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Türkiye web hosting sektörünün önde gelen markası Natro
Hosting, müşterilerinin hosting hesaplarını ve web sitelerini
yönetebildiğini kontrol panelini yeniledi. Tamamen
kişiselleştirilebilir yapısı ve sunduğu zengin araçlar ile dikkat
çeken yeni kontrol paneli kullanıcılardan tam not aldı. Bununla
birlikte hosting yönetimi tarafında cPanel ve Plesk kontrol panellerini tercih eden Natro Hosting, böylece tüm yönetim ve kontrol panel arayüzlerini yenilemiş oldu.
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Natro Hosting, kontrol panellerini
yenileyerek cPanel ve Plesk’e geçti!

Türkiye’nin önde gelen web hosting servis
sağlayıcısı olarak 14 yıldır müşterilerine kesintisiz
ve kaliteli hizmet sunan ve bu süreçte kendi
geliştirdiği özel kontrol panelleri ile hizmet
veren Natro Hosting, 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle
yenilenen hosting kontrol panelini yayına
aldı. Web hosting hizmeti satın alan Natro
müşterilerinin web sitelerini, e-posta adreslerini
ve diğer ayarları yönetebileceği, arayüzü ve
altyapısı yenilenen kontrol paneli baştan aşağıya
kişiselleştirilebilir yapıda hazırlandı.Natro
müşterilerinin kontrol panelinin arka planından,
logosuna kadar bir çok alanı değiştirerek kendi
tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebildiği
yeni kontrol panelinde çeşitli işlevsel araçlar da
mevcut. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları servisleri,
farklı kaynaklara ihtiyaç duymadan kontrol
panelleri içerisinden gerçekleştirebilecekler.
Ayrıca responsive (dinamik) yapıda hazırlanan
yeni kontrol paneli, masaüstü, dizüstü bilgisayar,
tablet ve akıllı telefon gibi çeşitli patformlar ile
uyumlu çalışan bir yapıya sahip olarak dikkat
çekiyor.
Türkçe ve İngilizce dil seçeneği de sunan yeni
kontrol panelinde, web sitelerinin güncel ekran
görüntüleri ile o anki çalışma durumları hakkında
bilgi veriliyor. Herhangi bir erişim sorunu
mevcut ise “Siteniz Çalışıyor” alanında ilgili hata
kodu görüntülenerek kullanıcıya bilgi veriliyor.
Kullanıcılar yeni panelde web siteleri ile ilgili
genel raporları da ücretsiz olarak alabiliyor.

Yeni cPanel ve Plesk Kontrol
Panelleri
Kullanıcıların, yeni hosting kontrol paneli
üzerinden bağlanarak erişebilecekleri ve web
site yönetimlerini gerçekleştirebilecekleri cPanel
ve Plesk kontrol panelleri de yine 1 Eylül 2015
itibariyle hizmete girdi.
Dünyanın en çok tercih edilen kontrol
panellerini müşterilerine sunan Natro Hosting’in,
kolay kullanım, işlevsellik, hız ve performans
odaklı gerçekleştirdiği bu çalışma sonrası yeni
sipariş geçen tüm kullanıcılar cPanel ve Plesk’ten
diledikleri seçeneği tercih ederek kurulumlarını
gerçekleştirebilecek ve web sitelerini hemen
yayınlamaya başlayabilecekler. Yeni servislerini
CloudLinux teknolojisi ile birleştiren yeni
altyapıda web siteleri, herhangi bir yoğunluktan
etkilenmeden kesintisiz yayın yapacaklar.
cPanel’de Installatron, Plesk’te Web Tasarım
Aracı hizmetini de müşterilerine sunan Natro,
yüzlerce hazır kurulum scriptinin de kolayca
ve hızlıca kurulabilmesine olanak sağlıyor.
Böylece iyi bir teknik bilgi sahibi olmayan kişiler
de kolayca ve hızlıca bu araçlar üzerinden
web sitelerini, blog veya forum sitelerini
oluşturabilmekteler. Tüm bu servislerin ücretsiz
olarak sunulduğu yeni web hosting kontrol
panellerini, yeni sipariş veren tüm kullanıcılar
kullanabilecekler.
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Techstars ilk defa Startup Istanbul’da

teknolojinin yıldızları ile buluşuyor

Dünyanın ünlü hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı
Techstars, Etohum’un bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Startup İstanbul
konferansının iş ortakları arasına katıldı. ABD merkezli yatırım şirketi
Techstars, işbirliği kapsamında 3-5 Ekim tarihleri arasında Startup
İstanbul’da Techstars Topluluğu Zirvesi’ni gerçekleştirecek.

Boston, Chicago, New York, Londra, Berlin
gibi önemli şehirlerde Startup Weekend
etkinliklerini düzenleyen Techstars, Etohum
ile yapılan iş birliği kapsamında bu yıl ilk kez
İstanbul’a geliyor. Startup İstanbul’un iş ortakları
arasına katılan Techstars, 3-5 Ekim tarihlerinde
düzenlenecek olan konferansta gelecek
vadeden teknoloji odaklı çözüm ve hizmetler
sunan girişimlerle bir araya gelecek.
Techstars ekibi, girişimlere 18 bin dolardan
başlayan erken aşama yatırımı yapmanın yanı
sıra mentorluk, ofis ve iş ağına katılım desteği
de veriyor. Dünya çapında başarılı girişimlere
yaptıkları yatırımlarla tanınan Techstars,
halihazırda 300 milyon dolardan fazla bir bütçe
yönetiyor. Mobil, SaaS, büyük veri ve giyilebilir
teknolojilere odaklanan Techstars mentorları
ise kendilerine başvuran girişimler arasından
seçtiklerini, özel bir eğitim programına dâhil
ederek, girişimlerin büyüme hamlelerini sağlıklı
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ve istikrarlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı
oluyor. 3 ülke ve 9 şehirde faaliyet gösteren
Techstars hızlandırıcısı, kurulduğu 2006 yılından
bu yana 520’den fazla şirketi bünyesine kattı.
Yatırımcılardan toplamda 1.3 milyar dolarlık
yatırım alan Techstars şirketlerinin pazar
değerleri ise bugün yaklaşık 50 milyar dolara
ulaşmış durumda.
Startup Istanbul bu sene 60 ülkeden 2000’i
aşan girişim başvurusu aldı, bu girişimlerle
birebir görüşme yaparak bölgenin en iyi 100
girişimini seçti. Seçilen girişimlerle beraber
200’ü den fazla girişimci, bölgeden yatırımcılar
ve 2000’i aşkın katılımcı Startup Istanbul’da
buluşacak.
Yapılan iş birliği sayesinde ekosistemin
önemli oyuncularına Techstars’la da tanışma
fırsatı yaratan Startup Istanbul bölgenin önemli
girişim konferansı olmaya devam ediyor.

MasterCard ile İstanbul’da Hackathon
Yazılım Geliştirme Turnuvası Başlıyor
MasterCard, kendine güvenen tüm genç
yazılım geliştiricilere maraton çağrısı yaptı. Global “Masters of Code” turnuvasının bir parçası
olmak isteyen yazılım geliştiriciler 3 - 4 Ekim’de
İstanbul’da buluşacak.
AngelHack tarafından düzenlenen yarışmada, MasterCard’ın API’lerini kullanarak iki gün
içinde en yaratıcı uygulamayı tasarlayan yazılım
geliştiriciler, hacker’lığın başkenti olan Silikon
Vadisi’ne seyahat ve 100 bin dolar kazanma
şansını yakalayacak.
MasterCard, dünyanın en iyi yazılım geliştiricilerine açık çağrı yapıyor. Kendine güvenen
genç yazılımcılar, MasterCard’ın dünya çapında
düzenlediği global yarışmanın bir parçası oluyor.
Türkiye’deki kıvrak yazılım dehasını ortaya çıkarmak üzere turnuva için seçilen 10 şehir arasında
İstanbul da yer alıyor.

bir konunun işlendiği etkinliğin İstanbul ayağının
teması ise mağaza içi ve çevrimiçi seyahat satın
alımları olarak belirlendi. Tabii işin bir de püf noktası var. Bu satın almalar oyunlaştırılmış bir uygulamada kombin edilerek en eğlenceli çözümü
üretmek maratonun ana odağı olacak.
Eğlenerek yarışma deneyimini edinecek
İstanbul elemelerinin şampiyonlarını ise büyük
sürpriz bekliyor. Kazananlar, hacker kavramının
doğuş yeri olan ve yazılım dünyasının başkenti
sayılan Silikon Vadisi’nde yapılacak büyük finalde
kozlarını paylaşacak. Final maratonunu kazanan
ekip ise dünyanın ilk “Masters of Code” şampiyonu olarak anılacak ve 100 bin dolar para ödülüne
sahip olacak.

MasterCard, kendine güvenen tüm yazılım
geliştiricileri 3 - 4 Ekim’de AngelHack tarafından
İstanbul’da düzenlenen Masters of Code’a davet
ediyor. Koç Üniversitesi Şişli Yerleşkesi’nde
yapılacak turnuvaya katılım herkes için açıldı.
Masters of Code’a katılmak ve yarışma hakkında bilgi almak için; http://mastersofcode.com/
event/istanbul-turkey/ adresi ziyaret edilebilir.
Yarışmada yazılım geliştiriciler MasterCard’ın
API’larını kullanarak belirli bir süre içinde projeler geliştirecek. Ardından projeler için mentorluk
ve yatırım desteği arayacak. Dünya çapındaki
bu yarışmanın düzenlendiği her şehirde farklı
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HOSTİNG
ŞİRKETLERİ
CPANEL
TEXAS
OFİSİNDE
BİR ARAYA
GELDİLER!

cPanel GELECE
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EK PLANLARI VE YENİLİKLER
cPanel’in Texas eyaleti Houston şehrinde
bulunan genel merkezinde yapılan, Türkiye’den
Natro Hosting ve Hosting Dergi ekibinin
davetli olduğu etkinlik, Ürün Geliştirme
Yöneticisi olarak görev yapan Ken Power’in
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Açılış
konuşması ile başlayan ilk sunumda Ken
Power, cPanel logosu ve yüzünün geçmişten
bu güne geçirdiği dönüşümden bahsederek
yenilenen son haline değindi. cPanel marketing
ekibinin hazırladığı basit, sade ve minimal
logo tasarımları ile birlikte cPanel ‘de kullanılan
yazı fontu Cp-Italic Font olarak tasarımcılar

tarafından geliştirildiği bilgisi paylaşıldı.
Ken Power, gerçekleştirdiği sunumda
cPanel’in yol haritasından bahsederek yenilikler
ve gelecek özelliklere değindi. Power’ın değindiği
yenilikleri sıralayacak olursak;
• Install PHP 5.4 – 5.7
• Domain bazlı konfigurasyon herkes
tarafından yapılabilecek
• PHP 5.7 yakında cPanel’e ekleniyor
• Mobil platformlar ile entegrasyon ve
Android üzerinden kullanım imkanı
• Greylisting uygulaması
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• Basit ve kolay Apache yönetimi
• Üçüncü parti yazılım desteği
• Kişiselleştirilebilir yetkilendirme sistemi
• Radius ve LDAP gibi servisleri kullanabilme
• Hızlı kurulum özelliği. Şimdikinden çok
daha kısa sürede kurulum ve konfigurasyon
imkanı. Network bağlantısı hariç olarak çok
kısa sürelerde cPanel kurulum işlemleri
gerçekleştirilebilecek.
• Amazon desteği

cPanel’in Gelecek Planları
cPanel’in bunlarla birlikte gelecek yıllar
için yapmayı planladığı yeniliklerden kısaca
bahsedecek olursak;
• Active Sync (Apple ve diğer platform
cihazları ile paralel çalışma)
• 2 faktörlü yetkilendirme (2 Factor
Authentication)
• VPN desteği
• Hızlı ve basit SSL sertifika kurulumu
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• Diğer yazılım dilleri (daha fazla php eklenti
desteği)
• Ngnix geliştirmeleri
Ayrıca cPanel’in uzun yıllar sonra yenilediği
arayüzü görüntüsüne alternatif seçenekler de
ekleniyor. Bir sonraki konuşmacı olan Ürün
Yöneticisi Adam French, gerçekleştirdiği
sunumda cPanel’in yeni arayüzü ve WHM
ekranına değindi. Mevcut görünümün yanı sıra
kişiselleştirilebilir arayüz ve tema seçenekleri
ekleneceğinden bahseden French, bu tema
seçeneklerinden birinin de Metro arayüzü
olacağını belirtti. Sunumda cPanel üzerindeki en
çok kullanılan ve tıklanan menülere değinildi ve
buna göre en çok kullanılan menüleri şu şekilde
sıralayabiliriz;
• File Manager
• FTP Yönetimi
• Veritabanı Yönetimi
• Domain Yönetimi

cPanel’in yeni arayüzünde bulunan ikon
setlerinin ve gelecek arayüzlerde kullanılacak
ikon setlerinin freelance tasarımcılara yaptırıldığı
bilgisi de paylaşıldı.
Ürün Yöneticisi Jacop Perkins, yaptığı
sunumda MultiPHP Konfigurasyonu hakkında
örnekler göstererek mevcut yapı hakkında
katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelmiş olan web hosting
şirketi yetkililerinin ilettiği soruları yanıtlayarak
çeşitli örneklemeler gösterdi. EasyApache 4
hakkında bilgi veren Perkins, kurulum aşamaları
ve seçenekleri ile ilgili başlıkları sıralayarak;
• Kurulum esnasında Apache ve Ngnix Server
seçimi yapılabildiği
• Server modüllerinin seçilebildiği ve
seçilenlerin kurulumlarının gerçekleştirildiği
• PHP versiyon seçimi yapılabildiği ve PHP
5.7’ya kadar desteklediklerini
• PHP Extensions seçimi yapılabildiği ve bu

şekilde kurulum işleminin tamamlandiğindan
bahsetti.
Programcı Philip Keen, gerçekleştirdiği
sunumda, normal şartlarda 1 saat 19 dakika
süren cPanel kurulumunun yeni düzenleme ile
birlikte sadece 38 dakika süreceğini ve bunu da
“Fresh Install” olarak adlandıracaklarına değindi.
Tahmini olarak bu özelliği Kasım 2015 ‘te
yayınlamayı planladıklarını belirten Keen, Easy
Apache 3 olan sunucularda da “Fresh Install” ın
çalışacağını vurguladı.
cPanel’in 10 Mbit internet bağlantısı ile 34
dakikada indirebildiğidiğini ve işlem sürecinin
uzun sürdüğüne değinilen sunumda, cPanel
işlem süreçlerin daha da hızlandırılması için
çeşitli geliştirme ve çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Bunun için dünya genelinde çeşitli partnerler
ile çalıştıklarını ve bu konudaki çalışmalarını
geliştirmeye devam edeceklerini belirttiler.

15

Rakamlarla .ORG uzantısının 30 yılı
Dünyanın en çok tercih edilen üst seviye
domainlerinden birisi olan ve özellikle kar
amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sıkça
tercih edilen .ORG, 30.yılını kutluyor. Şu anda
yenilenen ismiyle Domain Kayıt Operatörü New
PIR tarafından kayıt edilen .ORG , ilk olarak
1985 yılında MITRE Corporation tarafından
kayıt edildi. Dünyada şu ana kadar 10 milyonun
üzerinde kayıt edilen .ORG uzantısının , dünya
domain pazarındaki payının %6.5 olduğu
belirtiliyor (Kaynak : registrarowl.com)

Son yıllarda yeni domainler dahil olmak
üzere domain ekosistemine sürülen bir çok
domain uzantısı olmasına rağmen, .ORG,
geliştirmiş olduğu pazarlama stratejisi ve
pazardaki tecrübesini konuşturarak ,domain
ekosistemindeki önemini koruyor. Ayrıca kayıt
operatörü New PIR yeni domain yarışına kayıtsız
kalmayarak .NGO ve .ONG gibi iki uzantı
pazarda yer alıyor. Bu uzantıların hedeflediği
kitle ise genel olarak kamu kurumu olmayan
kuruluşlar ve organizasyonlar.
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New PIR tarafından 30.yıla özel olarak
hazırlanmış web sayfası http://happy30th.org/
adresinde yıldan yıla .ORG alan adı kaydederek
başarıya ulaşmış web sayfalarının başarı
hikayelerini okuyabilirsiniz. Aralarında Dünya
Doğayı Koruma Vakfı (WWF), UNICEF ,Change.
org gibi dünyanın önemli organizasyonlarının
yer aldığı sitede, kuruluşların .ORG ile yaşadığı
başarı hikayeleri yer alıyor.

• 2003 yılında eski kayıt operatöründen
günde 2.6 milyon domain transferini
gerçekleştiren Public Interest Registry yani
.ORG, bu transfer rakamı ile internet tarihinde
bir gün içinde en çok transfer edilen domain
uzantısı ünvanını almış.
• 2009 yılında ilk olarak DNSSES
uygulamasına yer veren üst seviye domain
• .ORG domain uzantısının 2014 yılı büyüme
oranı %16 olarak belirtilmiş
• Bu uzantı Amerika’dan sonra en çok
Asya Pasifik bölgesinde yer alan kullanıcılar
tarafından tercih ediliyor.

