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Hosting Dergi mobil uygulamaları yayında
Geçtiğimiz yıl kasım ayında yayınlanan ilk sayısı
ile yayın hayatına başlayan Hosting Dergi’nin
iOS ve Android uygulamaları yayınlandı. Geçen
sürede yayınlanan 11 sayısını 90.000’den fazla
tekil okuyucunun okuduğu ve yaklaşık 250.000
tekil sayfa tirajı alan Hosting Dergi, Türkiye web
hosting sektörünün ilk ve tek dijital yayını olarak
yayın hayatına devam ediyor.
Bir süredir geliştirilmekte olan Hosting Dergi
mobil uygulaması App Store ve Google Play
Store’da yerini aldı. Bununla birlikte uygulama
sayesinde kullanıcılar, derginin yayınlanan tüm
sayılarını tablet ve mobil cihazlarına ücretsiz
olarak indirebiliyorlar. Mobil uygulama üzerinden

herhangi bir sayıyı indiren kullanıcılar, daha sonra
internet bağlantısına ihtiyaç duymadan diledikleri
zaman uygulama içerisinden ilgili sayıya erişerek
dergiyi okuyabilirler.
Ayrıca uygulama üzerinden herhangi bir sayıyı
okurken, ilgilendiğiniz bir konu veya yazar ile ilgili
içeriğe kısa yoldan erişebilmek için, ekranın sağ
üst kısmında bulunan arama ikonu aracılığı ile
kelime sorgulayabilirsiniz.
Sorgu sonucunda ilgili kelimenin geçtiği sayfa
otomatik olarak açılacaktır. Böylece kısa yoldan
aradığınız içeriğe veya takip ettiğiniz yazarın
makalesine erişim sağlayabilirsiniz.
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ICANN DNS Forum’un İkincisi 18-19 Ocak 2016’da

Renaissance Bosphorus Otel’de Gerçekleşecek
Los Angeles, Singapur merkez ofislerinin
ardından üçüncü merkez ofisini İstanbul’da
açan ICANN, (İnternet Tahsisli Sayılar ve
İsimler Kurumu), geçtiğimiz yıl İstanbul’da da
düzenlediği DNS Forum Etkinliği’nin ikincisini, 1819 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul Renaissance
Bosphorus Otel’de düzenleyecek.
Türkiye’de internet ekosisteminin gelişimi
ve değişimi için, başta ICANN akreditasyonuna
sahip alan adı kayıt şirketleri olmak üzere,
internet ekosistemine katkı sağlayan tüm diğer
kurumlarla iletişimini güçlendirme çabasında
olan ICANN, DNS Forum Etkinliği ile internet
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sektörünün farklı temsilcilerini bir araya getirecek
ve etkinlikte, internet ve alan adı sektörünün
problemlerine, ekosistemin gelişimine ve
geleceğine dair konulara değinilecek.
2 gün sürmesi planlanan DNS Forum’un ilk
gününde alan adı kayıt ve internet şirketlerinin
temsilcileri, düzenlenen panellerde sektörle
ilgili konuları tartışacak, etkinliğin ikinci gününde
ise internet sektörünün gelişimi ve değişimine
ilişkin farklı konular düzenlenen workshoplar ile
masaya yatırılacak. ICANN DNS forum etkinliğine
kayıt olmak için tıklayınız.

Etkinlik programı tam olarak açıklanmasa da,
etkinliğe, Türkiye’de alan adı sektörüne yön veren
Nicproxy, İHS Telekom, NicTR gibi kurumlardan

temsilcilerin yanı sıra, .Ist ve .Istanbul alan adının
kayıt operatörü Istanbul Time’dan yetkililerin
konuşmacı olarak katılacağını bildirebiliriz.
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Startup İstanbul’un en başarılı girişimcileri
Kenya, Endonezya ve İran’dan çıktı!
Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum
tarafından TEB Özel Melek Yatırım Platformu ana sponsorluğuyla düzenlenen
Startup İstanbul konferansı, Startup Challenge yarışmasıyla son gününde etkinliğin
en başarılı 15 girişimini seçti. Bu yıl 78 ülkeden başvuru alan yarışmada Kenya çıkışlı
kurumsal ödeme girişimi “Nims” birinciliği elde etti.

200’den fazla girişimi 150’den fazla yatırımcı
ile buluşturan Startup İstanbul, etkinliğin en
başarılı ilk üç girişimcisini belirledi.
Farklı ülkelerdeki girişimcilik kültürünü
yansıtan ve girişimciler ile yatırımcılara küresel
fırsatları yakalayabilme imkânı sunan Startup
Challenge yarışmasının moderatörlüğünü MEF
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Erkut yaptı.
Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir ise, yarışma sonunda, finale kalan en az beş girişime
Etohum Yatırım Ağı’nın yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Startup İstanbul 2015’in en iyi girişimleri
Bu yıl bir kez daha dünya çapından umut
vadeden girişimcilerin yarışına sahne olan
Startup İstanbul, Nijerya’dan Endonezya’ya,
Yunanistan’dan İran’a kadar 78 ülkeden gelen
200’den fazla girişimi dünya çapında ün salmış
yatırımcılar karşısında ağırladı. Online oyun platformlarından yenilikçi siber güvenlik çözümle-
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rine kadar pek çok farklı alanda geleceğin
teknolojilerini yaratma hedefiyle yola çıkan 100
girişimci, iki günlük eğitim ve aşamalı elemeler
sonunda dünya devlerinin dikkatini çekebilmek
ve finalde yer alabilmek için ter döktü.
Finale kalan 17 girişim, “Lean Startup hareketinin babası” Steve Blank, Beenos CEO’su
Teruhide Sato ve 500 Startups Girişim Ortağı Andrea Barrica’dan oluşan zorlu bir jüri
önünde ikişer dakikalık sunumlar ile ürünlerini, ekiplerini ve iş modellerini yatırımcılara,
yaklaşık 2 bin katılımcıya ve canlı internet yayını
aracılığıyla dünya çapındaki binlerce izleyiciye
anlatma fırsatını yakaladı.
Jüri oylaması sonunda Kenya çıkışlı mobil
para/fintech girişimi “Nims” birinciliği elde
ederken, Endonezya’nın gıda ve beslenme
sorununa çözüm bulmak amacıyla yola çıkan
iGrow ikinci, İran çıkışlı yeni nesil proje yönetimi
platformu Taskulu da üçüncü oldu.

Dijital reklam birinciliğe oynuyor; IAB Avrupa
ADEX BENCHMARK 2014 raporu dikkat çekiyor
Avrupa dijital reklam yatırımlarını kapsamlı
biçimde irdeleyen AdEx Benchmark 2014
Raporu’na göre Avrupa dijital reklamcılık sektörünün büyüme trendi ivmeleniyor.
2006 yılından bu yana Avrupa dijital reklamcılık sektörünün büyüklüğünü raporlayan IAB
Avrupa’nın, IHS Technology işbirliği ile yayınladığı rapora göre, Avrupa dijital reklam yatırımları
2014 yılında yüzde 11,8 ile beşinci kez çift haneli
büyüme kaydetti ve 30,7 milyar Euro’ya ulaştı.
Sektörün 2013 yılındaki büyüme oranı %11,9,
hacmi ise 27,3 milyar Euro’ydu.
Televizyonun ardından dijital reklam geliyor
Dijital reklam yatırımları,son beş yıldır yakaladığıbüyüme trendi ile 2013’de olduğu gibi
2014 yılında da,televizyon reklam yatırımlarının
hemen arkasında 2.’ci sırada yer aldı. Türkiye,
Avrupa ülkeleri arasında dijitalin büyüme sıralamasında yüzde 20,8’lik artışla 4.’cülüğü elde etti.
Rapor, Avrupa’da dijital reklamcılığın giderek
güçlendiğini ortaya koyarak, sektördeki pozitif
büyümeyi destekledi. AdEx Benchmark 2014’e
göre, gelişmekte olan ülkeler dijital reklamcılık
teknolojilerinden yararlanarak gelişmiş ülkelere
önderlik etti ve böylece sektörün sürdürülebildiğine de önemli bir katkı sağladı.

Yıllık bazda en fazla büyüyen 10 ülke:
1. Slovenya %43,1
2. İrlanda %33,3
3. Belarus %32,8
4. Türkiye %20,8
5. Macaristan %19,5

6. Bulgaristan %18,7
7. Rusya %17,3
8. Yunanistan %16,3
9. Avusturya %16,0
10. Belçika %16,0
Yeni reklam fırsatları doğuyor
IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehan, “Bu
yıl dokuzuncusu yayınlanan AdEx Benchmark
Raporu, sektördeki mobil, video reklamcılığı,
programatik satın alma gibi gelişmelerin ve eğitim
programlarının dijitalin büyümesine nasılkatkıda
bulunduğunu ortaya koydu.
Biz, üyelerimizin yeni iş alanlarında standartları yakalamaları içinfırsatları gösteriyor, kullanıcılarda güven oluşturmaları için çalışıyoruz. Aynı
zamanda şeffaflığı koruyarak tüketicilere, verilerinin nasıl işleneceğine dair tercih hakkı tanıma
konusunda yardımcı oluyoruz” dedi.
Sektörün ekonomik canlılığı artıyor
IHS Technology Reklam Araştırmaları Direktörü ve IAB Europe AdEx Benchmark 2014 Araştırması’nı hazırlayan Daniel Knapp: “Avrupa’daki
mobil internet penetrasyonunun önemli artışı,
mobili, markaların hedef kitlelere ulaşmaları için
çekici platformlardan biri haline getirdi ve bütçelerinde önemli bir payı mobile ayırmalarını
sağladı.
Dijitalde olgunluğa ulaşmış Avrupa ülkelerinde
bile çift haneli büyüme gözlemleniyor; bu da sektörün ekonomik canlılığını arttırdığını gösteriyor.
Bu büyümenin arkasındaki güç tüketiciler, medya
ve markalar arasında bir bağ dokusu gibi hizmet
veren akıllı veri alt yapılarıdır” diye konuştu.
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Cisco Global Cloud Endeks Verilerini Açıkladı
Çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco
tarafından hazırlanan Global Cloud Index, cloud
tabanlı IP trafiğinden, global veri merkezlerinin
gelişimi ve değişimine kadar farklı konularda
önemli bir çok istatistiksel verileri ve tahminleri
bizlere sunuyor.
Veri merkezi sanallaştırma ve bulut bilişim
hakkında tahminlere yer veren Global Cloud
Index’ten önemli tahminleri kısaca sizlerle
paylaşıyoruz.
Cisco tarafından paylaşılan rakamlar
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bize gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda bulut
teknolojisine ve bu teknolojiye ait ürünlere
ve servislere hayatımızda çok daha fazla yer
vereceğiz.
Global Datacenter Trafik
• Yıllık global veri merkezi IP trafiği, 2019 yılının
sonuna kadar, 3.4 ZB ( zettabayt) ‘dan 10.4 ZB’a
çıkacak.
• Global veri merkezi IP trafiği, önümüzdeki
5 yılda 3 katın üzerinde bir artış gösterecek.
Toplam veri merkezi IP trafiği yıllık büyüme oranı,
2014’ten 2019’a %25 artış gösterecek.

Veri Merkezi Sanallaştırma ve Bulut Bilişim
• 2019’a kadar, iş yükünün %86’sı (beşte
dördünden fazlası) bulut veri merkezleri
tarafından işlenirken, %14’ü geleneksel veri
merkezlerince işlenecek.
• Toplam veri merkezi iş yükü 2014’ten 2019’a
2.5 kat artarken, cloud iş yükü aynı zaman
diliminde 3 kattan fazla artış gösterecek.
• Cloud veri merkezi için iş yükü yoğunluğu
(fiziksel sunucu başına iş yükü) 2014’te 5.1 olarak
gerçekleşirken, bu oran 2019’a kadar 8.4 olacak.
Geleneksel veri merkezleri iş yükü yoğunluğu ise
2.0’dan ancak 3,2’ye çıkabilecek.
Public vs. Private Cloud
• 2019’a kadar cloud iş yükünün %56’sı
public cloud veri merkezlerinde olacak, bu oran

şimdilerde %30.
• 2019 yılına kadar, cloud iş yükünün %44’ü
private cloud veri merkezlerinden olacak,
şimdilerde ise bu oran %70’lerde.
Global Cloud Trafik
• Yıllık global cloud IP trafik 2014 yılındaki
2.1 ZB’tan, 2019 yılının sonuna kadar 8,6 ZB’a
yükselecek.
• Global cloud IP trafiği önümüzdeki 5 yılda 4
kattan fazla bir artış gösterecek.
• Global Cloud IP trafiği 2019 yılına kadar,
toplam veri merkezi trafiğinin %83’ünü
oluşturacak.
Raporun devamına Cisco’nun web sayfası
üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Cambridge Üniversitesi www.cambridge.com
alan adı için açmış olduğu davayı kaybetti
Cambrigde Üniversitesi, Cambrigde.com
alan adının sahibine (registrant) karşı WIPO
nezdinde açtığı cybersquatting (alan adının bir
başkası tarafından alınması veya ileride satılmak
amacıyla kötü niyetli kişilerin benzer alan adlarını
tescil etmesi) davasını kaybetti.
Davaya bakan panel, üniversiteyi ve
üniversitenin avukatı Stobbs IP Limited Şirketi’ne,
domain sahibinin kurduğu sitenin içeriğini
tamamen yanlış anladıklarını bildirdi.
Kirkland Holdings LLC, Cambridge.com alan
adını 2010 yılında 85.000$’a almıştı. Cambridge
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Üniversitesi alan adından, Kirkland Holdings’ten
yetkililerin, alan adını kendilerine satmayı teklif
etmesi sonucu haberdar olmuş.
Cambridge şehrine odaklı bir web sitesi kuran
firma, şu anda ilgili web sitesinde alan adını
satılık olarak sergiliyor ve bu site hakkında açılan
askıda 2 adet daha marka ihlali davası var.
Söz konusu domain ile ilgili davaya bakan
panel, ilgili alan adının farklı coğrafi bölgelerde
bulunan bir şehre ait olduğunu ve üniversitenin
bu alan adı ile ilgili bir hak iddia etmesinin doğru
olmadığına hüküm getirdi.

Radore, 10 yıl içerisinde Doğu Avrupa ve Ortadoğu’nun
en önemli veri merkezlerinden birisi olmayı hedefliyor
2004 yılında kurulduğu günden bu yana
gelişen, yatırım ve ortaklık süreçleriyle
büyümesini sürdüren Radore, 2014 yılında
Doğuş SK Girişim Sermayesi Ortaklığı A.Ş. ve
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ‘den
yatırım almıştı.
Radore Genel Müdürü Zeki Kubilay Akyol, veri
merkezlerinin önemine değindiği konuşmasında;
sağlık, perakende, online bankacılık ve e-ticaret
gibi pek çok sektörde iş süreçlerinin dijitale
taşındığı günümüzde, veri merkezlerinin
kritik önem taşıdığına değindi. Bulundukları
lokasyonda fiber vemetro ağ altyapısına

doğrudan erişim sağladıklarının altını çizerek,
internet erişim kapasitelerinin çok yüksek olduğu
ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunduklarını
belirtti.
Radore’yi büyütme çalışmalarının son hız
devam ettiğini belirten Akyol; “Önümüzdeki bir
yıl içerisinde sunucu kapasitemizi %50 oranında
arttırmayı hedefliyoruz. Gelecek yıllarda daha
da büyümeye, Türkiye’nin yanı sıra dünyada
da önemli veri merkezleri arasında yer almaya
odaklanacağız. Hedefimiz 10 yıl içerisinde Doğu
Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin en önemli veri
merkezi olmak” şeklinde konuştu.
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Amazon sahte yorum yapanlara dava açıyor
Dünya’nın en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Amazon, markaların sergilediği
ürünlere yapılan sahte yorumlara karşı dava
açtığını açıkladı. İnternetten alışveriş yaparken,
bir ürünün teknik özellikleri ve fiyat seçenekleri
dışında, ürünün altına yapılan yorumlarda kullanıcılar için önemli bir kıstas olabiliyor.
Yapılan sahte yorumların, gerçek kişiler
tarafından yapıldığını zanneden kullanıcılar,
ürünü satın almak için ikna olabiliyor. Bu şekilde
yapılan satışların, sitenin imajına zarar verdiğini
düşünen Amazon, sahte yorum yapan kişilere
karşı hukuki bir savaş başlattı. Sahte yorum
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yapanların, Fiverr.com internet sitesi üzerinden
organize olarak, yorum başına ücret aldıkları
ve kullanıcıların ürün ve hizmetler ile ilgili yanlış
yönlenmesine sebep oldukları belirtildi. Davaya konu olan sahte yorumcularının sayısının
1.114 kişi olduğu tespit edildi. Amazon; satış
yapan markaların imajına zarar veren ve ürün
almak isteyen kullanıcıları yanlış yönlendiren bu
yorumların, aynı zamanda Amazon’a da zarar
verdiğini ve bu nedenle bu tarz konularda katı
olacaklarını açıkladı. Amerika’nın Washington
eyaletine bağlı Seattle şehrinde görülecek olan
davaya, Fiverr.com’un müdahil olup olmayacağı
henüz netlik kazanmış değil.

Chicago’daki okullarda zorunlu yazılım dersi
Sürekli gelişen teknoloji, hayatımızın her
alanında bizlere farklı kolaylıklar sunmaya devam
ediyor. Akıllı telefonlar, akıllı arabalar ve akıllı
evler, gelişen teknolojinin kullanıcılara sunduğu
nimetlerden bazıları. Tabi bu gelişmiş teknolojinin arkasındaki en büyük etken gelişen yazılım
teknolojileridir.
Yazılıma önem veren ve gelecek genç nesillerin de yazılım konusunda bilgi sahibi olması
gerektiğini belirten Chicago eyaletinin başkanı
Rahm Emanuel, Beyaz Saray’a çağrıda bulunarak; şuan okullarda seçmeli olarak verilen
ve kredi puanı düşük olduğu için çok fazla

önemsenmeyen yazılım dersinin, zorunlu olarak
verilmesi gerektiğini belirtti. Yazılım derslerinin
zorunlu hale getirilmesinin ulusal bir zorunluluk
olduğunu düşünen Rahm Emanuel, bunu yapan
ilk eyalet olmak istediklerini açıkladı. Yazılım dersinin zorunlu olarak gösterilmesi konusu, daha
önce Avustralya’da gündeme gelmiş ve ulusal
çapta tüm okullarda yazılım dersinin zorunlu
olarak okutulması kararı verilmişti. Bir ülkenin
geleceğinde en büyük pay sahibi olan çocukların
ve gençlerin, geleceğin şartlarına uyum sağlayacak eğitimi almaları ve bu şekilde hem kendilerini daha fazla geliştirebileceği hem de ülkelerine
daha faydalı olacakları tartışılmaz bir gerçektir.
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Alanadları; Eylül ayında 52 satış gerçekleşti!
Alanadlari.com geçtiğimiz ay gerçekleştirilen
satışları yayınladı. Eylül ayında toplam 52 adet
alan adı satışı gerçekleştirilen platformda, 1.000
TL üzerinde 7 adet satış tamamlandı. Bu satışları
altta şu şekilde listeleyebiliriz;
ipeksepeti.com 4,500 TL
konusmaci.com 2,750 TL
ilanonline.com 700 USD
bebekalisverisi.com 1,550 TL
yakinimda.com 1,100 TL
ynbn.com 1,000 TL
medyago.com 1,000 TL
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Gerçekleştirilen bu 52 alan adı satışı ile
ilgili diğer detaylı bilgileri ise altta şu şekilde
sıralayabiliriz;
Uzantı İstatistiği;
43 adet com
8 adet net
1 adet org
Satış Türü İstatistiği;
23 adet Hemen Al
18 adet Pazarlık
11 adet Açık Arttırma

Sunucu işlemcisi alanındaki ilerlemeler
Qualcomm, dünya çapında sunucu işlemcisi
geliştirme sürecine olan bağlılığını ve bu alandaki ilerlemelerini ön plana çıkaran duyurularda
bulundu.
Yapılan ilk duyuru, şirketin halihazırda veri
merkezlerine yönelik geliştirilen Sunucu Geliştirme Platformu’nun (SDP) canlı uygulaması ile ilgiliydi. Sistem, ARMv8-A yönerge setine dayanan,
24 çekirdekli yongadaki sisteminin (SoC) üretim
öncesi versiyonunu barındırıyor.
Şirket ayrıca aşağıdaki duyuruları yaptı:
• Xilinx ile stratejik ve teknik iş birliği kuruldu.

