 $ karşılığında Ekim 2013 ‘te sattı.
cameras.com - 1.500.000 $
Parked.com ‘un CEO’su Sig Solares 2006
yılında düzenlenen bir açık arttırmada cameras.com için 1.500.000 $ ödeyerek satın aldı.
russia.com - 1.500.000 $
Çeşitli özel alan adlarını portföyünde bulunduran danışmanlık şirketi Paley Media,
2009 yılında russia.com alan adını kinliğinin
gizli tutulmasını isteyen bir alıcıya 1.500.000 $
karşılığında sattı. İlgili alan adı şu an godaddy.
com ‘a açılıyor.
tandberg.com - 1.500.000 $
Görsel iletişim ürün ve hizmetleri sunan
uluslararası şirket Tandberg, tandberg.com
alan adını yedekleme ve arşivleme hizmetleri
sunan uluslararası şirket Tandberg Data’ya
2006 yılında 1.500.000 $ karşılığında sattı.
İlgili satış 2007 yılına kadar gizlendikten sonra
açıklandı.
ticket.com - 1.525.000 $
Alan adı hizmetleri sunan afternic.com,
2009 yılında ticket.com alan adını 1.525.000 $
karşılığında başka bir alan adı hizmetleri sunan
şirkete sattı. İlgili alan adı şu an İsveç’li rezervasyon sitesi ticket.se ‘ye açılıyor.

Bu alan adı, Real Estate Disposition isimli
şirket tarafından 2009 yılında 1.700.000 $
karşılığında satın alındı.
dating.com - 1.750.000 $
2012 yılında gerçeleştirilen DOMAINFest etkinliği açık arttırmasına 1.750.000 $ karşılığında
satışı gerçekleşti.
fly.com - 1.760.000 $
2009 yılında Travelzoo tarafından 1.760.000
$ ödeme yapılarak satın alınan fly.com alan adı
uçuş arama hizmeti sunuyor.
seniors.com - 1.800.000 $
2007 yılında Page Howe tarafından
1.800.000 $ bedel karşılığında satıldı.
37.com - 1.960.000 $
2014 yılı Mart ayında kapalı olarak gerçekleştirilen bir satışta 1.960.000 $ bedel ile Çin’li
oyun yapımcısı 37Wan tarafından satın alındı.
computer.com - 2.100.000 $
2007 yılında Moniker alan adı açık arttırmasında 2.100.000 $ bedel ile satılan computer.
com şu an internet üzerinden bilgisayar satışı
yapıyor.
114.com - 2.100.000 $
2013 yılının ortalarına doğru 2.100.000 $
bedel ile Çin’li bir şirket tarafında gizlice satın
alınan 114.com aynı zamanda bilgiyi simgeliyor.
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kk.com - 2.400.000 $

social.com - 2.600.000 $

Bu alan adı, SnapNames aracılığı ile 2013 yılı
Kasım ayında 2.400.000 $ bedel ile satıldı.

Moniker’in satışına aracılık ettiği social.com
2011 yılı Temmuz ayında 2.600.000 $ bedel
karşılığında satıldı. Alan adını satın alan Salesforce, social.com’u şirketin reklam sayfasına yönlendirdi.

youxi.com - 2.430.000 $
Çince ‘Oyunlar’ anlamına gelen Youxi, Mart
2014 ‘de kapalı olarak gerçekleştirilen bir alan
adı satışında Gamewave Group Limited şirketi
tarafından 2.430.000 $ bedel karşılığında satın
alındı.
investing.com - 2.450.000 $
2012 yılında Forex Pros isimli şirket tarafından 2.450.000 $ bedel karşılığında satın alınan
investing.com o yılın en büyük alan adı satışı
olma özelliğini taşıyor.
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creditcards.com - 2.750.000 $
Finansal araç ve ürünlerin satışını yapan ClickSuccess şirketi, creditcards.com alan adını 2004
yılında 2.750.000 $ bedel karşılığında satın aldı.
Gerçekleşen satış o yılların en büyük alan adı
satışıydı.
candy.com - 3.000.000 $
G&J Holdings’in 2009 yılında Rick
Schwartz’dan 3.000.000 $ bedel karşılığında satın aldığı cany.com üzerinden şu anda şekerleme
satışı yapılıyor.

vodka.com - 3.000.000 $

slots.com - 5.500.000 $

Rusya’nın en büyük vodka üreticisi olan
Russian Standart Co’nun sahibi olan milyarder,
2006 yılında vodka.com ‘u 3.000.000 $ bedel
karşılığında satın aldı.

2010 yılında gerçekleşen slots.com alan adı
satışında alıcı tam 5.500.000 $ ödeme yaptı.

whisky.com - 3.100.000 $
1995 yılı Mart ayında Michael Castello tarafından satın alınan alan adı, 2014 yılının Mart ayında Castello Cities Internet Network tarafından
3.100.000 $ bedel karşılığında satın alındı.
mi.com - 3.600.000 $
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi tarafından
2014 Nisan ayında gerçekleştirilen kapalı bir satışta 3.600.000 $ bedel ile satın alınan mi.com,
yılın en büyük alan adı satışı oldu.
ig.com - 4.700.000 $
Londra merkezli şirket olan IG Group tarafından 2013 yılı Eylül ayında 4.700.000 $ bedel
karşılığında satın alınan alan adının önceki sahibi Brezilyalı arama motoru İg İDİ. Alan adının
satışına Igloo/NetNames aracılık etti.
medicare.com - 4.800.000 $
2014 yılı Mayıs ayında satışı gerçekleşen alan
adı için eHealthInsurance.com, 4.800.000 $
ödeme yaptı.
clothes.com - 4.900.000 $
2008 yılında satışı gerçekleşen clothes.
com alan adı için ayakkabı firması Zappos tam
4.900.000 $ ödeme yaptı.
toys.com - 5.100.000 $
Aslında 1.250.000 $ ‘a satılan toys.com alan
adı için, satışın hemen ardından yeniden açık
arttırmaya gidildi ve Toys’R’Us şirketi 2009 yılında bu alan adı için 5.100.000 $ ödeme yaparak
satın aldı.

z.com - 6.784.000 $
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında satılan ve satışı
büyük yankı uyandıran z.com’u Japon İnternet
Sağlayıcısı GMO Internet, Nissan Motors’dan
6.784.000 $ bedel karşılığında satın aldı.
diamond.com - 7.500.000 $
İce.com’un odimo.com’dan 2006 yılında satın
aldığı diamond.com alan adı için tam 7.500.000
$ ödeme yaptı. 2006 yılında gerçekleşen alan adı
satışı gizli bir satış olarak tamamlandı.
porno.com - 8.888.888 $
1997 yılında, alan adı kralı olarak tanınan
Rick Schwartz tarafından bir lise öğrencisinden
42.000 $ karşılığında satın alınan porno.com alan
adı bu yıl tam 8.888.888 $ bedel karşılığında el
değiştirdi.
porn.com - 9.500.000 $
2007 yılında gerçekleştirilen satışta, porn.com
için tam 9.500.000 $ ödeme yapıldı.
fund.com - 9.999.950 $
Clek Media’nın satışına aracılık ettiği fund.com,
2008 yılında fund.com adını taşıyan bir şirket
tarafından 9.999.950 $ bedel nakit olarak ödenerek satın alındı.
sex.com - 13.000.000 $
Dünya’nın en yüksek alan adı satışı olarak
Guiness Rekorlar Kitabı’na giren sex.com alan
adı, Clover Holdings tarafından iflasın eşiğindeki
Escom LLC’den tam 13.000.000 $ karşılığında
satın alındı.
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Bu liste dışında DNJournal tarafından listelenen, 2003 yılı ve öncesinde satılan veya sadece
alan adı satışı şeklinde olmayıp; web sitesi,
içerik veya çeşitli varlıklar ile birlikte satılan alan
adlarını da altta görebilirsiniz;
İnsurance.com – 35.600.000 $ - 2010
Vacationrentals.com – 2007 – 35.000.000 $
Privatejet.com – 2012 – 30.100.000 $
Internet.com – 2009 – 18.000.000 $
Insure.com – 2009 – 16.000.000 $
Hotels.com – 11.000.000 $
Fb.com – 2010 – 8.500.000 $
Business.com – 1999 – 7.500.000 $
Beer.com – 2004 – 7.000.000 $
İcloud.com – 2011 – 6.000.000 $
Casino.com – 2003 – 5.500.000 $
Asseenontv.com – 2000 – 5.100.000 $
Korea.com – 2000 – 5.000.000 $

30

Freeport.com – 2008 – 4.000.000 $
Giftcard.com – 2012 – 4.000.000 $
Yp.com – 2008 – 3.850.000 $
Shop.com – 2003 – 3.500.000 $
Altavista.com – 1998 – 3.300.000 $
Software.com – 2005 – 3.200.000 $
Wine.com – 1999 – 3.000.000 $
Loans.com – 2000 – 3.000.000 $
Pizza.com – 2008 – 2.605.000 $
Tom.com – 1999 – 2.500.000 $
Coupons.com – 2000 – 2.200.000 $
England.com – 1999 – 2.000.000 $
Express.com – 2000 – 2.000.000 $
Telephone.com – 2000 – 2.000.000 $
Saving.com – 2003 – 1.900.000 $
Mortgage.com – 2000 – 1.800.000 $
Branson.com – 2006 – 1.600.000 $
Marketingtoday.com – 2005 – 1.500.000 $
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Etohum projesi ile girişimleri yatırımcılarla buluşturan,
girişimciliğe önem ve değer veren Burak Büyükdemir
ile bu sayımızda özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Röportaj : Emin DOĞU

Etohum’un 7
yılı hakkında
değerlendirme

Startup Turkey
ve
Startup İstanbul
etkinlikleri
Burak
Büyükdemir’den
Girişimcilere Özel
Tavsiyeler

BURAK BÜYÜKDEMİR
ÖZEL RÖPORTAJ

İstanbul’u önümüzdeki dönem girişimciliğin
merkezi haline getirmemiz lazım çünkü şu
anda dünyada girişimcilik merkezi olarak
sayılan 20 şehir arasında İstanbul yok!