Dünya üzerinde kayıtlı 10 milyonun üzerinde kayıtlı
.ORG domain bulunmaktadır ve domain kaydedenler tarafından çok tutulan bu domainin yenileme
oranı (renewal rate) de bir hayli yüksek.
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Google 18 yıl sonra logosunu değiştirdi
Google 1 Eylül 2015 itibariyle logosunu ve
favicon’unu yeniledi. Geçen 17 yılda logosunda
ufak tefek değişiklikler yapan bu sefer kalıcı ve
büyük bir değişiklik yaparak logosunu yeniledi.
Yeni logoda yazı fontunu değiştiren Google,
daha yuvarlak ve canlı bir hale getirdiği logoda
klasik Google renklerini de korumuş. Ayrıca
favicon’daki küçük “ g “ harfine de veda edilimiş.
Arama Motoru, Gmail, Haritalar, Chrome gibi
logonun görüntülendiği her yerde yeni logoyu
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görebilirsiniz. Yeni logoya geçiş google.com.
tr ‘de bir doodle ile gösteriyor. Kurumsal blog
sayfası üzerinden de bir içerik yayınlayan şirket,
yeni logonun beğenileceğini umduğunu dile
getirmiş. (http://googleblog.blogspot.com.tr)
Bununla birlikte Google logosu ve arama
motorunun geçen 17 yılda geçirdiği evrimi
gösteren bir video da YouTube hesabından
yayınlandı. İlgili videoyu Türkçe alt yazılı olarak
altta görüntüleyebilirsiniz.

Vukuatlı yeni domain uzantıları belirlendi
Daha önceki sayılarımızda yeni domain
uzantılarının web’de var olan kötü amaçlı
kişiler tarafından yeni ekmek kapısı olarak
görüldüğünden bahsetmiştik.

henüz piyasada kayıt edilebilir konuma dahi
ulaşmamış olması. Diğer bir domain uzantısı
ise “.gq”, üstelik kendisi yeni bir domain uzantısı
bile değil , Ekvator Ginesine ait bir ccTLD.

Her geçen gün domain ekosistemine artan
sayıda katılan yeni domain uzantıları (new
gTLDs) spamden, kimlik avına , kötü amaçlı
yazılımdan, kişisel bilgilerin çalınmasına kadar
bir çok işlem için, kötü niyetli üçüncü kişiler
tarafından sıkça kullanılıyor.

Blue Coat’un Ağustos ortasına kadar 15.000
işletme ve 75 milyon web kullanıcısından
gelen milyonlarca web isteğini inceleyerek
oluşturduğu raporda , vukuatlı domain
uzantıları “Shady” diye adlandırılmış. Bu
uzantılar sıkça spam, phishing, botnet saldırısı,
istenmeyen yazılım, kimlik avı, markalara ait
sayfa sahte gösterimi için kullanılmış.

İşletmeler için güvenlik çözümleri üreten
Blue Coat firması, domain sahnesine yeni
çıkan ve bu kötü niyetli kişiler tarafından sıkça
kullanılan domain uzantılarını belirlemiş.
Raporda daha piyasaya bile sürülmeyen ama
şimdiden sıkça kullanılan uzantıların yer alması
ilgimizi çekiyor.
Yukarıda belirtilen kötü amaçlı işlemler
için en çok kullanılan domain .zip, ilginç
olan ise bahsettiğimiz üzere bu domainin

Bu domain uzantılarından en vukuaatlı
olanlar aşağıdaki belirtilen şekilde raporda
listelenmiş
.zip, .review , .country, .kim, .cricket ve
.science
.work, .party, .gq (Equitorial Guinea), and
.link,
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DDoS Ataklarında %52 Artış Gözlendi!
Online dünyanın korkulu rüyası DDoS atakları
bir çok işletmeyi çok zor durumda bırakarak
servis kalitesini düşürmekte ve ciddi maddi
zararlara yol açmaktadır.
Hemen hemen her geçen gün daha çok
artan sayıda gerçekleşen ve boyutunu arttıran
bu ataklara karşı bir çok işletme savunmasız
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yakalanabilmektedir. DDoS atakları ile ilgili
geniş ve bilgilendirici raporlar hazırlayan
Verisign, yayınladığı DDoS Trendleri Raporuna
göre; Atakların ortalama boyutu 2015 yılı ikinci
çeyrekte 5.53 Gbps olarak ölçüldü ve bu rakam
2015 yılı birinci çeyreğe göre %52 daha fazla .
Atakların yılın ikinci çeyreğinde özellikle Finans
sektörünü hedef aldığı gözlemleniyor.

DDoS trendleri 2.çeyrek raporunun
gösterdiğine göre, 2015’in birinci yarısında,
2014 senesinin ilk yarısına oranla %34 daha
fazla atak gerçekleşmiş ve atakların sektörel
dağılımına baktığımızda ise hemen hemen her
sektörün ataklardan ciddi şekilde nasibini aldığı

gözlemleniyor, %33’lük oran ile IT sektörü ise
atak alan sektörlerde başı çekiyor.

5 Gbps’nin üzerinde gerçekleştirilen ataklar
toplam atakların %18’ini oluşturmakta ve 2015
yılının birinci çeyreğine göre artış göstermekte.

çeyrek ile kıyaslandığında yapılan diğer bir
gözlem ise, 1 Gbps’ın altında gerçekleşen daha
küçük atakların oranındaki artış. Bu küçük
atakların büyük çoğunluğu Finans sektörünü
hedef almış.

1 ila 5 Gbps arasında gerçekleştirilen ataklar
ise tüm atakların %20’sini kapsıyor. Bir önceki

Gerçekleştirilen DDoS ataklarının boyutlarına
baktığımızda ise yine çarpıcı bir tablo ile
karşılaşıyoruz.
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İkinci çeyrek GAAP Dışı toplam gelirler, 2014 ikinci çeyreğine göre
%10 ve sabit kur bazında yıllık %13 artışla 1,60 milyar dolara yükselirken GAAP toplam gelirler, 2014 ikinci çeyreğine göre %4 ve sabit
kur bazında yıllık %8 artışla 1,52 milyar dolara yükseldi.
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VMware, 2015 yılı 2. çeyrek
finansal sonuçlarını açıkladı

Bulut bilişim ve kurumsal mobilite alanında
dünya lideri VMware, Inc. (NYSE: VMW), 2015 yılı
ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı:
• İkinci çeyrek GAAP toplam gelirler, 2014 ikinci
çeyreğine göre %4 ve sabit kur bazında yıllık %8
artışla 1,52 milyar dolara yükseldi. GAAP gelirleri,
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Genel Hizmet
Yönetimi (GSA) ile varılan 75,5 milyon dolarlık
anlaşma nedeniyle düşük geldi. Bu miktar 2.
çeyrekte nakit cinsinden ödendi.
• İkinci çeyrek GAAP Dışı toplam gelirler, 2014
ikinci çeyreğine göre %10 ve sabit kur bazında
yıllık %13 artışla 1,60 milyar dolara yükseldi.
• İkinci çeyrek lisans gelirleri, 2014 ikinci
çeyreğine göre %4 ve sabit kur bazında yıllık %9
artışla 638 milyon dolara yükseldi.
• 2014 yılının ikinci çeyreğinde 167 milyon
dolar yani seyreltilmiş hisse başına 0,38 dolar
olan GAAP net gelir bu yılın ikinci çeyreğinde %5
artışla 172 milyon dolara yani seyreltilmiş hisse
başına 0,40 dolara yükseldi. 2014 yılının ikinci
çeyreğinde 351 milyon dolar yani seyreltilmiş
hisse başına 0,81 dolar olan GAAP Dışı net gelir
ise bu yılın ikinci çeyreğinde %15 artışla 396

milyon dolara yani seyreltilmiş hisse başına 0,93
dolara yükseldi.
• İkinci çeyrek GAAP faaliyet karı, 2014 ikinci
çeyreğine göre %3 artışla 206 milyon dolara
yükseldi. İkinci çeyrek GAAP Dışı faaliyet karı ise
2014 ikinci çeyreğine göre %12 artışla 479 milyon
dolara yükseldi.
• İkinci çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen
nakit akışı 316 milyon dolar oldu. Aynı çeyrekte
serbest nakit akışı ise 238 milyon dolar oldu. Her
iki rakam da GSA ile varılan anlaşma gereği 2.
çeyrekte yapılan 75,5 milyon dolarlık ödemeden
olumsuz etkilendi.
• 30 Haziran 2015 itibariyle nakit, nakit
benzerleri ve kısa vadeli yatırımlar 7,00 milyar
dolar, kazanılmamış gelirler ise 4,81 milyar dolar
oldu.
• GAAP Dışı toplam gelirler artı toplam
kazanılmamış gelirler içerisinde ardışık değişimler
yıllık bazda yatay bir seyir izlerken sabit kur baz
alındığında yıllık bazda %5’lik bir artış yaşandı.
• Lisans gelirleri artı kazanılmamış gelirler
içerisindeki ardışık değişim yıllık %3, sabit kur
bazında yıllık yüzde 9 arttı.
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Startup Battlefield, 30 bin sterlin kazandıracak!
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Bu yıl, Startup yılı oldu desek yalan olmaz.
Sayısı oldukça artan Startup etkinlikleri,
girişimcilerin projelerini sergilemeleri ve
yatırım desteği almalarına olanak tanıyor. Bu
etkinliklerden bir tanesi de Startup Battlefield!

http://apply.techcrunch.com adresi üzerinde
başvuru kabul ettiği etkinliğin ülkemizdeki
destekçisi ise Webrazzi. Yarışma sonunda
kazanan girişime 30 bin sterlin (ortalaa 140 bin
TL) para ödülü verilecek.

Bu yıl 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek
olan Disrupt London 2015 içinde
gerçekleştirilecek olan girişimcilik yarışmasına
23 Eylül’e kadar başvuru alınacak. Türkiye’den
de iddialı girişimlerin katılmasının beklendiği
yarışmada başvurular arasında yapılacak eleme
sonrası Ekim ayı sonunda belirlenecek olan
20 girişimci bir çok yatırıcının karşısına çıkarak
sunum yapma şansı yakalayacak. Techcrunch’un

Ayrıca etkinliğin eski kazananlarının da 5
milyar doların üzerinde yatırım topladığını ayrıca
belirtmek gerekiyor. Bununla ilgili detaylı bilgiyi
“http://techcrunch.com/startup-battlefield/”
adresinde bulabilirsiniz. Son olarak Webrazzi@
TCDisruptSF kodunu kullanarak 100 sterlin
indirim kazanabileceğiniz etkinlik kayıt linki için
tıklayınız.

KizlarSoruyor.com’a O’Brien Capital’den
1 milyon dolarlık yabancı yatırım geldi!

Son dönemde göstermiş olduğu başarı
nedeniyle yabancı yatırımcıların dikkatini üzerine
çeken sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.
com’a ABD’den bir yatırım daha geldi.
Aylık 9 milyondan fazla tekil kişiye ulaşan
Türkiye’nin önde gelen sosyal paylaşım sayfası
Kizlarsoruyor.com, yabancı yatırımcılardan
yatırımlar almaya devam ediyor. 2013 yılında
özel sermaye yatırım şirketi O’Brien Capital’ın
başını çektiği ABD’li yatırımcılardan 1 milyon
dolar yatırım alan sosyal paylaşım platformu bu
yıl da yine tümü ABD merkezli yatırımcılardan
1 milyonluk dolarlık yeni yatırım daha aldı. İlk
turdaki sermaye şirketi O’Brien Capital’ın da
katıldığı bu yatırımda yeni melek yatırımcılar da
var.
Türkçe dışında İngilizce, İspanyolca ve
Portekizce versiyonları ile gençlere farklı
ülkelerde de ulaşan KizlarSoruyor.com’un
son yıllarda göstermiş olduğu başarı yabancı
yatırımcıların ilgisini çekiyor. 2014 yılının Temmuz
ayında Türkiye’de aylık 4,5 milyon tekil ziyaretçi
alan platform, trafiğini yüzde 100 artırarak 2015
Temmuz ayında aylık 9 milyon tekil ziyaretçi
sayısına ulaştı.
Hedef 30 milyon kullanıcıya ulaşmak
Sitenin kurucusu Tolga Tanrıseven, konuyla

ilgili yaptığı açıklamada, bu yatırımdan elde
edilen gelirin sitenin büyümesine güçlü bir ivme
kazandırmak amacıyla kullanılacağını söyledi.
Tanrıseven, “Farklı domainler altında şu an
Amerika, Brezilya ve Türkiye’de toplam 14 milyon
tekil kullanıcıya ulaşıyoruz. Geçen sene Temmuz
ayında faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki toplam
tekil ziyaretçi sayısı 7,5 milyon seviyesinde idi.
Bir yıl içinde yüzde yüze yakın bir büyüme
gerçekleştirmiş olsak da hedefimiz bu yatırım ile
büyüme hızımıza daha fazla ivme kazandırmak.
Önümüzdeki bir yıl içinde 30 milyon tekil
ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda
Türkiye’deki bazı medya şirketleri ile ortaklıklara
da başladık.” dedi.
Kadın ve erkeğin farklı bakış açısıyla her
konuda fikir alışverişinde bulunduğu, birbirlerine
yardım ettiği sosyal içerik platformunu ziyaret
edenlerin yüzde 90’ını Y nesli oluşturuyor. Site
trafiğinin yüzde 70’i ise reklamcılık alanında
giderek daha da önem kazanan mobil
cihazlardan geliyor.
Aylık 55 milyon sayfa gösterimi ve günlük 200
bin paylaşımın yapıldığı KizlarSoruyor.com, bu
doğrultuda Türkiye ve ABD’de Android ve iOS
uygulamalarını çok yakında hizmete sunmayı da
planlıyor.
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İçerisinden çıkardığı yeni internet girişimleri ve internet sektörünün geleceğine yön veren konuşmacılarıyla geçtiğimiz
iki yıla damgasını vuran ve birçok uluslararası kuruluş
tarafından Avrasya bölgesinin en önemli yeni dijital ekonomi etkinliklerinden biri olarak gösterilen Startup İstanbul bu
yıl üçüncü kez dünyanın en önemli internet
vizyonerlerini bir araya getiriyor.
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Startup İstanbul etkinliği

için geri sayım başladı!
3-5 Ekim tarihleri arasında ABD, Avrupa ve
Asya’dan gelen girişimci ve yatırımcılarla Startup
İstanbul çatısı altında buluşmak için geri sayım
başladı. Avrasya bölgesinin en önemli yeni dijital
ekonomi etkinliğinde yer alarak dünyanın dört
bir yanından gelen yenilikçi girişimleri ve yeni
ekonominin vizyoner isimlerini yakından tanıma
fırsatını yakalayın.
İçerisinden çıkardığı yeni internet girişimleri
ve internet sektörünün geleceğine yön veren
konuşmacılarıyla geçtiğimiz iki yıla damgasını
vuran ve birçok uluslararası kuruluş tarafından
Avrasya bölgesinin en önemli yeni dijital ekonomi
etkinliklerinden biri olarak gösterilen Startup
İstanbul bu yıl üçüncü kez dünyanın en önemli
internet vizyonerlerini bir araya getiriyor.
3-5 Ekim’de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı’nda Etohum tarafından
düzenlenecek olan Startup İstanbul’a katılmak,
ekosistemde yarattıkları farklarla öne çıkan
isimleri bizzat yerinde dinlemek ve speed
networking seansına katılarak iş ağınızı
genişletmek için tek yapmanız gereken, http://
startupistanbul.com/register adresi üzerinden
kaydınızı yaptırmak.
Dünyanın dört bir yanından gelen girişimler
ile Startup İstanbul Challenge’da yarışmayı göze
alanlardansanız, http://startupistanbul.com/
startupapplication adresi üzerinden yine 18
Eylül tarihine kadar başvuru yapmanız gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl yarışmada birinciliği aldıktan sonra

yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başararak
şirketini San Francisco’ya taşıyan ve Türkiye’deki
yatırımcılardan 1,2 milyon TL’lik yatırım alan bir
sonraki Connected2.me siz olabilirsiniz!