İş birliği kapsamında, Qualcomm’un sunucu platformları üzerinde yer alacak FPGA etkin dinamik
iş yükü ivmelendirilmesi eşliğinde sektörde lider
heterojen hesaplama çözümlerinin sunulması
hedefleniyor.
• Qualcomm’un sunucu teknolojisi ekosistemini ticarileşmeye bir adım daha yaklaştıran, çok
aşamalı teknoloji iş birliği kuruldu. Bu iş birliği
kapsamında Mellanox, Ethernet ve InfiniBand
arabağlantı çözümleri sunacak. Buna paralel olarak, Qualcomm’un ARM yönerge setine dayanan
sunucu CPU’ları ölçeklenebilir sunucu ve depolama altyapılarına uygun hale getirilecek.
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E-Hukuk Derneği faaliyetlerine başladı
Hukuk Derneği hızla değişen teknolojinin
yön verdiği günümüzde, hukuki yapının da bu
hıza ayak uydurması gerekliliğinden yola çıkarak
gerek yasal çalışmalar açısından gerekse sektör
temsilcileri ile tüketiciler açısından çalışmalar
yapacak.
Hızla değişen teknolojinin yön verdiği
günümüzde, hukuki yapının da bu hıza ayak
durması gerekliliğinden yola çıkan E-Ticaret ve
İnternet Hukuku Derneği (E-Hukuk Derneği), 1
Ekim 2015 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladı.
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Avukat
Gökhan Uğur Bağcı’nın getirildiği E-Hukuk Derneği, gerek kanun çalışmaları açısından gerekse
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sektör temsilcileri ve tüketiciler açısından çalışmalar yapacak.
Türkiye’de elektronik ticaret ve internet alanlarını doğrudan etkileyen mevzuat çalışmalarına
katkıda bulunmayı amaçlayan dernek bu amaçla
ulusal ve uluslararası düzeyde elektronik ticaret ve internet sektörlerini ilgilendiren mevzuat
gelişmelerini araştıracak. Yapılacak araştırmalardan yol çıkarak sorun ve çözüm önerilerini
içeren raporları oluşturarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletecek dernek, mevzuat çalışmalarına
ilişkin olarak dernek üyeleri arasından oluşturulacak komisyonlar ile ilgili kurum ve kuruluşlara
ziyaretler de gerçekleştirecek.

Yasal çalışmalar dışında E-Hukuk Derneği,
e-ticaret ve internet alanında sektörde çok
sayıda etkinlik olmasına karşın hukuk temelli
etkinliğin olmayışından da yola çıkarak yapacağı
konferanslar ile sektör temsilcilerini ve tüketicileri bu alanda hukuki konular hakkında bilinçlendirmeyi de hedefliyor.
“Türkiye’de hukuk sistemi teknolojinin yarattığı hıza yetişemiyor”
Konuyla ilgili açıklama yapan E-Hukuk Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gökhan Uğur
Bağcı, kamuoyunda elektronik ticaret ve internet
hukuku alanında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, “Bilgi çağında teknolojinin
etkisi ile her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor.
Maalesef ülkemizde hukuk sistemimiz bu hıza
yetişebilmiş değil. Kanun ve ilgili mevzuatlar
oldukça hantal kalıyor. Bu hantallığın farkında
olan kanun koyucular ülkemizde özellikle son
dönemde elektronik ticaret ve internet alanlarını
doğrudan etkileyen bir mevzuat oluşumu başlattı. Mevzuat hazırlıkları sırasında sektörel açıdan
gerekli temsil ve katılım tam olarak sağlanamadığından ilgili metinlerde, uygulamada sorunlara
yol açabilecek hükümler yer alabiliyor.” dedi.
E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği’nin
kuruluşunun ana nedenlerinden bir tanesinin de
bu sorunları asgari seviyeye indirmek olduğunu

dile getiren Bağcı, “Bu tip mevzuat çalışmalarında sektörün katkısını işin başından sağlayarak
ortaya çıkan metinlerin uygulama ile uyumlu ve
dünya çapındaki diğer yenilikleri takip eder seviyede olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.” şeklinde
konuştu.
Her şeyin elektronik ortama ayak uydurduğu bir dönemde hukukun ve hukukçuların
buna sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini
vurgulayan Bağcı, E-Hukuk Derneği’nin hem
hukukçuları hem de toplumu bilinçlendirerek
tüm ekosisteme faydalı olacak çalışmalar yapacağını da kaydetti. Yapılacak eğitim çalışmaları ile
ilgili bilgi veren Bağcı, şunları söyledi: “Derneğimiz tarafından her yıl bir tane büyük konferans
düzenlenecek ve her ay ya da iki ayda bir olmak
üzere ‘E-Hukuk Sohbetleri’ adı altında etkinlikler
düzenlenecek. Bu etkinliklerde sektör çalışanları ve hukukçuların bir araya gelerek bilgilerini
paylaşma ve birbirlerini tanıma imkanı bulacak.
‘Elektronik Ticarete İlişkin Yeni Düzenlemeler ve
İzinli Pazarlama’ konulu ilk E-Hukuk Sohbeti 27
Ekim tarihinde düzenlenecek. Bunun yanı sıra
konu bazlı çeşitli eğitimler de düzenleyeceğiz.”
Kurucuları arasında sektörde önde gelen çok
sayıda hukukçu bulunan E-Hukuk Derneği, www.
ehukukdernegi.com internet adresi üzerinden
de konuyla ilgili toplum bilinci oluşturmayı hedefliyor.
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Sadeceon.com Sina Afra’dan 500 bin TL yatırım aldı
10 TL’den başlayan fiyatlarla hizmet almak
isteyenlerle hizmet sağlayanları buluşturmayı
hedefleyen Sadeceon.com, Türkiye’nin
girişimcilik ekosisteminde önemli bir yere sahip
olan ve son yıllarda yatırımcı kimliğiyle öne çıkan
Sina Afra’dan 500 bin TL’lik yatırım desteği aldı.
Mart ayında hayata geçirilen Sadeceon.com,
ilk aşama yatırımı sayesinde kazandığı ivmeyi
artırmayı ve Türkiye çıkışlı yerli bir girişim olarak,
küresel ölçekte büyümesini sürdüren fenomen
girişim Fiverr.com’a rakip olmayı hedefliyor.
Markafoni Kurucusu ve Türkiye Girişimcilik
Vakfı Başkanı Sina Afra yatırımlarında hız
kesmiyor. Melek yatırımcı olarak 2007’den
beri Türkiye başta olmak üzere, Almanya,
ABD, Hollanda, İngiltere ve İsviçre’de toplam
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18 girişime yatırım yapan Afra, bu kez gelecek
vadeden Türkiye çıkışlı girişimlerden biri olan
ve Gamesultan ile PaytoGo kurucularından
Kazım Akalın’ın kurucusu olduğu Sadeceon.
com’a yatırım yaptı. Sadeceon ortakları arasında
Joygame’in kurucusu Burak Balık’ın da yer alması
dikkat çekiyor.
İlgi çekici mikro servisleri ve yetenekleri
potansiyel alıcılarla buluşturan Sadeceon.
com, aldığı 500 bin TL’lik destekle yalnızca yerli
girişime yönelik ilgiyi artırmakla kalmayacak;
aynı zamanda grafik-tasarımdan müziğe, videoanimasyondan çeviri, online pazarlama ve
teknolojiye kadar birbirinden farklı 11 kategoride
barındırdığı uzman hizmetleriyle Türkiye’de
ihtiyaç duyulan bir pazarı güçlendirecek.

Microsoft, Windows 10’da Yandex’i Tercih Etti
Microsoft, yakın zamanda çıkarttığı yeni işletim sistemi Windows 10 için varsayılan arama
motoru olarak Yandex’i tercih etti.
Microsoft tarafından yapılan açıklamada,
geçtiğimiz günlerde piyasa sürülen Windows 10
işletim sisteminde, Microsoft Edge ve Internet
Explorer tarayıcılarda, varsayılan arama motoru
ve açılış ekranı olarak Yandex’in kullanılacağını
ve bu değişiklikle, Belarus, Rusya, Kazakistan ve
Türkiye gibi birçok ülkede bulunan kullanıcılara
farklı bir kullanıcı deneyi kazandırmayı amaçladıklarını açıkladı.
Konu ile ilgili Yandex CEO’su Arkady Volozh:
“Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 10,
kısa zamanda başarısını kanıtladı. Ayrıca büyü-

me potansiyeli de çok yüksek. Yaptığımız bu
anlaşma, Microsoft ile geçmişte yapmış olduğumuz başarılı iş anlaşmaların bir neticesidir ve
sunduğumuz hizmetlerin de kalitesini doğrular
niteliktedir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Her ne kadar dünyanın en büyük arama
motoru olarak Google gösterilse de bazı ülkelerde Yahoo ya da Yandex gibi arama motorları
Google’dan daha fazla tercih edilebiliyor. Ya da
bir ülkede çok popüler olan bir arama motoru
başka bir ülkede çok fazla tercih edilmiyor olabilir.
Microsoft’un Yandex ile anlaşmasına, Bing’in
belirtilen ülkelerde çok fazla kullanılmaması
neden olmuş olabilir.
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İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı Başlıyor!
Ülkemizde eksikliği her geçen gün daha
fazla hissedilen ürün ve teknoloji bağımsız,
çözüm odaklı güvenlik anlayışına katkı sağlamak
amacıyla sunulan İstanbul Bilgi Güvenliği
Konferansı, 19 Kasım’da Bahçeşehir Üniversitesi
Beşiktaş kampüsünde gerçekleştirilecek.

olan İstSec, bu yıl 19 Kasım 2015 Tarihinde
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde
gerçekleşecek.

Türkiye ve çeşitli ülkelerden konusunda söz
sahibi bilgi güvenliği uzmanlarını ve BT güvenliği
meraklılarını buluşturacak olan İstSec 2015’de bu
yıl “Yeni Nesil Siber Güvenlik Yaklaşımları” teması
üzerine sunumlar yapılacak.

Konferans boyunca sanallaştırma güvenliği,
siber istihbarat toplama yöntemleri, adli bilişim
analizi, mobil telefon güvenliği, yeni nesil
tehditler ve çözüm önerileri, yeni nesil hacking
yöntemleri, siber tehditler, Türkiye’nin siber
güvenlik yol haritası ve APT (Advanced Persistent
Threat) gibi konular detaylıca irdelenerek
katılımcıların bilgi sahibi olması hedefleniyor.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen
İstanbul’a özel Bilgi Güvenliği Konferansı
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İstSec 2015’de konuşmacı olarak farklı
konularda sekiz uzman yer alacak.

Konferans programına istsec.org/program
adresinden ulaşılabilir.

yıl da, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüzlerce kişiyi
ağırlayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde
gerçekleştirilecek olan İstSec ’15 Konferansına
katılım ücretsizdir. Katılımcıların konferans daveti
için istsec2015.eventbrite.com adresinden
kayıt olmaları gereklidir.

Konferansla ilgili geri bildirimleriz ve
sorularınız için info@istsec.org adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Ücretsiz olarak kayıt olabileceğiniz İstSec ’15
Bilgi Güvenliği Konferansı her yıl olduğu gibi bu

Ulaşım: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş
Kampüsü Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi
Sokak No: 4 – 6 34353 Beşiktaş, İSTANBUL /
TÜRKİYE
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Red Hat Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Haluk Tekin oldu
Dünyanın lider Linux sağlayıcısı ve açık
kaynak yazılım ürünleri şirketi Red Hat, Haluk
Tekin’i Red Hat Türkiye Genel Müdürü olarak
atadı. Tekin bundan böyle şirketin Türkiye’deki
operasyonlarından ve bölgedeki stratejik
büyümesinden sorumlu olacak.
Red Hat ailesine katılmadan önce Dell’de satış
direktörlüğü ve üst düzey yöneticilik yapan Tekin,
SAP ve Nokia’da satış ve pazarlama alanında
farklı pozisyonlarda görev alarak gelişmekte olan
pazarlarda iş geliştirme konusunda deneyim
kazandı.
Tekin, yeni görevinde Red Hat’in Türkiye’deki
satış, iş geliştirme ve destek operasyonlarının
yönetiminden sorumlu olacak. Aynı zamanda
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Red Hat’in partner ekosistemini geliştirme
ve toplam müşteri deneyimini iyileştirme
konusunda da aktif rol oynayacak.
Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin;
“Red Hat ekibine katılmak ve şirketin Türkiye’deki
faaliyetlerini yürütmek için sabırsızlanıyorum.
Türkiye’deki şirketler ve kurumlar, mevcut
sistemlerini bulut, büyük veri ve mobil gibi
yenilikçi teknolojilerin desteklediği altyapılara
taşımaya hazırlanıyor.
Sunduğu açık kaynaklı çözümlerle yenilikçi
teknolojilerde inovasyonun öncüsü olan Red
Hat de, stratejik bir iş ortağı olarak, Türkiye’deki
şirketlerin dijital yolculuğunda onlara en iyi
şekilde eşlik etmeye hazır.” şeklinde konuştu.

Microsoft ve Red Hat’tan kurumsal bulutta işbirliği
Microsoft Corp. ve Red Hat Inc. arasında
varılan işbirliği anlaşması kapsamında Red Hat
Linux ürünleri Microsoft Azure Bulut üzerinden
müşterilere sunulacak.
Microsoft Corp. (Nasdaq “MSFT”) ve Red
Hat Inc. (NYSE: RHT), kurumsal bulut çözümleri
alanında işbirliklerini açıkladı. İşbirliği kapsamında Red Hat çözümleri Microsoft Azure üzerinden müşterilere sunulacak. Şirketler bu ortaklık
ile daha fazla seçenek ve esneklik sunarak
müşterilerin hibrit buluta geçmelerine yardımcı
olmayı hedefliyor. Açıklamada öne çıkan önemli
nokta Microsoft’un Microsoft Azure üzerinde
çalışan kurumsal Linux iş yükleri için Red Hat Enterprise Linux işletim sistemini sunacak olması.
Ayrıca Microsoft ve Red Hat, özel ve herkese

açık bulut sistemlerinde kullanılan Red Hat
yazılımı ile çalışan uygulamaların yapımı, kurulumu ve yönetimi için geliştiricilerin, ISV’lerin ve
kurumların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için de
birlikte çalışacak.
İşbirliği ile ilgili açıklama yapan Microsoft’un
Bulut ve Kurumsal Birimlerden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Scott Guthrie, “Bu ortaklık; kurumlar,
ISV’ler ve geliştiriciler için güçlü bir kazanım
olacak. Bu ortaklık ile bulut için eşsiz bir seçenek
ve esneklik sunarak müşterilerimizin hibrit bulut
kurulumlarında ihtiyaçlarını karşılıyor ve bu sayede daha fazlasını yapmalarına imkan veriyoruz.
Tüm bunları yaparken kurumların talep ettiği
sıkı güvenlik ve ölçeklik gerekliliklerini de karşılıyoruz.” dedi.
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MOSH: MOBILE SHELL İLE OTURUMUNUZ

KOPMADAN AĞLAR ARASI ROMAING
ayhanarda@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Mosh, Mobile Shell’ in kısaltmasından geliyor ve Shell oturumunuz kopmadan, ağlar arası roaming yapmanıza imkan
sağlıyor.

Ayhan ARDA
Natro Web Hosting
Network & Security

SSH protokolü bir çoğumuzun sıklıkla kullandığı hatta bazılarımızın
aynı anda onlarca server’a erişip işlem yaptığı bir protokoldür. Ancak
hepimiz biliyoruz ki bulunduğumuz lokasyonda internet erişimi kaybolduğunda karşı sunucuya olan SSH bağlantığımız da kopar ve tekrar
bağlanmak zorunda kalırız. Ya da şöyle düşünelim, bir tren yolculuğundasınız, akıllı telefonunuzda yer alan bir SSH istemci uygulamasından
şirketinizdeki server’a bağlandınız ve tam işlem yaparken tren tünele
girdi ve internet erişiminiz koptu. Şimdi bu durumda tekrar bağlanmalısınız ve son gönderdiğiniz komutun sonucunu artık ekranda göremeyeceksiniz. İşte bu durumun önüne MOSH ile geçebilirsiniz. Üstelik
tekrar bağlandığınızda IP adresiniz değişmiş olsa bile. Gayet güzel değil
mi?
Mosh adı Mobile Shell’ in kısaltmasından gelmekte, vaad ettiği
durum ise yukarıda örneklediğimiz üzere Shell oturumunuz kopmadan, ağlar arası roaming yapmanıza, zayıf ve gidip gelen bağlantılarda
erişiminizin kaybolmamasına hatta networkte lag olsa bile bunu size
farkettirmeden işlem yapmanıza imkan sağlamak.
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Ayrıca adı mobil diye sadece mobil olarak
kullanmanız gerekmiyor, sunucular arası kabuk
erişimlerinizde de bunu kullanabilirsiniz.
Kurulumu ise oldukça basit; aşağıda kullandığınız dağıtıma göre kurulum komutlarını
belirttim ve bunlar haricinde epel repoda da
bulunmakta.
Debian, Ubuntu tabanlı dağıtımlarda;
•

apt-get update

•

apt-get install mosh

RHEL, Centos, Fedora tabanlı dağıtımlarda;
•

yum update

•

yum install mosh

şeklinde kurabilirsiniz. Daha farklı sistemlere
kurulum için;
https://mosh.mit.edu adresinde yer alan
kurulum bilgilerine inceleyebilirsiniz ya da direk
kaynağından da derleme şansımız bulunmakta.
İşin bir diğer güzel yanı ise client’lar için Google
Chrome plugin’i de bulunuyor ve yine detaylar
yukarıdaki adreste yer almakta. Akıllı telefon kullanıcıları da JuiceSSH isimli SSH client’ı Android
tabanlı cihazlarına indirip Mosh Client özelliğini

kullanabilirler. Server tarafının kurulumundan
sonra önemli bir detay var, UDP 60000:61000
arası portları açmamız gerekli, bunu da iptables
ve ufw için aşağıdaki şekillerde yapabilir ya da
test için kısa süreliğine firewall’ı devre dışı bırakabilirsiniz.
iptables için;
sudo iptables -I INPUT 1 -p udp --dport
60000:61000 -j ACCEPT
ufw için; sudo ufw allow 60000:61000/udp
Kullanımı oldukça basit hatta ssh erişiminden
pek bir farkı yok diyebiliriz, aşağıda birkaç örnek
paylaşmak istiyorum.
SSH portu standart 22 olan bir servera
bağlanmak için;
mosh root@alanadi.com
ya da
mosh ipadresi (mosh x.x.x.x)
SSH portu farklı olan (örneğin 9998) bir servera bağlanmak için;
mosh --ssh=”ssh -p 9998” root@alanadi.com
şeklinde bağlantı sağlayabilirsiniz.
Özetle her Linux kullanıcısının mutlaka deneyimlemesi gerektiğini düşünüyor ve öneriyoruz.
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E-TİCARET SİTENİZDE ALIŞVERİŞ

SEPETİ OPTİMİZASYONU YAPIN
burkay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/burkay90

E-ticaret sitesi sahiplerinin öncelikli amacı: Mikro ve makro
dönüşüm hedeflerini belirlemek ve belirlenen bu hedeflerin,
web sayfasına gelen kullanıcılar tarafından yerine getirilmesini sağlayacak aksiyonların alınmasını sağlamaktır.