Başarılı bir profesyonel geçmişiniz var. Peki
Burak Büyükdemir iş hayatının yoğun temposu dışında neler yapar, ilgi alanları nelerdir?
Etohum kurulalı 7 yıl oldu, kızım Zeynep Buse
de 6 yaşında ve neredeyse Etohum’la yaşıt.
Yaman da 6 aylık oldu. Eşimle ben boş zamanlarımızda sadece Yaman ve Zeynep’e zaman
ayırabiliyoruz. Eskiden daha fazla şey yapmak
için zaman bulabiliyordum ama şu anda tek
yapabildiğim o.
Rüzgar sörfü de yapıyordum üniversite
sırasında, bunun dışında aslında yaptığım iş
benim aynı zamanda hobim gibi. Yani o yüzden
neredeyse 7 gün 24 saat internette çalışıyorum.
Diğer taraftan ailece beraber tatillere ve yurt
dışına gidiyoruz, San Francisco mesela bizim her
sene gittiğimiz bir yer. Sadece toplantıya değil,
neredeyse tatil ile işi birleştiriyoruz biz. Hep
beraber orada oluyoruz.
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Bu günlerde nelerle meşgulsünüz?
Özellikle Startup İstanbul için hazırlanıyoruz
şimdi. Yani neredeyse bütün gün ve hatta bu
toplantıdan önce de yatırımcılarla beraberdim.
Ondan önce girişimciler, yurt dışı toplantıları
vardı… Çünkü Startup İstanbul’da yaklaşık 64
ülkeden girişimciyi buluşturacağız.
Startup İstanbul hakkında neler söyleyebilirsiniz, etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
Startup İstanbul’u sadece Türkiye’nin bir
etkinliği olarak değil, bölgenin etkinliği olarak
konumlandırıyoruz. 64 ülkeden yaklaşık 1000’in
üzerinde girişimci başvurusu aldık,
Bangladeş’ten Kenya’ya, Nijerya’dan Ukrayna’ya kadar girişimciler başvuruyorlar. İstan-

bul’u da önümüzdeki dönem girişimciliğin
merkezi haline getirmemiz lazım çünkü şu
anda dünyada girişimcilik merkezi olarak
sayılan 20 şehir arasında İstanbul yok.

Startup İstanbul o yüzden bir konferans
olmanın yanı sıra, bunun dışında burayı bir
merkez haline getirebilmek amaçlı önemli
bir etkinlik. Mesela girişimcileri konferanstan
önce toplantıya çağırıyoruz ve önümüzdeki
dönemde de aslında Etohum ‘un seçim sürecine ek olarak girişimcilere de, Startup İstanbul’da seçilerek hızlandırma programını uygulamış olacağız. Geçen sene Pakistan’daki bir
şirkete böyle ortak olduk biz. Pakistan’ın en
büyük biletleme şirketi Startup İstanbul’a gelmişlerdi. Ayda 3.000 bilet satıyorlardı geçen
yıllarda, şimdi günde 3.000 bilet satıyorlar.
Pakistan çok büyük bir piyasa, Türkiye’de de
aslında fırsatlar var ama bölgede daha büyük
fırsatlar olduğunu düşünüyorum ben.
Türkiye’den çıkan girişimleri global arenaya taşıyan ve gelecek vadeden yabancı
girişimlere yatırım yapan bir organizasyon
olan Etohum geçtiğimiz ay 7. yılını kutladı.
Geçen bu süreç hakkında ne gibi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
Etohum 2008 Mart ayında kuruldu, ilk başvurularımızı 27 Haziran ‘da almaya başladık
ve Etohum sitesi de o zaman açılmıştı. Hızlandırıcı kavramı, kavram olarak hem dünyada
hem de Avrupa’da çok yeniydi. Etohum’un
şöyle oldu; ben 2005-2006’dan beri üniversitede ders verirken ders sırasında öğrenciler
yaptıkları projeleri, ders yılı sonunda gerçek
yatırımcılara sunum yapıyorlardı. Bu projenin
aslında üniversite dışına çıkmasıdır Etohum.
2008’de Etohum’dan önce Efikrim yarışması yapmıştık ve bu yarışma gerçekten çok
ilgi gördü ama yarışmaların katma değeri çok
düşük. Yani yarışmada 1. , 2. , 3. oluyor ve
sonra bırakıyorsunuz. Etohum, işte o yarışmanın katma değeri daha fazla, girişimciye
daha fazla değer haline dönüşmüş şeklidir.
Startup İstanbul’da da mesela Startup İstan-

bul Challenge ‘mız var ama bir yarışma değil
o. Öncesinden girişimcileri davet ediyoruz
mentörlük veriyoruz, yatırım yapılıyor, ondan
sonra finallere çıkılıyor. Etohum, 2008 yılında
kurulduğunda Türkiye’de girişimcilik ekosistemi neredeyse toplam tarihsel geçmişinin
başındaydı. Türkiye’deki başarılı internet
şirketlerinin kuruluşu 2000’li yılların başına
dayanır. Yemeksepeti, Hepsiburada, Kariyer.
net, ebebek, sahibinden.com hepsi 2000’li
yılların başlarında kuruldu. 2000’li yılların
başında hem Amerika’da .com krizi oldu hem
de Türkiye’de ekonomik kriz oldu. O yüzden
o süreç zarfında yaklaşık 5-6 yıl kimse internetle ilgili bir proje yapmadı. Bu da mevcut internet şirketlerinin aslında gelişmesine sebep
oldu bu sırada.
Türkiye’de 2005-2006’da Türk Telekom’un
özelleştirilmesi sonrasında internetin penetrasyonunun artması, evlere ADSL gelmesi
ile Türkiye’deki internet piyasası yavaş yavaş
büyümeye başladı. 2008 yılı, işte o yüzden bu
girişimcilik için önemli bir başlangıç noktası.
O yıllarda biz girişimciyi bulmaya çalışıyorduk.
Geçen sene 2500 başvuru aldık, 2008 yılında
ise biz 15 girişimciyi seçmeye çalışıyorduk.
Örneğin ilk yıl Etohum 40 diye bir kavram
yoktu, Etohum ‘da 15 girişimi açıklamıştık yani
o da geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten zor bir seçim süreci olmuştu.
Ama bu yıl 3000’in üzerinde başvuru alacağız mesela, ekosistem o kadar gelişti ki 7 yıl
içerisinde devlet, üniversiteler, teknoparklar,
risk sermaye şirketleri, diğer avukatlık bürolarına kadar herkes artık girişimcilik ekosistemi konusunda bilgi olmaya ve bu konuda
çalışmaya başladılar. Biz her sene 40 girişimci
seçiyoruz ve 7 yıl içerisinde ise 250’nin üzerinde girişimci seçmişiz.
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Seçtiğiniz girişimlere birkaç örnek verebilir
misiniz, ayrıca bu girişimler ile ilgili nasıl bir
süreç işliyor?
Seçtiğimiz girişimler arasında Grupanya’dan
Evidea, Anneysen ve Balerin’e kadar birçok
girişimci çıktı. Yani buradan çok başarılı girişimler
çıktı, yatırım da aldılar ve büyüyorlar da. Şöyle
bir istatistiğimiz var;
• Bu seçilen girişimlerin yarısı ilk senesini veya
2. Senesini doldurmadan kapanıyor, bir kısmı
batıyor.
• Geri kalan %30’u daha karanlık noktadalar,
yani batabilirler de başarılı da olabilirler. Yani
belli değil. Ürünlerini yapıyorlar ve satmaya
çalışıyorlar…
• Toplamın %20’si yatırım alıyor, kendi gelirleriyle ayakta kalıyor ve büyümeye başlıyorlar.
• Toplamın %5’i yıldız şirket oluyor.
Yıldız şirket şu; Evidea gibi şirket değeri
yüksek, büyüyen, çok kişi çalıştıran, yurt dışına
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açılan (connected2me gibi) şirketler haline geliyor. Sayıları az ama şunu görüyorum ki, her sene
hem toplamdaki başvuru sayısı artıyor hem de
kaliteli ve diğer taraftan başarılı girişimci sayısı
da artıyor. Biz bu 7 yıl içerisinde 350’nin üzerinde
toplantı yaptık. Bunlar Etohum Cafe Toplantıları
’ndan, Startup Turkey, Startup İstanbul Başarısız
Zirvesi, Master in Growth, Growth Hacking Konferans gibi birçok toplantı yaptık. Bu toplantılara
70.000’in üzerinde kişi katıldı, 400.000’in üzerinde kişi de web üzerinden seyretti. Bütün videoları zaten internete koyuyoruz ve canlı yayınlıyoruz. Bunlar büyük bir dokümanter oluşturdu,
yani bugün açmadığımız o kadar çok video var ki.
Grupanya’nın, Evidea’nın ilk sunumları dahi bizim
videolarımız arasında var. Ama onlar gizli yatırımcı sunumları olduğu için paylaşmıyoruz. Belki
daha sonra artık daha da büyüdükleri zaman
paylaşılabilir. Ama girişimcilerin her adımları,
mentörlükleri, ilk sunumları, eğitim sırasındaki
sunumları vs. her şey kayıtlı ilk toplantıdan itibaren tarihsel olarak.