Bu yıl Startup İstanbul’da sizi neler
bekliyor?
Dünyanın girişimcilik merkezi olan Silikon
Vadisi’nin müthiş bir çıkış yakaladığı 80’ler ve
90’lar boyunca birçok yüksek teknoloji şirketinde
çalışan ünlü girişimci ve yazar Steve Blank’in ana
konuşmacı olacağı etkinlikte, 500 Startups’ın
Kurucu Ortağı Dave McClure ve Skype’ın ilk
yatırımcısı olarak ekosistemde önemli bir yere
sahip olan Danimarkalı Morten Lund gibi
sektöre yön veren 50’den fazla konuşmacı
katılacak. Konuşmacılar, başarı ve başarısızlık
hikayelerini samimiyetle paylaşırken, aynı
zamanda Türkiye’deki ve dünyadaki teknoloji ve
yeni ekonomi trendlerini somut ürün ve hizmet
örnekleriyle oturumlar sırasında katılımcılarla
paylaşacak.
Girişimlere 18 bin dolardan başlayan erken
aşama yatırımı yapmanın yanı sıra mentorluk, ofis
ve iş ağına katılım desteği de veren dünyaca ünlü
hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı
Techstars da Startup İstanbul konferansının
iş ortaklarından biri olarak Startup İstanbul’da
Techstars MENA Zirvesi’ni gerçekleştirecek.
Mobil, SaaS, büyük veri ve giyilebilir teknolojilere
odaklanan Techstars mentorları, konferansta
gelecek vadeden teknoloji odaklı çözüm ve
hizmetler sunan girişimlerle bir araya gelecek.
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G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesinde
yerli ve yabancı girişimciler bir araya geldi
TÜGİAD tarafından düzenlenen G20 Genç
Girişimciler İttifakı Zirvesi kapsamında, Türkiye
Girişimcilik Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen
etkinlikte yerli ve yabancı girişimciler, yatırımcılar,
girişimcilik ekosisteminin önemli isimleri bir
araya geldi.Türkiye Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina
Afra’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe,
Kanada’nın en önemli hızlandırıcılarından
Futurpreneur Kanada’nın bu zirve için seçtiği
22 delegenin yanı sıra Türkiye girişimcilik
ekosisteminin önemli isimleri de katıldı.Kanada,
Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya ve ABD’den
gelen delegeler arasında, Heddoko, Mango
Software Inc., LORI.biz, 505-Junk, Merchlar,
ShareShed, Atlantic Trade Bridge, The Wallrus
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& Orangerine, Consultica, New Avenue Capital
ve daha pek çok firmanın temsilcileri yer aldı.
Türkiye Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra, “Hem
G20 delegelerini hem de Türkiye girişimcilik
ekosisteminin önemli isimlerini ağırladığımız bu
networking etkinliği, genç girişimcileri Türkiye
ve dünyadan yatırımcılarla buluştururken, fikir
alışverişi için de etkili bir zemin oluşturdu.
Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini merak
eden delegeler için de farklı bir bakış açısı sunan
etkinliğimiz, gençlerin girişimcilik kültürünü
daha yakından tanımaları, genç girişimcilerin
dünya ekonomisindeki öneminin farkındalığının
artırılması ve iletişim ağlarının genişletilmesi
açısından oldukça faydalı oldu” dedi.

Geçtiğimiz yıl Avustralya’nın Sidney şehrinde gerçekleştirilen
etkinlik, sınırlar ötesi bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı ve
G20 üye ülkeleri ve liderlerinin genç girişimciliği konusundaki algılarını geliştirmeyi amaçlıyor. Etkinliğin Türkiye ayağını
yürüten TÜGİAD ise, G20 YEA Zirvelerinin sonunda tüm G20
Genç Girişimciler İttifakı üyesi ülkelerin imzalarıyla hazırlanan
deklarasyona içerik katkısı yaparak Türkiye’nin girişimciliğe
verdiği önemi ve bu konudaki önerileri diğer
ülke temsilcileriyle paylaşıyor.
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1 - 2 Ekim tarihlerinde e-ticaret konuşulacak!
2 yıla yakın bir süredir Türkiye dijital
ekosistemine değer katan onlarca başarılı
etkinliğe imza atan DigitalTalks’un odağında bu
sefer e-ticaret var.
Türkiye’de organize perakendenin içinde
e-ticaretin payı şu an %1,5 seviyelerinde.
İngiltere gibi gelişmiş pazarlarda ise bu oran
%10’un üzerinde. Türkiye’de de bu rakam
ilerleyen yıllarda gittikçe artacak ve e-ticaretin
önemi daha da hissedilecek.
Bu gerçekten hareket eden DigitalTalks;
Türkiye perakende sektörünün, e-ticaretin,
dijital dünyanın önde gelen birçok ismini 2
gün sürecek DigitalTalks Her Yönüyle E-ticaret
Konferansı’nda ağırlıyor. 1-2 Ekim’de Kadir
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Has Üniversitesi Büyük Konferans Salonu’nda
organize edilecek bu kapsamlı konferansın
platin sponsorları; Turkcell, n11.com, IdeaSoft,
SEM; altın sponsorları ise PayU Türkiye, Anadolu
Bilişim Hizmetleri, Emarsys, Ünsal Gündüz
Avukatlık Ortaklığı, Arvato SCM, Alve.com ve
Ülker Kellogg’s.
Katılımcılar 2 gün boyunca entelektüel
derinliği olan sunumları ve sohbetleri dinlerken
diğer taraftan dijital ekosistemin içinde yer
alan birçok profesyonelle tanışıp, bağlantılarını
(network) kuvvetlendirecek. Etkinliğin kesinleşen
konuşmacıları ve programı ise aşağıdaki gibi.
Detaylı bilgi ve kayıt için http://digitaltalks.org/
etkinlik/e-ticaret-15/ adresini tıklayınız.

IBM ve Liderlervadisi.com işbirliğiyle Türkiye’de
inovasyonların dijitalleşme süreci hızlanıyor
IBM, Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin
dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar
gerçekleştiren Liderlervadisi.com platformuna
teknolojik destek sunacak.
Taraflar arasındaki işbirliği protokolünün
önümüzdeki süreçte üniversite, kamu ve özel
sektörden yeni ortaklıklarla genişletilmesi
hedefleniyor.
IBM Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin
gelişimine katkı sunmak üzere Liderlervadisi.
com ile işbirliği gerçekleştirecek. İşbirliği ile
bulut bilişim gibi yeni pazarlarda IBM’in teknoloji
liderliğinden yararlanılarak akademik dünyaya,

kamu kurumlarına, yatırımcılara, kuluçka
şirketlerine, mentor ve danışmanlara ulaşılacak.
Ağ içi ve ağlar arasında iletişimi sağlayan
yeni B-2-N modeliyle, Türkiye’deki inovasyon
dünyası Liderlervadisi.com platformunda
dijitalleştirilecek.
IBM tarafından desteklenen Liderlervadisi.
com; inovasyonu hızlandırmak ve işe
dönüştürmek için gereken kalifiye insan,
finans ve teknoloji gibi çeşitli kaynaklara tek bir
merkezden ve kolayca ulaşmak için çeşitli yazılım
uygulamaları sunan etkileşimli bir platform.
Liderlervadisi.com, IBM Softlayer ve Bluemix
üzerinde yer alıyor.
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BİR GİRİŞİMİ NASIL BATIRIRSINIZ?
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İPUÇLARI
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

Düşünsenize, bir projeniz var ve bunu hayata geçireceksiniz,
her şey tamam ve biri gelip size; nasıl batacağını biliyor musun? diye soruyor. Korku filmi gibi ama değil çünkü yaşanmış
bir çok gerçek “batış” hikayesi varken bu size korkutucu
gelmesin.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Başarılı olmuş ya da olmamış her girişimcinin daha önceden tecrübe ettiği bir batış hikayesi mutlaka vardır. Aldığımız eğitim, okuduğumuz kitaplar, katıldığımız seminerler, ideallerimiz, planlarımız, vizyonumuz ve bize gaz veren tüm etkenler ile birlikte, saymış olduğum tüm
bu unsularda bizlere anlatılan tek şey; bir girişimi nasıl canlandırırız?
iken biraz da konuya başka bir pencereden bakarak şu soruyu soruyorum; bir girişimi nasıl batırabiliriz? Anlatacaklarımın dışında elbette
bazı istisnai durumlar olabilir ancak işin geneline baktığınızda pek çok
şeyin tecrübe ile sabit olduğunu söylemeliyim.
Belki de henüz girişimlerini gerçekleştirmek için bir adım atmamış
olan ya da yola yeni başlayanlar için biraz ketum bir konu olabilir.
Düşünsenize, bir projeniz var ve bunu hayata geçireceksiniz, her şey
tamam ve biri gelip size; nasıl batacağını biliyor musun? diye soruyor.
Korku filmi gibi ama değil çünkü yaşanmış bir çok gerçek “batış” hikayesi varken bu size korkutucu gelmesin.
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Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsak muhakkak gerçekçi olmalıyız. Bu şekilde karşımıza
çıkan sorunlara karşı daha hazırlıklı ve dirençli
olabiliriz.

batmamak için oynayacağınız bu oyunda çok iyi
anlaşamayabilirsiniz. Bunun için çok iyi anlaştığınız değil projenize katkı sağlayabilecek ve çok
iyi ortaklık yapabileceğiniz kişileri seçin.

Fikirleriniz Çok Sıradan Olmalı

Girişimlerinizi gerçekleştirirken ihtiyacınız
olan şey, sizin her şeyi yapabileceğinizi söyleyen,
her fikrinizi onaylayan bir arkadaştan ziyade,
sizin göremediğiniz, eksik kaldığınız yanlarınızı
tamamlayabilecek, duymak istediklerinizi değil
duymanız gerekenleri sizlere söyleyebilecek
birileri olmalı yanınızda. Tabi ki bu bir arkadaş
da olabilir başka biri de ancak önemli olan size
ve işinize ne katacağıdır. Her şey en başında, en
ince ayrıntısına kadar konuşulmalıdır ve yazılı bir
belgeye dönüştürülmelidir.

Basit ve sıradan fikirler bir girişim batması
için işin başlangıcıdır. Zaten var olan ya da daha
önce yapılmış ve sektörde doyuma ulaşmış
işler ile ilgili girişim planlarınız var ise batmaya
hazır olun. Şunu diyebilirsiniz; “her sektörde
birçok firma var ve birbirleriyle rekabet halindeler. Biz de bu rekabete hazırız.”
Bir yerde haklı sayılabilirsiniz ama pratikteki düşünceler uygulamada her zaman hak
ettiği değeri göremeyebiliyor. Çünkü siz sahip
olduğunuz fikri proje aşamasına getirip, hayata
geçirmek için ciddi bir sermaye birikimine sahip
olmalısınız. Eğer iyi bir finansmanınız yok ise
ve sektöre sıfırdan başlamak niyetinde iseniz
mutlaka farklı fikirler geliştirmek zorundasınız.
Arkadaşlarınız ile Güçlü Bir Ekip Kurun
Girişimizi hayata geçirmek için en yakın arkadaşlarınızdan mutlaka fikirler alacaksınızdır.
Hatta bazı arkadaşlarınızı bu girişime dahil edip
daha güçlü bir ekip de oluşturabilirsiniz. Nihayetinde onlarında belli yetenekleri ve becerileri
var. Hem en kötü durumlarda bile onlar sizi
asla yalnız bırakmazlar!
Zaman içerisinde tecrübe ettiğim ya da
etrafımda görmüş olduğum birçok ortaklık
hedeflerine ulaşamadan sona ermiştir. Bu
tarafların biri ya da bir kaçının kötü olduğu
anlamına gelmiyor. Yanılgıya düşülen nokta şu;
nasıl ki iki iyi insanın çok mutlu evlikleri olacağına dair bir garanti yoksa iki iyi arkadaşın da çok
iyi ortak olacaklarına dair bir garanti yoktur.
Batak masasında çok iyi anlaştığınız ortağınızla,

Projenizi Gerçekleştirirken Elinizdeki Bütçeyi Sonuna Kadar Kullanın
Bir proje için bütçe çok önemlidir. Hem projeyi hayata geçirmek hem de para kazanmaya
başlayana kadar olan süreçte, ayakta durmanızı
sağlayabilecek kadar maddi gücünüz olmalıdır.
Pek çok kişinin projelerini hayata geçirme noktasında sıkıntı yaşadığı en önemli konulardan biri
de aslında bütçedir ve eğer iyi bir yatırımcınız ya
da sponsorunuz yok ise girişimden vazgeçme
noktasına bile gelebilirsiniz. Ancak biz bu kadar
kötü açından bakmayacağız konuya. Varsayalım
ki bir projeniz var ve bunu hayata geçirmeye
kadar verdiniz. İşte size “bir girişim nasıl batırılır”
sorusuna verilecek en net yanıtlardan biri; elinizdeki bütçeyi daha yolun başındayken, her şeyin
en iyisi olsun diyerek sonuna kadar harcayın!
Bu şekilde düşüncesizce yapılacak harcamalar, sektörel rekabette direncinizi azaltacaktır. Bu
nedenle eğer bir girişimi hayata sokmak istiyorsanız, sadece olmazsa olmazlara yönelin. Bunlar
dışında bir harcama yapmaktan şiddetle kaçının.
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En önemlisi de eğer projenizin başarılı
olmasını istiyorsanız ve sektörde kendinizi
ispat edip kendi ayaklarınız üzerinde durana
dek oluşacak masraflarınızı karşılamak için en
az yatırımınız kadar bir bütçeyi kenara ayırın!
Başta da söylediğim gibi yapılacak olan işe,
sektöre ve sizin kişisel yeteneklerinize bağlı olarak bu durum bazı istisnalar oluşturabilir. Ama
tekrar etmekte fayda var bazı şeyler tecrübe ile
sabittir.
Siz Artık Patronsunuz ve Müşteriler İş
Yaptırmak için Keyfinizi Beklemeliler
Projemizi belki de yıllarca düşündük,
başkaları ile tartıştık, olur mu olmaz mı derken
hadi yapalım dedik ve iyi kötü bir bütçe bulduk.
Her şey tamam ofis, bilgisayarlar, masalar..
vs Hala ayaktayız ve gelecek olan müşterileri
kolluyoruz.
Tabii, artık karışanınız yok, işe saat kaçta geldin kaçta çıktın diyen yok. Tamam, işte yıllardır
beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Artık sabahın
köründe yollara dökülmeden daha geç kalkabilirsiniz. Hem sabahın 7’sinde kim gelir canım
ofise! Değil mi? Diye düşünmeye başladığınızda, batışınızın fitilini ateşlemişsinizdir ve artık
ne sizin için ne de projeniz için yapılacak hiçbir
şey kalmamıştır.
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Bir Şeyler Yolunda Gitmediğinde İyi Bir
Bahane Bulun
Projenizin başında ya da devamında, mutlaka
sorunlar ve problemler ile karşılaşacaksınız.
Bazen öyle olacak ki her şey üst üstü gelecek ve
işin içinden nasıl çıkacağınızı şaşıracaksınız. İşte
tam da o anda bahaneler üretmeye başlayabilir
ve bu süreç sonunda batış hikayeniz için bahane
üretimine geçebilirsiniz.
Girişimcilikte başarılı olmak için bahanelerden
çok sorunlara ve çözümlerine odaklanın. Kendinize inanın ve eğer bir problem olduysa mutlaka
bir çözümü olabileceğini düşünün. Bahane üretmek sorunları yastık altı yapar ama hiçbir zaman
ortadan kaldırmaz.
Aslında bir girişimin batması ya da başarısız
olması için birçok neden daha sayabiliriz. Bu saydıklarım her zaman anlatılanlardan uzak, biraz
daha buz dağının görünmeyen kısımları diyebiliriz. Projeniz ne olursa olsun, hangi imkanlara
sahip olursanız olun hiçbir zaman vazgeçmeyin.
Önce kendinize ve daha sonra yapmış olduğunuz işe inanın. Son kararı siz verin ancak size
tavsiyelerde bulunan kişileri de mutlaka dinleyin.
Şunu hiçbir zaman unutmayın ki ticarette tecrübe, iş bilgisinin her zaman üstündedir.
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TÜRKİYE WEB HOSTİNG ŞİRKETLERİ
HUKUKU İYİ BİLMEK ZORUNDADIRLAR
sertel@sertels.av.tr

www.twitter.com/sertels

İnternetin kanunlarımızla tanınmış üç ana aktörü vardır.
İçerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar.
Hosting şirketleri bütün sektörün yükünü çekmesine, maliyetlerle büyük mücadele vermesine rağmen biz daha çok
içerik sağlayıcılar ve erişim sağlayıcılarla ilgili tartışmaları
duyarız. Ve bu gizli kahramanın gün geçtikçe yükümlülükleri
de artmaktadır.