Burkay
YAPAĞCIOĞLU
Natro Web Hosting
Dijital Pazarlama
Yönetmeni

E-ticaret sitesi sahiplerinin öncelikli amacı: Mikro ve makro dönüşüm
hedeflerini belirlemek ve belirlenen bu hedeflerin, web sayfasına gelen
kullanıcılar tarafından yerine getirilmesini sağlayacak aksiyonların alınmasını sağlamaktır. Kabaca, web dünyasında dönüşüm: Web sayfasına
gelen kullanıcılara aldırtmak istediğiniz aksiyonlardır.
Mikro ve makro dönüşüm tanımı her e-ticaret sitesi için farklılık
gösterse de, dönüşüm olarak adlandırabileceğimiz en temel kavram,
elbette ki satıştır.
Satış, bir e-ticaret sitesi için en temel makro dönüşüm hedefidir.
Bunun dışında üye kaydı almak, e-posta adresi toplamak gibi aksiyonlar mikro dönüşümlere örnek verilebilir. E-ticaret sitenize bin bir
güçlük ile çektiğiniz kullanıcıların bu hedefleri gerçekleştirmesi, e-ticaret
sitenizin varlığının devamı için önemlidir.
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Web sayfanıza gelen potansiyel müşteriler ya
da müşterileriniz ürün ve hizmetlerinizi inceledikten sonra, uygun gördüklerinde, ürünü sepete
atıp siparişlerini tamamlasalar da çoğu zaman
çeşitli sebeplerden ötürü, sepete attıkları ürünleri satın almaz ya da alamazlar. Web sayfasına
gelen kullanıcıların bu ürün ve hizmetleri satın
almamasının birçok sebebi olabilir. Bunlardan
bazıları aşağıdaki gibidir.
• Ödeme sayfasında beklenmedik maliyetlerle karşılaşma
• Farklı bir yerde daha uygun fiyata satın
alma imkânı
• Toplam fiyatın çok pahalı bulunması
• Firma hakkında araştırma sonucu satın
almamaya karar verme
• Web site üzerindeki satın alma aşamalarının karışık gelmesi
• Web sitenizle ilgili teknik problemler
• Web siteye olan bağlantı problemleri
• Ödeme konusunda yaşanılan güven sorunları
Bu ve buna benzer birçok etken, sepete ürün
atan kullanıcıların ürün ve hizmetlerinizi satın al-

mamasına sebep olabilir. Daha da kötüsü yüksek
reklam maliyetlerine katlanarak sitenize çektiğiniz
bu kullanıcılarla ilgili bu durumun farkında olmamanızdır.
İşte böyle durumda “Alışveriş sepeti optimizasyonu” dediğimiz kavram devreye girmelidir.
Alışveriş Sepeti Optimizasyonu Nedir?
Sepetinde ürün bırakarak alışveriş deneyimini yarıda sonlandıran kullanıcıların belirlenen
hedefleri tamamlamasını sağlamak, sepette ürün
bırakan bu kullanıcıların sayısını minimuma indirmek ve sepet değerini arttırmak amaçlı yapılan
tüm çalışmalardır.
Alışveriş Sepeti Optimizasyonunun
Amaçladıkları Nelerdir?
• Kullanıcıların alışveriş deneyimini yarıda
bırakmasına sebep olan problemlerin tespiti
• İlgili problemlerin çözümü için tasarım, teknik
ve pazarlama odaklı çözümlerin üretilmesi
• Üretilen çözümlerin uygulanarak, sepette
ürün bırakan kullanıcıların sayısını minimuma
indirmek, alışverişi tamamlamalarını sağlamak ve
sepet değerini arttırmaktır.
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Alışveriş Sepeti Optimizasyonun Aşamaları
1) Alışveriş Sepeti Optimizasyonu
Önündeki Engelleri Kaldırın

veriş deneyimini yarıda bırakan kullanıcıları tespit
edebilir ve problemleri saptayabilirsiniz.

a) Teşhis Problemi
Bir problemi ortadan kaldırmanın ilk aşaması
problemin tespitidir. Sepet ile ilgili problemlerin
tespiti ise çeşitli araçlarla gerçekleştirilebilmektedir. Burada soracağımız sorular: Sepette
ürün bırakan kullanıcıları tespit etmek için neler
yapıyoruz, sepetinde ürün bırakan kullanıcıları
tespit etmek için hangi araçları ya da yazılımları
kullanıyoruz, bu araçların ürettiği verileri nasıl
okuyor ve aksiyon alıyoruz?
Bu konuda e-ticaret yazılım çözümü aldığınız firmanız bir araç sunuyor olabilir. Eğer
sunmuyor ise konu ile ilgili Google Analytics
Geliştirilmiş E-ticaret ücretsiz olarak kullanabileceğiniz güzel bir araçtır.
Google Analytics Geliştirilmiş E-ticareti web
sayfanız üzerinde kurarak, kullanıcıların alışveriş
davranışlarını analiz edebilirsiniz. Böylelikle alış-
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Bunun için yapmanız gereken öncelikle Gelişirilmiş E-ticaret ile ilgili kurulumları yapmak ve
sonrasında ise Alışveriş Davranışı Analizi ve
Ödeme Davranışı Analizi için gerekli modülleri
bir takım yazılımsal düzenlemelerle Analytics’in
sunmuş olduğu koda eklemek.
Alışveriş Davranışı Analizi raporu, satın
alma dönüşüm hunisinin her bir aşamasını içeren
oturumların sayısını, kaç oturumun bir adımdan
sonrakine geçtiğini ve her aşamada kaç kullanıcının dönüşüm hunisini terk ettiğini görmenizi
sağlar. Ödeme Davranışı Analizi raporu ise,
kullanıcılarınızın ödeme sürecinizde ne kadar
başarılı bir şekilde ilerlediğini görmenize olanak
tanır.
Bu kurulum alanında uzman bir yazılımcının
yapabileceği bir iştir.

Konu hakkında detaylı bilgiyi Google
Analytics bilgi bankasından elde edebilirsiniz.
Google Analytics ücretsiz bir araç olarak
işinizi fazlasıyla görecektir. Fakat unutmamanız gereken nokta, bu araç web analiz aracıdır ve %100 olarak doğru sonuçları vermez.
Farklı araçlarla alacağınız verilerle Google
Analytics’ten aldığınız verileri karşılaştırarak
ilerlemeniz tavsiye edilir.
b) Analiz ve Aksiyon Problemi
Teşhis araçları ile ilgili problemi giderdiğinizde, bir sonraki adım elde ettiğiniz verileri doğru
okumak ve anlamlandırmak geliyor. Sepete ürün
atan kullanıcılar, sonrasında hangi aşamada
siteyi terk ediyor, ödeme sayfasında ters giden
nedir? bu soruların cevaplarını öğrenmek için
elde ettiğiniz verileri okumasını bilmeniz gerekmektedir. İlgili verileri okuyup anlamlandırdıktan
sonra ise geç kalmadan aksiyon almak gerekir.

2) Sepet Sayfası Tasarımını İyileştirin
ve Kullanıcı Deneyimini Göz Önünde
Bulundurun
1) Sade ve anlaşılır bir sepet sayfası tasarımı
ile kullanıcılarınızı sepette karşılayın.
2) Ürün sayfalarında vaat ettiğiniz fiyatı
sepette sunun.
3) Müşterilerin aldıkları ürün ve hizmetleri,
sepet sayfasında ilgili resimlerle ve ayrıntıları ile
gösterilmesine dikkat edin.
4) Site üzerindeki sepet ikonunu görünür ve
dikkat çekici olarak tasarlayın.
5) Sepet sayfasında pazarlama mesajlarına
yer verin (hemen kurulum, ücretsiz kargo vb.)

8) Sepet sayfasında kafası karışan kullanıcılara
“Sıkça Sorulan Sorular ya da Online Destek
ile” hizmet verin
9) Kullanıcıların üye olmadan da satın almalarına izin verin
10) Memnun müşterilerinizin hizmetleriniz ile
ilgili yorumlarına web sayfanızda yer verin.
11) Para iade garantisi sunun.

6) Güvenli bir alışveriş deneyimi sunun ve
sepet sayfasında güvenli ödeme logoları sergileyin.
7) Farklı ödeme yöntemleri sunun.
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3) Sepeti Terkeden Kullanıcılarınıza Hatırlatma Yapın
1) Retargeting (yeniden hedefleme ile)
Sitenize gelen ve sepete ürün atan kullanıcılar alışverişi yarıda bırakıp siteyi terk ettikle-

2) E-posta gönderimi yoluyla
Login olmuş ve sepette ürün unutan kullanıcılara kişiselleştirilmiş, hatırlatıcı e-postalar

rinde, Google Adwords Remarketing, Adroll gibi
çeşitli araçlarla kendilerine banner reklam gösterebilir ve sepette unuttukları ürünleri hatırlatabilirsiniz.

göndererek siparişi tamamlamalarını hatırlatabilirsiniz. Bu noktada sunacağınız çeşitli indirimler
siparişi tamamlatmada teşvik edici olacaktır.
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DOMAİN FİRMASI SEÇERKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Domain bir web projesi için atılacak ilk
adımlardan biridir. Rekabetin çok yoğun olduğu
domain sektöründe, kullanıcı tarafında istenilen
domaini bulmak kadar, doğru domain firmasını
bulmak da önemli bir husustur. Domain firması
seçerken nelere dikkat etmelisiniz bu yazımızda
değineceğiz. Domain firması seçerken aşağıdaki
başlıklar size yardımcı olacaktır;
1- ICANN akredite firma ya da akredite firmaya bağlı bayi olmasına dikkat edin
Domain sektöründe domain satışı gerçekleştiren firmalar, ya ICANN akrediteli kayıt şirketi
(ICANN Accredited Registrar) olarak direk son
kullanıcıya satış gerçekleştirirlerya da firmalar
bu ICANN akrediteli domain kayıt şirketinden aldıkları bayilik (reseller) ile domain satışı yaparlar.
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ICANN, domain sektöründe en üst merci
olarak bilinir. Kısacası internetin teknik, idari ve
politik görevlerinden sorumlu bir kuruluştur.
Bu nedenle hizmet alacağınız firmanın ilk
olarak ICANN akreditesi olup olmadığını kontrol
edin. Bir firmanın ICANN akreditesine sahip olup
olmadığını https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html adresinden kontrol
edebilirsiniz. Bir firmanın ICAN akredite bir kayıt
şirketi (registrar) altında satış gerçekleştirip
gerçekleştirmediğini öğrenmek içinse, kayıt şirketi firmadan bilgi alabilirsiniz.
Not : Natro Hosting, Türkiye’de ICANN akreditesine sahip ilk firmalardan birisi olan , Nics
Telekomünikasyon firmasının bir bayisidir.

2- Firmanın güvenirliliği hakkında araştırma yapın
Domaini alacağınız firma güven veren bir firma olmalıdır. Bu konu sadece domain için değil,
ticaret yapmayı düşündüğünüz pek çok firma
için önemlidir. Güven duymadığınız bir firmadan
nasıl ki bir şey almak istemezseniz domain firması seçerken de seçmiş olduğunuz firmasının
güvenilir olmasına özen göstermelisiniz.
Peki bir domain firmasının güvenilirliğini
nasıl araştırırsınız?
Yukarıdaki maddede belirttiğimiz gibi ICANN
akredite olması konusu önemli. Ayrıca aşağıdaki
maddelerde firmanın güvenilirliği hakkında size
ipucu sağlayabilir.
a) Web sitesi üzerinde verilen iletişim ve
adres bilgilerinin doğruluğu
Domain firması seçerken, firmanın web
sayfası üzerindeki adres ve iletişim bilgilerinin
doğruluğunu kontrol edin. Bunun için firmayı
ilgili numaralardan arayabilir ve belirtilen adresi
Google haritalarda aratabilirsiniz.

b) tr. uzantılı web sitesi
.tr uzantısı, Türkiye’de yalnızca ticari firmalar
tarafından, resmi belgelerle alınabildiğinden, güvenilirlik konusunda önemli bir kriter olarak göz
önünde bulundurulabilir.
c) Firma temsilcilerinin ulaşılabilirliği
Domain alacağınız firmanın, güvenli bir firma
olup olmadığını, firma temsilcilerine ulaşarak da
ölçebilirsiniz. Domain firmasını aradığınızda, sizinle ilgilenen birilerinin olması, firmanın güvenilirliği
hakkında sizlere önemli bir ipucu verir.
d) Firma hakkında, firmayı kullanan arkadaşlarınızdan ya da internetten ön bilgi
Yukarıda bahsettiğim kıstaslar dışında, firmayı
tanımak ve nasıl bir firma olduğunu öğrenmek
için belirlediğiniz domain firmasından daha önce
alış veriş yapmış olan tanıdıklarınıza danışın.
Bunun dışında firma hakkında internette araştırma yapmanızı da önemle tavsiye ederim.
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3- Whois bilgilerini kendi adınıza kaydetmenize olanak tanıyan firmaları seçin
Bazı domain firmaları ya da bayileri satın
alacağınız domainin whois kaydını kendi firmaları üzerinde tutmaktadır. Bu da ileride yaşayacağınız sıkıntılarda herhangi bir hak iddia edememenize neden olabilmektedir.
Bu nedenle domain satın alacağınız firmadan
whois bilgilerinin kimin üzerine olacağı konusunda detaylı bilgi almanızı öneririm.
Whois bilgileri dışında, firmanın size domain yönetim kontrol paneli verip vermeyeceği
konusunda da bilgi almanız önemlidir. Domain
kayıt edeceğiniz firma, domainleriniz üzerinde
yapacağınız işlemleri yönetebilmeniz için, size
bir domain yönetim paneli sunmalıdır.
Aksi halde yapacağınız en basit işlem için bile
firmadan yardım olmak zorunda kalabilir ve çok
kısa sürecek bir işlem için uzun zaman harcayabilir ya da işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz.
4- 7/24 farklı kanallardan müşteri hizmetleri
olan firmalar tercihiniz olsun
Destek her firma ve kullanıcı için önemli bir
konudur. Alınan mal ya da hizmetin kalitesinin
yanı sıra, firmanın sunacağı destek hizmetinin
de kalitesi önemlidir.
Domain firması seçerken de destek hizmetinin kalitesini mutlaka ölçün. Destek hizmetinin
kalitesini ölçerken ilk kriterinizin 7/24 destek
olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca kaç farklı
destek kanalından ne şekilde hizmet verildiğini
test edin. Domain almak istediğiniz firmanın
destek hattını arayın ya da mail atın. Ne kadar
sürede geri dönüş sağlandığını ve yeterli bilginin
verilip verilmediğini kontrol edin.
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Birçok firma 7/24 destek hizmeti verdiğini
iddia etse de günün belirli saatlerinde ya da tatil
günlerinde destek hizmeti vermemektedir. Bu
nedenle, seçeceğiniz domain firmasının destek
kalitesini ölçmek için, özellikle akşam saatlerinde
belirtilen destek numarasını aramanızı ve hizmetin kalitesini test etmenizi öneririm.
5- Düşük fiyattan alıp, çok yüksek fiyatlara
domain yenilemeyin
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, domain sektörü rekabeti çok fazla olan bir sektör, bu nedenle firmalar kendilerine göre birçok kampanya
oluşturmakta ve kullanıcıları kendilerine çekmeye
çalışmaktadır.
Reklamlarda gördüğümüz rakamlarda, firma
çok ucuza domain kaydı vaat edebilir, bu sayede
siz de piyasa fiyatının çok altında hatta ücretsiz olarak domain kaydı gerçekleştirebilirsiniz.
Burada dikkat edilmesi gereken konu: yenileme
ücretleridir. İlk yıl çok uygun fiyata kaydettiğiniz
domaini, bir sonraki yıl, iki katı fiyatına yenilemek
zorunda kalmamak için yüksek yenileme fiyatlarına dikkat etmenizi öneririz.
6- Domain transfere kapalı olabilir
Domaini nereden alacağınıza özgürce karar
veriyorsanız, aynı domaini dilediğiniz zaman dilediğiniz yere de transfer etme hakkınız olmalıdır.
Ancak bazı domain firmaları, belirli bir ürün
ile birlikte promosyonlu ya da ücretsiz sunduğu
domainlerin, ertesi yıl transferine engel çıkarabilmekte ve bu domainler için yüksek yenileme
fiyatları talep edebilmektedir. Bu nedenle promosyonlu ya da ücretsiz domain alırken hangi
şartlar altında bu domaini aldığınıza dikkat edin
ve satış sözleşmesine göz gezdirin. Domain
firması seçerken, seçmiş olduğunuz firmadan bu
konuda mutlaka bilgi alın.

Son olarak,
Domain sektöründeki rekabet, birçok domain firmasını farklı satış ve pazarlama stratejilerine yöneltmektedir. Firmaların bu tarz
reklam çalışması yapmasında kullanıcı tarafında
elbette ki bir haksızlık yok. Sorun ise firmaların
reklamlarında gösterdiği satış tutarı ile sepete
geldiğinizde ödediğiniz satış tutarı arasındaki
farkta oluşmakta. Örneğin 20 liraya reklamlarda
anons edilen bir domainin fiyatı, sepete gelindiğinde ICANN ücreti, vergiler vb. hizmet bedelleri ile birlikte çok daha fazla olabilmektedir.