Etohum Cafe toplantılarından bahsettiniz.
Her şey bu cafe toplantıları ile başladı ve
bugün gerçekleştirilen etkinliklerin boyutuna ulaştı. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz,
toplantılar ne şekilde gelişecek ve devam
edecek, hedefleriniz nelerdir?
İlk toplantıyı bizim ofiste yapmıştık ve 7 kişiydik. Bir sonraki toplantıyı karşıdaki kafede yaptık
çünkü 30 kişi bizim ofise sığmıyordu. Ondan
sonraki 30 kişiden fazla katılım olan toplantı ise
Profilo Alışveriş Merkezindeki Schiller Cafe’de
olmuştu. 40-50 kişi katıldı o toplantıya ve toplantılar cafede olmaya da hep devam etti. Cafe
toplantısı konsepti de aslında oradan geliyor. Biz
o zaman her hafta düzenli toplantı yapıyorduk.
O büyüye büyüye Startup İstanbul oldu, Startup
Turkey oldu.
Cafe toplantıları yapmaya devam ediyoruz.
Yurtdışında da yapıyoruz; Dublin, Dubai, Londra,
San Fransisco, Azerbaycan, Pakistan… O kadar
çok ülkede yapıyoruz ki şimdi Ağustos sonunda
İran’a gideceğiz oradaki girişimcileri dinlemek
için. Sadece Türkiye’deki cafe toplantıları ile de
kalmıyor, bölgede de bir çok toplantı yapıyoruz.
Çünkü 7 yıl içerisinde geldiğimiz konum ile birlikte Türkiye’deki girişimci ekosistemi de gerçekten
büyüyor ve burada diğer ülkelerden farklı bir
sistem oluşmaya başladı ve kültür de bununla
birlikte gelişiyor.
Şimdi Etohum olarak biz bölgenin HUB ’ı
olmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 40 ülkeden temsilcilerimiz oluşmaya başladı ve o ülkelerde bizi
temsil eden arkadaşlarımız var. Bunu Startup
İstanbul ile de bağlantılıyorum zaten. Çünkü Etohum Türkiye’ye özel bir HUB ama önümüzdeki
Ekim ayında birçok ülkeden girişimciyi İstanbul’a
toplayacağız ve onlara sadece biz değil, yatırımcılarımız da yatırım yapacaklar. Baktığımız zaman
San Francisco toplantımızın 3.sünü yaptık biz bu
sene. İlk toplantımız San Francisco ‘da 40 kişilik-

ti, bu sene ise 150-200 kişi katıldı. California’da
Türk ekosistemi çok hızlı gelişiyor yani başarılı
Türk girişimcilerin sayısı artıyor ve önemli yerlere
geliyorlar, değerlemeleri artıyor. Udemy bunun
çok iyi bir örneği. Dün (03.08.2015) koding.com
10 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Koding, Devrim
YAŞAR’ın 2008 yılında San Francisco’ya gidip
kurduğu bir şirket ve büyüyor, buna bir örnek
de Mobile Action var orada. Sayıları hızla artan
başarılı Türk girişimcileri orada görmek bizi çok
sevindiriyor.
Ayrıca biz San Francisco toplantısını da çok
önemsiyoruz çünkü buradan da girişimcilerimizi
oraya götürüp sunum yaptırmayı planlıyoruz,
hızlandırma programımıza orada devam edeceğiz. Aslında burada seçtiğimiz girişimcilere orada hem mentörlük yapmayı hem de yatırımcılarla
buluşturmayı amaçlıyoruz. Londra keza öyle,
Berlin ‘de şu ana kadar yapmadık ama orada
da yapmayı düşünüyoruz. Dubai yatırımcıların
merkezi, Dublin zaten bu konuda uzun süredir
çalışıyor. Diğer ülkelerde de Cezayir’den Mısır’a
kadar önümüzdeki dönemde Etohum toplantıları
yapabiliriz girişimciler için. Bunlar bizim önümüzdeki hedefler.
Her sene sürecimizi biraz geliştiriyoruz, ilk
sene başladığımızda sürecimiz böyle değildi,
her sene mentör sayımız artıyor ayrıca yabancı
mentörleri de bünyemize katıyoruz. Bununla
birlikte yurt dışından ilgi de artıyor. 500 Startups
ve Techstars ile de iletişim halindeyiz, onların
mentörleri de geliyorlar buraya. 500 Startups’ın
partnerlarından Marvin, Etohum’da 2 sene boyunca bizim girişimlere partner olmadan önce
zaten mentörlük veriyordu. Girişimciler bunu
anladı mı bilmiyorum ama, çok değerli adamlar
var. Startup Turkey bizim Etohum süreci sonunda yaptığımız bir toplantı. Şubat ayının sonunda
Antalya’da yapıyoruz. Bu sene 7.sini yaptık ve
gelecek sene de 8.si gerçekleşecek.
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Antalya’da bir hotele bütün girişimciler ve
yatırımcıları topluyoruz, bu sene 700 kişiye yakın
katılım oldu. Bu katılımcıların hepsi davetli yatırımcılar ve girişimcilerden oluşuyor. Ve Startup
Turkey aslında Türkiye’deki girişimciler için yaptığımız bir etkinlik iken bölgedeki tüm ülkelerin
ilgisi ve katılım isteği ile beraber aslında bölgenin
etkinliği haline geldi.
Bu sene Japonya’dan Almanya’ya, Amerika’dan Singapur’a kadar birçok ülkeden katılım
oldu ve 67 sunum vardı girişimcilerden. 3 gün
boyunca orada görüşmelerin yanı sıra yatırım
ve sözleşmeler de yapıldı. O anlamda Startup
Turkey bir anda Türkçe etkinlik olmaktan çıkıp
gerçekten İngilizce ve yabancıların da aktif katıldığı bir etkinlik haline dönüştü.
Startup İstanbul ’a da 3 yıl önce başladık ve
geçen yıl 1200 kişi katıldı. Bu sene 2000 kişi bekliyoruz, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı ’nda olacak etkinlik. Etkinlik 5 Ekim’de ama
3 Ekim’de Demo Day var, 1 ve 2’sinde de girişimcileri davet ediyor olacağız.
Startup İstanbul’a hangi ülkelerden başvurular geliyor ve yatırım yaptığınız girişimler ile
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Etohum’un uzantısı olarak bizim Startup
İstanbul’da yapmaya çalıştığımız, İstanbul’u bir
girişimcilik merkezi haline getirmek. Yurtdışından
ilk başvurular geldiğinde biz çok şaşırıyorduk
ama bugün her ülkeden başvuru geliyor, buna
Vietnam da dahil. Geçen sene Guatemala’dan
bile başvuru geldi. Belçika, Finlandiya, Almanya…
o kadar çok girişimci başvuruyor ki. Tabii girişimcilerin en çok başvurduğu ülkeler bizim yakın
olduğumuz ülkeler. Örneği en çok Pakistan’dan
başvuru alıyoruz Türkiye’den sonra. Yurtdışında
Cambly’ye yatırım yaptım. Cambly İngilizce öğretim platformu olarak çalışan bir Amerikan şirketi
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ve en büyük pazarı Türkiye oldu. Dünya’daki
İngilizce öğretmenleri, emekli öğretmenler, üniversitelerde okuyan Amerika’lılar, İngilizce öğrenmek isteyenlere bir uygulama üzerinden canlı
bağlanarak (Skype gibi) eğitim veriyorlar. Cambly
biz yatırım yaptıktan sonra Türkiye’de bir anda
hızlı büyüdü. Şimdi de Kore’ye girdiler ve Kore de
en büyük pazarlarından biri oldu. Yaklaşık 1,5 yıl
oldu oraya ortak olalı ve o da büyüyen şirketlerden bir tanesi haline geldi.
Evidea’da Tuğberk ile Timur çok iyi bir iş
yaptılar. Tuğberk ile Timur’un geçen seneki girişimcilik zirvesinde Waffle tezgahından bu güne
nasıl geldiklerini anlatıyorlar. Waffle satarken 2
arkadaş, malzemem.com ‘u açıyorlar (ki şirketin
adı hala Malzemem A.Ş.’dir) ve Evidea markasına
geçiş yaptılar. Çok hızlı büyüdüler, 150-200 kişi
oldular sanırım ve 8.000 metrekarelik depoları
var Tuzla’da, fotoğraflarını gördüm sadece ben.
Evidea’nın ilk ofisini bilirim, 30 metrekare Göztepe’de ara sokakta bir apartmanın alt dairesinde
bir yerdi. Yani oradan buraya gelmeleri, en son
round’da 50 milyon doların üzerinde değerleme
almaları çok önemli bir başarı öyküsü.
Connected2me de öyle. Ozan, yurt odasında
başlattığı projeyi 3 senede 4 milyon kullanıcıya
getirdi ve şirket Amerika’ya taşındı. San Francisco ‘da ofisleri kuruldu. Bunlar gerçekten başarı
öykülerine yakın hikayeler. Daha henüz yatırımlarımızdan çıkışımız yok, yani biz bu şirketlerden henüz çıkış yapmadık.
Aslında daha çok güzel şirketler de vardı,
Balerin, Pabbuc… Bunlar gerçekten büyüyen şirketlerdi ama kapanmak veya küçülmek zorunda
kaldılar. O yüzden girişimlerdeki risk çok yüksek,
neyin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama mevcut girişimler iyi gidiyorlar şu anda.