Av.Sertel ŞIRACI
İstanbul Barosu Bilişim
Hukuku Komisyonu
Başkan Yardımcısı

İnternetin kanunlarımızla tanınmış üç ana aktörü vardır. İçerik
sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar. Hosting şirketleri
bütün sektörün yükünü çekmesine, maliyetlerle büyük mücadele
vermesine rağmen biz daha çok içerik sağlayıcılar ve erişim sağlayıcılarla ilgili tartışmaları duyarız. Ve bu gizli kahramanın gün geçtikçe
yükümlülükleri de artmaktadır.
Hosting firmalarının artık uzmanlaştığı başlıca meseleler alanadı
uyuşmazlıkları, telif hakkı sorunları, sitede yer alan hakaret, tehdit
gibi kanunlara aykırı içerikler. 5651 Sayılı Kanun’da yapılan son değişiklikler hosting firması yetkililerine önemli sorumluluklar yüklenmiştir.
Artık her hosting firması kendilerine bildirilen hak ihlalleri konusunda değerlendirme yapması gerekmektedir. Burada zor olan bir
yanda hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişi varken diğer tarafta
içerik sahibinin hakları yer alıyor.
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5651 Sayılı Kanun 5. madde 2. fıkra (Değişik:
6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve
9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi
hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.
Hosting şirketi bir içeriğin hukuka aykırı
olup olmadığına karar verecek, ayrıca her ne
kadar hosting şirketi içeriklerden sorumlu
olmasa da eğer haberdar edilirse bu içeriği
yayından çıkartması gerekecek.
Açıkça suç teşkil eden bir hakaretin, kopya
bir filmin yayınının hukuka aykırı olduğunu
anlamak için belki uzman olmak gerekmez
fakat taklit olduğu anlaşılamayan ürünler için,
eleştiri gibi görünen mesajlar için hukuki bir
bakış açısı gerekecektir.
Belki bu madde ile konulardan mahkemeye
intikal etmeden yerinde çözülmesi hedeflenmiş olabilir. Hatta hosting firmaları site sahibi
müşterisi ile şikayetçi arasında arabuluculuk
da yapması da düşünülmüş olabilir. Fakat çoğu
zaman uyuşmazlıklar bu kadar net olmuyor.
Gri alada hosting firması bir yanda müşterisi ile diğer tarafta şikayetçinin haklarının
arasında kalıyor. İşte bu durumda hosting

firması ancak gelen uyarıyı müşterisine bildirmekle yetinirken şikayetçiden de bir mahkeme
kararı talep etmesi en makul olan oluyor.
Doğrusu kanundaki değişiklikten önce mahkemeler kişilik hakkı ihlallerinde içerik çıkartmaya karar verebiliyordu, yine uyar/kaldır ile
konuların çözülmesi istendiğinden olsa gerek şu
an mahkemeler içerik kaldırma kararı veremiyor
ancak erişim engelleme kararı verebiliyor. Bu
durumda mahkemelerin doğal görevini yapamadığı hallerde hosting firmalarından istemek
ayrı bir tartışmaya da kapı açmış oluyor.
Son zamanlarda mahkemeler erişim engelleme kararı verdiğinde haber siteleri kararda
içeriği çıkartma olmadığı için içeriği silmemekte,
sizden erişim engelleme kararını uygulamanızı
istemektedir. İşte tartışmanın geldiği bu noktada hosting firmaları daha da karmaşık bir olayı
kucağında bulmuş oluyor. Kanun koyucunun
amaçlamadığı ama uygulamada ortaya çıkan
bu keyfi sonucu ortadan kaldıracak şekilde
kanunun gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.
Sonuçta hosting firmalarının hukuka aykırı
içerikle ilgili yükümlülüğü mevcut. Bu sebeple
hosting firmalarının kendilerine gelen bildirimlere hukuksal bir bakış açısı ile bakmak için
çözümler bulmaya gayret etmesi yerinde olacaktır.
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Dünyanın en çok tercih edilen web hosting kontrol
paneli, cPanel’in kurucu ve CEO’su Nick KOSTON
ile bu sayımızda özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Röportaj / Interview : Mert TOKGÖZOĞLU

cPanel’in
başarısının
ardındaki
sırlar

cPanel’e
gelecek
yenilikler
cPanel’in
test süreçleri
neler?

NICK KOSTON
ÖZEL RÖPORTAJ

En önemli etken, sunmuş olduğumuz müşteri
hizmetimizin seviyesidir! Tüm müşteri hizmeti
desteğimizi şirket içerisinden karşılıyoruz, bu da
bizim müşterilerimizden elde ettiğimiz geri bildirimlere
dayanarak geliştirmeler yapmamıza imkan tanıyor.
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cPanel’in dünyanın her yerinde en çok
tercih edilen hosting kontrol paneli
olmasını sağlayan başarısının ardındaki
sırlar nelerdir?

What are the secrets of the cPanel’s
succeed which has led to become one
of most preferred hosting control panel
provider all over the world?

Burada en önemli etken, sunmuş olduğumuz
müşteri hizmetimizin seviyesidir! Tüm
müşteri hizmeti desteğimizi şirket içerisinden
karşılıyoruz, bu da bizim müşterilerimizden
elde ettiğimiz geri bildirimlere dayanarak
geliştirmeler yapmamıza imkan tanıyor. Bir
diğer çok önemli husus da müşterilerimizin,
bizim lisansımızı nereden almış olduklarına
bakmaksızın bizlerle irtibata geçmelerine
ve ücretsiz olarak destek almalarına imkan
sağlıyoruz. Böylelikle devamlı surette bu geri
bildirimleri alıyoruz ve bu geri bildirimler ışığında
ürün geliştirmeleri yapıyoruz.

Very important test is the level of customer
service we provide, we have all of our tax
report and customer service in house, so that
allows us to make improvements based on the
feedback we get from our customer, the one
it is really important is we allow any customer
regardless of where ever they purchase our
licenses from to contact us and get support for
free.
So, we are constantly getting that feedback
and making improvements of the product on
the basis that feedback.

cPanel’de bizleri yakın gelecekte ne gibi
gelişmeler bekliyor?

What kind of improvements await us in
the near future with cpanel?

2015 yılı için plandığımız birçok şey var.
Bunlara birkaç örnek verecek olursam; cPanel
web hosting hesaplarınız üzerinden takvim
oluşturma ve kontaklara yönelik destek
sunumumuz bulunmakta olup, aynı zamanda
bu yılın sonuna doğru bize gönderilmesi
yönünde destek de sunacağız.Kapsamlı olmayan
sunumlarımızda geliştirmeler yapmak istiyoruz,
Python ve Ruby gibi daha fazla web geliştirme
diline destek vermek istiyoruz… Ayrıca çoklu web
server’ların uzaktan erişimli MySQL Server’larıyla
nasıl çalışacağına dair ölçeklendirmeyi çok daha
kolaylaştırmayı istiyoruz.

There are a lot of thing we are planning for the
year 2015 and among these our offering support
for calendaring and contacts on your cpanel web
hosting accounts, we will also be offering support
for sent to us have an a little later this year.

MySQL ‘i cluster olarak aktif etmeyi
düşünüyor musunuz?
Evet, bunların olmasını istiyoruz… Örneğin
bizim ürünümüz şu anda uzaktan erişimli MySQL
server’larıyla çalışıyor. Ancak bu durum, uzaktan
erişim sağlanan bu sunucuya, yönetici yetkisi
ile erişimi gerekli kılıyor. Bu sene içinde yapmak
istediğimiz değişiklik, bu gereksinimin ortadan
kaldırılması yönündedir. Hali hazırda MySQL
cluster kurulumunu yapmış olan bir admin veya
servis sağlayıcının sadece cPanel sunucularını o
cluster’a yönlendirmeleri, onunla nasıl ve nerede
iletişime geçeceklerini belirtmeleri gerekecek,
hepsi bu kadar… Böylelikle artık bu uzaktan
erişimli MySQL server’larda yönetici erişimi
gereksinimi ortadan kalkacaktır.
Şu an itibariyle mevcut özellikler şu şekilde;
İster uygulama ister mevcut MySQL cluster
şeklinde olsun bizim clustering özelliği kurulumu
hususunda tespit ettiğimiz konu, bu işlemlere çok
daha fazla bileşenin dahil olması gereksinimidir.
Şunu gördük ki servis sağlayıcılarda bunları
kendi başına kurma eğilimi bulunmakta olup, bu
sebeple bununla iletişim sağlamak adına cPanel
edinmektedirler.

We want to make improvements to our
patchy offerings make more web development
languages like Python and Ruby they are both
of our customers and make it a lot easier to
scale how it work with multiple web servers and
remote MySQL servers.

Have you thought about activating cluster
features for MySQL?
Was I just mentioned, yes! We do want to make
those available. Our product right now does
work with the remote MySQL server for example.
However requires root access to that remote
server. A change we want to make this year is
remove that requirement. So the admin or the
service provider that has already set up a MySQL
cluster, they just need to point their cPanel servers at that cluster, just tell how to communicate
or where to communicate to and that’s all. No
longer needing root access on those remote servers. Right now the current feature, if you give it
a empty server…so to speak…it will install cPanel
for you or I mean they will install MySQL for you..
So that part of the functionalities already there
where can set up that remote server.
What we find in setting up clustering whether if
application or the actual MySQL cluster feature
that requires more hands on and we find that
service providers tend to want to set those up
themselves and then just have cPanel how to
communicate with it.
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cPanel, sistemini daha kullanıcı dostu hale
getirmek için ne gibi çalışmalar yapıyor?
İki husus aklıma geliyor, bunlardan birincisi
kullanıcı arayüzümüz ile ilgili çalışan ekibimiz.
Bunlar fiili olarak bizim yazılımımızı kullanan ve
geri bildirimde bulunmaya oldukça açık insanlarla
yakın temas halindeler, yeni değişiklikleri yeni
özellikleri ne zaman hayata geçirmek istesek,
dışarıdaki bu grupla temasa geçeriz ve onların
geri bildirimlerini isteriz.
Yaptığımız ikinci bir uygulama da insanları,
müşterilerimizi ve hatta son kullanıcıları, ABD
Houston Teksas’taki ofisimize götürüyoruz. Bu
sayede bizim geliştirme ekibimizle ve kullanıcı
arayüzü ekibimizle tanışabiliyorlar, yayını
yapılmadan önce bu özelliklere dokunabilmekte
ve geri bildirimlerini hemen orada
verebilmektedirler.

Türkiyeden Türk katılımcıları da davet
edecek misiniz? Mesela benim gibi?
Amerika Birleşik Devletlerine seyahat etmek
isterlerse elbette…
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What kind of improvement is cpanel
doing in order to make its system more
user friendly?
Two things come into mind. One is our team that
works on our user interface, they stay in close
contact with people that actually use our software, they are very open to the feedback, every
time we push new changes new features, we get
in contact with these group of external people,
and solicit their feedback.
A second thing we do is we elect to bring people,
our customers and even end users to our offices in Houston Texas USA. so they can meet our
developer teams and meet with our user interface team, try have these features hand on before
they deliver and give us feedback right then and
there.

Are you going to invite some Turkish guys
from Turkey? Like me?
If they are willing to travel to the United States,
yes.

cPanel yazılım güvenliğini test etmek için
ne gibi süreçler kullanmaktadır?

What process is used in order to test cpanel software security?

Dahili yazılım testlerimizi yapan bir
güvenlik ekibimiz var. Bu kişiler devamlı olarak
denetlemeler yapıyorlar, güvenlik gerekliliklerinin
karşılandığından emin olmak için kodlarımızın
üzerinden geçiyorlar ve bunları işleyen harici
unsurlardan [kayıtlardan-roll] raporlar alıyorlar.
Şu an itibariyle yedi kişiye çıkardığımız ekibimiz,
son iki yıl içinde ortaya çıkan potansiyel
tehlikeleri değerlendirmekteler.

So we have a security team that does our
internal software testing. They’re constantly
auditing and going through all of our code to
make sure where meeting alert with security
requirements, they are receiving reports from
the outside roll processing those and examining
any new potential threats that have come up.
In the last two years we’ve have expanded the
team to seven people now.

Bu tehditlerle daha güçlü bir şekilde
etkileşimde olmak adına ekibimizi genişletmeye
devam ediyoruz.

And we continue to expand the team to
interact a little more hostile.
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cPanel ekibine katılmak isteye bir yazılım
geliştiricisinin ne gibi yetkinliklere sahip
olması gerekir?

What are the required qualifications for
a software developer who desires to join
cPanel team?

Bizim öncelikli gereksinimimiz kişinin birşeyler
öğrenmek isteğine sahip olmasıdır. Bizim temel
yazılım geliştirme dilimiz Perl’dür. Gördüğümüz
şu ki; günümüzde insanlar Ruby, Python, PHP,
C, Java, .NET dillerini öğreniyorlar ancak Perl
öğrenmiyorlar. Bizim bu anlamda aradığımız
kişinin hem kalifiye yazılım geliştiricisi olması hem
de bilgi düzeyini Perl öğrenme konusunda da
geliştirmeye açık olması gerekmekte.

Our primary qualification is, someone that is
willing to learn. Our main development language
is Pearl. What we find is many people nowadays
they learn Ruby, Python, PHP, C, Java, .NET languages. so on but they don’t learn Pearl. So what
we need a someone that has is already well qualified software developer and is willing to expand
his knowledge to learning Pearl.

Windows tarafında geliştirilen encompass panelin sonlandırılmasının sebepleri
nelerdir?
Temel sebeplerden biri, Windows Hosting’in
pazar payının “non-x” hostingten çok düşük
olmasıydı. Bu nedenle platformdaki profesyonel
kişilerin çoğunlukla birkaç ay içinde cPanel
platformuna bağlandıklarını gördük, çünkü
cPanel çok daha üstün nitelikli bir üründü. Ayrıca
Windows ürünü, cPanelin üzerine gelince çeşitli
sorunlar yaşadık ve bu çalışmayı sona erdirdik.
Sonuçta bunun bizim için iyi olduğuna karar
verdik.
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From the Windows side, what are the
main reasons for the termination of the
panel project named encompass?
One of the main reasons was market share for
Windows hosting, it is just too much smaller than
non-x hosting. We found, professional people
on to the in compass platform that frequently
they end up on cpanel platform within a couple
of months, because the cpanel platform is a kind
of much superior product, and we had a lot of
trouble keeping them from transitioning after
windows product on the cpanel so. In the end we
just decided it was done a good fit for us.
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CPANEL OFİSİ ZİYARETİMİZDEN NOTLAR
burkay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/burkay90

cPanel’in daveti üzerine ABD, Texas - Houston’da yer alan
ofislerine yaptığımız ziyaret ve şirket ile ilgili ilginizi çekebilecek notları makalede sizlerle paylaştım...

Burkay
YAPAĞCIOĞLU
Natro Web Hosting
Dijital Pazarlama
Yönetmeni

Bildiğiniz üzere cPanel dünya üzerinde en çok tercih edilen hosting
kontrol panellerinden bir tanesi. Hosting sektöründe yer alan hemen
hemen herkes tarafından alan adı, hosting ya da sunucu yönetimi
tarafında tercih edilen cPanel için, tereddütsüz, alanında bugün bir
dünya markası diyebiliriz.
Bu dünya markası firmanın iki değerli ismi Nick Koston (Kurucu
ve CEO), Ken Power (İş Geliştirme Direktörü) ile ilk defa Antalya’da
Hosting Festivali’nde tanışma fırsatımız oldu. Sunuculuğunu yaptığım
Hosting Festivali Antalya Etkinliği’ne, etkinliğin moderatörü Selçuk
Saraç’ın davetini kırmayarak gelen Nick Koston ve Ken Power, cPanel’in
yol haritası ile ilgili doyurucu güzel bir sunum yapmışlardı (İlgilenen
arkadaşlar eski sayılarımızda bu sunumla ilgili detayları bulabilirler).
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Hosting Festivali Etkinliği’nde
tanıştığımız cPanel’in kurucusu
Nick Koston ile, festival boyunca
gerek Türkiye Hosting Sektörü
üzerine gerekse cPanel’in başarısı
üzerine gerçekleştirdiğimiz bir dizi
muhabbetimiz oldu, eee haliyle
bu muhabbet ortamında da bolca
soru sorduk. Artan sorularımız ve
cPanel hakkındaki bitmek bilmeyen merakımız üzerine kendileri
de sağolsunlar, bizi her sene
düzenli olarak gerçekleştirdikleri
etkinliklerine davet ettiler. Biz de
Natro Hosting olarak davetlerini
kırmadık ve kendimizi Amerika’da
bulduk.
cPanel’in ofis binası Amerika
Texas eyaletinin Hauston şehrinde yer alıyor. Texas’a daha önceden gidenleriniz varsa bilecektir;
şehre ayak bastığınız andan
itibaren hissettiğiniz tek şey
boğucu bir sıcak, ama şehir bu
sıcağa rağmen görülmeye değer
(Özellikle Meksikan yemeklerini
denemelisiniz).
Gece ayak bastığımız Texas’ta
güzel karşılandık ve cPanel’in
bizler için tahsis ettiği otelde iyi
ağırlandık. Yani organizasyon
kısmında her şey kusursuzdu
diyebiliriz. Organizasyonu kusursuz düzenleyen, Yönetici Asistanı
Tristan Thornhill’e de ayrıca
teşekkür ettik tabi.Etkinlik günü
cPanel ofisinde bizler gibi davetli
olarak gelen farklı hosting firmalarından temsilciler vardı.
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Etkinlikte konuşulanlar ve Nick Koston ile
olan röportajımız zaten dergide mevcut.
Ben biraz daha cPanel ofisi ve kurum kültürü ile ilgili gözlemlerimi paylaşmak istiyorum.
Texas’ın Hauston kentinde, yaklaşık 5 katlı bir
binada yer alan cPanel ofisi, şehrin son derece
sessiz ve sakin bir noktasında konumlanmış
Dünya devi bu şirketin arkasındaki ekipte
Destek, Müşteri İlişkileri, Sistem Geliştirme,
Yazılım, Güvenlik, Network gibi departmanlarda
toplamda 289 kişi çalışıyor ve ekibin her geçen
gün büyüdüğünü ve zamanla bu ofise sığmaya-
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cağını söyleyebiliriz.
Ekibi çalışırken gözlemlediğimiz ve ekip üyelerinden aldığımız geri dönüşler kadarıyla herkes
bu ekibin bir parçası olmaktan memnun. Bunda
ekibe sunulan geniş imkanlar ve rahat çalışma
ortamı da önemli bir rol oynuyor.
Nick Koston’a “Burada çalışmak isteteyen
personelde aradığınız ilk özellik nedir ?” diye
sorduğumuzda; “Burada çalışmayı sevmeli ve
işine tutku derecesinde hayranlık duymalı” diyor
ve devam ediyor.