Domain sektörü ve sektöre ait kavramlar
özellikle ülkemizde çok fazla kişinin hakim olduğu
yada profesyonelce anladığı bir konu değil. Bu
nedenle birçok yerli-yabancı firma arasından
seçim yapacak olan kişiler, çok karlı domain alımı
yaptığını düşünerek, normal fiyatının üstünde domain alımı gerçekleştirebiliyorlar ya da uzun yıllar
domainlerini bir firmaya bağlı bırakmak zorunda kalabiliyorlar. Bu nedenle domain firması
seçerken, yukarıda bahsettiğim hususlara dikkat
etmenizi ve projelerinizi riske atmamanızı önemle
belirtmek isterim.
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HUKUKA UYGUN BİR MOBİL UYGULAMA İÇİN

DEĞERLENDİRİLECEK İKİ ÖNEMLİ SORU
sertel@sertels.av.tr

www.twitter.com/sertels

Masaüstü bilgisayar kullanımının gün geçtikçe azaldığı,
mobil uygulamalarla alışverişin arttığı günümüzde, artık
mobil uygulamasız olmaz diyenlerdenseniz yalnız değilsiniz.
Oyunlar, ödeme sistemleri, sağlık uygulamaları ve daha
nicesi şirketlerin ajandasında yerini aldı. Mobil uygulamalar
yükselişte…

Av.Sertel ŞIRACI
İstanbul Barosu Bilişim
Hukuku Komisyonu
Başkan Yardımcısı

Masaüstü bilgisayar kullanımının gün geçtikçe azaldığı, mobil uygulamalarla alışverişin arttığı günümüzde, artık mobil uygulamasız olmaz
diyenlerdenseniz yalnız değilsiniz. Oyunlar, ödeme sistemleri, sağlık
uygulamaları ve daha nicesi şirketlerin ajandasında yerini aldı. Mobil
uygulamalar yükselişte… Elbette bu yeni alan için uygulanacak hukuk
farklı olmayacak fakat klasik bir ticari girişime göre daha fazla hukuk
prensibinin söz sahibi olduğu bir alan olacak. Tüketici Hukuku, Veri
Koruma Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sağlık Hukuku...
Bir mobil uygulama ile ilgili hukuksal değerlendirme yaparken öncelikle iki temel hususa dikkat edilecektir
1- Uygulama daha önce belirtilmeyen sürpriz bir ödeme talep ediyor mu?
2- Uygulama hangi kullanıcı verilerini topluyor, kiminle paylaşıyor,
topladığı veriler hassas mı, gerekli mi? Bütün bunlar için kullanıcı rızası
açık şekilde alınmış mı?
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Kişisel verilerin korunması ile ilgili kaygılar
arttıkça gözler mobil uygulamalara çevrildi.
Bir mobil uygulamanın toplayabileceği veriler
düşünüldüğünde her projeye başlayanın şeytana uymaması mümkün değil. Bu sebeple bir
projeye başlarken gelecekte veri koruma açısından incelemelerin artacağını akıldan çıkartmamak gerekiyor.
Şu soruları kendinize sorabilirsiniz:

1– Gelir politikanız açık ve net mi?
Her uygulamanın bir gelir modeli vardır.
Öyle ki ücretsiz uygulamalar neden ücretsiz
olduğunu açıklamak zorunda kalır. Süresiz, yıllık,
kullanım başına ücret olabilir. İlk 3 ay ücretsiz
sonra hangi şartlarda yenileneceği belirtilebilir.
Ücretli versiyon varsa, ücretli ve ücretsiz versiyon arasındaki fark yazılabilir. Uygulama içi satın
almalar varsa bu durumlar belirtilebilir. Sonuç
olarak ücret ile ilgili politikanızı gizlemeden, herkesin anlayacağı basitlikte yazmalısınız. Basitliği
çevrenizdeki her yaş gurubundan insanla test
etmeniz yerinde olacaktır.

2– Çocuklarla ilgili uygulamalarda önlemleriniz var mı?
Özellikle çoğu oyun uygulamaları, uygulama
içi satın alma ile gelir elde etmektedir. Oyunları
genellikle ebeveynler indirmekte ve çocukları
oyun oynarken ilgilenmemektedir. Platformlar
yetkisiz satın almanın önüne geçmek için önlemler alsa da sizin uygulamanızda öncelikle

uygulama içi satın alma varsa açıkça belirtmenizde ve satın alan kişinin ebeveyn olup olmadığını
anlayacak sorular soran bir sistem geliştirmeniz
çok faydalı olacaktır.

3– Toplandığınız veriler hakkında sorulması gereken sorular:
• Uygulamanın topladığı veriler kullanıcının
adını, telefon numarasını, kişi listesini içeriyor
mu?
• Uygulama kullanıcının lokasyonunu, kimlik
bilgilerini, yüklendiği cihaza ait benzersiz numaraları topluyor mu?
• Toplanan veriler ile ilgili süre var mı ve uzun
mu?
• Toplanan verileri üçüncü şahıslarla paylaşmanız gerekiyor mu? Üçüncü şahıslar aldıkları
veri ile kullanıcının kimliğini tespit edebilirler mi?
Yukarıdaki sorulardan birisine verdiğiniz cevap
“evet” ise kullanıcıların bu durumu bildiğinden
emin olmalısınız.
Uygulamalarla ilgili hukuksal konuları sınırlamak mümkün değil, ilk dikkat edilmesi konuları
belirtmeye çalıştık. Elbette gri alanlar olacaktır.
Ücret politikanız sürprizler içermemesi, veriler
kullanıcının rızası ile uygulamadan bekleneni
gerçekleştirmek için gerekli süre kadar toplanması ve daha da önemlisi kullanıcıların rızasının
birinci öncelik olması ve de gizlilik politikanız
hakkında güvence verilmesi halinde uygulamanız
kelimenin tam anlamıyla kullanıcı dostu olacaktır.
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Natro Hosting kurucuları Hüseyin CAYMAZ ve Tolga KABAKCI
ile birinci yıl sayımıza özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Röportaj / Interview : Emin DOĞU

Natro’nun
Kuruluş
Hikayesi
İnsan
Kaynakları
Süreçleri

Sunduğu
Ayrıcalıklı
Hizmetler
Natro’nun
gelecek
planları
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1.YIL ÖZEL RÖPORTAJ

Yalnızca müşterilerinize ürün satışı gerçekleştirerek sektörün
ve sektördeki bireylerin gelişimine katkıda bulunamazsınız.
Türkiye’de hosting sektörünün gelişimi için kullanıcılarınızı
eğitmek ve bilgilendirmek zorundasınız!
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Hüseyin CAYMAZ

Türkiye Web Hosting Sektörünün en
köklü firmalarından biri olan Natro’nun
15 yıl önce başlayan hikâyesinden ve
kuruluş yıllarından bahseder misiniz?
Tolga KABAKCI : Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği okurken, aynı zamanda bir yazılım şirketinde part-time olarak çalışıyordum. Bu alanda kendimi geliştirirken, aynı
dönemde artan internet cafe’lerin de etkisiyle,
bir internet cafe programı hazırladım. Adını da
Natro Cafe olarak belirledim. Bu süreçte Hüseyin
Caymaz ile tanıştık ve ilerleyen dönemde ortak
olduk.
Tanışmamızın üzerinden birkaç yıl geçtikten
sonra, ortak bir projeye başladık. O dönem tam
da 2001 krizi öncesiydi. O sıralar iş yaptığımız şir-
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ketler sebebiyle, sık sık Taksim’e gidip geliyorduk.
Bu yüzden Taksim’de bir ofis kiralayarak birlikte
çalışmaya başladık ve sonunda çok güzel, cumbalı bir ofis tuttuk.
Başlangıçta çeşitli web projeleri alarak bunlar
üzerine çalışmaya başladık. Bu çalışmalar için
HelpClick adındaki online destek projesi için
hazırladığımız ve Efes Net’te barınan bir sunucuyu kullanıyorduk.
Hüseyin CAYMAZ : Bu dönemde cizgitasarim.net adlı web sitem üzerinden hosting hizmeti sunmaya başlamıştım. Tolga ‘ya, “Hosting
işi yapalım mı?” dedim. HelpClick için hazırladığımız sunucu boş duruyordu; bu yüzden
başlangıçta, çalışmalarımız için onu kullanmaya
karar verdik.

Tolga KABAKCI : Ben bu aşamada Hüseyin’e,
“Yapalım; ama her siparişte süreçler manuel
işlemesin.” dedim. İşte o zaman, aslında şirketin
temelindeki felsefe ortaya çıktı: Her şey otomasyon içerisinde olacak, müşteri işlemlerini kendisi
gerçekleştirebilecek ve bu süreçte başka bir kişiye olabildiğince az ihtiyaç duyacak. O zamanlar
Türkiye’de “anında hosting” diye bir tabir yoktu;
ilk hayata geçiren biz olduk.
Müşterilerimizin mail oluşturma, ftp şifresi değiştirme gibi basit işlemleri kendilerinin
yapabileceği bir kontrol paneli hazırladık. Benim
Natro Cafe projemden kalan www.natro.com
alan adını kullanmaya karar verdik. Sunucuda da düzenleme ve optimizasyonlar yaparak,
gerekli servisleri yükledik ve 1-2 ay içerisinde

hazırlıklarımızı tamamladık.Zaman içerisinde ilk
satışlar gelmeye başladı ve biz de biraz daha
üzerine gittik.Sonrasında gerçekten çok emek
sarf ettik; iki ortak çok çalıştık. İlk 5 yıl, yazılımların
ve altyapının geliştirilmesinin yanı sıra, bütün
telefon desteklerini de bizzat biz veriyorduk.
Ayrıca, hemen hemen kazancımızın tamamını işi
geliştirmeye yatırdık.

Natro’nun Sektördeki uzun geçmişine
baktığınızda, hosting sektörünün gelişimi paralelinde, firmanızın gelişim ve
değişim süreçlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bundan 10 yıl öncesi için, dünyadaki (özellikle
Amerika) ve ülkemizdeki hosting sektöründen
ayrı ayrı bahsetmek gerekir.
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O zamanlar henüz ülkemizde internet erişimi yaygın olmadığı için, hem talep hem de arz
anlamında Avrupa ve Amerika’nın gerisindeydik.
Birkaç firmanın öncülüğünde, daha çok kurumsal
müşterilere hitap eden bir sektör vardı.
Türkiye’de Veri Merkezi imkânları kısıtlı ve
yüksek maliyetliydi. Ayrıca, sektöre hâkim insan
kaynağı da yok denecek kadar azdı. Dolayısıyla,
dünya ile benzer fiyatlarda ya da özelliklerde
hizmet üretmek, çok zor hatta bazı durumlarda
imkânsızdı. Beraber başladığımız birçok firma
gibi biz de, teknolojik gelişmeleri yakından takip
ettik. Yatırımlarımızı, doğru zamanda doğru noktalara yaptık.
Ülkemizde oluşan hızlı talep ve ulusal telekomünikasyon altyapısındaki gelişmeler, yüksek
bir ivmeyle gelişmemizi sağladı. Artık bugün geldiğimiz noktada, dünya standartlarında hizmet
verebiliyoruz.

Natro’nun bugünkü kullanıcı sayısı ve
ve hizmetleriniz hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Hüseyin CAYMAZ : Şu an kayıtlı 210 binin
üzerinde kullanıcımız var ve bu sayı her geçen
gün artmakta. 150 bine yakın web sitesi yönetiyoruz ve bu rakamlarla, Türkiye hosting sektöründe en fazla web sayfası barındıran firmayız.
Ayrıca, kullanıcılarımızın 2 bin 500’e yakın
kiralık sunucusu ve 350 binden fazla alan adı
mevcut. Alan adı, Hosting, Sunucu ve Güvenlik
Hizmetlerini, değişen zaman ve ihtiyaca göre
uyarlamak için, teknolojimizi sürekli yeniliyor ve
geliştiriyoruz. Aynı zamanda bu hizmetlere ek
olarak, Backorder, Yedekleme, Marka Patenti
gibi, gerek bireysel gerekse kurumsal kullanıcılarımızın işine değer katacak farklı yan hizmetler de veriyoruz. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre
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şekillendirilmiş ve onların işini kolaylaştıracak
daha farklı hizmetleri, önümüzdeki dönemde de
sunmaya devam edeceğiz.

Natro, kendi veri merkezine ve sunucularına sahip bir hosting firması olarak
faaliyet gösteriyor. Veri merkezinizde
ve hosting yönetiminde kullandığınız teknoloji altyapısı & donanımlar hakkında
bilgi alabilir miyiz?
Hüseyin CAYMAZ : Natro, toplam 1500 m²’lik
kapalı bir alanda hizmet veriyor. Bu alanının 400
m²’sini veri merkezi olarak kullanıyoruz. Veri merkezimizde, 500 kW arttırılabilir enerji altyapısına
sahibiz ve iki farklı iklimlendirme tipi model alınarak tasarlanmıştır. Veri merkezinin bir bölümü
ortam soğutma modelinde çalışacak şekilde
yapılandırılmış, diğer bölümü ise sıcak-soğuk
koridor modeline sadık kalınarak dizayn edilmiştir. İnternet altyapımız TTnet, Seabone, Borusan
Telekom, Metro Ethernet ve peering şebekeleri
üzerinden sağlanmaktadır. Tüm aktif network
altyapısı, barındırma hizmeti ön planda tutularak
tasarlanmış ve desteklenmiştir. Türk Telekom
Gayrettepe ile Mecidiyeköy Veri Merkezimiz
arasında 10 Gbit/sec kapasiteli fiber optik
bağlantı bulunmaktadır. Aynı şekilde Seabone ve
Borusan Telekom omurga merkezlerine, yedekli
10 Gbit/sec kapasitede fiber optik bağlantı aktif
olarak çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye’de faaliyet
gösteren diğer tüm büyük servis sağlayıcılarla
peering bağlantıları aktifleştirilmiştir.

Daha kaliteli bir hizmet sunarak sektördeki rakiplerinizden farklılaşmak için
nasıl bir hizmet anlayışı benimsiyorsunuz?
Tolga KABAKCI : Bahsettiğim gibi, Türkiye
hosting sektöründe geçirdiğimiz uzun yıllar neticesinde elde ettiğimiz bir bilgi birikimi ve tecrübe
var. Bu, sektördeki diğer oyunculardan farklılaşma noktasındaki en temel kozumuz.

Ayrıca tecrübelerimiz bize
gösteriyor ki; sektörde tutunmanız
için müşterilerinizden geri dönüşler
almanız şart. Bizim temel hizmet
anlayışımız ise, her zaman müşteri
odaklı olmaktan, onlara hak ettikleri
desteği ve hizmeti en hızlı, kesintisiz
şekilde sunmaktan geçiyor. Dünya
standartlarını yakalamak ve bu
standartların ötesinde bir hosting
deneyimi sunmak için bilgi birikimimizi,
müşterilerimizden gelen geri
dönüşleri kullanıyoruz. Bir diğer nokta
ise, geleceğe dair vizyonumuz. Elbette
ki müşterilerinizi dinleyeceksiniz; ama
çağın ötesine geçmek için biraz da
hayalci olmanız ve geleceği görmeye
çalışma noktasında çabanızın olması
gerekir.

Hosting sektöründe kullanıcıların değer verdiği en önemli
kriterlerden birisi de firmaların
sunduğu destek hizmeti ve
kapsamı. Natro olarak kullanıcılarınıza nasıl bir destek hizmeti sunuyorsunuz?

Tolga KABAKCI

Bilgi toplumu olarak adlandırılan
günümüzde, konumu ve görevi ne
olursa olsun, tüm bireylerin eğitim ve
gelişime ihtiyacı vardır. Eğitimin yatırım olduğu anlayışından yola çıkarak,
ürün ve ekibimizi geliştirmeyi eş zamanlı olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışma binamız içerisindeki bir
katı, sadece destek ekibimize tahsis
ettik ve 25’in üzerinde destek personeli bulunduruyoruz. Destek ekibimizi
uzaktan destek ve müşteri destek
olarak iki gruba ayırıyoruz. Bünyemize
yeni kişileri dahil etmek için bu pozisyonları sürekli açık tutuyoruz.
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Tolga KABAKCI

7/24 tam destek hizmetimiz bulunuyor. Müşterilerimiz bizlere telefon, e-posta ve web sayfamız üzerindeki online destek ile ulaşabiliyorlar.
Teknoloji mühendislerimizin geliştirmiş
olduğu çağrı merkezi yazılımı ve CRM sistemi ile
ilk çağrıda ve en kısa sürede kullanıcılarımıza
problemleri ile ilgili çözümler üretmek öncelikli
amacımız. Kullanıcılarımız, problemleri ile ilgili bize talep açtıklarında veya çağrı merkezini
aradıklarında kendisine özel hizmet veren destek
ekibinin üyesi ile görüşüyorlar.
Aynı ekip, aynı kullanıcıya hizmet verdiği için,
tekrar eden bir sorunda kullanıcıyı ve problemi
yeniden tanımaya gerek kalmadan, uzmanlarımız
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konu ile ilgili hızlıca çözüm sağlayabiliyorlar. Bizi
ilk defa arayan müşterimiz dahi kendini özel
hissedebiliyor. Çünkü müşteri ile destek personelimiz arasında ön ofis bulunmuyor. Direk
telefon bağlantısı özelliği ile müşterilerimiz bizleri
sistemde kayıtlı telefon numarasından aradığında, direk destek ekibimize bağlanabiliyorlar ya da
kullanıcımızın göndermiş olduğu e-posta var ise,
ilgili taleple ilgilenen destek personeline yönlendiriliyorlar.
Ayrıca ürün ve hizmet gruplarımızda ayrı ayrı
destek ekiplerimiz ile her çalışana kendini hangi
alanda geliştirmek istediği ile ilgili sorular yönelterek belirlenmiş olan mülakatlar çerçevesinde
kariyer imkânları da sunuyoruz.

İnsan kaynakları süreçlerini şirket bünyesinde yöneten bir firma olarak, İK &
Eğitim süreçleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Tolga KABAKCI : Başarımızdaki en önemli
faktörlerden biri de, eğitim ve gelişime verdiğimiz
önemdir. İK & Eğitim departmanının fonksiyonu,
şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak,
çalışanların iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken alt yapıyı
oluşturmak, işin gerektirdiği eğitim, tecrübe
ve yetkinlikler ile beraber kurum kültürümüzle
uyumlu ve mutlu çalışanlar yaratmaktır.
Bu anlamda eğitim sürecimizde, gerçekleştirdiğimiz motivasyon yükseltici aktivitelerle çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştırırken, tüm
departmanlarda uygulanan pozitif koçluk uygulamaları ile yönetsel tansiyonu dengede tutmaya çalışıyoruz. Diğer yandan da iç ve dış teknik
eğitimleri her zaman destekliyoruz.
Biz bir yandan deneyimli arkadaşlarımızı
bünyemize dahil ederken diğer yandan da yeni
mezun olanlarla çalışıyoruz. Personelimiz, Natro Akademi’de aldığı teorik eğitimlerden sonra
operasyon içerisinde, eğitimde öğrendiklerini
uygulama imkânı bularak bilgisini pekiştiriyor ve
personelimize hosting dünyasına hızlı ve tecrübeli bir şekilde giriş yapmalarına fırsat tanıyoruz.
Natro ailesi ile yeni tanışan çalışanlara öncelikle şirket kültürümüz ile uyum sağlaması amacıyla verilen oryantasyon eğitimlerinin sonrasında İK & Eğitim yöneticisi, her çalışan ile ayrı ayrı
bir araya gelerek işe uyumlarını değerlendiriyor
ve eğitim istekleri ile beraber tüm sorularının
çözüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

Natro’nun, içerik odaklı çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek de sektörün gelişi-

mine katkı sağladığını görüyoruz. Bu
çalışmalar ve amaçları hakkında sizden
detaylı bilgi alabilir miyiz?
Tolga KABAKCI : Yalnızca müşterilerinize
ürün satışı gerçekleştirerek sektörün ve sektördeki bireylerin gelişimine katkıda bulunamazsınız. Türkiye’de hosting sektörünün gelişimi
için kullanıcılarınızı eğitmek ve bilgilendirmek
zorundasınız. Biz de bu noktada, sektörde bilgi
paylaşımına ve şeffaf olmaya önem veriyoruz ve
tecrübelerimizi çeşitli platformlarda paylaşıyoruz.
Kurumsal Blog Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi, Hosting TV, Hosting Sözlüğü gibi çeşitli içerik
projelerimizde ürettiğimiz fayda odaklı içeriklerle,
bireylerin sektöre, ürün kullanımına yönelik bilgi
düzeyini arttırmaya çalışıyoruz. Elbette ki onların
bilinçlenmesi, biz hosting firmalarının gelişimi
açısından da büyük önem arz ediyor.