Etohum’a gelen başvurularda en çok öne
çıkan sektörler hangileri?
İlk yıllarda e-ticaret çok ağırlıktaydı ama son
yıllarda e-ticaret ’in ağırlığı hızla düşüyor. Internet Opt-in, akıllı cihazlar, uygulamalar, mobil
oyunlar, yazılım servisleri, crowdsourcing hizmetler… Onlar daha çok gelmeye başlıyor. Yani
aslında toplam dünyadaki sektör nasılsa Türkiye’deki akım da onu takip ediyor. Sağlık sektöründen enerjiye kadar birçok başvuru içeriği
var ve yapısı değişiyor. E-ticaret artık kolaylıkla
başlatılabilecek bir yapı halinden çıktı ve büyük
sermaye gerektiriyor. Ciddi bir rekabet var ve
büyük reklam harcamaları yapılması gerekiyor.
Örneğin; Modanisa, Startup Turkey’den çıkmıştır.
Modanisa bir etuhom şirketi değil ancak benim
ortağım Kerem’in kurduğu bir şirket. Daha sıfırken Startup Turkey ‘de 2 sene üst üste sunum
yapmışlardı. Ve şu an Suudi Telekom Capital’den
en son 5 milyon dolar yatırım aldılar. Etohum
Garaj ’da bir masada başlamıştı proje ve şu
anda geldiği nokta inanılmaz. En son Dopios da,
Yunan şirketi GPE’den yatırım aldı. O da Startup
Turkey’de sunum yapmıştı. İncir.com de Startup
Turkey’de sunum yapmıştı. Startup Turkey’de

2013-2014’ten önce hep Türkler sunum yapıyordu, yabancılara ondan sonra açtık. Mesela
ilk Pakistanlılara açtığımızdan dolayı şimdi de
en çok Pakistan’dan başvuru geliyor. İlk gelen
yabancılar Pakistan’dan gelmişlerdi, 3 girişimci.
Şimdi biz o kadar çok girişimci alıyoruz ki oradan, yabancıların sunumları artıyor ve başarılı
girişimciler de geliyor ve yatırımcılar da bunları
görüyorlar. Ve bence Türkiye’de çok daha fazla
yatırım olacak önümüzdeki dönemde…
Yeni dönem Etohum başvuruları 29 Haziran
‘da başladı. 31 Ekim 2015 ‘e kadar sürecek
olan başvuru sürecinde girişimcilerin nelere
dikkat etmesi gerekiyor?
En önemli baktığımız şey; Girişimci! Yani ekip
ve girişimci. Herhangi bir yerde çalışıyor olmamaları lazım ve bu işe tam zamanlı odaklanıyor
olmaları lazım. Ürün veya prototipleri ile erken
gelire geliyor olmaları gerekiyor. Yaptıkları işin
konusunu çok iyi biliyor olmaları lazım. Yani
pazarı, rekabeti, nereye gideceklerini… Bunlar
çok önemli konular ve bunlara hakim olmaları
gerekli. Bir de pozitif girişimcileri biz daha çok
seviyoruz.
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Sebepler veya bahaneler bulmadan işi yapacak girişimcileri seçiyoruz aslında. Biz bu arada
görüşmeye devam ediyoruz çünkü aslında bizim
sürecimiz statik değil. Yani başvuru geldikçe
görüşüyoruz ve seçim de devam ediyor. First
in - first out, ilk gelen ilk çıkıyor. Yani 40’ı doldurduğumuz zaman aslında gelen başvuruyu
değerlendirmiyoruz. Ama 31 Ekim’i bir dead line
olarak veriyoruz tabii ki. Şu anda Etohum’daki
görüşmelere devam ediyoruz ve hatta seçimleri
de yapmaya başladık. Şubat ayına kadar sürecek
olan önümüzdeki dönemde bu seçilen girişimler
olacaklar.
Bir girişimde belirleyici en önemli etkenler
nelerdir, girişim projeleri konusunda girişimcilere ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?
Alan adının önemi var ama yok :) Başarılı
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girişimlere baktığımızda asıl ortak nokta, girişimcinin tamamen karakteri. Ekibin kültürü ve
ne yaparlarsa yapsınlar ortak faktör olarak bu
çıkıyor. İster e-ticaret, isterse bir oyun şirketi
olsun, o girişimcinin ve ekibin kültürü başarıyı
belirleyen en önemli ve ana faktördür. Başka çok
şey sayabilirim ama asıl götüren bu. Çünkü, iyi
bir projeyi kötü bir ekip başarısız hale getirebilir
ama kötü bir projeyi de iyi bir ekip başarılı hale
getirebilir.
O yüzden başarı faktöründeki en önemli
kriter ; “İnsan, insan hep insan!” Yatırımcılar da
buna önem veriyorlar ve bu herkesin söylediği
bir konu. Ama gerçekten, bizim zaten bütün
görüşmelerimizde de ilk önce girişimciye yaptığı
girişimden çok kendi ile ilgili sorular soruyoruz.

Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen Etohum San Fransisco 2015 ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz ?
Etohum San Francisco gerçekten her sene
büyüyor. Bu sene de üçüncüsünü yaptık ve
oradaki ekosistem oyuncuları gelişiyor. Yani San
Francisco ve California ‘da yaşayan Türk sayısı
oldukça artıyor ve başarılı Türk girişimcilerin
sayısı da artıyor. Yani Türk mafyası aslında orada
gelişiyor baktığımız zaman. Bu önemli çünkü
hem başarılı girişimler çıktıktan sonra melek
yatırımcı olacaklar, yani o paraları tekrar yatırım
yapacaklar. Hem de öğrendikleri bilgileri buradaki girişimlere anlatacaklar. Bunların her ikisi de
kazanç. O yüzden San Francisco’daki toplantının
2-3 amacı var;
1. Buradaki girişimcileri oradaki yatırımcılarla
buluşmak için götürüyoruz,
2. Oradaki kültürü görüyorlar,
3. Orada girişimcilerin buluşmasını sağlıyoruz ki daha sonra onlar Türkiye’ye ve
bizim mentör ekibimize katılsınlar.
O yüzden Etohum San Francisco’da yılda
belki de 2 tane toplantı yapacağız önümüzdeki
dönemlerde çünkü hızla büyüdüğünü görüyoruz
ekosistemin orada.
Bu yıl seçilecek olan girişimler Temmuz
2016’da San Francisco’da ve Kasım 2016’da
Londra’da yatırımcılarla buluşacaklar. Bunun
girişimcilere sağlayacağı avantajlar konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Bu sene Londra’da sadece yatırımcılara
yönelik bir toplantı düşünüyoruz ve aynısını San
Francisco’da da yapmayı düşünüyoruz. Girişimcilerimizi oraya götürüp sunum yapmalarını
hedefliyoruz.
Ülkemizdeki Web Hosting Sektörü’nü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Hosting çok önemli :) Kendi projelerimden de

biliyorum.Önceden, küçük web alanlarında projenize başlayıp daha sonra iş büyüyünce kendi
makinanızı götürüp koyardınız veri merkezine .
O makine çöker, kartı yanar, gidersin makinanın
yanına elle taşır, donanımını değiştirirsin vs. öyle
başladı bu işler. Birçok şirket hostingini kendi
ofisinde tutuyordu. Veri merkezinde makinası
bulunan şirketler gidip makinasını görmek istiyorlardı ama şu anda geldiğimiz noktada belirli
bir sunucu yok.
Aslında sunucular var ama senin bilginin
hangi sunucuda veya neresinde durduğunun çok
önemi yok, önemli olan web sitesinin zamanında
gelmesi, yedeklerinin düzgün alınması. O yüzden
son 5 yılda internet piyasasının da büyümesi
bunu getirdi ve gerektirdi. Çünkü örneğin, Yemek
Sepeti ‘nin iyi bir hostinge ihtiyacı var, aynı şekilde Gitti Gidiyor ve Sahibinden’in de bir hostinge
ihtiyacı var. Bunların hiç birisi kendi içerisinde
bu çözümleri sağlayamaz. Girişimcilik arttıkça
Hosting Sektörü de gelişmek zorunda. Global
girişimci çıktıkça Türkiye’deki hosting sektörü
de yükselmek zorunda. Çünkü diğer taraftan
yabancılar bu sektörü gördüler ve rekabet için
Türkiye’ye geldiler. Telecity, Amazon, Microsoft,
Godaddy gibi.
Hosting Dergi hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşabilir miyisiniz?
Giderek popülerliği artıyor gördüğüm ve
gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü bu dikey sektörde başka yayın yok. Zaten internetin getirdiği en
büyük avantaj o, yani eskiden bir dergi çıkartmak ve basmak çok maliyetli bir iş olurdu, kimse
almazdı vs.
Ama bugün internette bu dergi yayınlanabiliyor ve bu konuda geniş okuyucu kitlesi oluşuyor.
Sadece Türkiye değil dünyadaki kişiler de bu dergiyle ilgileniyor. Bence o yüzden Hosting Dergi
oldukça kaliteli ve başarılı :)
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GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

KODU UYGULAMA HATALARI
burkay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/burkay90

Bu yazımızda Google Universal Analytics ile veri toplamak
için kullanmamız gereken Google Universal Analytics Takip
Kodu (UATC) hakkında konuşacağız ve UATC ile yapılan
hatalara değinerek önerilerde bulunacağız.