“Bizim öncelikli gereksinimimiz kişinin
birşeyler öğrenmek isteğine sahip olmasıdır. Bizim temel yazılım geliştirme dilimiz
Pearl’dür. Gördüğümüz şu ki günümüzde
insanlar Ruby, Phytone, PHP, C, Jawa, .NET
dillerini öğreniyorlar ancak Pearl öğrenmiyorlar. Bizim bu anlamda aradığımız kişinin
hem kalifiye yazılım geliştiricisi olması hem
de bilgi düzeyini pearl öğrenme konusunda
da geliştirmeye açık olması gerekmekte.”

-Nick Koston-

Tabi ki yalnızca bu işi sevmek yetmiyor,
bu ekibin bir parçası olmak için deneyimli
ve çalışkan olmakta şart. Çok katı kuralların

konulmadığı cPanel çalışma ortamında, çalışma
saatleri de “İşini Yap Çık” felsefesi üzerine oluşturulmuş. Destek ekibi dışında diğer departmanların çalışanları o günkü işlerini erken bitirirlerse
işten erken ayrılabiliyorlar. (Genelde bitirebiliyorlarmış :)
Hosting sektöründe genelde gözlemlerimiz
(büyük ihtimalle sizin de gözlemleriniz) çalışanların ağırılıklı olarak erkek olduğu üzerine.
cPanel’de yazılım, güvenlik, destek gibi departmanlarda hatırı sayılır derecede bayan çalışan
mevcut. Bayan çalışanların birçoğu yönetim
kademesinde, önemli stratejik kararların alınmasında aktif rol oynuyor.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

TEXAS, HOUSTON GEZİSİ NOTLARI
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

cPanel ziyareti amacıyla seyahat ettiğimiz Amerika Birleşik
Devletleri’nin Texas eyaletine bağlı olan Houston şehri ile
ilgili gezi notlarında ilginç detaylar paylaşıyoruz...

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Amerika’nın güneyinde yer alan Texas, ülkenin en büyük 2. eyaletidir. Genelde petrol şirketlerinin ticari faaliyet gösterdiği Texas, 50
dereceyi bulan sıcaklık ve nem oranın çok yüksek olduğu, sıcak ve
bunaltıcı ve ani değişiklikler gösteren bir iklime sahiptir. Sıcaktan bunalmış halde yürürken aniden bastıran bir yağmur fırtınasına yakalanabilirsiniz. cPanel’de çalışanlar, Mart ayıdan Kasım’a kadar klimaların
çalıştığını, kış aylarında ise şiddetli fırtınaların yaşandığını belirtiyor. :)
Londra aktarmalı olarak gittiğimiz Texas’a yolculuğumuz yaklaşık
olarak 14 saat sürdü. George Bush Havaalanı’na inip, pasaport kontrolünden geçtikten sonra bizi aşırı sıcak bir hava karşıladı. Havaalanında bizi karşılayan transfer aracımıza binerek Houston’ın Kirby
bölgesindeki otelimize doğru yola çıktık. Sakin ve sessiz bir bölge olan
Kirby, genelde otellerin ve iş merkezlerinin olduğu bir bölgedir.
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Houston’a gitmişken, Nasa Space Center’a
mutlaka gitmelisiniz. Burada uzaya gönderilen gerçek uzay araçları ve uzaydan getirilen
taşları görebilir, mekiklerin fırlatıldığı ve kontrol edildiği kontrol merkezini ve astronotların
eğitim alanlarını gezebilirsiniz. Eğer müzenin
tamamını gezmek isterseniz, en az 5 saat vakit

ayırmanız gerektiğini belirteyim. Downtown’dan
Space Center yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir. Eğer taksi ile gidecekseniz, yaklaşık olarak
60 dolar civarında bir ücret ödersiniz. Ufak bir
öneri; taksicilerin pazarlığa açık olduğunu söyleyebilirim :)

Yemek kültürü herkesin bildiği üzere tamamen fast food üzerine kuruludur. Şehirde
özellikle birçok Meksika restoranı görebilirsiniz.

Seyahatimizin 2. Gününden sonra Downtown’daki otelimize geçtik. Burası tamamen gökdelenlerden kurulu bir ticaret merkezi diyebiliriz.
Sabah 7’de başlayan aşırı haraketlilik, akşam
6’dan sonra yerini derin bir sessizliğe bırakıyor.
Gündüz bile sokaklarda dolaşan insanların çok
az olduğu bölgede akşamları adeta terk edilmiş
şehir havası yaşanıyor. İklimin çok sıcak olması
bölgedeki binaların mimarisinde de etkisini göstermişe benziyor. Pek çok otel ve iş merkezinin
birbirine köprü tüneller ile bağlandığını görebilirsiniz. Dışarıya çıkmadan, bir binadan diğerine bu
tünelleri kullanarak geçebilirsiniz.

Genelde kırmızı et üzerine kurulu yemek
kültürü; ağırlıklı olarak bufalo etinden oluşur,
bol baharatlı, az pişmiş ve büyük porsiyonlarda
servis edilir. İçeceğe bir kere ücret ödersiniz ve
servis elemanları tarafından siz söylemeden
sürekli olarak yenilenir.
Ayrıca ulaşımda, eğer servis ya da özel araç
kullanmıyorsanız ciddi anlamda sıkıntılı. Raylı
ulaşım sisteminin çok fazla gelişmediği şehirde,
taksilerin biraz pahalı olduğunu söyleyebiliriz.
Houston şehri kendi içinde farklı bölgelere
ayrılmıştır bunlardan en önemli olan 3 bölge;
Downtown, Midtown ve Uptown’dur.

Downtown’da yapılacak en ekstra şeyler biri,
bölgenin merkezinde bulunan JP Morgan Center’ın 60. katına çıkarak, tüm şehri seyredebilir
ve bunun için herhangi bir ücret ödemezsiniz.
Ayrıca, merkezde bulunan Houston Polis Merkezi müzesini de gezmenizi tavsiye ederim.

51

Eğer yolunuz bir şekilde Houston’a düşerse
ve hem eğlenmek hem de yemek yemek için
bir yerler ararsanız, Midtown’a geçmeniz gerekmektedir. Midtown, Dontown’a oranla biraz
daha yerleşim yeri havasında, aynı zamanda
güzel ve nezih mekanların bulunduğu bir bölgedir. Bu bölgede yemek yemek ve eğlenmek
için güzel mekanlar bulabilirsiniz.
Benim size önerim Cafe Layal. Genellikle
Müslüman garsonların çalıştığı mekanın, Türk
damak tadına uygun yemeklerinin ve eşsiz nar-
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gilesinin tadına bakabilirsiniz. Midtown, Downtown’a 5 dakika mesafededir. Eğer şahsi aracınız
yok ise taksiyle 7-8 dolara gidebilirsiniz.
AVM kültürünün neredeyse yok denecek
kadar az olduğu söyleyebiliriz. Sayısı çok az olan
AVM’ler şehir merkezinin dışında bulunmaktadır
ve çok da büyük oldukları söylenemez. Hazır
konu alış verişe gelmişken belirtmekte fayda var;
ürünlerin etiketinde yazan fiyatlara vergiler dahil
değildir. Kasaya geldiğinizde hesap ettiğinizden
biraz daha fazlasını ödeyebilirsiniz. :)

Ulaşım olarak tek bir tranway hattı olan bölgede, otobüsler ve taksiler ile de ulaşım imkanı
bulunmaktadır. Ancak neredeyse herkeste
araba olması nedeni ile Houston’da yaşayan-

ların bu toplu taşıma araçlarını kullandığını pek
söyleyemeyiz. Ayrıca her blokda mutlaka büyük
bir açık otopark bulabilirsiniz.

Son olarak Uptown’dan bahsetmek gerekirse; Houston bölgesinin biraz daha elit bir
bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Genelde rezidansların olduğu bir bölgedir. Lüks restoranlar
ve büyük marketler vardır. Gelir seviyesinin çok
fazla olduğu bölgede, toplu taşıma ve taksi ile
ulaşımda zorluklar yaşayabilirsiniz :)

Özetle Houston, Amerika’nın en kosmopolit
şehirlerinden biridir. Petrol yatakları ve devlet
teşvikleri ile hem petrol firmalarının hem de
teknoloji firmalarının bulunduğu, çok fazla tarihi
kültürü bulunmayan ancak ekonomik anlamda
önemli bir merkezdir.

Yine bu bölgeye yakın bir yerde eski Amerikan başkanı George Bush’un da evini görebilirsiniz. Uptown’dan Midtown’a taksi ile yaklaşık
20 dolar, Downtown’a ise 30 dolar civarında
tutmaktadır.

İnsanlarının büyük bir kısmı konuşkan ve
yardım severdir. Hemen her yerde kitap okuyan
insanlar görebilirsiniz.Unutmadan, Houston’ın
gerçek bir Texas şehri olduğu uyarısında da bulunmakta fayda var :)

53

HATA KODLARI NEDEN ALINIR
NASIL ÇÖZÜM SAĞLANABİLİR?
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Kullanıcıların sıkça karşılaştığı web site hatalarını ele alarak
çözümü konusunda birkaç pratik bilgi ile sorunları ortadan
kaldırabiliriz. Hataları ve çözümlerini şu şekilde ele alalım;

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

404 Not Found Hatası Ve Çözümü
Yapımını tamamladığınız web sitenize ait dosyalarınızı sunucunuza
yükleme işleminin ardından 404 olarak bir hata alıyorsanız, bunun
nedeni şu şekilde; Web sitenizin ana sayfası ve ya herhangi bir
sayfası sunucuda bulunmadığı için alınan bir hatadır. Ana sayfanızı
açmaya çalıştığınızda bu hatayı alıyorsanız sunucunuzda index.php,
default.php, anasayfa.php (Sizin belirlediğiniz dosya ismine göre
değişiklik gösterebilir) sayfalarının bulunmamasından kaynaklı erişim
problemi yaşanarak hata alınmaktadır.
Eğer sitenizde bir linke tıkladığınızda bu hatayı alıyorsanız (www.
siteadresiniz.com/index.php) linke belirtilen dosyanın bulunmamasından kaynaklı olabilmektedir. Bu hatayı aldığınız takdirde eksik
olan dosya dizininizi sunucunuza aktardığınız takdirde sorun ortadan
kalkmış olacaktır.
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403 Forbidden Hatası Ve Çözümü
Bu hata ise genellikle web sunucusu olarak
Apache kullanan sistemleri üzerinde karşılaşılsa da herhangi bir web sitesi üzerinde de
karşımıza çıkabilir. Bu hata localde çalışırkende
alınan yani test aşamasında çokça karşılaşabileceğiniz bir hata türüdür. Bu hatanın en
temel sebeplerinin başında görüntülenmek
istenen sayfanın ya da sayfanın bulunduğu
klasörün çalışma hakkının olmamasından
kaynaklı olmaktadır. Sunucu yönetimi sağlanan ilgili kişi ya da kurumdan bu dosyalarınıza
çalışma (execute) hakkı verilmesinin istenmesi
gerekebilir. Hosting şirketleri üzerinde apache
servislerinde execute yetkisi otomatik olarak
tanımlanmaktadır.

kısıtlı olduğunda da bu hata alınabilmektedir.
Burada yapılabilecek en doğru çözüm sitenizin
yapılandırmanızı öptimize ettikten sonra işlemi servis sağlayıcınıza bırakmaktadır. Sitenin
üzerinde bir problem olmadığını biliyorsanız
problemin sunucu tarafında olduğu ve limitlerle
alakalı bir güncelleme yapıldığında problemin
çözülebileceği bilinmektedir.
401 Unauthorized Hatası ve Çözümü

500 İnternal Server Error Hatası Ve
Çözümü

Var olan bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bu hata ile karşılaşıyorsanız o siteyi görmeye
yetkili olmadığınız için aldığınız bir hata olarak
adlandırılmaktadır. 401 hata mesajı ile karşılaşmadan önce çoğunlukla kullandığınız internet
tarayıcısı size bir dialog penceresi açarak kullanıcı adı ve şifre sorabilir. Bu kullanıcı adı ve
şifreyi bilmiyorsanız sayfadaki pop-up’a kapat
dediğinizde bu hata ile karşılaşırsınız.

500 hatası genel anlamda sunucu kaynaklı
bir hatadır. Ulaşmaya çalıştığınız ya da işlem
yaptığınız web sitesinde meydana gelen hata
sonucu bu hata kodu dönmektedir. Sitenize
oluşan aşırı yüklenmeden kaynaklanan sebeplerden olabileceği gibi yine sitenizde kullanmış olduğunuz hazır bir yazılım (Wordpress,
Joomla, Eklenti, Scriptler) ve temanızdan
kaynaklıda kullanılmak istenen time out süresi

Bu hatayı çözebilmeniz için tek yapılması
gereken girdiğiniz siteye ait login bilgilerini bilmenizden geçiyor. Üyelik bilgileri ile giriş yapılarak ilgili ekran üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.
Ancak login bilgileri ile girişte de bu ve ya buna
benzer bir hata alınıyor ise site sahipleri ile
irtibata geçilerek konu hakkında daha detaylı bir
aksiyon alınabilir.
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SEO’DA TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDAKİ

İŞLEYİŞ VE REKABET FARKLILIKLARI
roman@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/romanadamita

Türkçe’ye “Arama Motoru Optimizasyonu” şeklinde
çevrilen “Search Engine Optimization” kavramının İngilizce
kısaltması olarak kullanılan SEO son yıllarda önemi hızla
artan bir sektör haline gelmektedir.