Türkiye Hosting Sektörü’nün gelişimine
paralel olarak birçok yabancı hosting
firmasının Türkiye pazarına ilgisinin
arttığını ve pazarda daha aktif olmaya
çalıştığını gözlemliyoruz. Konu ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?
Avrupa ve Amerika pazarları uzun zamandır
belli başlı firmaların konrolünde. Orta Doğu ve
Kuzey Afrika ise, yeni yeni gelişen ama ivmesi
yüksek pazarlar. Bir de Türkiye var. Türkiye’de ticari faaliyetlerde internetin kullanımı çok hızlı gelişti. Farkındalık ve talep çok hızlı oluştu. Hosting
pazarının çok daha fazla büyümesini bekliyoruz.
Ayrıca Türkiye gelişen Orta Doğu ülkeleri için
de referans ülke olacaktır. Dolayısıyla Türkiye’de
iyi bir pazar payına sahip olmak, yabancı firmaların gelecek vizyonları için oldukça önemli.
Bu sebeple dünya hosting sektörünün önemli
oyuncuları sitelerini Türkçeleştirmeye ve Türkçe
destek sunmaya başladılar.
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Açıkçası bu noktada Türkiye Hosting sektörü
için iyimser düşünmek istiyorum. Dünyaya bakıldığında, ülkelerin lider hosting firmaları, yine o
ülkelerin firmaları.
Internet bize her ne kadar global bir pazar
sunsa da, sonuçta verdiğimiz hizmet gereği
müşterilerimizle birebir bir temas söz konusu.
Onların sorunlarını anlamaya çalışmak, onların
istediği şekilde hizmet vermeye çalışmak, yabancı merkezli bir firmanın uzaktan kolay başarabileceği bir iş değil.

Sektördeki hosting firmaların birçoğunda genelde tek bir kurucu ve söz sahibi
varken, sizler birlikte kurduğunuz şirketi uzun yıllardır, uyum içinde beraber
yönetiyorsunuz. Yönetim noktasında
sağladığınız bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Uyum içerisinde çalışmak için ekstra bir çaba
sarf ettiğimizi söyleyemem. Hüseyin ile uzun
yıllardır süregelen iş arkadaşlığımız, zamanla
sağlam bir dostluğa dönüştü. Beraber kurduğumuz markamızı bu günlere getirirken her
zaman birbirimize ve iş yapma biçimlerimize
karşı saygımızı koruduk ve eksiklerimizi giderme
noktasında var gücümüzle çalışarak, birbirimizi
tamamladık diye düşünüyorum. İkimiz de çalışmayı seviyoruz ve ortaya güzel bir şeyler çıkarmak konusunda motivasyonumuz her zaman
yüksek.

Gelecek yeni dönemde Natro kullanıcılarını bekleyen yenilikler nelerdir?
Alan adı, hosting, sunucu ve tabii ki destek
hizmetlerimiz. Her birinde ayrı ayrı planladığımız
yenilikler var. Şimdilik daha fazla detaya girmeyelim. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte,
kullanıcılarımızla da paylaşıyor olacağız.
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MÜŞTERİ DESTEK UZMANI GÖRÜŞME
VE ALIM SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
ozlem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Ülkemizin parlayan sektörlerinden biri olan hosting sektörünün, en dinamik, öncü ve yenilikçi şirketi olmamızda en
önemli etken, çalışanlarımıza sunduğumuz gelişim fırsatları
ve sektöre değer katan global bir marka olma hedefimizdir.

Özlem SELANİK
Natro Web Hosting
İK & Eğitim Yönetmeni

“Ülkemizin parlayan sektörlerinden biri olan hosting sektörünün
en dinamik, öncü ve yenilikçi şirketi olmamız da en önemli rol çalışanlarımıza sunduğumuz gelişim fırsatları ile sektöre değer katan global
bir marka olmayı hedeflemektir.”
Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde yapılan işe alımlarımızın
%70’ini çağrı merkezi bölümleri, pozisyon olarak “Müşteri Destek
Uzmanı” pozisyonu oluşturuyor. %30’luk kısmı ise, teknoloji bölümleri
için mühendis pozisyonu alımlarımızda yapılıyor.
Şirketimiz içerisinde açılacak olan yeni bir bölüm yada pozisyon ilk
olarak şirket çalışanlarına duyuruluyor. “Müşteri Destek Uzmanı” rolü
bu anlamda terfi etmek için açık bir pozisyon. Bu yaklaşım bir yandan
çalışan motivasyonunu yükseltirken diğer yandan gelişime önem veren çalışanların yeteneklerini geliştirmesine imkan sunuyor.
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Tüm bölümler için işe alımlarda dikkat ettiğimiz ortak gereksinimler; pozisyonun gerektirdiği
yetkinlik ve tecrübelerin yanında, kurum kültürümüzle uyumlu ve iletişimi yüksek adaylardır.
İşe alım süreçlerimizi iki farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Deneyimli personel işe alımı, yetiştirilmek üzere yeni mezun işe alımı.

“İnsana yapılan yatırımın değer kaybetmediği, iş dünyasına değer katan global bir marka
olmayı hedefliyoruz.”
İşe alım sürecimiz natro.com üzerinden ilan
verilmesi ile başlıyor. Gelen başvurular incelenerek, telefon mülakatı ile seçilen adayların İK ve

bölüm yöneticisi ile yüz yüze mülakatı yapılıyor.
Seçilen adaylar gerekli görülmesi durumunda
direktör ile görüşme mülakatına çağrılıyor. Adaya
son olarak referans kontrolü yapılıyor ve yazılı iş
teklifi ile süreç bitiyor.
İşe alımlarda süreç işleyişi kadar önem verdiğimiz bir diğer konu da görüşme yapılan tüm
adaylara telefon/eposta ile geri dönüş yapılması
ve referans kontrolü yapılacağına dair adayın
bilgilendirilmesidir.
Adayın, işe başladığı ilk günden deneme süresi
boyunca eğitim süreçleri devam etmektedir.
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İK & Eğitim departmanımız tarafından verilen eğitimlerin içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz;
Natro’nun tanıtımı, ürün ve hizmetleri ile ilgili
bilgilendirme, alan adı yönetimi, hosting yönetimi, sunucu konfigürasyonları, marka tescil &
güvenlik çözümleri ve Natro bünyesinde bulunan ekiplerin iş yönetimlerin anlatılması... İkinci
aşamada ise sıra uygulamaya geliyor. Çalışacağı
bölümde en az 6 ay kıdemli olan bir çalışan
“Buddy” olarak belirleniyor ve çalışanın yardımcısı oluyor. Üçüncü aşamada kişisel gelişim
ve iletişim eğitimlerinin ilk ayağı tamamlanıyor.
Kişi bir ayını doldurduğunda daha üst düzey
eğitimler verilerek tüm uygulama, ürün ve
hizmetlerimiz hakkında en profesyonel şekilde
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bilgilenmesi sağlanıyor. İnsan Kaynakları olarak
ana amacımızın, çalışanların kuruma olan aidiyetini sağlamak ve verimini artırmak olduğunu
hepimiz biliyoruz. Ancak kurumunu seven birinin,
kurumun menfaatine ve gelişimine yönelik olarak
çalışacağı da bir gerçek. Tüm çalışanların net
olarak kurumun başarısında benimde katkım var
diyebilmesi gerekiyor.
Çünkü insanların gerçek motivasyonu, başarmak ve bir şeyleri yaratmaktan geçiyor. Bu açıdan
bakıldığında büyük resmin büyük parçası olabilmek çok önemli biz de ekip olarak tamamen bu
konuya odaklanmış durumdayız.
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DÜNYA GENELİNDEKİ 5 ALAN ADI
MİLYONERİNİN İLGİNÇ HİKAYELERİ
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

Domain sektörünün önemi, özellikle 90’lı yılların ortalarında,
internet kullanımının artmaya başlaması ile birlikte günden
güne artmıştır. O dönemde geleceği gören bazı yatırımcılar
tarafından, jenerik olarak kabul edilen binlerce domain kaydı
yapılmıştır.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Domain sektörünün önemi, özellikle 90’lı yılların ortalarında, internet kullanımının artmaya başlaması ile birlikte günden güne artmıştır.
O dönemde geleceği gören bazı yatırımcılar tarafından, jenerik olarak
kabul edilen binlerce domain kaydı yapılmıştır. Bu domainlerin bazıları
üzerinde, yüksek trafikli siteler oluşturan yatırımcılar, bazı domainleri
ise yüksek miktarlardaki paralara satışa çıkartmışlardır. Milyon dolarlara varan bu domain satışları, domainin bir sektör haline gelişini
hızlandırmıştır. Dünyada domain sektöründen milyonlarca dolar para
kazanan 5 domain yatırımcısı kimdir, hangi domainler ile ne kadar para
kazanmışlardır onlara bakalım.
1- Dan Parisi
İlk domainini 1996’da kaydeden Parisi’nin, domain sektöründeki
kariyeri Suck.com ve Whitehouse.com’u satın almasından sonra yükselmeye başladı.
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Bu domainlerin birden fazla varyasyonlarını
ve uzantılarını da satın alan Parisi, açmış olduğu
siteler ile günde 2 milyon ziyaretçiye ulaştı. En
çok değer verdiği bu iki domaine gelen, milyonlarca dolarlık teklifleri reddetti.
Elindeki domainler bir dönem Parisi’nin
başını bir hayli derde soktu. Madonna ile yaşadığı domain davası bunlardan sadece biri oldu.
Madonna.com’u adult içerik için kullanan Parisi,
Maddona’nın şikayeti sonrası ilgili domaini, Madonna.net adresini kullanan bir hastaneye, “Madonna’ya verilememek şartı ile” devretti. Ancak
Madonna açtığı davaları kazanarak, domainin
sahibi oldu.
2- Rick Schwartz
Nam-ı diğer domain kralı. Elbette ki bu ünvanı kazanmak kendisi için kolay olmamış. İleri
görüşlü olması ve yaptığı yatırımlarda sabırlı
davranması, onu bugün milyonlarca dolarlık
domain satışını gerçekleştiren bir domain kralı
yapmış. İlk domainini 100 dolara 1995 yılında
kaydeden Schwartz, daha sonraları candy.com
ve men.com gibi domainleri çok düşük ücretlerle satın almış.
Men.com’u satın aldıktan 7 yıl sonra 1.32
milyon dolara satan Schwartz, hem domain
kariyerinde yüksek bir ivme yakalamış hem
de insanların domain sektörüne olan ilgilisinin

artmasına öncülük etmiştir. Satın almış olduğu
domainlerden, 10 yılda 20 milyon dolar kazanan
Schwartz, bu domainlerin bir çoğunu, 1000-2000
dolar gibi çok düşük rakamlara satın almıştır.
Şimdilerde 55 yaşında olan Schwartz’ın satmış
olduğu domainlerden bazıları şunlardır; buff.com,
mens.com, WebNewsStand.com, CyberDaily.com,
FunnyMovies.com, GoBet.com, GetMessages.
com, FreeNight.com, HallofShame.com, SportsDigest.com, FreePhoneCalls.com, Shut-up.com, luv.
com, arabian.com, financialconsultants.com
3- Adam Dicker
Domain sektörünün önemli isimlerinden biri
de Adam Dicker’dir. 1965 Kanada doğumlu olan
Dicker’ın internet sektörüne ilk girişi, 1990 yılında
kendi açtığı bilgisayar firması ile olmuştur. Bu
girişimden beklediğini bulamayan Dicker, ilk alan
adını 1996 yılında satın alarak domain yatırımcılığı
kariyerine başlamıştır.
Aynı zamanda, domain sektörüne ilgi duyan
kişilerin buluştuğu DNForum’un sahibi olan
Dicker, domainleri satmak yerine, bu domainler
üzerinde oluşturduğu sitelerin trafiğini arttırarak para kazanmayı tercih edenlerden. Elinde,
download.net, sm.com, forums.com, seals.com
ve elephant.com bir çok jenerik domain bulunan
Dicker, avatars.com için almış olduğu 250 bin
dolarlık teklifi reddetmiştir.
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4- Frank Schilling
1969 yılında Cayman Adaları’nda doğan
Schilling, dünyanın önde gelen bir diğer domain
yatırımcısıdır. Domain sektörüne ilgi duyan
birçok kişi Schilling’in YediMile.com adlı blogundan, yazdığı yazıları takip etmektedir. Schilling’e
göre bir web sitesinin yüksek trafik alabilmesindeki en başlıca etken, domainin jenerik olmasıdır. Schilling durumu şöyle ifade ediyor; “Arama
motorları acımasız bir ev sahibi gibi, değiştirmiş
olduğu algoritmalar ile bir gün sitenizi kapının
önüne koyabilir ancak jenerik bir domaininiz
varsa bu, almış olduğunuz trafiği bağımsız hale
getirir.”
Schilling, kendi portföyünü yönetmek ve
başkalarının da kendi deyimlerinden faydalanabilmesini sağlamak için 2001 yılında NAmedia’yı
kurdu. Kurulduğu dönemde NAmedia domain
sektörünün önde gelen firmalarından biri oldu.
2011 yılı başlarında NAmedia, 250 domain
satışından 7 milyon dolar para kazandığını ilan
etti.
5- Michael Kovatch
Michael Kovatch, domain sektörünün en di-
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kkat çekici isimlerinden biridir. Nedeni ise, bugün
pek çok kişinin yakından bildiği iPhone ile tanışması çok eskilere dayanıyor.
Kovatch 1995 yılında, ileride bir teknoloji şirketi açmak düşüncesi ile iPhone.com domainini çok
düşük bir ücret karşılığında satın almıştır. Ancak ticarete girip risk almak yerine, 2007 yılında
iPhone’un markasının çıkması ile birlikte, iPhone.
com’u Apple’a satmaya karar vermiştir. Michael
Kovatch, bu satışından 1 milyon dolar kazanarak,
domain sektörüne damgasını vurmuştur.
Domain yatırımcısı olmak için artık günümüzde daha yüksek fiyatlar ödemeyi göze almalısınız.
Eğer siz de bir domain yatırımcısı olmak istiyorsanız, sürekli olarak sektörü takip etmeli, bu
işi yapan kişilerin yayınlamış olduğu makaleleri
ve yazıları okuyarak, tecrübelerinden faydalanmalısınız. Domain yatırımcılığı yüksek maddiyatın yanında, ayrıca sabır isteyen bir iştir. Yatırım
amacı ile satın almış olduğunuz domaini hemen
satamayabilirsiniz. Bunun için domaini, bir web
projesine dönüştürerek hem değerini arttırabilir
hem de daha fazla kişinin domaine olan ilgisini
arttırabilirsiniz.
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SUNUCU TİPLERİ VE FARK YARATAN
PERFORMANS UNSURLARINI İNCELİYORUZ
osman@hostingdergi.com.tr

www.linkedin.com/osmansevinc

Bir çok kullanıcı, web sitesinin konumunun önemli olması, çok
sayıda web uygulamasına sahip olması ya da kendi müşteri
potansiyeline hosting hizmeti sağlamak amacıyla, standart
hosting hizmetlerinden daha çok kiralık sunucu hizmetlerine
yönelmektedir.

Osman SEVİNÇ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri

Bir çok kullanıcı, web sitesinin konumunun önemli olması, çok sayıda web uygulamasına sahip olması ya da kendi müşteri potansiyeline
hosting hizmeti sağlamak amacıyla, standart hosting hizmetlerinden
daha çok kiralık sunucu hizmetlerine yönelmektedir. Bu yazımda, bu ve
benzeri durumlarda hangi sunucu tipini seçmeli ve hangi sunucu tipinden en iyi şekilde yararlanılabileceğini anlatacağım.
Sizler için 4 farklı web sunucu tipi hakkında bilgi paylaşacağız. Bunları
fiziksel kaynak yapılarına göre ele alırsak aşağıda yer alan listedeki sırayı
iletebiliriz.
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•

VPS ( Virtual Private Server )

•

VDS ( Virtual Dedicated Server )

•

XSERVER

•

Dedicated SERVER

Vps Server (Virtual Private Server) Nedir?
Yüksek fiziksel donanımlara sahip sunucuların ( bilgisayarların ) virtualization ( sanallaştırma) programları vasıtası ile birden fazla bölüme
ayrılması ve birden fazla sunucunun ( bilgisayar
) ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır.
Her bir Vps sunucuya kendine ait kaynak
hakları atanarak fiziksel sunucu mantığını yakalayacak çalışma platformu oluşmuş olacaktır. Bu
sayede tek ve yüksek fiziksel kaynaklara sahip
ana sunucu üzerinde, birden fazla sanal sunucu
oluşturulabilecek ve aynı zamanda fiziksel kaynakların tamamından yararlanılabilecektir.
VPS server, sunucu yönetimine yeni başlamış
kişilerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır.
Genel olarak web platformunda belirli bir öneme ulaşmış sitelerin, yayına çıkartılacağı sunucu
tipi seçimleri arasında yer almaktadır. Trend
olarak son izlenimlerimiz de game server ihtiyacı bulunan sunucu kullanıcılarıda VPS server
seçeneğini tercih etmektedir. Kullanım acısından
fiziksel sunucudan her hangi bir farklılığı yoktur.
İşletim sistemi seçeneğine göre RDP ve SSH
üzerinden sunucu erişimi sağlanabilir.
Bir diğer alternatif ise yüksek SQL dosya
boyutlarına sahip kullanıcılar, sorgu ve SQL
tarafından daha hızlı cevap alabilmek adına VPS
seçeneğini tercih etmektedir.

Natro olarak, standart hosting paketlerinin
yeterli kalmadığı durumlarda ilk öneride bulunduğumuz alternatif hizmetlerimiz arasında yer
almaktadır.
Şirket yapılarında ise sanal sunucuların kullanımlarındaki en büyük amaçlardan bir tanesi
veri kaybındaki toleransı minimize bir boyuta
düşürebilmek hedeflenmektedir. Gerek teknoloji
forumlarında gerekse yapmış olduğumuz bire
bir diyaloglarda sanal platformlar, ofis network
yapıları için yüksek mertebede yerini almıştır.
VDS Server (Virtual Dedicated Server) Nedir?
Oluşturulma mantığı VPS sunuculardan farksızdır. Fakat VDS yapısını VPS yapısından ayıran
en büyük özelliklerden biri oluşturulan sunucu
yapısının tamamının kullanıcı tasarrufuna ait
olmasıdır. Oluşturulan VDS yapısına atanılan
kaynaklar paylaşımsızdır ve sadece VDS server tarafından kullanılabilir. Aynı fiziksel yapıda
barınan diğer sunucular VDS sunucuya atanılan
kaynaklardan yararlanamazlar.
Natro, kullanıcılarına VDS hizmeti sunmamaktadır ve bu duruma alternatif XSERVER hizmetini
oluşturmuştur. XSERVER hizmetimiz ile alakalı
detaylı bilgiye yazımızın sonunda ulaşabilirsiniz.
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Dedicated Server (Fiziksel Sunucu) Nedir?
Dedicated Server için özel sunucu diyebiliriz.
Tüm fiziksel kaynakların tek bir kullanıcıya ait
olduğu ve kişiye özel oluşturulmuş fiziksel sunuculardır. Genel izlenimlerimde web ortamında
iyi bir konuma sahip site sahipleri Dedicated
Server yapısını tercih etmektedir. E-Ticaret ve
Shared tabanlı web sitelerininde ilk tercihi Dedicated platformundan yanadır. Dedicated server
kullanıcılara yüksek boyutlarda fiziksel kaynak
hakları sunar.
Kimler Dedicated Server Kullanmalı?
•

E-Ticaret platformları ve web platformunda önemli bir konuma sahip kullanıcıların
ilk tercihleri arasında yer alması gerekir.

•

Kendinize ait müşteri potansiyeliniz var
ve müşterilerinize hosting hizmeti sağlamak istiyorsanız tercih edilebilir.