Burkay
YAPAĞCIOĞLU
Natro Web Hosting
Dijital Pazarlama
Yönetmeni

Dünyanın en çok tercih edilen ve Google tarafından ücretsiz sunulan web analiz aracı, Google Analytics ile yapılan strateji hatalarına
dergimizin bir önceki sayısında değinmiştik. Bu yazımızda Google
Universal Analytics ile veri toplamak için kullanmamız gereken Google Universal Analytics Takip Kodu (UATC) hakkında konuşacağız ve
UATC ile yapılan hatalara değinerek önerilerde bulunacağız.Universial
Analytics ile sağlıklı bir web analizinden söz ediyorsak ilk adımı doğru
ve sağlam atmalıyız. Veri toplamaya başlamak ve doğru verilerin
raporlarımıza etkin bir şekilde akışını gerçekleştirmek için Analytics
tarafından bize sunulan Java Script kodunu web sayfamıza doğru
yerleşmek ilk adımdır.
Kodu web sitesine yerleştirmek HTML’den temel düzeyde anlayan
herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş iken kodda düzenlemeler yapmak Java Script ve Web Programlama hakkında uzmanlık gerektirebilir. Kodu yerleştirme ve düzenleme aşamasında aşağıdaki hususlara
dikkat etmekte fayda var.
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Sık Yapılan Kod Hataları
1) Universal Analytics Takip Kodu (UATC)’nu Google Analytics Yönetim Panelinden
kopyaladıktan sonra formatını değiştirmeden
doğrudan sayfanızın HTML bölümüne yerleştirin. ( Kodu </head> sonlandırma etiketinin
hemen önüne yapıştırın )
2) Universal Analitiks Takip Kodu’nuzu önce
MS Word vb. araçlara sonra ise sitenize kopyalamaktan kaçının, bu sayede ekstra boşluk,
satır kayması vb. problemlerin de önüne geçmiş olursunuz.
3) Java Script kod yapısına hâkim değilseniz, yeterli uzmanlığa ulaşmadan, kodunuzun
çalışmasını durdurmamak ve veri akışına engel
olmamak için kodda düzenlemeler yapmaktan
kaçının ve bu işi bir Webmastera bırakın.
4)Universal Analytics ile daha fazla ve çeşitli
verler toplamak için koda ekleyeceğiniz yanlış
ekstra satırların, kodun çalışmasını durdurabileceğini göz önünde bulundurun.
5) Universal Analytics’teki fonksiyonların

büyük küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın
ve kod ile ilgili düzenlemelerinizde bunu da
aklınızın bir köşesinde bulundurun.
6) Universal Analytics hesabınızda yer alan
her mülkün izleme kodu farklıdır, bu sebeple
farklı hesapların içinde yer alan mülklerdeki
kodları sitenize yerleştirmek kodun çalışmasını
durdurabilir ya da hatalı veri akışına sebep
olabilir.
7) Etkin ve doğru veri akışı için Universial
Analytics Takip Kodunun web sayfanızın tamamında yer aldığından emin olun, Google Tag
Assistant ya da Tag Inspector gibi uygulamalar
kodun işlevselliğini test etmenize yardımcı olur.
8) Web sitenize kodun yerleştirmesini yaptıktan sonra kodun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için panelinizden Analytics Gerçek Zamanlı
Rapor’dan kontroller yapabilirsiniz. Bu rapor
sitenizde anlık olarak yer alan ziyaretçileri size
gösterir. Hesabınızın diğer raporlarında verileri
görmek içinse acele etmeyin; izleme kurulduktan sonra, verilerin raporlarınızda görünmesi 24
saati bulabilir.
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SON 25 YILDA SEO TRENDLERİ
KONUSUNDA GERÇEKLEŞEN EVRİM
roman@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/romanadamita

Başlangıçta, sadece bir ışık vardı. SEO çalışmalarının ilk
işaretlerinin internetin şafağında yer alması şans olarak
tanımlanırken, kısa süre sonra gündelik yaşamı bile bu
çalışmalar etkileyecekti.

Roman Adamita
Digital Media &
Seo Specialist
W : picardes.com

Başlangıçta, sadece bir ışık vardı. SEO çalışmalarının ilk işaretlerinin internetin şafağında yer alması şans olarak tanımlanırken, kısa
süre sonra gündelik yaşamı bile bu çalışmalar etkileyecekti.
Yalnızca çeyrek asır sonra, SEO tek hücreli canlılıktan evrilerek
yaşayan, nefes alan ve değer yaratma ile ilişkiler kurma konusunu
başaran adapta olabilmiş bir yapı halini aldı.
Bugün ise SEO, bilgiye aç kişileri hedeflenen yönde kişileştirilebilen, bağlantı kurulabilen ve medya ile ilişkilendirilebilen bir ağ ile
birbirine bağlıyor.
SEO’nun akıllı bir geleceğe sahip olması adına, ilk olarak trendlerin
açığa çıkması ve anlaşılması gerekiyor.
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Yaşamın İlk İşaretleri (2003 - 2005)
Yaşamın İlk İşaretleri (1991 - 2002)
Tim Berners-Lee, 6 Ağustos 1991 yılında,
dünyanın ilk web sitesini yayınladı. Söz konusu
site bugün de aynı hali ile yayındadır. Bunca
yılın getirdiği ise, oldukça fazla sayıda web
sitesinin kullanıcılara sunulması olmuştur. Bu
siteler, bilgiye ulaşım yolunda optimize edilmiş
olmalıdır.
Doğal olarak, internet pek çok web sitesi
ile doldu ve kalabalık bir hale geldi. İlk arama
motoru da daha çok yapı ve ulaşılabilir sisteme ihtiyaç duydu.
Arama platformları bilgilere nasıl ulaşacağını ve bu bilgileri kategori haline nasıl getireceğini içerik ve arka plan optimizasyonlarına
endeksleyerek geliştirmeye başladı. Örnekler
içinde Excite da sayılabilir. (1993)

Çok kısa bir süre sonra, Yahoo (1994) ve
Google (1997) gibi iki ana rakip sahneye geldi ve
bilgi indexlemeyi ve bilgi dağıtımını nasıl geliştireceklerini ortaya koydular.
Aramalarda yukarılarda görünmek ve daha
çok kişiye ulaşmak için çeşitli etiketlemeler,
spam niyetindeki backlinkler, çeşitli klavye
işlemleri pazarlamacılar tarafından yapıldı.
Daha sonrasında ise ana algoritma güncellemeleri tamamlandı ve çeşitli SEO taktik ve ipuçları
da etkileyici bir şekilde oluşturuldu.
Geleceğin devlerinden olan Google ise
insanları birbirlerine bağlamanın gücünü ve bu
uğurdaki fırsatları gördü. Bu nedenle de arama
motorundaki kuralları ve teamülleri geliştirerek
bugün internet ortamındaki önümüze gelen
yapı oluşturuldu.

45

Etik olmayan optimizasyon taktikleri
sırasında, Google geliştiriciler ve içerik üreten
firmalar için daha fazla tık almaları adına bir
takım gelişimleri sağladı. Bu periyod pek çok
güncellemeyi getirdi. Ancak etik olmayan noktalarda bir takım cezalandırma yöntemleri de
uygulanmaya başlandı.
Gelişim sürecinin devam etmesi ve değer
artırma çalışmaları adına arama motorları
kullanıcının geçmişine göre bir düzenleme
yapılabileceğini önerdiler. Aynı şekilde değer-

Erken Dönem (2003 - 2005)
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li ve gerekli bilgiye ulaşım noktasında da bu
düzenlemeler ortaya konuldu.
Bu zaman zarfında, pazarlama ağırlıklı olarak
aramalarda çıkma konusundaki linklemelere
yoğunlaşıldı. Google’ın mottosu “şeytan olma”
idi. Bu da şirketlerin ve oluşumların etik sınırlar
içinde arama sonuçlarında etkin olmalarının
Google tarafından istendiğini kanıtlıyordu.
Bu şekilde daha kullanıcı merkezli ve kullanıcı
odaklı bir yapı, arama motoruna kazandırılmış
oldu.

Orta Çağ (2006 - 2009)
Aramalardaki son trendler ve kullanıcı
davranışları, arama deneyimlerinin etkilerine
göre değişim göstermektedir. Bu süreç Google’ın uluslararası aramalarının medya öğeleri
ile daha fazla içli dışlı olması için haberlerin,
görsellerin ve videoların arama sonuçlarında
daha aktif şekilde belirmesini ortaya çıkardı.
Gerçek zamanlı güncellemeleri ile Google
News, Twitter ve yeni nesil içerikler, zamanlama ve kullanıcı odaklı optimizasyonlara ihtiyaç
duymaktadır.
2008 yılında, Google kullanılabilirliğini
artırmak ve kullanıcı ile içerik bazında daha iyi

ilişkiler kurmak için geçmişe yönelik bilgileri de
göstermeye ve kullanıcıya önermeye başladı.
Bu değişim, Google Trends ve Google
Analytics gibi daha yoğun ve hedef gözeten
optimizasyonların oluşmasına temel oluşturdu.
Bu kullanıcı odaklı SEO yaklaşımı, kişiselleştirilmiş web ortamı için uygun zemini oluşturdu.
Pazarlamacılar yeni içerik ve medyaları aramalarda daha iyi şekilde bulunacak tarzda düzenlediler. Bu süreçte pazarlamacılar, kullanıcıların
önüne daha yakın içerikler getirilmesini sağladılar.
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Aydınlanma (2010 - 2012)
Aramalarda kaliteli içeriğe yaklaşılması, SEO
alanında önemli bir değişimi başlattı. Firmalar tık kazanmak için kullanıcı odaklı içerikleri
gündeme aldılar.Google tarafından büyük bir
güncelleme yapıldı. İçerik kalitesi ve optimizasyonu ile ilgili olan bu değişimler, indexlenmede
de etkili oldu.
Yeni değişimler ve arama kriterleri, merak,
erişilebilirlik ve sosyal bağlantılar konusunda
da kullanıcıları etkiledi. Google’ın Bilgi Grafikleri de paneller içindeki arama motoru sonuç
sayfalarını kullanıcıların içeriğe doğrudan ulaşmasına gerek kalmadan indexlemeye başladı.
SEO sonuçlarının söz konusu sayfalarda
(SERPs) direkt olarak listelenmesi, yeni reklam
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fırsatlarını oluşturdu. Kullanıcı deneyimlerini
iyileştiren Google, bu şekilde daha hızlı sonuç
alma konusunda da başarıya ulaştı.
Ek olarak, sosyal medyanın etkisi, sosyal
medya sonuçlarının da büyümesine neden
oldu. Bu süreçte, Google+ doğdu. İçerik görüntülenmesi konusunda bu önemli bir faktördü.
Bir web sitesinin başarılı şekilde optimize
edilmesi, pazarlamacıların paylaşılabilen ve
değerlenebilen içerikleri geliştirmesini sağladı.
İçeriğin oluşturulup sosyal medya kanallarında
paylaşılması, backlink için önemli geri dönüşler
sağladı.