Roman Adamita
Seo Specialist at
Webtures
W : picardes.com

İnternet kullanıcısı sayısının giderek artması ve sosyal medya
araçlarının popülaritesindeki hızlı yükseliş, Türkiye’deki sektör hacmini son 10 yılda ciddi bir boyuta ulaştırmıştır. Dünya piyasasında
uzun zamandır adından söz ettiren SEO, dijital pazarlamanın önemini ispatlamanın yanı sıra işletmelerin ve reklam danışmanlığı veren
firmaların da bu potansiyeli keşfetmelerine sebep olmaktadır.
Özellikle dünyanın en popüler arama motoru olan Google’ın hedef
alınarak yapıldığı optimizasyon işlemleri arama motorunun çalışma
methodunda sık sık yapılan iyileştirmeler sonucunda yalnızca güncel
ve özgün bilgiler içeren web sitelerini üst sıralara taşımaktadır.
Analitiklerin sürekli takip edilip uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi
gerekliliğine dikkat çeken bu yöntem, muhakkak bir uzmanla çalışma
ihtiyacını doğurmaktadır.
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Türkiye’de SEO
Türkiye’de SEO sektöründe tecrübeli ve
yeterli bilgiye sahip, hatta “Uzman” olarak
nitelendirilebilecek kişi sayısının kısıtlı olması
firmaları bu konuda kapsamlı bir araştırma
yapmaya itmektedir. Sitenin mevcut durumunun uygun yöntemlerle doğru bir şekilde
analiz edilmesi ve hataların düzeltilip kalitesinin artırılmasına yönelik, kademeli bir yol
izlenmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, kısa zamanda site sıralamasını yükseltmeyi vadeden kişi ve kurumların vaadleri
gerçekliğini yitirmektedir.
Özellikle kısa vadede web sitelerini üst
sıralara taşımayı garanti edenler tarafından
kullanılan ve iyi niyetli olmayan, Google’ı kandırma mantığına dayalı “Black Hat SEO” teknikleri sitelerin Spam olarak tanımlanıp Google
tarafından cezalandırılmasıyla, eski sıralamalarını da kaybetmelerine neden olabileceğinden büyük oranda risk taşımaktadır. Ülkemizde %98’lik bir kullanım yüzdesine sahip olan
Google arama motorunun algoritmalarını
devamlı olarak geliştirmesiyle etik olmayan
bu yöntemler işlevini gün geçtikçe daha da
kaybetmektedir.
Teknolojinin kullanım alanının yaygınlaşması ve arama motorlarının sürekli gelişmesi,
SEO uzmanları ve şirketler için bilgilerini taze
tutma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Böylelikle dünyanın önde gelen SEO şirketlerinin çalışmalarının gözlemlenerek popüler
SEO bloglarının düzenli olarak takip edilmesi
kaçınılmaz olmaktadır. Bu alanda yeterli Türkçe
kaynak bulunmaması, bilgi edinmek isteyenleri yabancı kaynaklara sevk ettiğinden, henüz
başlangıç aşamasında olan Türkiye piyasasıyla
uyumlu olmayan ve ülkeden ülkeye değişebilen
SEO stratejileri, verim alma noktasında eksikliklere sebep olabilmektedir. Bu kapsamda bilgileri mevcut ülke piyasasıyla uyumlulaştırarak
maksimum optimizasyonu sağlamak da SEO
uzmanlarına kalmaktadır.
Teknolojinin birçok alanında olduğu gibi SEO
konusunda da ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği bazı durumlar söz konusu olabilir. Arama
motoru optimizasyonunda değişkenlerin etki
düzeyinin incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi esnasında, farklı kriterlerin mevcut
olması kaçınılmaz bir durumdur.
Her bölgenin kendine özgü popüler anahtar
kelimeleri olabileceği gibi popüler arama motoru tercihleri de farklılık gösterebilir.
%98’lik bir kullanım oranıyla en çok kulanılan
arama motoru olarak Türkiye’de ilk sırada yer
alan Google’ı ikinci sırada Yandex takip etmektedir. Böylelikle optimizasyon esnasında en
çok göz önünde bulundurulan Google istatistik
sonuçları olmaktadır.
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Amerika’da SEO
Ülkemizde SEO Uzmanı olarak çalışan
meslek grubunun da mevcut durumda ağırlık
verdiği yine Google algoritmalarının çalışma
mantığıdır. Türkiye’de SEO denildiğinde ilk akla
gelen Google optimizasyonu olmasıyla birlikte,
Amerika’da da durum bundan farklı değildir.
İstatistiklere göre Amerika’da da kullanıcıların
ilk tercihi Google olurken diğer arama motorları arasındaki pazar payı paylaşımının Türkiye’den farklılık gösterdiğini söylemek de yanlış
olmayacaktır.
Amerika’da Google’dan sonra en çok tercih
edilen arama motoru Yahoo iken Bing de
pazar payını git gide artırmaktadır. Web tarayıcılarının varsayılan arama motoru tercihlerinin de bu sıralamada oldukça etkili olduğu
düşünülürse, Firefox’un Türkçe sürümünde
Yandex’i tercih ederken, Amerika’da Yahoo’da
karar kılması ülkeler arası SEO kriterlerindeki
farklılıklara örnek olarak gösterilebilir.
Sosyal medya araçlarının da yoğun olarak
etkilediği, paylaşım rakamlarıyla sıralamaları değişen web siteleri mevcut ülkenin ilgi
alanına ve tercihlerine göre de SEO’da aktif
rol oynar. Ülkedeki internet kullanıcı sayısı
ve gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olarak
kullanıcıların genel seviyesi de bu konuda
belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörel olarak değerlendirildiğinde de
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her ülkenin o anda popüler olan ya da yoğun
ilgi gösterilen sektörü farklı olabileceğinden
anahtar kelimelerin etkisi de birbirinden farklı
olacaktır. Piyasa hacminin değerlendirilmesi sonucu mevcut rakipler ve kapasite düzeyleri de
göz önüne alınması gereken değişkenlerdendir.
Web sitelerinin uluslararası pazarda bulunan
yerini takip etmek ve sıralamasındaki değişimleri değerlendirmek de bu süreçte kaçınılmaz
olacaktır. Uluslararası arama sonuçları için
iSearchFrom, NewIpNow gibi sitelerden yararlanılarak sitenin faaliyet gösterdiği ülke dışından
arandığında nasıl bir sıralamaya sahip olacağı
da gözlemlenebilir.

Dünya genelinde olduğu gibi Amerika’da
da en çok tercih edilen arama motoru Google
olurken, ikinci sırayı Yahoo ve %20-25 kullanım
oranıyla da üçüncü sırayı Bing almaktadır. Hal
böyle olunca da Google arama motoru optimizasyonu noktasında daha geniş çaplı bir
çalışma alanı bulunmaktadır. Google’ın Webspam ekip lideri olan Matt Cutts‘a göre de SEO
dünyasının git gide zorlaşmaktadır. SEO’nun
öneminin her geçen gün daha da farkedilmesi,
artan rekabet ortamı, arama motoru şirketlerini daha da sıkı güvenlik önlemleri almaya
yönlendirmektedir. Kullanıcılarının en doğru
sonuçları görüntülemesini amaçlayan şirketler
bu konuda farklı girişimlerde bulunmaktadır.
Amerika’nın güçlü SEO şirketleri bu rekabet ortamında başı çekerken diğer ülkeleri
de kendilerini iyileştirmeye teşvik etmektedir.
Örneğin dünyanın en popüler SEO birliklerinden biri olan MOZ.com tarafından geliştirilen
“Moz Keyword Difficulty and SERP Analysis
Tool” sayesinde belirlenen anahtar kelime
ya da kelime gruplarının rekabet ortamında

genel arama hacmi ve dünya sıralaması belirlenirken, daha az çaba ve zaman harcanarak
en verimli sonuçları elde etmek mümkün hale
gelmektedir. SEMrush tarzında siteler sayesinde de anahtar kelimelerin uluslararası rekabet
statüsünü ölçmek mümkün olduğundan doğru
anahtar kelime seçimi yapılması sonucunda
rakipler tanınarak strateji geliştirmenin yanı sıra
en doğru arama sonuçlarını görüntüleme fırsatı
doğmaktadır.
“Google Analytics” lokasyon filtrelemesi sayesinde sonuç bazında diğer ülkelerle karşılaştırma yapabilmeye de imkan tanımaktadır.
Searchmetrics gibi şirketlerin düzenli olarak
yayınladıkları Amerika’daki “Aramalarda Sıralama Faktörleri” raporları, piyasayı yakından takip
etmeyi kolaylaştırırken, Türkiye’de bu alanda
yeteri kadar kaliteli şirket ve çalışma olmaması
SEO Uzmanlarının ya da şirketlerin stratejilerini
güncel veriler dahilinde değerlendirip düzenlemelerine engel olmaktadır. Bu sebeple deneme
yanılma yöntemiyle daha uzun bir sürede sonuca ulaşılması kaçınılmaz hale gelmektedir.
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BULUT BİLİŞİM VE SİBER GÜVENLİK
BULUT BİLİŞİMİN SİBER GÜVENLİK İLE İLİŞKİSİ
bahtiyarb@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/romanadamita

Günümüzde bulut bilişim teknolojisi giderek daha fazla yaygınlık kazanmakta ve diğer birçok teknoloji ile iç
içe geçmektedir. Her yeni teknoloji gibi bulut bilişim de
bilgi güvenliği açısından yeni sorunlar ve yeni fırsatlar
oluşturmaktadır. Bu yazıda bulut bilişimin getirdiği yenlikler
ve siber güvenlik ile ilişkisi incelenecektir.

Bahtiyar BİRCAN
Kıdemli Siber
Güvenlik Danışmanı
bahtiyarbircan.com

Bulut bilişim (Cloud computing) farklı kaynaklar tarafından faklı şekilde tanımlanmıştır. NIST Bulut bilişimi, “düşük yönetim çabası veya
servis sağlayıcı etkileşimi ile hızlı alınıp geri verilebilen, ayarlanabilir
bilişim kaynaklarının paylaşılan havuzuna, istendiğinde ve uygun bir
şekilde ağ erişimi sağlayan model” olarak tarif etmişti. Bir diğer tanıma göre ise bulut bilişim, bilişim kaynaklarının (veri, altyapı, y azılım,
donanım vs.) ihtiyaç duyulduğunda ve belirli süre için ağ üzerinden
erişilmesidir. Bulut bilişimin son yıllarda yaygınlaşmasında önce çıkan
bazı özellikleri etkili olmuştur. Bu özellikler şu şekildedir:
• Self servis: Bu özellik sayesinde bulut bilişimi kullanmak isteyen
herkes bu kaynağın servis sağlayıcı tarafından uzun hazırlanma sürelerini beklemek zorunda kalmadan, ihtiyaç duyduğu kaynakları belirli
yönetim arayüzleri kullanarak kendisi ayarlayabilmektedir. Bu özellik
sayesinde bulut bilişim kaynaklarının kullanım için gereken hazırlık
süreleri günler ve haftalardan dakika ve saniye seviyesine inmiştir.
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• Her zaman çevrim içi: Bulut bilişimin
tüm servisleri sürekli çevrim-içi (online) olarak
kullanılmaktadır. Bunun sayesinde bu servislere internet erişimi olan her yerden zaman ve
mekân bağımsız olarak erişilebilmektedir.
• Dinamik kaynak kullanımı: Bulut bilişimin sunmuş olduğu kaynaklar ihtiyaca göre
arttırılıp azaltılabilmektedir. Bu özellik sayesinde kurumlar ve kullanıcılar sadece ihtiyaç
duydukları bilişim kaynaklarını sadece ihtiyaç
duydukları miktarda kullanabilmektedirler.

Zamanla bu ihtiyaçların artması durumunda
çok kısa sürelerde yeni kapasite kullanıcılara
ayırılabilmektedir. Örn. Bulut üzerinden depolama alanı kiralamış olan bir kullanıcı, bu hizmeti
kullanımı sırasında depolama alanı ihtiyacı 2
katına çıktığında bu ihtiyacını çok kısa süre
içinde bulut üzerinde karşılayabilmektedir. Yine
zaman içerisinde depolama alanı ihtiyacı azaldığında bu alanı azaltabilmektedir.
Bu kaynak değişimleri dinamik olarak ve çok
kısa sürelerde yapılabilmektedir.

Şekil-1 Bulut Bilişim üzerinde dinamik kaynak kullanımı
Bulut bilişim; son kullanıcılar ve kurumlara ihtiyaç duydukları yüksek işlemci gücü,
sanal veya fiziksel sunucuları, yüksek depolama kapasitesi ve yüksek hızlı internet bant
genişliğini yukarıda anlatılan özellikler ile
sunmaktadır. Sunulan bu hizmetler dağıtık bir
mimari içinde dünyanın farklı fiziksel lokasyonlarında bulunan veri merkezleri üzerinden
verilmektedir.

Bulut bilişim hizmetleri kullanıcılara farklı
modellerde sunulabilmektedir.
• Servis olarak Altyapı (SoA – Infrastructure as a Service/ IaaS) :Kullanıcılara doğrudan
bilişim altyapısı (sunucu, ağ cihazları, güvenlik
cihazları v.s. ) tahsis edilerek uzaktan kullanımı
sağlanmaktadır.
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• Servis olarak Platform (SoP – Platform as a Service/PaaS): Kullanıcılara kendi
uygulamalarını geliştirebilecekleri platformlar
tahsis edilmektedir.
• Servis Olarak Yazılım (SoY – Software as a Service/SaaS ): Kullanıcılara ihtiyaç
duydukları yazılımlar bulut ortamında tahsis
edilerek ağ üzerinden kullanımına izin verilmektedir.
Her yeni teknoloji gibi bulut bilişim de bilgi
güvenliği açısından yeni fırsatlar ve yeni riskler
ortaya çıkarmaktadır. Bulut bilişimin yaygınlaşması ile hem bilişim suçlarının işlenmesinde
ve çeşitli siber saldırıların gerçekleştirilmesinde, hem de bu saldırıların ve suçların tespit
edilmesi ve engellenmesi için çeşitli fırsatlar
sunmaktadır.

Bulut Bilişim ve Siber Savunma
Bulut bilişimin sağlamış olduğu özellikler,
özellikle de düşük maliyet ve dinamik kaynak
kullanımı sayesinde birçok güvenlik ürünü ve

hizmeti bulut üzerinde kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştır. Bulut tabanlı güvenlik ürünleri
sayesinde güvenlik çözümleri kurumların altyapısına çok daha kısa sürede hayata geçirilebilmektedir.

Dağıtık Servis Dışı Bırakma (DDoS) Saldırılarına Karşı Koruma:
Bulut Bilişim’in sunmuş olduğu yüksek bant
genişliği ve yüksek işlemci gücü kaynakları ve bu
kaynaklar kullanılarak oluşturulan DDoS önleme ürün ve hizmetleri sayesinde dağıtık hizmet
dışı bırakma saldırıları (DDoS) etkili ve hızlı bir
şekilde önlenebilmektedir. Bu hizmet doğrudan bulut üzerinden kullanıldığında kurumların
mevcut bilişim altyapısında herhangi bir değişiklik yapmadan koruma sağlanabilmektedir.
DDoS koruma hizmetini veren firmalar kendi
ürünlerini kuruma ait tüm internet trafiğinin
önüne konumlandırarak tüm ağ trafiğinin kendi
sunucuları üzerinden geçmesini sağlamakta ve
bu geçiş esnasında saldırı trafiği filtrelenerek
sadece normal kullanıcıların kurum web sitesine
gitmesine izin verilmektedir.

Şekil-2 Bulut tabanlı DDoS koruma sistemleri

62

Ağ Tabanlı Saldırı Tespit ve Önleme
(IDS/IPS):
Bilişim suçları ile siber saldırıların izlenmesi
ve önlenmesinde en etkili yöntemlerden biri ağ
tabanlı saldırı tespit ve engelleme sistemlerinin
(IDS/IPS) kullanılmasıdır. Doğru şekilde kurulan
ve kurum servislerine göre optimize edilen bir
IPS ile birçok saldırı önlenebilmektedir. IDS/
IPS ürünlerinin etkili olabilmesi için söz konusu
ürünler konusunda uzman kişiler tarafından
doğru şekilde kurulmalı ve optimize edilmelidir.
Birçok kurumda bu seviyede uzman personel
bulunmadığından IDS/IPS sistemleri etkili bir şekilde kullanılamamaktadır. IDS/IPS sistemlerinin
bulut üzerinden kullanımı sayesinde kurumlar
konusunda uzman kişiler tarafından kurulmuş
ve optimize edilmiş IPS ürünlerini kullanarak
bilişim altyapılarını etkili ve daha ekonomik bir
şekilde koruyabilmektedir. DDoS koruma ürünlerinde olduğu gibi IDS/IPS sistemleri de kurum
ile internet trafiğinin arasına girerek olası saldırıları tespit edebilmekte ve önleyebilmektedir.

Log Yönetimi ve SIEM:
Bilişim suçlarının tespit edilmesinde en
önemli veri kaynaklarından biri sistemler üzerindeki loglardır. Saldırganların yapmış oldukları
saldırıların ve suçların tüm izleri bu log dosyalarının içinde bulunmakta ve bilişim suçlarının
aydınlatılmasında çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Bundan dolayı kritik bilişim sistemlerine ait tüm loglar merkezi ve güvenli bir yerde
saklanmalı ve olay anında incelenebilmelidir.
Bulut bilişim sayesinde kritik sistem logları bulut
üzerindeki servislere online olarak gönderilebilmekte ve bulut log yönetim sistemleri üzerinde
uzun süreli olarak saklanabilmekte ve incelenebilmektedir. Bulut bilişimin sağlamış olduğu
yüksek depolama kapasitesi ile yüksek hızlı
bant genişliği sayesinde loglama mekanizmaları
kısa sürede ve etkili bir şekilde uygulanabilme-

ktedir. Bir çok log yönetim firması ürünlerinin
bulut üzerinden online olarak kullanılmasına
imkan vermektedi. Bulut tabanlı kayıt yönetiminin bir diğer faydası ise, işlenecek bilişim suçları
ve siber saldırılar ile ilgili olay kayıtlarının kurum
dışında güvenli bir lokasyonda saklanması ve saldırgan tarafından silinme ihtimalinin olmamasıdır.
Bunun sayesinde işlenen suçların aydınlatılması
için kullanılacak dijital deliller de zarar görmemiş
olacaktır. Buna ek olarak bulut bilişim üzerine
gönderilen kayıtların anlık olarak zaman damgası
ile imzalanması yapılabilmekte ve bunun sayesinde kurum bilgi işlem personelinin kayıtları değiştirme ihtimali ortadan kalmaktadır.
Log yönetimi ile ilgili bir diğer ürün ailesi ve
SIEM ürünleridir. SIEM ürünleri kuruma ait tüm
logları ve kritik sistemleri izleyerek bilgi güvenliği bakış açısı ile kurumun tüm IT altyapısına
bütüncül bir bakış sağlamaktadır. SIEM sayesinde farklı sunucu ve cihazlardan gelen loglar ve
uyarılar birleştirilebilmekte ve yapılan saldırılara
ait daha anlamlı sonuçlar verebilmektedir. SIEM
ürünleri de bulut bilişim üzerinden kullanılarak
kısa sürede ve etkili bir şekilde kurulabilmekte ve
kurumun güvenlik seviyesi hakkında bilgi verebilmektedir.
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Şekil-3 Bulut tabanlı log yönetim sistemleri

Web Uygulama Güvenliği Ürünleri:
Günümüzde kurumsal ağlara karşı en çok
yapılan siber saldırı türlerinden birisi web
uygulamalarına yönelik yapılan saldırılardır. Bu
saldırıların etkili olmasında en önemli unsurlardan biri kurum bünyesinde geliştirilen ve
büyük oranda güvenlik açıklığı barındıran web
uygulamalarıdır. Web tabanlı saldırıların önlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri de web
uygulamalarının önüne özelleştirilmiş web uygulama güvenlik duvarlarının (Web Application
Firewall – WAF) konulmasıdır.
Web uygulama güvenlik duvarları web tabanlı uygulamalar ve protokoller için özelleştirilmiş IPS olarak düşünülebilir. IPS ürünlerinde
olduğu gibi WAF ürünlerinde de etkili olabilmeleri için söz konusu ürünler doğru şekilde
kurulmalı ve kurum uygulamalarına özel olarak
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optimize edilmelidir. Bulut tabanlı WAF ürünleri
sayesinde kurum web uygulamaları kısa sürede
ve fazla teknik bilgi gerektirmeden koruma altına alınabilmektedir. Bulut tabanlı WAF ürünleri
kurum web uygulamaları ile internet trafiği
arasına girerek tüm web trafiğinin WAF üzerinden geçmesi sağlanmaktadır. Web trafiği içinde
bulunan saldırılar WAF tarafından filtrelenmekte
ve sadece normal web trafiği kurum web uygulamalarına gönderilmektedir.