•
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Karmaşık yazılımlara sahipsiniz ve web
projelerinizin yüksek ölçülerde fiziksel

kaynak tüketimi sağlıyor.
•

Oyun sunucusu kurmak istiyorsunuz ve
oyun sunucunuza bağlanacak kullanıcı
sayısı yüksek boyutllarda.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz etkenler Deditated Sever tipi seçeneğini tercih etmenize
neden olacak unsurlardan bazılarıdır.Peki ofis
platformları için Dedicated Server tipinin önemi
nedir.
Artık bir çok iş yeri ofis ağının ana terminalini ofis bünyesinde tutmaktan daha ziyade ISP
sağlayıcılara ait datacenter içerisinde konumlandırmayı tercih etmektedir. Bu durum hem maliyeti azaltmakta hemde iş yükünü hafifletmektedir.
Dedicated Server + Virtualization platformlarının birleşimi ile artık iş yerleri data güvenliğini daha üst düzeye çıkartmakta ve daha esnek
sunucu yönetimi yapısına ulaşabilmektedirler.

XSERVER Nedir?
Dedicated Sunucu yapısına bulut mimarisinin
avanajlarıda eklenerek yeni bir platform oluşturulmuştur. XServer platformu ile mevcut fiziksel
kaynaklardan tek bir sunucu için maksimum
düzeyde verim alabilmek amaçlanmaktadır. İstenildiği zaman kaynak haklarında daha güçlü bir
donanım oluşturulabilir ve aynı zamanda farklı
sunuculara bulut mimarisinin sunmuş olduğu
avantajlar ile aktarımlar sağlanabilir.İlk izlenimde kulağa VDS tarzı bir yapı gelse de XServer
mimarisinde tüm fiziksel kaynaklar virtualization
programları aracılığı ile tek bir sanal makineye
aktarılmasıdır. Bu yapının oluşturulmasındaki
en büyük etken mevcut fiziksek kaynaklardan
maksimum düzeyde verim alınabilmesi hedeflenmiştir.Dedicated Server tipine alternatif
arayan kullanıcılar ilk olarak XServer yapısını
düşünebilir. Hem maliyet açısından daha uygun
fiyatlarda satışa sunulmakta hemde Dedicated
Server yapısı ile aynı fiziksel kaynak gücü sergilemektedir.Sunucu tarafında sanallaştırma

sistemi VMWare ESX kullanıldığından dolayı bir
çok işletim sisteminin XServer yapısına entegrasyonuda çok hızlı ve basit hale gelmiştir.Dedicated
ve VDS server tipi arasında kalan ve bu tip server yapısına alternatif hizmet tipi olarak üretilen
Xserver hizmeti esnek donanımsal ve yazılımsal
müdahale seçenekleri sunması nedeni ile her iki
sunucu tipinden bir adım öne çıkmaktadır.
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WORDPRESS KURULUM VE YAPILANDIRMA
İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
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

WordPress, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin web sitelerini
oluşturması ve kişilerin bir blog oluşturması noktasında mükemmel
bir platform olarak öne çıkıyor.
Dünyanın her yerinden milyonlarca kişi ve işletme WordPress
içerik yönetim sistemini kullanmakta. Buna bir örnek verecek olursak
ABD’de 100 milyondan fazla web sitesi ve toplamda dünya çapında
400 milyondan fazla web sitesi wordpress altyapısını kullanıyor. Dünya
genelindeki wordpress sitelerde her 17 saniyede bir mesaj yayınlanıyor.
WordPress’in sade yapısı, sosyal medya entegrasyonu, çok sayıda
tema ve eklenti seçeneği tercih edilmesindeki en önemli etkenlerin
başında geliyor. Bu aşamada WordPress sitenizin optimizasyonu konusunda gerçekleştirmeniz gereken çeşitli çalışmalar bulunuyor.
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1.Tema Seçimi

2.Hosting Hizmeti

Binlerce ücretli ve ücretsiz tema seçeneği
bulunan WordPress, web sitenizin içeriğine göre
tercih edebileceğiniz çok zengin bir çeşitlilik
sunmaktadır. Bu aşamada yapacağınız tema
seçiminde dikkatli olmak gerekli. Çünkü seçtiğiniz temanın esnek olması, esnek düzenleme
ve değişiklik yapma seçenekleri sunması kolay
kullanım ve geliştirme için önemli avantajlar
sağlamaktadır.

Bir web sitesi oluşturmak için en önemli faktör
hosting hizmetidir. Hosting hizmetinin WordPress
barınıdırma için uygun olması, web sitenizin
ulaşılabilir olması ve sağlıklı çalışması için önemli
bir faktördür.

Günümüzde, WordPress temalarında öne
çıkan bir nokta da, responsive (duyarlı) tasarım
özelliğidir. Artan mobil internet kullanımı ile
birlikte tablet ve akıllı telefon kullanıcıları gün
içerisinde internette daha fazla zaman geçiriyorlar. Sosyal medyanın yanısıra web sitelerinin
de mobilden ziyaret edilme oranlarının giderek
artması, site tasarımlarının da buna göre geliştirilmesini gerektiriyor.
Responsive (duyarlı) yapıya sahip, ziyaretçilerinizin sitenizi ziyaret ettiği platformlara göre
otomatik olarak uyum sağlayan ve en iyi görüntüleme seçeneğini sunan bir tema ile sitenizin
her platformdan daha fazla ziyaret almasını
sağlayabilirsiniz. Responsive olan bir tema, tablet ve mobil platformlarına uyumlu olduğu için
daha hızlı yüklenecek, içerikler cihaz ekranına
göre boyutlanıp sıralacaktır.

Hosting hizmetini seçerken, WordPress sitenizin aldığı trafik, içerisinde barındırdığı yazı ve görsel oranı gibi bir çok etkeni göz önünde bulundurmalısınız. Bu bilgiler doğrultusunda sitenizin
sağlıklı çalışması ve erişilebilir olması için gerekli
olan alt yapı tercihini yapabilirsiniz. Bunlar;
•

Web Hosting

•

Sanal Sunucu

•

Dedicated Sunucu

şeklinde olabilir. Henüz yeni oluşturduğunuz
ve yüksek trafik almayan bir wordpres siteniz
varsa başlangıçta web hosting hizmeti sizin için
uygun olacaktır. Bir süredir yayında olan, orta
ölçekli ve trafik alan bir wordpress siteniz mevcut
ise Sanal Sunucu, uzun süredir yayında olan ve
yüksek ziyaretçi trafiği bulunan bir web siteniz
mevcut ise bu durumda dedicated sunucu sizin
için en iyi ve sağlıklı çözüm olacaktır.
Hosting çözümleri hakkında bilgi almak ve
seçenekleri incelemek için tıklayınız.
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3.Eklentiler

4.Yapılandırma

WordPress sitenizde kullanacağınız eklentiler sitenizin performansını etkiler. Bu nedenle
kullanacağınız eklentileri iyi seçmeniz, sadece
aktif olarak kullandığınız eklentileri aktif olarak
tutmanız, geri kalanları ise kaldırmanız performans açısından faydalı olacaktır.

WordPress sitenizin kurulumu sırasında gerçekleştirmeniz gereken çeşitli yapılandırma ayarları
bulunmaktadır. Kurulum sonrası ilk yapmanız
gereken yapılandırmalardan biri kalıcı bağlantılar. Wordpress sitenizin link yapısını etkileyen
bu seçim ile arama motorlarında linklerinizin ne
şekilde listeleneceği de bir anlamda belirlenmiş
olmaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse, ilk
kurulumda link yapısı standart olarak şu şekildedir;

Yüklediğiniz ve yükleyeceğiniz eklentilerin
güncel olması, güvenlik açığı oluşturmaması
açısından oldukça önemlidir. Birkaç yıldır güncellenmemiş bir eklenti, güncel wordpress
sürümünüz ile uyumsuz olabilir, sitenizde çeşitli
hatalar almanıza veya diğer bileşenlerle uyumsuzluk sorunları oluşmasına sebep olabilir. Ayrıca wordpress tabanlı sitelere yapılan saldırıların
büyük çoğunluğu da eski ve güncel olmayan
eklentilerin yarattığı açıklar sebebiyle gerçekleştirilmektedir.
Bununla birlikte, web sitenizde gereğinden
fazla eklenti kullanmanız, yavaş yüklenmesine
ve daha fazla veritabanı sorgusu yapılmasına
sebebiyet verecektir. Bu da sitenizin kullandığı
işlemci miktarını ciddi oranda arttıracağı için
mevcut hosting paketinizdeki limitlerin yetersiz kalmasına ve erişim sorunları yaşamanıza
sebebiyet verebilir. Bu durumda çok fazla trafik
alan bir site olmadığı halde fazla cpu (işlemci) kullandığı için hosting şirketiniz tarafından
sitenizi optimize etmeniz veya farklı barındırma
çözümlerini tercih etmeniz gerektiği konusunda
geri dönüş alabilirsiniz.
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• www.websitem.com/?p=123
Ancak yapacağınız kalıcı bağlantılar ayarı sonrası bu şekilde olabilir;
• www.websitem.com/hakkımızda/
Wordpress okuma ayarlarından, web sitenizin anasayfasında kaç adet yazı yayınlanacağını
belirleyebilirsiniz. Ayrıca farklı bir sayfayı anasayfa olarak belirlemek isterseniz yine bu ekrandan
seçim yapabilirsiniz.
5.Mobil Arayüz
Ziyaretçilerinizin web sitenize mobil cihazları
aracılığı ile erişebiliyor olması, iyi bir kullanıcı
deneyimi sağlayacaktır. Sitenizin mobil uyumlu
olması, arama sonuçlarında daha iyi sonuçlar
almanıza da etki edecektir. Wordpress sitenizi
mobil uyumlu hale getirmek için Wptouch eklentisini önerebilirim. Ücretsiz ve kaliteli temaları,
zengin ayar seçenekleri ile mobil arayüz çözümü
sunuyor. Renk ve görünüm seçeneklerinde tercihlerinize göre değişiklikler yapabileceğiniz eklentinin ücretli versiyonu da mevcut.

biliyor muydunuz?
Domain Kralı Rick Schwartz, 989.com ‘u
818,181 $’a sattı. Böylece 2015 yılında
toplamda 10.5 milyon dolarlık
domain satışı yapmış oldu.
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.HTACCESS NEDİR, NE İŞE YARAR
ÖNEMLİ İPUÇLARI VE TAVSİYELER
hasanuza@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/HasanU05

Htaccess, Hypertext Access ve Apache başta olmak üzere
çoğu ağ sunucusu tarafından kullanılan web alanı üzerinde
ayar değişimleri yapılmasını sağlayan dosyadır.

Hasan UZA
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Htaccess, Hypertext Access ve Apache başta olmak üzere çoğu ağ
sunucusu tarafından kullanılan web alanı üzerinde ayar değişimleri
yapılmasını sağlayan dosyadır.
.htaccess aktivasyonu için sunucunuzun httpd.conf configürasyon
dosyasında aşağıdaki kod bloğunun aktif olması gerekmektedir;
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.s
İlgili kod bloğu paylaşımlı hosting paketlerimiz üzerinde aktif olup tarafınıza sunucu tahsis ettiyseniz ilgili .htaccess dosyanızın web sitenize
işlem sağlayabilmesi için açmanız gereken modüldür.
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1) Htaccess ile wp-admin olarak adlandırılan yönetim sayfanızı şifrelendirebilirsiniz
Bu işlem için aşağıdaki adımları kontrol etmeniz gerekmektedir.
Adım: Aşağıdaki link üzerinden MD5 boyutlu
yönetim panel şifrenizi tanımlayabilirsiniz.
http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/
Adım: Adres üzerindeki çıktıyı kopyalayıp,
masaüstünüzde .txt uzantılı dosya oluşturarak
ftp alanınıza ulaştırabilirsiniz.Ftp alanınıza ulaştırdığınız .txt uzantılı dosyanızı ftp alanı içerisinde yeniden adlandırarak “.htpasswd” olarak
değiştirmeniz gerekmektedir.
Adım: .htaccess dosyanızı açıp içerisine
aşağıdaki kod bloğunu eklemeniz yeterli olacaktır.
AuthType Basic
AuthName “Yetkiniz yok”
AutUserFile /root/httpdocs/wp-admin/.
htpasswd
<Limit GET>

Aşağıdaki kod bloğu dosya içeriğinizin korunması
hakkında sizlere yardımcı olacaktır.
<files wp-config.php>
Order allow,deny
Deny from all
</files>
3) Htaccess ile hata sayfalarınıza yönlendirme işleminizi sağlayabilirsiniz
Aşağıdaki kod bloğu ile oluşturduğunuz hata
sayfasına ziyaretçiyi otomatik olarak yönlendirebilirsiniz.
ErrorDocument 404 /error/notfound.html
4) Htaccess ile güvenlik duvarı yaratabilirsiniz
AuthUserFile /dev/null
Sunucunuz üzerindeki güvenlik duvarından
web sitenize erişim sağlamasını istemediğiniz
ipleri engelleyebileceğiniz gibi ilgili durumu
.htaccess dosyası üzerindende sunucunuzun ana
dizinine ilgili dosyayı tanımlayarak, belirttiğiniz
iplerin web sitenize erişim sağlamaması için işlem
sağlayabilirsiniz.Sunucunuza sağlamanız gereken
kod bloğu aşağıdaki gibidir;

Require valid-user
</Limit>

AuthGroupFile /dev/null
AuthName “Güvenlik Duvarı”

2) Htaccess dosyanız ile wp-config dosyanız üzerinde herhangi bir değişim sağlamaması üzere korumaya alabilirsiniz
WordPress config dosyanızın güvenliği
ile birlikte içerisindeki veritabanı bilgilerinin
herhangi bir üçüncü şahıslara ulaşmaması
açısından sağlayacağınız güvenlik durumudur.

AuthType Basic
<LIMIT GET>
order deny,allow
deny from all
allow from xx.xxx.xxx.xx
</LIMIT>
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Yukarıdaki kod bloğunda allow from ile başlayan satırda web sitenize erişim sağlamasını
istediğiniz ip değerlerini girip web sitenize ilgili
ipler üzerinden erişim hakkını tanımlarsınız.
Bu ip dışındaki iplerden web sitenize erişim
sağlanamaz duruma gelecektir. İp adreslerini
çoğaltmak için allow from satırının altına tekrar
allow from şeklinde satır ekleyerek ip işlemlerini
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çoğaltabilirsiniz.
5) .htaccess ile dizin içeriğinizi gizlemek
Yazılım içeriğiniz ve dosyalarınızı dizin üzerinden 3. Kişilerin görüntüleyememesi için aşağıdaki
kod bloğunu girmeniz yeterli olacaktır.Bu taktirde
güvenlik açığınızıda kapamış olacaksınız.
Options -Indexes

SSL Sertifika Tipleri

(DV)

Domain Validated

(OV)

Organizational Validated

Türkçe karşılığı Alan
Adı Doğrulaması
olan bu sertifika için
herhangi bir belge
gerekmemektedir.
Sadece sunucu adını
doğrulayan, dakikalar
içerisinde sağlanan
ve düşük maliyetli bir
SSL Sertifika türüdür.
DV SSL sertifikalarının
tanımlanması için sertifika içeriğinin incelenmesi yeterlidir. Bu tür
sertifikalarda, sertifikayı
veren ESHS’nin açık
adıyla beraber “DV” ibaresi açıkça yer alır.

OV SSL sertifikaları,
sunucu adı ile birlikte
bu alan adına sahip
olan firmanın bilgilerini
içerir ve bu bilgilerin
hepsi sertifikayı üreten
firma tarafından kontrol edilerek doğrulanır
ve 1-2 günlük işlemin
sonucunda üretilir. Her
ne kadar fiyatları DV
SSL sertifikalarından
fazla olsa da,
sağladığı güvenle
karşılaştırıldığında bu
fiyat farkı aslen çok
makul düzeydedir.

SSL Nedir, Nasıl Koruma Sağlar?
SSL’in tam açılımı Secure Socket Layer ‘dir. Bu sertifika
verilerin değiştirilmesini ya da özel bilgi aktarımını
sağlayan web sitelerinde, bir web tarayıcısı ile web
sunucusu arasında benzersiz şifreli bir bağlantı
oluşturur. Teorik kırılamaz bir şifreleme algoritması /
teknoloji kullanılmaktadır. SSL Sertifikası kullanmanın
temel amacı hassas bilgileri korumaktır. SSL sertifikası
tarayıcıdan gönderilen bilgileri şifreler ve hacker ve
diğer siber hırsızlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle özellikle e-ticaret sektörünce olmazsa olmaz bir
güvenlik korumasıdır.

SSL’in SEO Avantajı Var Mı?
Google’ın, SSL sertifikası sahibi web sitelerine öncelik
tanıyacağına dair yaptığı açıklama sonrası bu konu

(EV)

Extended Validated
EV SSL, güvenlik düzeyi
en yüksek olan ve sertifika sahibi firmanın
fiziksel, hukuki ve
ticari varlığıyla beraber çok kapsamlı
kurumsal doğrulama
süreçlerini sağlayan
sertifikalardır.Bu sertifikalarda tarayıcı üzerinde adres çubuğunda
güvenilir site niteliği
taşıyan yeşil renkli bir
gösterim belirecektir.
Bu da kullanıcılar için
yüksek güvenlikli bir
siteye bağlandıklarının
onayıdır.

ciddi oranda önem kazandı. SSL sertifikası sahibi web
sitelerinin güvenli olarak sınıflandırılması ve arama
sonuçlarında öncelik sahibi olacak olmalarıkullanıcıları
SSL kullanmaya yönlendirecektir.

SSL Sertifika Seçimi Neye Göre Yapılır?
Üstte 3 farklı SSL Sertifika türü hakkında temel bilgilerin yer aldığı kutuları görebilirsiniz. Standart projeleriniz ve basit seviyedeki çalışmalarınız için DV SSL
kullanabilirsiniz ancak yüksek oranda kullanıcı bilgisi
veya farklı teknik, kişisel veya özel bilgiler içeren bir
platform için OV veya mümkünse EV SSL kullanmanız
tavsiye olunur. Çünkü bu SSL türleri daha yüksek güvenlik ve kontrol aşamalarından geçerek üretilir ve EV
SSL’de tarayıcının adres çubuğunda yeşil renkte çıkan
bar ile kullanıcılarınıza güven vermenize olanak tanır.

75

WORDPRESS GÜVENLİK EKLENTİLERİ

VE ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
muratcan@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratcnAKTAS

WordPress siteniz için kullanabileceğiniz güvenlik eklentileri,
alabileceğiniz güvenlik önlemleri ve web sitenizin güvenliğini
arttırmak için htaccess ile yapılabilecek işlemlerden
bahsedeceğiz.