Modern Zamanlar (2013 - Günümüz)
Günümüzde, bazı çakışan yolları tespit ettik. Gizlilik ve kişileştirme arasında görülen bir
sorunla karşılaştık.
Bu noktada kullanıcıların güvenlik ve diğer
sebeplerden ötürü şikayetçi olduğu bilinmektedir. Dijital çevrenin kullanıcı çevresinde
optimize edilmiş olması, bu duruma sebep
olmaktadır.
Google gibi firmalar, kullanıcı bilgilerini
kişiselleştirilmiş sonuçları baz alarak geçmiş,
lokasyon ve kullanılan araç etrafında geliştirmektedir. Aynı bilginin ve verinin genel olarak
pazarlamacılardan ve geliştiricilerden gizlen-

mesi de sağlanmaktadır.Mobil ve lokal aramalarda ulaşılabilirliğin artması, bu SEO gelişmesi
ile yakından ilgilidir. Bugün, web siteleri mobil
optimizasyonları yapmadıkları taktirde aramalarda görünürlüklerini kaybetmektedirler.
Kullanıcıya ve optimize edilen araca göre
segmentlenen içerikler, daha büyük fırsatların
yükselmesini sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler, yapısal ilişkiler ve yapı
bağlantıları bu noktada önem arz eder.
Günümüzde bu nedenle içerikler ile ilgili büyük
bir rekabet de vardır.
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Gelecekte SEO
SEO’nun geleceği hakkında emin olduğumuz bazı noktalar var. Şüphesiz ki, kullanıcı
etrafında içerik kalitelerinin ve birleşik içeriklerin arttırılması hedeflenmektedir.
Internet daha kişisel bir mecraya dönüşüyor ve kullanıcılar minimum hareket ile maksimum içeriğe sahip olmaya çalışıyor. Akıllı
teknik ve keşifler trendlerin daha iyi çözümlere
ulaştırdığını gösteriyor.
SEO değer katma isteğine ve çeşitli platformlarda kişiselleştirilmiş aramaların olmasını
arzulamaya devam edecektir. Markanızı bu
optimizasyon değişimlerine göre hazırlamanızda fayda var. Bu şekilde içeriklere erişim ve
bağlı içeriklerin birbirine gitmesi konusunda
da avantaj yakalayacaksınız.
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Pazarlamacılar bu süreçte daha güçlü içerikler ve kanallar oluşturmak zorundadırlar.
Özellikle sosyal etkiye sahip kanallarda doğru
bir yaklaşım sonucu ortaya çıkmaktadır. Çevrimiçi içerikler de ilk akla gelen yöntemlerdendir.
İçeriklerinizin her platformdan, her yerden
ulaşılabilir olduğuna emin olmanız, bu süreç
için önemli bir faktördür. Yaratıcılık ve merak ise
ödüllendirilmektedir.
SEO alanında son 25 yılda gerçekleşen
gelişmeler göstermektedir ki, etik olarak bu
aramalarda yer almak her zaman için markanız
adına faydalıdır. Süreci daha aktif, daha kuralına
uygun olarak çalışanlar ilerletmekte ve başarılı
olmaktadır. Bu nedenle de SEO araçlarını
kullanırken bu konular mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır.
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Web sayfanızın herhangi bir bölümüne yerleştirmiş olduğunuz Google etiketlerinin
işlevselliğini test etmenize olanak tanıyan bir Chrome eklentisi olan Tag Assistant’ın kurulumu
ve kullanımı çok basittir. Chrome Web Store üzerinden eklentiyi tarayıcınıza hemen
ekleyebilirsiniz.
Tag Assistant ile Google Analytics (ga.js) ,Google Analytics (dc.js) ,AdWords Dönüşüm
Kodu, AdWords Remarketing (legacy) Kodu , Yeni Adwords remarketing Kodu , Dobubleclick
Floodlight ve Google Tag Manager kodlarının siteniz üzerinde yer alıp almadığını ve çalışır
konumda olup olmadığını test edebilirsiniz.
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osclass - Ücretsiz İlan Sitesi Scripti

osclass, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir ilan scripti. Uzun süredir yayında olan ve
dönem dönem yayınladıkları güncellemeler ile sistemi daha iyi hale getiren osclass, ayrıca
kullanıcılarına ücretsiz tema seçenekleri ve ücretsiz eklentiler de sunuyor.
Ücretsiz ürünlerin yanısıra premum tema ve premium eklentiler de sunan yazılımdan
ihtiyacınıza uygun ürünleri ekstra olarak satın alabilirsiniz.
Responsive yapısı ile bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar ile uyumlu olan osclass’ı ilan sitesi
çözümü olarak kullanabilirsiniz.
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TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA

YÖNETMELİK VE HOSTİNG ŞİRKETLERİ
sertel@sertels.av.tr

www.twitter.com/sertels

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun,
1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdi ve Kanun’nun
uygulamasını gösteren Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik de 15 Temmuz 2015’te
yayımlandı. Yönetmelik internet ile ilgili şirketleri farklı
açılardan etkiliyor, biz de hosting şirketleri açısından
konuyu ele alacağız.

Av.Sertel ŞIRACI
İstanbul Barosu Bilişim
Hukuku Komisyonu
Başkan Yardımcısı

E-posta aboneliği için nasıl onay alınır? Yapılmaması gerekenler neler?
Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla
alınabilir. Elektronik ortamda onay alınmışsa, onay alındığı bilgisi,
reddetme imkanı da tanınmak suretiyle aynı gün elektronik ortamda
iletilmesi gerekiyor. Sadece izin istemek için ileti göndermek de yasak
kapsamında, izin için dahi olsa gönderilen ilk ileti ticari elektronik ileri
sayılıyor, yani “izniniz için izin istiyoruz” iletileri uygun değil. Ayrıca, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal ve hizmetin
temini için ön şart olarak ileri sürülemez.
Kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek
iletiler de ticari ileti kapsamında sayılıyor ve izin alınması gerekiyor.
Alt yapı sağlayan aracı firmaların bu onayların nasıl alındığını takip
etme yükümlüğü yok fakat yine de müşterileri listelerini sisteme
yüklerken gerekli onayı alıp almadıkları hatırlatılabilir.
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Özellikle mevcut aracılık sözleşmelerine bu
onay alma yükümlüğü eklenmelidir. Çünkü bir
şikayet halinde müşteri tespit edilemezse aracı
hizmet sağlayıcısı olan şirketten bilgi alınacaktır.
İlişkinin olduğu bir müşteriye ileti gönderilemez mi?
Yönetmelik hükümlerine göre; temin edilen
mal ve hizmetlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla e-posta adresini vermesi halinde, bu tür
ticari elektronik iletilerin gönderilmesi için
ayrıca onay alınmasına gerek yok. Bilgi talebi
ile sınırlı kalmak üzere cevap gönderilmesi için
yine izin gerekmiyor. Fakat burada bilgi istenmeden sanki bilgi istenmiş gibi mesaj gönderilmesi de uygun değil.Devam eden abonelik,
tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme,
teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma
zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya
bunların tanıtımının yapılamaz.
Esnaf ve tacirlerle ilgili olarak “önceden
onay almaksızın ticari ileti gönderilebilir.”
deniyor. Bu konuyu açıklar mısınız?
Esnaf ve tacirler için ilk iletiyi reddetme
hakkı olan opt-out sistemi kabul edilmiş. Alıcı
başka ileti almak istemezse sistemden çıkar.
Burada alıcının statüsüne göre bir ayrım benimsenmiş durumdadır. Kimler esnaf ve tacir
değildir sorusuna gelince bir ev hanımına, bir
devlet memuruna mesaj göndermek için izin
alınması gerekecektir. Mesaj gönderdiğiniz
kişinin ticari e-posta hesabı (ali@xyz.com.tr)
şahsı posta hesabı (ali@hotmail.com) adresleri
arasında bir ayrım yoktur, ayrım Ali’nin ticari
statüsündedir.
Eğer gönderici, onay almamış olduğu
kişilere ticari ileti gönderirse, onu nasıl bir
yaptırım bekliyor?
Onay almadan mesaj ve ileti gönderenlere

ise bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilebilir. İzinsiz iletilerin birden fazla kişiye
gönderilmesi halinde ceza 10 kat artabilir.
Yürürlük tarihi öncesi oluşturmuş olduğu
alıcı listeleri ne olacak? Bu alıcılardan tekrar
onay almak gerekiyor mu?
Mevcut listeler için Kanunun aradığı şekilde
izin alınmışsa tekrar izin alınmasına gerek yok
fakat şikayet halinde bu iznin ispatlanması gerekecektir.
Yönetmelikte önemli bir istisna yer almaktadır. Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet
sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan alışveriş
ilişkisi olması kaydıyla, alıcıların elektronik iletişim adreslerinin alınması ile oluşturulan veri
tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. İşte bu
alışverişi ispat edebiliyorsanız, müşterileri veri
tabanınızdaki listeler onaylı kabul ediliyor.
Bu müşterilere gönderilen ilk mesajda veri
tabanına kayıtlı olduğuna dair bilgi verilmesi gerekiyor.1 Mayıs 2015 tarihinden önce başkaları
adına ileti gönderilmesi için genel bir onay alınmışsa 15 Ekim 2015 tarihine kadar sadece bir
defa adına daha önce izin alınmış asıl şirket izin
için ileti gönderilebilir. Bu ileti de kim tarafından onay alındığına yer verilir. Bu talebe sessiz
kalınırsa talep reddedilmiş sayılır.
Onay alındığı nasıl kanıtlanabilir? Saklama
süresi nedir?
Yürürlük tarihi öncesi açısından eğer açık ve
net onay alınmışsa bu onaylara ait IP adresini,
tarihi içeren log kayıtları gerekecektir. Elektronik
imza ile onay alınması kolay olmadığı için her
zaman aksi de iddia edilebilir. Önemli olan bu
kayıtların tutulması ve istendiğinde sunulabilmesidir. Alışveriş istisnası da yine müşterinin
siteden yaptığı alışverişin ispatlanması halinde
çözülecektir.