Anti Virüs Sistemleri:
Bulut bilişim üzerinden kullanılabilen bir
diğer hizmet türü de antivirüs ürünleridir. Bulut
tabanlı antivirüs çözümleri hem kurumsal hem
de kişisel kullanıma açıktır. Kurumsal antivirüs
çözümlerinde kuruma giden ve kurumdan çıkan
e-posta ve web trafiği incelenerek içindeki virüs
ve zararlı yazılımlar temizlenebilmektedir.

Şekil-4 Web uygulama güvenlik duvarı
Kişisel çözümlerde ise bulut tabanlı antivirüs ürünü kişisel bilgisayara yüklenerek
bilgisayar virüs ve zararlı kodlar için taranmakta ve tespit edilen virüsler anında temizlenebilmektedir.

Dijital Adli Analiz:
Bilişim suçlarının aydınlatılmasında önemli
adımlardan biri elde edilen dijital delillerin adli
analiz süreçlerinden geçirilmesi ve delillerden
suça ait izlerin tespit edilmesidir. Delil inceleme aşamasında hem suç işlenmiş bilgisayardan elde edilen dosyalar, hem de ağ üzerinden
bu bilgisayara ait ağ trafiği incelenmektedir.
Bulut tabanlı adli analiz ürünleri sayesinde

hem bilgisayardan elde edilen log dosyaları,
hem de kaydedilen ağ trafiği incelenerek suça
ait izler tespit edilebilmektedir.

Yedekleme Sistemleri:
Bilişim sistemlerine yapılan siber saldırılar
sonucunda birçok kurum ciddi veri kayıplarına
uğrayabilmekte ve kurum işleyişi aksayabilmekte veya tamamen durabilmektedir.Bunun yanında kuruma ait çalınan verilerin internet üzerinden yayımlanması kurum itibarına ciddi zararlar
verebilmektedir. Saldırı sonucu veri kayıplarının
olmaması veya kayıplarının minimuma indirilmesi için mutlaka yedekleme çözümlerininin
kullanılması gerekmektedir.

Şekil-5 Bulut üzerinde internet trafiği adli analizi
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Bulut bilişim hizmetleri sayesinde yedekleme çözümleri doğrudan bulut üzerinden
kullanılabilmekte ve yedekleme çözümü için
kurum bünyesinde yüksek yazılım ve donanım
ücretlerinin ödenmesi zorunluluğu ortadan
kaldırılabilmektedir. Bulut bilişimin sağlamış
olduğu geniş depolama kapasitesi ile yüksek
bant genişliği sayesinde hassas veriler kısa
sürelerde yedeklenebilmekte ve yedeklerden
geri döndürülebilmektedir. Bulut tabanlı yedekleme çözümleri hem kurumsal hem de kişisel
olarak kullanılabilmektedir.

İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarım:
Bilişim sistemlerine karşı yapılan siber
saldırılar sonucunda sistemler kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelebilmektedir. Bunun
yanında doğal afetler ve beklenmeyen felaket
ve kazalar sonucunda da bilişim sistemleri
çalışamaz hale gelebilmektedir. Örneğin bir
deprem veya sel baskınında bilişim sistemlerinin bulunduğu veri merkezleri zarar görerek
çalışamaz hale gelebilirler. Bu durumlarda
kurumların hizmetlerini devam ettirebilmeleri
için mutlaka iş sürekliği ve felaket kurtarım
planları ve mekanizmaları olmalı ve bu mekanizmalar harekete geçirilmelidir. Bulut bilişim
sayesinde iş sürekliliği ve felaket kurtarım
mekanizmaları ister normal zamanlarda ek
kapasite ihtiyacını gidermek, ister felaket anında kuruma ait tüm işlemlerin bulut üzerinden
devam edebilmesi için kullanılabilmektedir.
Çeşitli bulut bilişim hizmet sağlayıcıların
sunmuş oldukları hizmetler sayesinde kurum
içindeki sanal sunucular kısa süre içinde bulut
üzerine taşınabilmekte ve orada çalışmaya
devam edebilmektedir. İhtiyaç halinde de
tamamen kuruma özel bulut altyapısı oluşturulabilmektedir.
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Güvenlik Testleri:
Siber saldırıların etkisiz bırakılması ve saldırı
olmadan önce önlenebilmesi için, saldırı olmadan önce bilişim sistemleri güvenlik testlerinden
geçirilmeli ve sistemlerde bulunan açıklıklar
ve zafiyetler tespit edilerek kapatılmalıdır. Bu
süreçte sistemlerdeki açıklıkların tespit edilmesi için açıklık tarama yazılımları (vulnerability assesment software) kullanılmaktadır. Bu
yazılımlar yüksek lisans ücretlerine sahip olabilmekte ve kullanımı uzmanlık gerektirmektedir.
Yılda birkaç kere bu yazılımı kullanma ihtiyacı
olan bir kurum için bu yazılımları satın almak
ciddi mali yük getirebilmektedir. Yazılımların
satın alınması yerine bulut üzerinden çalışan
versiyonların kiralanarak sadece test süresince
kullanılmaları kurumlar için daha etkin bir model oluşturmaktadır. Açıklık tarama için yaygın
kullanılan Nessus gibi ürünler, yazılımı satın
almadan SaaS modelinde bulut üzerinden kullanma imkanı sunmaktadır. Güvenlik testlerinde
açıklık taramadan sonraki aşama ise siber saldırıların bir simülasyonu olan sızma testleridir
(penetration test). Bu testlerde saldırgan bakış
açısı ile sistemler incelenerek açıklıkları tespit
edilir ve tespit edilen bu açıklıklar sömürülerek
sistemlere sızılmaya çalışılmaktadır.
Başarılı bir şekilde kurum sistemlerine
girilebildiğinde kuruma ait kritik sistemlere ve
verilere ulaşılıp ulaşılamadığı test edilmektedir.
Açıklık tarama yazılımları gibi bu çözümler de
yüksek lisans ücretlerine sahip olabilmekte ve
kullanımları ciddi teknik uzmanlık gerektirmektedir. Sızma testlerinde yoğun olarak kullanılan
Core IMPACT gibi ürünler, yazılımı satın almadan
SaaS modelinde bulut bilişim sistemleri üzerinden kullanma imkanı sunmaktadır. Bu sayede
kurumun hem kendi veri merkezlerinde, hem
de bulut üzerinde çalışan sunucularına yönelik
sızma testleri yapılabilmektedir.

TÜM ALAN ADLARINIZI TEK BİR
NOKTADAN YÖNETMENİN ÖNEMİ
emindogu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/emindogu

Bazen sahip olunan alan adı sayısı onlarca hatta yüzlerce
olabilmekte. Bu durumda da yönetim ve takip konusunda
çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir.

Emin DOĞU
Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni

Bir proje için, kişisel blog sitesi için veya yatırım gibi birçok amaçla
alan adı kaydı yapılmakta. Bazen sahip olunan alan adı sayısı onlarca
hatta yüzlerce olabilmekte. Bu durumda da yönetim ve takip konusunda çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir.
Bu yönetimsel sorunları inceleyecek olursak;

• Kontrol zorlukları :
Farklı farklı yerlerden kayıt edilmiş bir çok domainin kontrolü
esnasında kafa karışıklığı yaşayabilir ve birden fazla alan adınızın
yönetimi için birçok ayrı siteye girmeniz ve işlem yapmanız gerekebilir. Bununla birlikte sahip olduğunuz alan adları ile ilgili bildirimler, bir
çok farklı yerden geleceği için gözden kaçırabilir, son yenileme tarihini
geçirebilirsiniz.
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Farklı servis sağlayıcıların farklı uygulamaları olabileceği için, farklı yaptırımlara maruz
kalabilirsiniz.

• Ödeme aşamasında yaşanabilecek
farklı fiyatlandırmalar :
Farklı kaynaklarda sahip olduğunuz alan
adları için yenileme ödemesi yapmak istediğinizde farklı farklı fiyatlandırmalara maruz
kalır, her bir servis sağlayıcı için farklı bedeller
ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bazı alan
adı kayıt şirketlerinin ilk kayıtta kampanyalı fiyat vererek, yenileme işlemi için 2 katına yakın
ödeme talep etmesi de maddi olarak bütçenizi
zorlayacaktır.

isteyen ala adı kayıt firmanız (registrar) ya da
kaydı gerçekleştiren hosting firmanız tarafından
aranacak ya da e-posta yolu ile bilgilendirileceksinizdir.
“O alan adını nerden kaydetmiştim, bu alan
adına ait bildirimler hangi alan adına kayıtlı
e-posta adresindeydi, bu panele hangi şifre
ile giriyorduk? “ gibi sorularda yaşanan kafa
karışıklılıkları ve akabindeki aksamaları yaşamamak için tek bir yerde alan adlarını toplamak ve
yönetmek akıllıca bir harekettir.

• Hukuksal problemler ve bildirimler :
Bir alan adı kaydettiğinizde, mülkiyeti resmi olarak size geçmiş olsa da, o alan adının
mülkiyeti konusunda yapılan şikayetler (Örn :
ICANN Whois Yanlışlığı Şikayeti) ya da aleyhinize açılan davalar alan adınızı kaybetmenize sebep olabilmektedir. (Yerel mahkemede açılan
davalar ya da WIPO vb. kurumlar aracılığı ile
açılan davalar)
Bu gibi durumlarda sizleri bilgilendirmek
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Sucuri SiteCheck

Sucuri SiteCheck ücretsiz website zararlı yazılım ve güvenlik açığı tespit aracıdır.Bu araç
sayesinde web sayfanızın arama motorlarında cezalı durumda olup olmadığını, blacklist
durumunuzu, varsa siteniz üzerinde yer alan zararlı yazılımları ve güvenlik açıklarını kontrol
edebilirsiniz.
Ücretsiz olarak sunulan bu aracın ücretli sunumunu satın alarak otomarize edilmiş çok
daha kapsamlı raporlar elde edebilirsiniz
Servisi kullanmak için altta yer alan “Siteyi Ziyaret Et” butonuna tıklayabilirsiniz.
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Moz Analytics

Moz Analytics dünya üzerinde en çok tercih edilen ve SEO profesyonelleri tarafından
kullanılan ücretli bir SEO Analiz aracıdır.
30 günlük ücretsiz olarak kullanabileceğiniz pro sürümü sayesinde web sayfanıza ait çok
kapsamlı SEO analizleri yapabilirsiniz. Sunmuş olduğu üstün özellikler ile kapsamlı ve sade
raporlar sunan MOZ Analytics, site içi optimizasyon, backlink analizi, sosyal medya SEO analizi
yapmanıza olanak sağlayan araçları ile webmasterların ve seo profesyonellerinin gözdesi
konumunda.

41

SIFIRDAN 8 SANİYEYE

E-TİCARET SEKTÖRÜ
E-Ticaret sektörü Dünya’da ve ülkemizde
hızla büyümektedir. Pek çok kişi mevcut işini
internete taşırken, bazı girişimler ise sadece internet üzerinde farklı ürünler ile kullanıcılarına
hizmet etmektedir.

raz daha zordur. İnternet başında tek bir arama
ile yüzlerce hatta binlerce sonuca ulaşan kullanıcılar, daha az zaman harcayarak daha fazla web
sitesini gezecek ve bu da sektördeki rekabetinizi
arttırmış olacaktır.

Bir e-ticaret sitesi oluşturmanın zaman ve
maliyetler konusunda birçok faydası bulunmaktadır. Ancak e-ticaret nimetlerinden faydalanmak zannedildiği kolay değildir. Yapılan birçok
araştırma, oluşturulan sitelerdeki; tasarım,
ürün, içerik ve pazarlama hatalarının olduğunu
göstermektedir.

Tabi zorluklarının yanında size ulaşamayan,
ürün ve hizmetlerinizden haberdar olamamış
milyonlarca potansiyel müşteriye sahip olduğunuz gerçeğini de unutmayalım.

E-ticaret sektöründeki rekabeti şu şekilde
açıklayabiliriz; Herhangi bir ürün satın almak isteyen bir kişinin, bulunduğu semtte dolaşabileceği mağaza sayısı ve o mağazaların sizinle aynı
ürünü satma olasılığı çok düşüktür. Bu da sizleri
daha fazla firma ile rekabet etmekten kurtarır
ve potansiyel müşterinizi kaçırma ihtimalinizi
düşürür. Ancak e-ticaret siteleri için durum bi-
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E-ticarette başarılı olmanın püf noktası bu
işte; bu kadar büyük rekabet ortamında, milyonlarca potansiyel müşteriye en hızlı ve kaliteli
bir şekilde reklam, satış ve satış sonrası hizmeti
vermeniz gerekmektedir.
Aynı zamanda web sitenizin tasarımını, ürün
görsellerini ve ürünler ile ilgili açıklamaları da en
anlaşılır şekilde ziyaretçilerinize sunmalısınız. Ve
unutmayın bunun için sadece 8 saniyeniz var!

İlk Görüşte Aşka İnanır mısınız?
Eğer inanmıyorsanız düşüncelerinizi tekrar
gözden geçirmenizin vakti geldi demektir. E-ticarette başarılı olmak için dış görünüşünüze
çok önem vermelisiniz. Dış görünüşten kasıt,
sitenizin tasarımıdır. Kullanıcılar, web sitenize geldiği andan itibaren sitenizde kalmak
için ikna olmalıdır. Tasarımda kullanacağınız
renkler, menülerin yeri, vitrindeki ürünlerinizin
boyutları..vs. sitenizin dış görünüşünü oluşturacaktır. Potansiyel müşterilerinizin sitenizden
alış veriş yapmaya karar vermesinde ikna edici
ilk unsur sitenizin görünüşüdür.
Bir Dil Bir Site, İki Dil İki Site!
Her e-ticaret sitesinin satmış olduğu ürün
ve hizmetin çeşidine göre belli bir müşteri
potansiyeli vardır. Bazı siteler sadece bölgesel
ya da ülkesel satışları hedeflerken, bazı e-ticaret siteleri global pazarda kendilerine pay
aramaktadırlar. Eğer müşterilerinizi, ürünlerinize ve satışa yönlendirmek istiyorsanız, onlarla
aynı dili konuşmaya özen gösterin. Bu konuda
sitenize gelen trafiği çeşitli araçlarla ölçümleyerek hangi dillere önem vermeniz gerektiğini
belirleyebilirsiniz. Sitenize gelen kullanıcılar için
farklı dil seçenekleri oluşturabilir ya da siteye
gelen kullanıcının IP’sine göre ilgili dilde sitenin
otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz.
Gözler Kendilerine, Kulaklar Başkalarına
İnanır
Ünlü bir Alman atasözü, insanların gördüklerine karşı daha duyarlı olabileceğini
anlatmaktadır. Sizler de e-ticaret siteleriniz için
pazarlama çalışmaları yaparken, çoklu kanal
stratejileri benimseyerek, her kanalda aynı
müşteri deneyimini yaşatmanız gerekmektedir.
Bu şekilde sitenize gelen trafiği ve dönüşümleri arttırabilirsiniz.
Yapacağınız pazarlama çalışmaları ile sizi
her yerde gören kullanıcılar, sitenize geldiğinde

daha ikna olmuş bir şekilde geleceklerinden,
hem sitede kalmaya karar vermeleri hem de
ürün satın alma eğilimleri artacaktır.
Kullanıcılarınıza Kendilerini Özel Hissettirin
E-ticaret siteleri için son dönem trentlerinden biri olan kişiselleştirilmiş kampanyalara
yönelin. Kullanıcı davranışlarını ölçümleyerek,
ilgili kullanıcıya ilgili ürünleri pazarlayın. Bu şekilde yapacağınız pazarlama çalışmalarında nokta
atışı yaparak hem pazarlama maliyetlerinizi
azaltacak hem de daha yüksek geri dönüşler
sağlayacaksınızdır. Kullanıcı, daha önce almış olduğu ürün ya da ürün grubu ile ilgili bir reklam
görseli gördüğünde mutlaka tıklayacak ve ikna
edilmiş olarak sitenize geldiği için sitenizde kalıp
kalmama konusunda kararsızlık yaşamayacaktır.
Bu konuda başarılı olmak için gelişmiş veri
kaynaklarından faydalanarak, hazırlayacağınız
kampanyalarda, hangi kullanıcının hangi sayfaları dolaştığı, hangi ürünleri aldığı, sepette ürün
bırakıp bırakamadığı gibi bilgileri analiz etmeniz
gerekmektedir. Unutmayın ki; pazarlamacıların
sadece % 30’u gelişmiş veri kaynaklarını kullanmaktadır.
Dünya ülkelerine oranla henüz yeterli seviyelere çıkamasa da Türkiye piyasası için e-ticaret sektörünün gelişim içerisinde olduğunu
söyleyebiliriz. Çeşitliliğin arttığı bu sektör aynı
zamanda satıcılar içinde her geçen gün daha
zorlu rekabet şartları oluşturmaktadır. Firmalar
birbirleri ile rekabette bir adım daha öne geçmek için farklı stratejiler benimsemektedir.
Bunlardan biri de siteye gelen yeni ziyaretçiyi sitede kalmaya ikna etmek üzerinedir. Bu
konuda göstereceğiniz başarı, sitenizin satış
hacmini arttırarak, potansiyel marka değerine
ulaşmanızda katkı sağlayacaktır.
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CRYPTO 101 – [2] BLOCK CIPHER

ENCRYPTION VE DES ANALİZİ
mehmetince@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mdisec

Crypto 101 isimli yazı serimizin ikinci bölümünde Block Cipher algoritmalarına girişi ve DES şifreleme algoritmasının
derinlemesine analizi ele alıyor olacağız.