Murat Can AKTAŞ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Bu makalemizde WordPress siteniz için kullanabileceğiniz güvenlik
eklentileri, alabileceğiniz güvenlik önlemleri ve web sitenizin güvenliğini arttırmak için htaccess ile yapılabilecek işlemlerden bahsedeceğiz.
Makalemizdeki işlemleri uygulamadan önce mutlaka FTP ve veritabanı
yedeklerinizi almanızı öneriyoruz. Öncelikle eklentileri ve özelliklerini
inceleyelim:
Login Lockdown
Login Lockdown eklentisi web sitenizin yönetici paneline giriş
yaparken belirleyeceğiniz sayıda hatalı giriş yapıldığında hatalı giriş
yapan bilgisayarı geçici olarak bloklamaktadır. Eklentiyi web sitenize
yüklemek isterseniz buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
Eklentiyi yükleyip etkinleştirdiğinizde WordPress yönetici panelinizdeki “Ayarlar” menüsünde bulunan “Login LockDown” sayfasından
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Eğer 3 kez hatalı giriş yapılması sizin için az
veya fazla değer olarak görünüyorsa ayarlardaki
“Max Login Retries” kısmındaki “3” değerini güncelleyebilirsiniz. Bu değer maksimum giriş denemesini ifade etmektedir. Bu ayarı “3” değerinde
bırakmanız ve WordPress yönetici panelinizin
giriş sayfasında 3 kez hatalı giriş yaptığınızda
“We’re sorry, but this IP range has been blocked
due to too many recent failed login attempts.
Please try again later.” uyarısı görünecektir.
Blok süresi varsayılan olarak 60 dakika
şeklindedir; ancak bu değeri değiştirmek isterseniz “Lockout Length (minutes)” kısmında
“60” değerini değiştirebilirsiniz. Bu ayar hatalı
giriş yapıldıktan sonra bloklanan kişinin sisteme
girişinin kaç dakika boyunca engelleneceğini
ifade etmektedir.Ayarları düzenledikten sonra
“Update Settings” tuşuna tıklayıp ayarlardaki
değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz.
“Currently Locked Out” kısmında ise web
sitenize hatalı giriş yaptıktan sonra bloklanan IP
adreslerini ve bloklama işleminin sona ermesi
için kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
Bad Behavior
Bad Behavior eklentisi web siteniz için spam
düşmanı bir eklentidir. Eklenti, web sitenize giriş
yapan spam ziyaretleri ve yorumları engellemektedir. Akismet eklentisinin alternatifi olarak da
ifade edebiliriz. Eklentiyi web sitenize yüklemek
isterseniz buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
Eklentinin ayarlarını yönetici panelinizdeki
“Ayarlar” menüsünde bulunan “Bad Behavior”
sayfasından değiştirebilirsiniz. Eğer beyaz
listeye tanımlama yapmak isterseniz “Ayarlar”
menüsündeki “Bad Behavior” sayfasını kullanabilirsiniz.

Acunetix WP Security
Acunetix WP Security eklentisi, web siteniz ile
ilgili bazı güvenlik işlemleri uygulayabilmekte ve
web sitenizin güncel durumu hakkında raporlar
verebilmektedir.
WordPress sitenizin kurulumunu tamamladıktan sonra bu eklentiyi kullanmanız halinde
eklenti size yapmanız ve yapmamanız gereken
işlemler konusunda bilgiler sunmaktadır. Örneğin FTP’deki dosyalarınızın CHMOD değerlerini
incelemekte ve bu değerler ile birlikte eklentinin
önerdiği CHMOD değerlerini de belirtmektedir.
Eğer FTP’de dosyalar ile tek tek uğraşmak istemezseniz eklenti size tek tuş ile önermiş olduğu
CHMOD değerlerini kullanarak güncelleme işlemi
yapabilmenizi sunmaktadır.
Eklentinin sunduğu özellikler bununla sınırlı kalmıyor. Web siteniz ile ilgili PHP versiyonu,
MySQL versiyonu, PHP Memory Limit, PHP Max
Upload Size, PHP Max Post Size, PHP Max Script
Execute Time gibi bilgileri sunabilmektedir.
Bir diğer özellik ise web sitenize giriş yapan
ziyaretçilerin listelenmesidir. Bu özellik sayesinde
web sitenizin ziyaretçilerinin hangi ülkeden, ne
zaman, hangi IP adresiyle, hangi sayfalara giriş
yaptıklarını inceleyebilirsiniz.
Eklentinin veritabanı yedekleme özelliği de bulunmaktadır; ancak herhangi bir sorun yaşamamanız için MySQL veritabanı yedekleme işleminizi bu sayfadaki anlatıma göre de uygulamanızı
önermekteyiz.
Eklentiyi kurduktan sonra WordPress yönetici
panelinizdeki menüde bulunan “WP Security”
kısmını kullanarak eklentinin özelliklerini kullanabilirsiniz.
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Rublon Eklentisi
Belirtilen eklentilere ek olarak Rublon eklentisini de incelemenizi öneririz. Bu eklenti WordPress sitenizde giriş ve çıkışları kontrol etmektedir. Eklenti hakkında ayrıntılı bilgi için buraya
tıklayabilirsiniz.

üzerinden giriş yapınız ve eski yönetici hesabınızı siliniz. Silme işlemi yaparken “Tüm içeriği
bağla” bölümünde yeni yönetici hesabınızı seçip
yazılarınızın yeni yönetici hesabınıza yazılarınızın
transfer edilmesini sağlayabilirsiniz.
Belli Aralıklarla Şifrelerinizi Güncelleyin

Tabi web sitemizin güvenliğini sadece eklenti kullanarak sağlayamayabiliriz. Bu nedenle
WordPress sitenizin güvenliği için birkaç konuya
daha değinmek istiyorum.
“Admin” Kullanıcı Adını Silin
Web sitenizin kurulumunu tamamladınız ve
web siteniz kullanıma hazır durumda; ancak
atlamamanız gereken bir nokta var. Birçok web
site sahibi, web sitelerinde “admin” kullanıcı
adını kullanmaktadır. “admin” kullanıcı adı yerine
farklı kullanıcı adları kullanmanızı öneriyoruz.
“admin” kullanıcı adını “admin” hesabına giriş
yaparak silmeniz mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle WordPress yönetici panelinizdeki
“Kullanıcılar” menüsünde bulunan “Yeni ekle”
sayfasından yeni yönetici hesabı tanımlamanız
gerekmektedir. Hesabı tanımlarken “Rol” kısmında “Yönetici” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Yeni yönetici hesabınızı tanımladıktan sonra
“Kullanıcılar” menüsüne yeni yönetici hesabınız
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Web sitenizin güvenliğine katkıda bulunmanın
en etkili yollarından birisi de sürekli aynı şifreyi
kullanmamaktır. WordPress yönetici hesabı, MySQL veri tabanı ve FTP şifrelerinizi düzenli olarak
güncellemenizi, şifrelerinizin en az 8 karakterli
olacak şekilde büyük-küçük harf ve sayı içermesini öneririz. Belirleyeceğiniz şifrelerin birbirinden
farklı olmasında fayda vardır. Tabi şifrenizi güncelleyeceğiniz sistem özel karakter kullanmanıza
izin veriyorsa şifrenizde “?”, “*”, “_” gibi karakterler
kullanmanız da faydalı olacaktır.
Yönetici Hesabınıza Özel E-Posta Hesabı
Açın
Web sitenizdeki yönetici hesabınıza özel
e-posta hesabı açın ve mümkünse web hosting
hizmetinizde sunulan “@siteadresiniz.com” uzantılı e-posta hesabı açın. Bu e-posta hesabınızın
şifresini önceki önerimizde de belirttiğimiz gibi
sık sık güncelleyin.

Yönetici Panelinizin Girişine Ekstra Şifre
Tanımlayın
Yönetici panelinize giriş yapılmasında ekstra
şifre kullanarak yönetici paneliniz için güvenlik
önlem alabilirsiniz. Tabi burada kullanacağınız
kullanıcı adı ve şifrenin WordPress yönetici
hesabınızdaki kullanıcı adı ve şifreden farklı
olmasını öneriyoruz.
Ekstra şifreleme işlemi için öncelikle http://
www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/
adresine giriş yapıyoruz. “Username” kısmına
ekstra şifre için kullanmak istediğiniz kullanıcı
adınızı yazınız. Bu kullanıcı adının web sitenizdeki kullanıcılar içerisinde yer alması gerekli
değildir, herhangi bir kullanıcı adı yazabilirsiniz.
“Password” kısmına ise ekstra şifre penceresinde kullanmak istediğiniz şifresi yazınız ve “Create .htpasswd file” tuşuna tıklayınız.
Tıkladıktan sonra “kullanıcıadınız:şifrenizinşifrelenmişhali” şeklinde bir şifre size sunulacaktır. Bu metni kopyalayınız ve yeni bir metin
dosyasına yapıştırınız. Dosyayı “.htpasswd”
ismiyle kaydediniz.Kaydettiğiniz dosyayı FTP’deki “httpdocs” klasörünün bulunduğu dizine(root
dizinine) yükleyiniz.
“.htpasswd” dosyasını yükledikten sonra
“.htaccess” dosyası hazırlamamız gerekecektir.
Bunun için yeni bir metin belgesi daha açınız
ve aşağıdaki kodları yapıştırınız. Eğer mevcut
olarak bu dosyanız varsa dosyayı açıp düzenleyiniz; ancak dosyada bulunan eski kodlarda
düzenleme yapmayınız, dosyayı düzenlemeden
önce eski halini mutlaka yedekleyiniz ve “natro.
com” kısmını kendi web sitenize göre düzenlemeyi unutmayınız. Aşağıdaki kodları “.htaccess”
dosyanıza yapıştırdıktan sonra yönetici panelinize giriş yaparken “.htpasswd” dosyanıza
tanımlanan kullanıcı adı ve parola sorulmuş

olacaktır.
ErrorDocument 401 default
AuthUserFile /home/natro.com/.htpasswd
AuthName “Site”
AuthType Basic
<Files “wp-login.php”>
require valid-user
</Files>
Eğer .htaccess dosyasını yükledikten sonra web sitenizdeki yazılar açılmıyorsa “Ayarlar”
menüsündeki “Kalıcı Bağlantılar” sayfasında bulunan “Genel ayarlar” bölümünden sizin için uygun
olan link yapılandırmasını seçiniz ve ayarları kaydediniz. Ayarlarınızı kaydettikten sonra FTP’deki .htaccess dosyanız bu ayarlar için otomatik
olarak güncellenecektir.
FTP’de bulunan ve düzenlediğiniz ayarlar ile
otomatik olarak güncellenen .htaccess dosyasına
az önce belirtilen kodları tekrar eklemeniz halinde hem yazılarınızın görünmeme sorunu çözülecektir ve yönetici panelinize giriş yaparken ekstra
kullanıcı adı ve şifre penceresi görünecektir.
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Güncellemeleri Takip Edin
WordPress sitenizin güvenliğine katkıda bulunan farklı bir konu ise WordPress sürümünüzün
güncel olup olmadığını kontrol etmenizdir. Güncellemeleri WordPress sitenizin yönetici paneli
üzerinden veya WordPress’in destek sitesinden
takip edebilirsiniz. Bu durum WordPress sitenizde kullandığınız eklentiler için de geçerlidir.
Kullandığınız eklentilerin sürümlerinin güncel
olduğuna emin olunuz. Güncellemeleri takip
etme önerimiz sadece WordPress yazılımı için
değil; Joomla, SMF vb yazılımlar için de geçerlidir.

Lisanslı İşletim Sistemi ve Güvenlik
Yazılımları Kullanın

Web siteniz ile ilgili aldığınız tüm önlemlere
rağmen web sitenizi düzenli olarak yedeklemenizi öneririz. Yedekleme işleminizi veritabanı ile
FTP için ayrı uygulamanızı ve bu işlemi haftada
en az iki defa uygulamanızı öneririz.

Bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz işletim
sisteminin lisanslı işletim sistemi olmasını öneriyoruz. Tabi sadece lisanslı işletim sistemi kullanmanız yeterli olmayacaktır. Lisanslı işletim sistemi
önerimize ek olarak lisanslı güvenlik yazılımları
kullanmanızı da öneriyoruz. Kullandığınız lisanslı
güvenlik yazılımıyla belli aralıklarla bilgisayarınızda geniş çaplı taramalar yapmanızda fayda vardır.
Lisanslı yazılımları internetteki e-ticaret siteleri
ve size yakın bir teknoloji mağazasından satın
alabilirsiniz.

Çıkış Yapın

Şifre Korumalı Kablosuz Ağ Kullanın

Dışarıda herhangi bir yerde size ait olmayan
bir bilgisayar üzerinden web siteniz için işlem
yapmanız gerekebilir. Bu durumda şifre gibi
önemli bilgileri kullanırken ekran klavyesi ku-

Bilgisayarınızı bağlamış olduğunuz kablosuz
ağın şifre korumalı olup olmadığını kontrol ediniz(WPA, WPA2 gibi)

Düzenli Olarak Web Sitenizi Yedekleyin
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llanmanızı öneriyoruz. Eğer bu önerimiz sizin için
sıkıcı bir öneri gibi geliyorsa web siteniz ile ilgili
işlemleri yaptıktan sonra web sitenizin yönetici
panelinden mutlaka çıkış yapmanızı ve kullandığınız internet tarayıcısının geçmişini silmenizi
öneriyoruz.

biliyor muydunuz?
Hosting Dergi geçtiğimiz 1 yılda yayınlanan 11
sayısında, 100.000 kişi tarafından okundu ve
300.000’den fazla tekil sayfa tirajı aldı.
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HATA KODLARI NEDEN ALINIR
NASIL ÇÖZÜM SAĞLANABİLİR?
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Hosting Dergi’nin 11. Sayısında ele aldığımız web sitesinde
alınan hatalar ve çözümleri adlı makalemin diğer bölümüne
bu sayımız içeriğinde yer vereceğim.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Web sayfası bulunamıyor (HTTP 400)
http hataları genellikle bir web sayfasını görüntüleme girişimi
sırasında sorunlarla karşılaşırken çıkan hatalardandır. Giriş sağladığınız
web sitesi tarafından web tarayıcınıza gönderilir. http 400 web sunucusuna bağlanabiliyor ancak web site adresindeki (URL) bir sorun olması
nedeniyle web sayfasını bulamamasından kaynaklanmaktadır. Bu
hata genel olarak web site adresinin yanlış yazılmasından dolayı görüntülenir. Adresi doğru yazdığımızdan emin olarak erişimi tekrar kontrol
edebiliriz.
http 403 Web sitesi bu web sayfasını görüntülemeyi reddetti
Sitenize ait dosyalarınız hazır ve almış olduğunuz hosting hizmetinize dosyalarınız aktardığınızda internet tarayıcısı üzerinden site adresinizi yazarak erişim sağlamak istediğinizde 403 forbidden hata kodunu
alıyorsanız bu sitenizde bir index.html, index.asp, default.asp vb. index
ana sayfasının bulunmamasından kaynaklı alınabilmektedir.
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Sitenize giriş yapmak istediğiniz tarayıcı
web sunucunuza bağlanıyor ancak web sitesini
görüntülemek için bir izne sahip olmadığı için
sayfa görüntülenemiyor. Buna ait bir çok sebep
olabilir bu sebepleri sıralayacak olursak şu
şekilde;

istediği içeriği görüntülemeyecek şekilde ayarlanmadığını gösterir. Örnek verecek olursak
internet tarayıcınız, video uzantısı (avi, mp4) olan
bir dosya istiyor, ancak web sitenize bir HTML
uzantılı dosya aradığını bildiriyor ise bu hatayı
alabilirsiniz.

• Web sitesinin yöneticisi sayfanızı görüntülemeniz için size izin vermesi gereklidir veya web
sunucusu genel olarak web sayfasına istek kabul etmiyor olabilir. Böyle bir durumda sunucu
yönetiminizin olduğu kişi ya da firma ile irtibata
geçmeniz gerekmektedir.

İnternet tarayıcısı bu web sayfası biçimini
okuyamıyor (HTTP 406)

• Erişim sağlamaya çalıştığınız web sitesi
hazır bir taslak olarak hazırlanmış ya da arama
motoru gibi bir program tarafından oluşturulmuş bir sayfadır ve sunucu üzerinden bu
sitenin görüntüleneceği klasörler web sitesinin
yöneticisi tarafından düzgün yapılandırılmadığı
için olabilmektedir.
• Web sitesine temel erişim adresi alanadınız.
com olarak yazmışsınızdır, açıklama kısmında da
belirttiğim gibi index.html, index.asp, default.
asp vb varsayılan bir sayfa olmadığı için siteyi
görüntülemenizde ve dizin listelenmesine izin
vermiyor olabilir.
HTTP 501 veya 505 Web sitesi web sayfasını görüntüleyemiyor
501 hatayı ziyaret etmek istediğiniz web
sitesini kullanmış olduğunuz web tarayıcısının

http 406 hatasını aldığınızda kontrol etmeniz
gereken kullanmış olduğunuz browserinizdir.
Tarayıcınız internet sitenizden bilgileri alabiliyor
ancak almış olduğu bilgileri tarayıcınızın görüntüleyemeceği bir biçimde almasından dolayı size
böyle bir hata veriyor. Bunun için kullandığınız
içeriğine uygun tarayıcı üzerinden sitenize erişimde yaşanan problemleri test edebilirsiniz. Bazı
içerik yazılımlarında tarayıcı bazlı görüntü bozukluklarının ve belli başlı bölümlerde uyuşmazlık
olmasının sebebi bu durumdan kaynaklanmaktadır.
Bu hatanın bir diğer anlaşılacak kolu ise kullanmış olduğunuz hosting ya da sunucu hizmetleri üzerinde modsecurity eklentisinin güvenlik
nedeniyle arttırılmasından kaynaklanabilmektedir. Bu yüzden içerik yazılımınız posttan bir veri
yollarkan bazı verileriniz bu güvenliğe takılarak
hata verebilmektedir. Bu hata için çözüm yolu
olarak sitenize ait index sayfanızın bulunduğu
kök dizinince bir .htaccess isimli bir dosya oluşturarak bu dosya üzerinden düzenleme yaparak
yaşamış olduğunuz bu problemi giderebilirsiniz.
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whatsmydns.net, bir alan adının IP adresi ve DNS kayıt bilgilerini kontrol etmek için
kullanabileceğiniz bir DNS arama ve sorgulama aracıdır.
Bu araç sayesinde alan adınıza yaptığınız değişiklikler sonrası DNS değişikliklerinizin
mevcut durumunu kontrol etmenizi sağlar.
Servisi kullanmak için altta yer alan “Siteyi Ziyaret Et” butonuna tıklayabilirsiniz.
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HideMyAss

HideMyAss VPN servisini kullanarak tüm online gizliliğinizi koruyabilir ve dünyanın
farklı yerlerindeki erişimi engellenen içeriklere erişim sağlayabilirsiniz.
Toplu wifi bağlantılarıda bile, tam güvenliğin keyfini çıkarabilir, kişisel şifreler, banka
hesabı ve kredi kartı bilgilerinizi korsanların çalmasını engelleyebilirsiniz.
Servisi kullanmak için altta yer alan “Siteyi Ziyaret Et” butonuna tıklayabilirsiniz.
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SEO’NUN YENİ NESİL REKABETİ İLE
İŞLEYİŞ VE REKABET FARKLILIKLARI
roman@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/romanadamita

SEO, gittikçe büyüyen ve aynı anda profesyonelliği günden
güne artan bir sektör. İnsanlar artık neleri ve kimleri seçmeleri gerektiğini daha iyi algılayabiliyor.