55

Gönderilen her ileti ve bununla ilgili her işleme
ait kayıtlar bir yıl süre ile saklanmalıdır.
Elektronik Posta gönderilmesine aracılık
eden şirketlerin durumu nedir?
Hizmet sağlayıcı iletiyi kendisi gönderebileceği gibi dışarından da bir aracı hizmet sağlayıcıdan hizmet alabilir. Aracı hizmet sağlayıcı,
hizmet sağlayıcının hazırladığı içerikleri gönderir. İleti oluşturma, gönderme, alma, depolama,
alıcıların bilgilerinin saklanması için gerekli
yazılım, donanım ve yönetim sistemini sağlar.
Aracı hizmet sağlayıcı, içerikleri kontrol etmek,
hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus aracı
hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve
hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti
göndermek için onay alamaz. Ancak bu işleme
alt yapı sağlayabilir. Elektronik postaların gönderilmesine aracılık eden şirketlerin gönderilen
ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait
marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer vermesi gerekmektedir.
Alıcı iptal isteminde bulunduğu takdirde,
hizmet sağlayıcı veya aracı ne kadar sürede iptal talebini gerçekleştirmiş olmalı?
Mesajların dış hizmet alımıyla gönderilmesi
ihtimali de düşünülerek ileti gönderilmesinin
3 iş günü içerisinde durdurulması gerektiği
hüküm altına alınmış. Ve bu kayıtlar da bir yıl
süre ile saklanmalıdır.
Olası bir şikayet durumunda süreç nasıl
işleyecek?
Öncelikle mesajın gönderildiği kişi, mesajın
gönderildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde şi-
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kayet edebiliyor. Yani bir zamanaşımı söz konusu.
Şikayet başvuruları yazılı olarak veya e-devlet
üzerinden yapılabilecek.
Şikayet dilekçesinin içeriğinde:
• Şikâyetçinin bilgileri,
• Şikayet edilenin eposta adresi, telefon numarası, işletme bilgisi,
• Şikâyete konu iletiyi gönderenin elektronik
posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati,
• Şikayetçinin esnaf veya tacir olmaları halinde
bu bilgiye yer verilir.
• Şikayete konu iletinin yazılı veya görsel bir
örneği başvuruya eklenir.
Bu içeriği taşımayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.Şikayetçinin ikametindeki Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürüğü’ne başvuru
yapılacak, değerlendirmeyi de şikayet edilenin
ikametindeki Müdürlük yapacak. Yani Müdürlükler kendi içlerinde dilekçeleri yetkili müdürlüğe
gönderecekler.
Şikayet edilen şirket veya kişi ile Müdürlük
iletişime geçerek bilgi ve belgeleri temin edecek,
gerekirse de yerinde denetim yapacak.
Konu ile ilgili bilgi ve belge istendikten sonra
15 gün içerisinde bu bilgilerin teslim edilmesi gerekiyor, bu süre bir defalık 15 gün uzayabilecek.
Bu sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve
belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikâyet
başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan
bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem gerçekleştirecektir. Burada şirketin bir savunması yapması
gerekiyor, şikayetin aksine olan unsurları ispatlaması gerekiyor.

Bütün aracı hizmet sağlayıcı şirketlerin, müşteri
sözleşmelerini bu yönetmeliğe göre yeniden
düzenlemelerini tavsiye ediyoruz.
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ARAMA MOTORU PAZARLAMASI

HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

SEO kavramı, sizlerin de bildiği gibi çok detaylı bir konudur
ve anlatımı sayfalarca sürebilir. Elimden geldiğince 2 bölümde de sizleri SEO konusunda bilgilendirmeye çalışacağım.
Gelin detayları hep birlikte ele alalım...

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Hosting Dergi 9. Sayısında “Arama motoru optimizasyonu nedir, nasıl çalışır, ne için yapılır?” konusunu detaylı olarak yazmıştım.
Yazımın ikinci bölümüne, dergimizin 10. Sayısında devam edelim
istedim. SEO kavramı, sizlerin de bildiği gibi çok detaylı bir konudur
ve anlatımı sayfalarca sürebilir. Elimden geldiğince 2 bölümde de sizleri SEO konusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Gelin detayları hep
birlikte ele alalım;
Arama Motoru Pazarlaması Dedikleri Şey Nedir?
Arama motoru pazarlaması, SEO gibi çok geniş bir kavram. Kurumunuza ait bir web sitesini tanıtmak, arama motorları üzerinde
görünebilirliğinizi arttırmak ve ziyaretçi sayınızı arttırmak gibi birçok
aktiviteyi içermektedir. Sitenize gelen trafik, içeriğinizin kalitesine göre
doğal şekilde de artabilir, SEO çalışmaları yaparak da…
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Ancak bir sitenin doğal bir şekilde trafik çekmesi uzun zaman alacağından, SEO çalışmaları
ile bu artış hızlandırılabilir.Arama motoru pazarlaması için yapılacak en önemli noktalardan
birisi yine arama motoru optimizasyonundan
geçiyor. SEO’nuz ne kadar sağlıklı ve içeriğiniz
ile alakalı kelimelerle yapılandırılırsa, arama
motorları üzerinden gelen trafiğiniz bir o kadar
organik olacaktır. Bu şekilde dikkat edilerek
yapılacak bir SEO çalışması, arama motorları
tarafından dost bir site olarak belirlenecek ve
arama sonuçlarında üst sırlara çıkacaktır. Arama motoru pazarlamasından trafik sağlamanın
bir başka yolu ise ücretli reklam çalışmalarıdır. Bu reklamlar ile site sahipleri, belirlemiş
oldukları anahtar kelimeler için tıklama başı
ücret ödeyerek sitelerine trafik çekmektedirler.
Arama Motoru Optimizasyonu Tamam
da Arama Motoru Pazarlaması Neden Bu
Kadar Popüler Ve Önemli?
Arama motoru pazarlaması şunun için
önemli. Çünkü yapacağınız tüm arama motoru optimizasyonu çalışmalarınızın sonucunda amacınız sitenize trafik çekerek, ürün ve
hizmet satmak ya da insanları bilgilendirmek
olacaktır. Sayfanıza daha fazla hit alıp, ziyaretçi sayınızı arttırmanızda arama motoru
pazarlaması ve reklam için bir bütçe ayırarak
bu işlemi yapmak size bir avantaj sağlayacaktır. Arama motorları üzerinde SEO’dan sonra
SEO’nun hızlanmasını sağlayan şeyi aslında
reklam olarak dile getirebiliriz. Arama motoru
pazarlaması; belirli bir talebi olan yeni müşterileri web sitenize çekmekte en iyi ve en etkili
metodlardan biri olarak nitelendirilmektedir.
Diğer bir deyişle anahtar kelimeler ile arama
motorları üzerinde son kullanıcıya ulaşarak
sonuç almanız oldukça kolay. Arama motoru
pazarlamasını kısa yoldan net bir şekilde ifade
edecek olursak; markanızın görünürlüğünü ar-

ttırarak, şirketinizin gelecekteki karlılık potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalarının tümüdür.
Yapılan SEO’yu Geliştirmenin Faydaları
Nelerdir?
Arama motorlarının üst sıralarda konumlanmak SEO’nun esas amacı olması ile beraber
ilk olarak işin başlangıcıdır diyebiliriz. SEO’nun
kurumunuza getirilerini sıralayacak olursak;
• Daha iyi bir kullanıcı deneyimi: Sitenizin
kolay olarak bulunabilirliğini ve içeriğini daha verimli hale getirerek sitenize gelen ziyaretçilerin
aradıklarını daha kolay bir şekilde ve kısa yoldan
bulabilmelerini sağlayarak, işletmenize geri bildirimlerin çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Geri bildirim almanız markanızın bilinirliğini arttıracak
ve böylelikle ikinci bir aşamada kullanıcı deneyimini arttırarak bir gelişme sağlayacaksınız.
• Siteniz için Ölçülebilir Rol: Eski zamanlara
dayalı işletmeler internetin henüz yaygınlaşmadığı ya da SEO’nun tam olarak tanınmadığı
dönemlerde reklama harcanan bütçenin çöpe
atılan bir para olarak görmekteydiler.
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Neden diye soracak olursanız kimse bunun en
kadar etkin rol oynadığının takibini yapamadığı
için bu şekilde görünüyordur. Ancak günümüzde web sitesi analitikleri ile artık paranızın
nereye gittiğini, yaptığınız değişikliklerde nasıl
bir geri bildirim aldığınızı, gelirlerinize nasıl etki
ettiğini detaylı olarak görüntüleyebiliyorsunuz.
• Daha fazla hedefe yönelik trafik oluşturun:
Sitenizi ziyarete gelen kullanıcının hemen gitmesinin size hiçbir faydası olmayacaktır. Bir kullanıcı sitenizi tıklayıp, sonra hemen çıkarsa ne siz
ne de kullanıcı bu durumdan tatmin olmadığınız
anlamına gelir. SEO, sizin geri dönüşüm oranlarınızı geliştirir ve alanınızda bir otorite kurarak
itibarınızın oluşmasını sağlar. Bu internet dünyasında dijital kimliğiniz için oldukça önemli bir
rol oynamaktadır. Anahtar kelimeleriniz, konu
başlıklarınız ve görsellerinizin hepsi belli bir
konu üzerine koordine edilmiş olduğunda web
sitenizin araştırmalarında kullanıcı tarafından
siteniz daha kullanışlı ve faydalı olarak bulunacaktır.
• Markanızı daha iyi sergilemek sizin
elinizde: Büyük işletmeler değil de küçük
işletmelerin internetten beklentilerinden birisi
ise markalarının daha fazla görünür olmasıdır.
TV reklamı, belirli kalabalık mekanlar üzerindeki afiş reklamları ya da dev billboardlarda
kiralamaya uygun bütçeleri olmayan firmalar,
sitelerinde paylaşmış oldukları içerikler ve etkili
bir SEO çalışması ile markalarını aynı derecede
görünür olmasını sağlayabilirler.
Başlıca SEO Ölçüleri Nelerdir?
Tüm web sitesi sahipleri, yapmış oldukları
SEO çalışmalarının ne kadar başarılı olduğunu
öğrenmek ister. Her ne kadar tüm işletmelerin
kendi ulaşmak istedikleri hedefleri doğrultusunda farklı ölçümleri olsa da aşağıda belirli olarak
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takibi gereken kriterler şu şekilde;
• Arama motoru sıralaması
• Belirli aramalar için anahtar kelime seçimleri
• Anahtar kelimelerde sitenizin pozisyonu
• Dönüşüm oranları
• Sitenizde belli bir aksiyon yaratan ( üye olan,
mail bülteninize kayıt olan vb) ziyaretçilerinizin
oranı.
Ücretsiz Kullanabileceğiniz SEO Araçları
Nelerdir?
Anlattıklarımdan yol çıkarak, yapacağınız
SEO çalışmalarında sizlere yardımcı olacak bazı
araçlar önereceğim. Bunlar SEO araçlarının en
temel özellikleridir ve hepsi ücretsizdir. Bunlar şu
şekildedir.
• Google Analytics: Google’ın bu ücretsiz aracı ile SEO çalışmalarınız sonucunda, ziyaretçilerin
sizi nasıl aradığı ve pazarda ne durumda olduğunuzu öğrenebilmeniz adına başlangıç için iyi bir
tercih olacaktır.
• Google Webmaster Tools: Analytics ile
site trafiğinizi, anahtar kelimelerinizi ve ziyaretçi
davranışlarına yoğunlaşırken, Google Webmaster
Tools ile Google algoritmalarının sitenizin sıralamalarda yükselmesi için gerekli ayarları yapmanıza olarak sağlar.
• Bing Webmaster Toolları: Microsoft’a bağlı
olan Bing arama pazarının hemen hemen %16’lık
bir kısmını oluştururken Google ise pazarın %
67’lik bir dilimine hakim. Tabi bu rakamlar hep
sböyle kalacak diye bir kaide yok. Rakamlar
değişebilir ve hedef kitlenizin tercihi Bing’e kayabilir. En iyisi araştırmanızı en iyi şekilde yaparak
tüm arama motorları üzerinde hakim bir şekilde
yol izlemek olacaktır.