Mehmet İNCE
Senior Penetration
Tester

Block Ciphers
Block cipher’lar sabit uzunlukta ki blokları şifrelememizi sağlayan
algoritmalara verilen genel isimdir. Bu işlem aşağıdaki matematiksel
denklem ile ifade edilmektedir.
C = E(k, P)
E isimli fonksiyon block cipher algoritmasını, k algoritma tarafından
kullanılacak key değerini ve P ise Plaintext değeri ifade etmektedir.
Block Cipher, symmetric-key encryption ailesine ait bir yöntemdir.
Simetrik Anahtar Şifreleme olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz symmetric-key encryption bir plain-text verinin Alice ve Bob arasında gidip
gelmesi süresince aynı anahtarın kullanılıyor olması anlamına gelir.
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Bir diğer söyleyiş ile, şifreleme için kullanılan anahtar aynı zaman da deşifreleme
işleminde de kullanılmaktadır. Tüm süreç bu
anahtarın Alice ve Bob harici kimse tarafından
bilinmiyor olmasıyla ayakta kalmaktadır. Özetle; algoritmanın karmaşıklığına bakılmaksızın,
anahtarınız ne kadar gizli ve ne kadar zor
tahmin edilebilir ise, symmetric-key encryption kullanarak sakladığınız veriniz de o kadar
güvenli olacaktır.
Tüm yazı serisi boyunca bolca kullanıyor
olacağımız “Ne/neden ?” soru kalıbına tekrar gelmiş bulunuyoruz. One-time pad’e
göre Block Cipher’ların farkı nedir ? Block
Cipher’ların özellikleri nelerdir ? Bu sorulara
aşağıda ki şekilde cevap verebiliriz.
•

Symmetric-encryption ailesine aittirler.

•

Fixed-lenght dediğimiz yaklaşım ile,
plain-text ve key sabit uzunlukta gruplara
bölünerek şifreleme işlemi gerçekleştirilmektedir.

•

Anahtar ile cipher-text yani şifreli metin
arasında herhangi bir ilişki kurulamıyor
olmalıdır.

•

Aynı şekilde cipher-text yani şifreli metine
bakarak anahtar hakkında herhangi bir
tahminde bulunulamıyor olmalıdır.

•

Şifreli metin üzerinde yapılacak 1 bit’lik
değişiklik bile plain-text’in en az %50’sinin
değişmesine neden olmalıdır.

Son maddeyi göz önünde tutarak bir önceki bölümde ele alınan OTP (one-time pads)
yaklaşımını düşünelim. Hatırlarsanız aynı key
ile encrypt edilmiş tamamiyle 2 farklı resmin
cipher-text hallerini birbiri ile XOR işlemine
soktuğumuzda kesişen “Mehmet” ve “InceBlog” kelimelerini vermekteydi. İkinci resimde

ki “InceBlog” yerine “InceBlag” yazısı olsaydı ( o
yerine a harfi geldi ) sonucun sadece “o” ve “a”
harflerinin geldiği bölge anlamsız hale gelecekti.
Kalan resmi hala daha aynı şekilde net ve okunabilir halde elde ediyor olacaktık.
One-time-pads ile Block Cipher arasında ki
farkin anlaşılabilir olması için bilinen en eski
Block Cipher algoritmalarından birisi olan ve
ilerleyen bölümlerde detaylıca ele alacağımız
DES ile ilgili ufak bir python testi gerçekleştirebiliriz.

Tıklayınız
Bu basic uygulamanın çıktısı ise aşağıdaki
gibidir.

Tıklayınız
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Görüldüğü üzere sadece ve sadece 1 karakterin değiştirilmesi ( \xca yerine \xcb geldi
) plain-text’in %50’sinin değişmesine neden
oldu.
Block cipher’lar ile ilgili bu uzun girizgahtan
sonra artık elleri gerçekten çamura bulaştırmanın vakti geldi. Yazı serisinin bu anına kadar
bir çok örnekleme ve küçük kriptoloji modelleri kurarak ilerlemiştik. Artık sıra gerçekten
bir şifreleme algoritmasını ele almak ve tüm iç
yapısını anlamaya geldi. Kendinizi toparlayın,
olabildiğinde odaklanın, anlamadığınız yerlerde
durup 2-3 paragraf geriye gidip tekrar okuyun,
yapacağımız işlemleri kağıt-kalem ile tekrar
edin (ben böyle çalışarak anlamıştım).
DES ( Data Encryption Standart )
Amerika Birleşik Devletleri bundan yıllar
önce “Bizim bir kriptoloji algoritması standartına ihtiyacımız var. Bunu kim yapabilir ?” sorusuyla çıka geldi. IBM bu çağrıya cevap vererek
“Biz bunu gerçekleştireceğiz” dedi ve Horst
Fiestel tarafından geliştirilmiş olan bir yöntemi
temel alarak DES algoritmasını 1974 yılında
ortaya koydu. Bu algoritma ise doğrudan NSA
tarafından 1974 yılında kullanılmaya başlandı.
İlginçtir ki; 1974 yılına kadar daha önce ne USA
ne de başka herhangi bir ülke tarafından böyle
bir ihtiyaç ortaya çıkmamıştı… (Caesar, Enigmalar bir kenara, standart hazırlamak tamamiyle
ayrı bir disiplindir. )
1977 ve 1998 yılları arasında DES şifreleme
algoritması USA tarafından standart olarak
kabul görmüştür. Bugünlerde ise DES’in kullandığı anahtarın yani key’in kısa olmasından kaynaklanan ciddi problemler nedeniyle güvensiz
bir şifreleme algoritması olarak kullanımına
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hemen hemen tamamiyle son verilmiştir.
DES Internals
DES’in önce genel hatları ile daha sonra ise
iç mekanizmalarının nasıl çalıştığını analiz edeceğiz. Block cipher konusuna girişte verdiğimize
çok benzer şema ile başlayabiliriz

Resimden anlaşıldığı üzere DES encryption
isimli kutu şifrelenecek metni 8 byte ( 64bit) ‘lık
blocklara bölerek işleme alır ve çıktı olarak gene
64 bit’lik ciphertext üretmektedir. Son derece
basit, yüzeysel ve anlaşılır şekilde DES algoritması bu şekilde ifade edilir. Eğer elimize büyüteci alıp “DES Encryption” isimli kutuya yaklaşırsak aşağıda ki resmi görüyor olacağız. ( Resmi
büyütmek için üzerine tıklayınız.)

Tıklayınız

Bu diagram DES şifreleme algoritmasının iç
yapısını kismen anlatmaktadır. Tüm adımları tek
tek anlatmaya geçmeden önce sizi bir kez daha
yukarıda ki grafiği kendi başınıza anlayamaya
devam ediyorum. Bu sayede aşağıda anlatılan
akış diagramını takip etmesi çok daha kolay
olacaktır.
•

Ciphertext hale getirilecek plaintext veri 8
byte’lık blocklara bölündü ve DES algoritmasına girmeye hazır halde.

•

İlk 64 bitlik plaintext veri alındı.

•

Initial Permutation adını verilen matematik
fonksiyonuna girdi. ( Daha sonra değineceğiz. )

•

Hala daha plaintext halde olan verimiz
32’şer bitlik 2 eşit alt bloğa ayrıldı. BU
bloklar Left-0 ve Right-0 olmak üzere
isimlendirildil.

•

Bu sırada 56 bit’lik anahtarımız Subkey
generation adı verilen başka bir fonksiyondan geçti ve her 32bit’lik alt bloklarımızda
kullanılmak üzere 48 bitlik alt-anahtar’lar
üretildi.

•

Right-0 yani R0 isimli 32 bitlik alt blok K1
olarak adlandırılan alt anahtar ile birlikte F
isimli fonksiyondan geçti. ( Bu fonksiyonu
daha sonra mercek altına alacağız. )

•

F fonksiyonunun çıktısı Left-0 yani L0 ile
XOR işlemine girdi.

•

XOR işleminin sonucu yeni durumumuzun
R1 bloğu, bir önce durumun R0 bloğu ise
yeni durumun L1 bloğu olarak atandı.

•

Bu işlem tam olarak 16 kere tekrar edildi.
Her tekrar’a round adı verildi.

•

En son ise başlangıçta yapılan Initial Permutation işleminin tam tersi gerçekleştirilerek
64bit’lik ciphertext elde edildi.

Öncelikle bu karmaşayı birazcık daha netleştirelim. Öncelikle 1-2 terime açıklık getirmek gerek.
Initial Permutation isimli fonksiyon plaintext
verimizin üzerindeki bitlerin yerlerini değiştirmektedir. Bu değişiklikler look-up table adı verilen
bir tabloya göre yapılır. BU tablo sabittir ve 1970
yılından ( yani DES’in icadı ) beri herkes tarafından bilinmektedir. Bu durumda akıllara şu soru
gelir;
“Madem bu işlem herkes tarafından geri döndürülebilir halde ise, bu işlem güvenli değildir.
Peki o zaman niye gerçekleştirilmektedir ?”
Initial permutation işlemi elektrik&elektronik
dünyası ile ilgilidir. Bu işlemin kriptoloji dünyası
ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle fonksiyonun
içerisine girip “Neler oluyor burada ?” diye sormayacağız. Merak eden arkadaşlar için “DES
Initial Permutation table” keyword’u google için
yeterli olacağını size garanti ediyorum.
İkinci bilinmeyen terim ise “Subkey generation
function.” Bu fonksiyon 56 bit uzunluğunda ki
anahtardan 48 bit’lik alt-anahtarlar üretmektedir. Sadece 64 bitlik bir bloğun şifrelenmesinin
ele alındığı bu grafikte 16 kere tekrar eden round
loop bulunmaktadır. Her loop’ta farklı 48 bit’lik
alt-anahtarlar kullanılmalıdır.
Bu nedenle “Subkey generation” bizim için bir
alt-anahtar üretici fabrika olarak düşünülebilir.
Çalışma mekanizması ise 56bit’i ortadan ikiye
böler. 28 bit’lik alt blokları birer veya ikişer bit
kaydırır. Her 28bit’lik desteden 24bit seçilerek 48
bitlik alt-anahtar üretilmiş olur.
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Üçüncü bilinmeyen terim ise F fonksiyonudur ki birazdan detaylıca ele alacağız. Şimdilik
sadece Right ve K verilerini parametre alan
fonksiyon olarak düşünmeniz yeterlidir.
XOR işlemi ise bildiğimiz XOR işleminden hiç
farklı değildir. Bir sonraki tura geçmeden önce
tek yapılması gereken işlem yeni 32’şer bitlik
yeni sağ-sol blokların hazırlanması. Round1’i ele alırsak, R0 ve L0 olmak üzere elimizde
iki adet blok bulunmakta ve ikiside şu anda
plaintext halde. L0 ile F(R0,K) yani F fonksiyonu
çıktısının XOR işlemine girdiği görülmektedir.
Ardından yeni blocklar R1 ve L1 ataması gerçekleştirilecektir. Bu atama şu şekilde gerçekleştirilecektir; Round-1’in sağ bloğu yani R0 değeri
doğrudan Round-2’nin L1 değeri, XOR işleminin
sonucu ise Round-2’nin R1 değeri olacaktır. Bu
atama algoritması aşağıdaki şekilde denklem
haline getirilebilir.
Li = Ri-1
Ri = Li-1 ⊕ F(Ri-1,Ki)
F-function
En başta elimize büyüteci alıp DES şifreleme algoritmasına baktığımızda yukarıda ki akış
şemasını görmüştük. Bu şemasında F isimli bir
fonksiyonumuz vardı. Şimdi ise bu fonksiyonu
analiz edeceğiz.

Tıklayınız
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Hatırlarsanız F fonksiyonumuz 48 bit uzunluğunda Key ve 32 bit uzunluğunda Right-N
bloğunu parametre olarak almaktaydı. 48bit’lik
Key ile XOR işleminin olması için 32 bit uzunluğunda ki bloğumuz 48 bit’e Expansion isimli
fonksiyon ile genişletilecektir.
Bu noktada “En başta 56 bitlik anahtardan 48
bit’lik alt-anahtarlar oluşturduk. Neden doğrudan
32 bitlik alt-anahtarlar yapıp direk 32 bitlik bloklar
ile rahatça XOR işlemi yapmıyoruz ?” sorusunu
sorabilirsiniz. Bunun nedeni Shannon isimli bilim
insanının Block cipher’lar için ortaya koyduğu iki
temel prensipten ötürü geldiğini söyleyebilirim.
Bu prensipler, Confusion ve Diffusion isimli iki
atomik ifadeden oluşmaktadır.
Confusion; Plaintext ile ciphertext arasında ki
ilişkinin belirsiz olması.
Diffusion; Plaintext’in her bitinin, cipher text’in
bütününe etki etmesi.
Bu Expansion fonksiyonu ise Diffusion gereksinimini karşılaşamaktadır. 32bit’lik veriye, yeni
değer eklemeden 48 bit’e çıkartmak için belirli
bitleri tekrar eder şekilde kullanmak gerekir.
Böylece normalde sadece 1 bit ile XOR işlemine
girecek değer, farklı bit’ler ilede XOR’lanır. Bu da
Shannon prensibini karşılamış olacaktır.
Ortaya 48 bitlik XOR’lanmış bir veri çıktı. Bu
veri 6 bit’lik daha da ufak bloklara bölünerek
S-box adını verdiğimiz fonksiyonlara gitmektedir.
S-box adını verdiğiniz bu fonksiyonlar 6 bit’lik alt
veri kümemizi 4’bit ile ifade ederek toplamda 32
bit’e dönüştürürler. Bu sayede F-fonksiyonundan
çıkıp Li ile XOR işlemine girmeye hazır bir output
elde edilmiş olur.
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Hosting Blog
Web Server, Domain, SSL ve Dijital Pazarlama konularında, uzman kişiler tarafından yazılmış,
özgün makalelerin bulunduğu
kurumsal blog sitesi.

blog.natro.com

Hosting TV
Türkiye’de hosting sektörü
ve domain, hosting, server
konularına ait güncel videoların
paylaşıldığı video içerik sitesi.

www.hostingtv.com.tr

Alan Adları
AlanAdlari.com, Türkçe alan
adı pazarına hitap eden
ilk ve tek dijital piyasadır.
platformda 100.000 civarı
Türkçe alan adı satın
alınabilir durumdadır.

www.alanadlari.com
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Domainom

Sık güncellenmeyen bir blog
olsa da domain sektörüne
ait geçerliliğini sürdüren
yazılarla tavsiye ettiğimiz bir
blog.

www.domainom.com

Registrar OWL

Dünya genelinde ülkelerin
sahip olduğu domainleri görebilir, kayıt edilen
ve kaybedilen domain
rakamlarına ait istatistiklere
erişebilirsiniz. RegistrarOWL
‘de yer alan rakamlar 3 ayda
bir güncellenmektedir.

www.registrarowl.com

WebHostingTurkey
Hosting sektöründeki gelişmeleri
takip eden, sektörde yenilik
yaratan firmalara yer veren,
çeşitli karşılaştırmalar ve
değerlendirmeler yapan bir topluluk blog’udur.

www.webhostingturkey.com