biliyor muydunuz?
Internetlivestats’ın verilerine göre dünya
üzerinde toplam 980 Milyon’dan fazla web
sitesi olduğunu biliyor muydunuz?
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CRYPTO 101 – MERHABA EXCLUSIVE

OR (XOR), ÖZEL EĞİTİM DİZİSİ
mehmetince@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mdisec

Bu makalede, işi en temelinden alarak adım adım her
şeyi tek tek uygulayarak ilerleyeceğimiz bir eğitim serisi ile
karşınızda olacağım. Eğitim serisi bölümler halinde her ay
Hosting Dergi’de yayınlanacaktır.

Mehmet İNCE
Senior Penetration
Tester

Merhaba Exclusive OR ( XOR )
XOR, boolean ve binary operator olarak tanımlanmaktadır ve
Exclusive OR anlamına gelmektedir. Temel olarak çok basit bir işlemi
vardır ve matematiksel gösterimi işaretidir.

Yukarıda ki tablo XOR kapısının yaptığı işlemi göstermektedir.
Tablodan da anlaşıldığı üzere 0-0 ve 1-1 durumlarında çıkış 0 olmakta, 0-1 veya 1-0 durumlarında ise çıkış 1 olmaktadır. Peki bizim için
neden XOR işlemi önemlidir? sorusu akıllara gelecektir.
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Cevap ise yine yukarıda ki tabloda saklıdır.
Bu soruya, soruyla cevap verirsek; Çıkışı 0 olan
bir işlemde girişlerin ne olduğunu söyleyebilir
misiniz? Bizim için veri gizliliğinin ilk adımı bu
soruyla oluşmaktadır. Örneğin;
Birbirleri ile konuşmak isteyen Alice ve
Bob (evet tüm yazı serisi boyunca bu iki ünlü
arkadaşı kullanıyor olacağız) aralarında gizli
bir anahtar belirlemiş olduklarını var sayalım.
Alice’in göndermek istediği mesaj ise 10101
olsun.

1 – Temel işlemler
Giriş kısmında verilen 4 işlem aşağıda ki
gibidir.
0

0=0

0

1=1

1

0=1

1

1=0

2 – XOR Değişme Özelliği
XOR işleminin, a b = b a eşitliği vardır.
Buna orta okul yıllarında öğrenilen XOR’un
değişme özelliği denir.

Mesaj = 10101
Anahtar = 10111
Alice mesajını göndermeden önce (Mesaj
Anahtar) işlemini gerçekleştirecektir.

3 – XOR Sıfırlama Özelliği
Bir değişken kendisiyle XOR işlemine girdiğinde sonuç 0’dır. Yani; a a = 0
4 – XOR ile Sıfır işlemi

10101

10111 = 00010

Göndermek istediği orijinal mesaj 10101
iken Alice bunun yerine 00010 mesajını gönderecektir. Bu sayede mesajı taşıyacak olan
kişiden orijinal mesaj gizlenmiş olacaktır.
Çünkü mesajı elde eden saldırgan 10101’in
XOR işlemine tabi tutulduğu Key’i bilememektedir. Mesajı alan Bob ise Alice’in yaptığı işlemin aynısını (Gelen mesaj Anahtar) yaparak
orijinal mesaja ulaşmış olacaktır.
00010

10111 = 10101 ( Orijinal Mesaj )

Özetle; Exclusive OR yani XOR bizim için
kriptolojinin temel matematik operatörü olmuştur.
XOR Özellikleri
Tüm yazı serisi boyunca XOR ve özelliklerini
kullanacağımız için XOR kapısının matematiksel özelliklerini bilmekte/hatırlamakta fayda
var.

Herhangi bir değişken sıfır ile XOR işlemine
girerse, sonuç kendisine eşittir. Yani; a 0 = a
Tüm bu kurallar bir arada kullanılarak, a
⊕ a = b olduğunu ispatlayalım.
a b
özelliği )
=0

a=a

a

b

b ( 2. kural, değişme

b ( 3. kural sıfırlama özelliği )

= b ( 4. kural, 0 ile işlem sonucu özelliği )
One-time pads
One-time pad, bu günden 35 yıl önce Sacramento’lu banker Frank Miller tarafından
bulunmuş bir yöntemdir. En genel hatları ile,
sadece bir defa kullanmak üzere üretilen bir
anahtarı ifade eder. Eğer sadece bir defa kullanılmak üzere üretilen bu anahtarda, bitler
gerçekten rastgele ise ve üretilen bu anahtar
sadece ve sadece 1 defa kullanılıyor ise ciphertext’i elde eden saldırganın plaintext’e ulaşması
mümkün değildir.
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NOT: Yeni terimler öğrendiniz. ciphertext;
şifrelenmiş metin. plaintext: metnin şifresiz,
açık hali anlamına gelir. Bu terimleri lütfen
ezberleyiniz, kalan yazılar boyunca bu terimleri
kullanıyor olacağız.

edilebilir! Elde edlen P2 P7 sonucu bize ne P2
nede P7 hakkında net bilgi vermiyor olsada, bu
sonuç bize önemli bilgiler ifade edecektir. Tüm
bu laf kalabalığını aşağıdaki resim örneği ile anlatalım. (Resmin büyük hali için resme tıklayınız.)

Peki neden OTP (One-time pads) gücünü
gerçekten rastgele olan anahtarların sadece ve
sadece bir defa kullanılıyor olmasından almaktadır? Bu soruya XOR kapısının matematiksel
özelliklerinden yararlanarak cevap verebiliriz.
Alice ile Bob konuşmalarını One-time pads
ile şifreliyor olsunlar. Tüm bu iletişimi dinleyen Eve isimli bir saldırganımız olsun. C1,C2,C3,…,Cn ise gönderilen ciphertext mesajları ifade etsin. OTP’nin gücünü her anahtarın sadece
1 defa kullanılıyor olmasından kaynaklandığını
söylediğimiz için, varsayalım ki C2 ve C7 aynı
anahtar ile XOR işlemine girmiş olsun.
Bu iki mesajı elde eden Eve, yapacağı aşağıdaki işlem ile plaintext mesaj hakkında bilgi
sahibi olacaktır.
C2

C7 = ( P2

= P2

P7

K

= P2

P7

0

= P2

P7

K)

( P7

Yukarıdaki görselde iki farklı resim gözükmekte. Bu resimler aynı key ile XOR işlemine girdiler
ve her resmin aşağısında bulunana “karıncalı”
görüntü oluştu. Bu “karıncalı” verileri Eve isimli
saldırganımız tarafından ele geçirilen cipher-text
verilerimiz. XOR işleminde kullanılan key’i bilmeyen Eve bu iki resim birbiri ile XOR işlemine
soktuğunda ise aşağıdaki resim oluşacaktır.

K)

K

XOR işleminin matematiksel özelliklerinden
yararlanarak yukarıdaki denklemler ile de ispat
edildiği üzere, aynı key’e sahip iki ciphertext’in
birbiri ile XOR işlemine sokulması, plaintext’lerin birbiri ile XOR yapılmasının sonucuna eşittir.
Yani özetle; XOR’un özelliğinden yararlanılarak K ile ifade edilen key denklemden elemine
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Bu işlemleri gerçekleştirmek için şu linkte
yer alan python kodları yazılmıştır.
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Hosting TV
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www.hostingtv.com.tr
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bir güncellenmektedir.

www.registrarowl.com

WebHostingTurkey
Hosting sektöründeki gelişmeleri
takip eden, sektörde yenilik
yaratan firmalara yer veren,
çeşitli karşılaştırmalar ve
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