Roman Adamita
Seo Specialist at
Webtures
W : picardes.com

SEO sektörünün büyümesi şüphesiz ki Google’ın başta olmak
üzere diğer büyük arama motorlarla birlikte dev bir yapı oluşturmuş
durumda olmalarıdır. Son zamanlarda Google ile Yandex büyük bir
savaş sürdürmektedir.
Internet’in devi Google, Türkiye’de pazar payı yüzde 90’a düşerken, Yandex’in yüzde 8’e yükselmesiyle rekor kırdı.
Kaynak: http://www.rankingtr.com/en/rankings/search-engines.html
Geçtiğimiz günlerde yan sayfada gördüğünüz üzere Google’ın
Türkiye’deki pazar payı ilk kez yüzde 90 altına indi. Yandex ise ilk kez
yüzde 3’ten, yüzde 8’e kadar yükselip rekor kırmayı başardı.
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İnternet çağı hızla büyüyor
Yukarıda görüldüğü üzere bu oran yıldan yıla
hızla büyüyor. İnsanlar artık istediği, ihtiyaç duyduğu her şeyi internet’ten araştırmakla meşgul
oluyor. Kimileri internet’te olup biten bitenleri
inceler, kimileri mesajlaşır, kimileri ise alışveriş
yapmaktadır. Bunun en büyük pazar payı ise
elbette ki Arama Motorları ve Sosyal Medya
devleridir.
2015 yılında reklamlar konusunda en çok
aktif duran ve oldukça büyük bir bütçe elde
eden sektör Sosyal Medya’dır. İnsanlar zamanın
büyük bir kısmını sosyal medya’ya veriyor,
dolayısıyla web sitesi sahipleri girişimciler de
başarı elde edebilmek için bazı sektörlere yatırım yapmak durumunda kalıyorlar. Ve bunun
baş ucunda elbette SEO var!
Telefon, Tabletler ve olmazsa olmaz sevgili
bildirimleri
İnternet kullanım oranı rekor kırdığı gibi telefon ve tablet kullanım oranları artış gösteriyor.

Özellikle We Are Social’in bu yıl hazırladığı Evrensel İstatistiklere bakılırsa teknoloji de hızla yayılmaya devam ediyor. Elbette teknoloji olmadan da
Arama Motorları, Sosyal Medya vs. olmazlar. Aynı
şekilde bir web siteye SEO öpücüğü verilmeden
bir yere ulaşması neredeyse imkansızdır.
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015 (buradan alakalı herhangi bir görsel seçip eklenebilir)
Pazarlama ve Reklamcılık ile ilgilenenler bunu
büyük bir fırsat görüp, müşteri kazanmak için
her yolu deniyorlar. Bazı firmalar bunu başarabiliyor, bazıları ise kendilerinden nefret ettiriyor.
İşte burada başarı elde edebilmek için uzmanlık
gerektirir. Ve böylece “Rekabet” başlar.
Rekabet’in büyümesi ve insanlara olan
algısı
Çok net bir şey belirtmek gerek; Rekabet’in
içerisinde yer almazsanız, kaybedersiniz.
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Google’da her saniyede binlerce aranma
yapılır ve doğal olarak üst sıralardaki olan siteler
tercih edilir. Siteniz birinci sayfada olmazsa, yok
sayılıyorsunuz. Ne mı yapmalısınız? Elbette bir
an önce stratejik çalışmalarınıza başlamalısınız.
Burada devreye yine SEO girer. Marka bilinirliğini artırmak, rekabeti yükseltmek için ve rakipleri devirmek için olmazsa olmazlar arasında
SEO’dur. Peki neden SEO? Kısa ve net; Kalıcıdır.
Yeni nesil SEO hangi kriterlerden oluşur?
○ Doğru hedef seçimi - Siteye her türlü
içerik yazmak yerine uzman olduğunuz sektör
hakkında içerikler üretin.
○ Web sitesi yapısı ve içeriği - Hedef kitlenize uyumlu bir site yapısı ve içerikleri olabildiğince yararlı olmasına dikkat edin. Özellikle bir web
sitenin kolay ve ulaşılabilir olmasını sağlayın.
Sade olması, hem hoş karşılanır hem de gezinme açısından kolaylık sağlar.
○ İçerik Pazarlaması - Kitleye göre değişebilen bir yapısı var. Gerek mobil SMS gerekse
e-mail’den içerik pazarlaması gerçekleştirin.
(Bunu çok sık yapmayın, haftada bir iki kere
kendinizi hatırlatmanız kafidir.)

Google’da hemen zirveye çıkar algısını yok edin.
Bu durum kullanıcının içeriği ne kadar önemsediğine bağlı aslında. Eğer içeriği faydalı buluyorsa
bir de bunun yanında göz kamaştırıcı görseller
varsa kazanmışsınızdır.
Görsel ve videoların içerikler yanında bulunması sitede kalma süresini artırabilir ve bu sayede site daha hızlı yükselir. (Google Arama Motoru
Robotu Algısı: Kullanıcı bu sitede uzun kaldı, ben
bu siteyi üst sıraya taşımalıyım.)
○ Sosyal Medya - Bu dönemde her sektörün
sosyal medya sayfaları bulunması ve aktif kullanılması önemlidir. Bunu neden söylediğimi
başarılı rakiplerinizden öğrenebilirsiniz. Hatta
bulabileceğiniz tüm sırları sadece rakiplerinizden
edinirsiniz. Ayrıca takipçi kitlenizi anlamak için;
https://twitter.com/Picardes/status/617672684781105152
○ Yenilikçilik - Daima farklı stratejiler üretin.
Yeni şeyler keşfetmekten bıkmayın, aç olduğunuz
zamanlar yemek istediğiniz gibi keşiflere doymayın. Farkındalık yaratmak, sizi asıl başarılı yapan
tek şeydir.

○ Görsel & Video - İçerikler uzun olursa

89

BULUT BİLİŞİM VE SİBER GÜVENLİK
BULUT BİLİŞİMİN SİBER GÜVENLİK İLE İLİŞKİSİ
bahtiyarb@gmail.com

linkedin.com/in/romanadamita

Bulut bilişimin sunmuş olduğu yüksek işlem kapasitesi
birçok suçlunun ilgisini çekmiş ve çeşitli bilişim suçlarının
işlemesinde bulut bilişim etkin olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Farklı bilişim suçlarında bulut bilişimin farklı
özelliklerinin daha öne çıktığı ve daha etkin kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Bahtiyar BİRCAN
Barikat Akademi
bahtiyarbircan.com

YAZI DİZİSİ - 2

Bulut bilişimin sunmuş olduğu yüksek işlem kapasitesi birçok
suçlunun ilgisini çekmiş ve çeşitli bilişim suçlarının işlemesinde bulut
bilişim etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Farklı bilişim suçlarında
bulut bilişimin farklı özelliklerinin daha öne çıktığı ve daha etkin kullanıldığı gözlemlenmektedir.

Dağıtık Servis Dışı Bırakma Saldırıları (DDoS):
Bulut Bilişim’in sunmuş olduğu yüksek bant genişliği ve yüksek
işlemci gücü kaynakları ve bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan hizmetler aynı zamanda saldırı için de uygun ortamı yaratmaktadır.
DDoS saldırıları için gereken işlemci ve bant genişliği ihtiyacı bulut
bilişim hizmeti sunan firma hizmetlerinin köle olarak kullanılması ile
önde gelen bulut bilişim hizmet sağlayıcıları üzerinden DDoS saldırıları
gerçekleştirilebilmektedir.
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Bu saldırılarda saldırganlar saldırı yaptıkları
sistemler ile doğrudan hiçbir iletişime geçmemekte ve bütün saldırılar için bulut bilişim üzerindeki sunucuları kullanmaktadır. Bu sayede

saldırıya uğrayan kurum tarafında saldırı kaynağı
olarak bulut bilişim servis sağlayıcısı gözükmekte
ve saldırganların asıl adresi tespit edilememektedir.

Şekil-1 Bulut üzerindeki sistemler ile DDoS saldırısı

Botnet Kontrolü:
Temelde birçok bilgisayarın tek bir noktadan kötü amaçlar doğrultusunda yönetilmesini
sağlayan botnet amaçlanan saldırı ya da kötücül yazılım uygulamasının etkisini arttırmak ve
önlenebilirliğini zorlaştırmakta kullanılmaktadır.
Önde gelen bulut bilişim hizmet sağlayıcıları
botnet kontrolü için kullanılarak zombi makinalara komut ulaştırılmasını sağladıkları bu servisler üzerinden sosyal ağları da kullanarak zombi

bilgisayarlara gönderilen emirleri güncellediği
raporlanmıştır.
Bulut bilişim hizmet sağlayıcıların botnet kontrolüne yönelik önlemlerinin deneylerle değerlendirilmesi sonucunda ise eksik konfigürasyon
ve güvenlik önlemleri sebebiyle basit saldırı
tiplerinin bile bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarının
güvenlik sistemlerinde bir tepkiyi tetiklemediği
tespit edilmektedir.
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Şekil-2 Bulut tabanlı botnet kontrol ekranı

Şifre Kırma:
Yüksek işlemci gücü gerektiren uygulamalarda olumlu sonuçlar sağlayan bulut bilişim
teknolojisi aynı güce ihtiyaç duyulan şifre kırma
işlemleri için de uygun ortam sağlamaktadır.
Günümüzde adanmış kaynaklarla çok uzun
süren şifre kırma testlerinin bulut bilişim tek-
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nolojisi ile çok kısa sürelerde ve uygun ücretlerle
gerçekleştirildiği hizmetler bile sağlanmaktadır.
Söz konusu hizmetler şifre kırma işlemlerinde
özellikle yeni nesil grafik işlemcilerinin de hızlandırıcı bir faktör olarak ortaya çıktığına aynı zamanda kanıttır.

Şekil-2 Bulut tabanlı botnet kontrol ekranı

Reklam Amaçlı İstenmeyen E-posta
(Spam) Gönderimi:

şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Yüksek bant genişliği ihtiyacı olan spam
hizmetleri botnet kontrolü ile zombi bilgisayarlar ya da bulut bilişim hizmet sağlayıcıları
üzerinden anonimize edilmiş ve daha yoğun bir

Elektronik posta trafiğinin çoğunluğunun oluşturan spam epostalarının önlenmesi için uygun
filtreleme algoritmaları oluşturabilmek amacıyla
spam toplama faaliyetleri yapılmaktadır.

93

Şekil-3 Bulut tabanlı spam gönderme ekranı

Virüs ve Zararlı Yazılımların Üretilmesi
ve Dağıtımı:
Bulut bilişim hizmeti ile sağlanan disk alanları aynı zamanda virüs ve zararlı yazılımların
üretimi, saklanması ve dağıtımı için de kullanılmaktadır.
Güvenlik zafiyeti bulunan bulut bilişim
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operatörlerinin güvenlik sistemleri söz konusu
yazılımların dağıtımı ve paylaşımında gerekli
otomatik reaksiyonları göstermemekte ve bu
yazılımlar daha hızlı bir şekilde yayılabilmektedir.
Yazılımın dağıtılmasının tespiti ve engellenmesinin daha uzun süreler alması için hafta sonu ve
tatil günleri seçilmektedir.
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WEB SİTE HIZINIZ TÜKETİCİ VE
ZİYARETÇİ DAVRANIŞINI NASIL ETKİLER?
ertugrul@hostavrupa.net

www.twitter.com/ertugrulh

Google’ın sayfa yüklenme hızının 737 milisaniye veya 5.6 MB
büyüklüğe sahip Amazon’un 3.19 saniye olduğunu biliyor
musunuz?

Ertuğrul
HALİLZADE
HostAvrupa
CEO / Founder

Google’ın sayfa yüklenme hızının 737 milisaniye veya 5.6 MB
büyüklüğe sahip Amazon un 3.19 saniye olduğunu biliyor musunuz?
Bu değerler web sitelerinin yüklenme hızının önemini gösterebildiği
gibi Google’ın takıntısı olduğu birçok kişi tarafından da kabul gördüğünü göstermektedir.

Ne Kadar Kötü Olabilir?
Web sitelerinin hızını denetleme noktasında Google tam anlamıyla
büyük kardeş gibi. Sitenizin ne kadar hızlı çalıştığını kontrol etmek
amacıyla sitenizi sürekli test eder.
Web sitesi hızı Google’ın puanlama sistemindeki 200 den fazla
etkenden birisidir ve Google üzerinde üst sıralarda çıkmak küçük işletmeler başta olmak üzere birçok işletme için önemlidir. Kullanıcılar hızlı
siteleri, Google ise kullanıcıları seviyor.
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Yakın zamandaki Google’ın güncellemeleri
ile birlikte web sitenizin mobil uyumluluğu da
önem taşımakla beraber yavaş mobil uyumlu
web sitelerini bekleyen diğer bir tehlike ise arama sonuçlarında görünmemek.
Yavaş yüklenme, aynı zamanda kullanıcı
deneyimini de oldukça düşürüyor. Kullanıcılar
yavaş yüklenen sitelere tahammül gösteremiyorlar. Amerikalı şirket Radware ‘ in araştırmasına göre potansiyel müşterilerin %51‘i yavaşlık
sorunu nedeniyle hiçbir ürün satın almadan
siteyi terk ediyorlar.

Kötü ama neden? Bu durumu nasıl
düzeltebilirim?
Optimize edilmemiş görüntüler: Siteniz
için yüksek çözünürlüğe sahip görselleri seçebilirsiniz ancak bunları özel yazılımlar ile küçültmeden sadece biçimini küçültmeniz, sitenizdeki
yavaşlığın ana sebeplerinden birisi olabilir.
Web sitenizin tasarımı: Web siteniz çok
yaratıcı bir tasarıma sahip olabilir. Tek bir yerde
her şeyi sunmak isteyebilirsiniz ama bu da web
sitenizde yavaşlığa sebep olabilir.
Reklamlar: Web sitenizde yayınladığınız
reklamlar sizin için elbette önemli olabilir. Unut-

mamalısınız ki reklam sayısı arttıkça web sitenizin
yüklenme süresi de bir o kadar artacaktır.
Büyük kod yapısı: Gereksiz, kullanmadığınız
veya daha kısa yazılabilecekken uzunca yazılmış
ve hantal durumdaki kod parçaları sitenizde
yükleme hızını yavaşlatabilir.
Harici görseller, eklentiler: Web sitenize
siteniz dışında çektiğiniz bir dosya var ise dosya
kaynağı yavaşladığı zaman web siteniz de aynı
yavaşlığı yaşayacaktır.
Hosting Servisi: Web sitenizin hızını etkileyen
en büyük etkenlerden birisidir. Eğer yurtiçinde
faaliyet gösteriyorsanız yurtiçi sunucuları olan
bir firmadan hizmet almanız web sitenizin hızlı
açılması konusunda oldukça etkili olacaktır.
Eğer paylaşımlı bir Hosting servisi kullanıyorsanız ve web sitenizin ziyaretçi sayısında bir artış
var ise bu noktadan sonra sanal bir sunucu veya
sadece size özel bir dedicated sunucu kullanmanın vakti gelmiş olabilir.
Web sitelerinizin hızını test etmek isterseniz
Google PageSpeed Insights aracını kullanabilirsiniz.
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CRYPTO 101 – [3] DES’E YÖNELİK
SALDIRILAR, 3DES VE AES METODLARI
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

Bir önceki yazımıda DES (Data Encryption Standart) algoritmasının
tarihini ve derinlemesine teknik analizini gerçekleştirmiştik. Şüphesiz ki
bu analiz daha da derinlemesine gerçekleştirilebilir, detaylarına girilmeyen Initial Permutation, Expansion gibi fonksiyonların look-up table’ları
ve algoritmaları ele alınabilirdi.
Bu noktada “derinlemesine” kelimesine bir sınır getirerek, detaylara
boğulmaktan uzaklaşıp olayı anlayacak düzeyde yakından analiz gerçekleştirmeye çalıştık. Umuyorum ki tarihin bilinen en eski block cipher
algoritmalarından birisi olan DES algoritması siz okurlar tarafından
anlaşılmıştır.
DES algoritmasının özelliklerine hakim olduğumuza göre artık sıra
DES’e yönelik gerçekleştirilmiş saldırıların analizine geldi.
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DES algoritmasında gizli anahtarın maksimum uzunluğu 56 (Asıl uzunluk 64 bit olmasına karşın 8 bit pariti biti olarak kullanılır
ve anahtar gizliliği ile ilgisi yoktur.) bit olarak
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle DES algoritması günümüzde güvensiz bir şifreleme
algoritması olarak kabul edilmektedir.

Yukarı bahsi geçen her iki yöntem de teorik
olarak gerçek olsa da, pratikte malesef gerçekleştirilmesi imkansızdır. Herhangi bir gerçek
hayat senaryosunda, aynı DES anahtarı ile şifrelenmiş 64 terabyte verinin toplanması ve analizi
mümkün değildir. Bu nedenle yine bilinen en eski
yöntemlerden birisi olan Brute-Force yardıma
koşacaktır ama bir farkla.

56-bit Key Lenght
DES algoritmasının geliştiricileri tarafından
“differential cryptanalysis” adı verilen yöntem
bilinmekteydi. Bu nedenle DES algoritması
“differential cryptanalysis” sonucu olarak 2^47
seçilmiş plain-text ile teorik olarak kırılabilir
olduğu ispatlanmıştır ki bu skor o yıllar için
yeterli derecede güvenli anlamına gelmektedir
-günümüzde gene yetersizdir.

Hatırlatmak isterim ki, DES 1970’li yılların
başında geliştirilmiş bir algoritmadır. Bu yıllarda bilgisayar bilimlerinde donanım sistemleri,
günümüze oranlar yazılım sistemlerinden çok
daha ön plandaydı. Bir önceki yazıda analiz
edilen DES algoritmasının akış diagramına
bakılırsa, algoritmanın logic kapılar ile donanımsal olarak implemente edilmesinin son
derece kolay olduğu fark edilmektedir.

1992 yılında Matsui tarafından geliştirilmiş
olan “linear cryptanalysis” yöntemi, 2^43 adet
bilinen plain-text data ile DES’in kırılabileceğini ispatlamıştır. Yani yaklaşık olarak 64 küsür
terabyte block üzerinden DES anahtarı tespit
edilebilir.

Deep-Crack, bir önce ki bölümde anlatılan
DES Challenges’lara damgasını vuran Electronic
Frontier Foundation firması tarafından DES algoritmasına yönelik saldırılar için özel olarak tasarlanmış microchip’lerden oluşmaktadır.

99

NSA ile ilgili DES Hurafeleri
Amerika Birleşik Devletleri bundan yıllar
önce “Bizim bir kriptoloji algoritması standartına
ihtiyacımız var. Bunu kim yapabilir ?” sorusuyla
çıka geldi demiştik. Bu çağrıya cevap olarak, IBM
tarafından kapalı kapılar ardından geliştirilmiş
olan DES şifreleme algoritması doğdu ve hemen
akabinde NSA tarafından dünyaya şifreleme
standartı olarak sunuldu. Bu duyurudan sonra hemen hemen tüm ülkeler tarafında DES
kullanılmıştır.
Başta DES’in kapalı kapılar ardından geliştirilmiş olması, ikicni olarak anahtar uzunluğundan kaynaklanan brute-force’a karşı zaafının
olması nedeniyle bir çok kişi tarafından “NSA,
rahatça çözümleyebilmek adına bir algoritma
geliştirdi ve tüm dünyaya sundu. Böylece diğer
ülkelerin şifreli verilerini elde ettiğinde rahatça
plain-text verilere ulaşmış olacaktı.” Bu öneri
kağıt üzerinde her ne kadar mantıklı duruyor
olsada, kriptoloji uzmanları tarafından 1970
yıllarında ki teknolojinin vaziyeti ve ortaya konan
algoritmanın özelleri göz önüne alındığında, bu
önermenin hurafeden başka bir şey olmadığı
düşünülmektedir.
3DES
DES’in zafiyetleri 3DES’in doğmasına neden
oldu. 3DES son derece basit bir algoritmadır
ve adından anlaşıldığı üzere DES’in 3 kere iç içe
kullanılması ile gerçeklenir.
C = E(k1,D(k2, E(k3,p)))
3DES, plain-text verinin önce şifrelenip,
ardından deşifrelenerek en son şifrelemeye
gönderilmesi ile gerçekleşmektedir. Böylece
aşağıdaki 2 iyileştirme gerçekleştirilmiş olur;
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Algoritmanın 3 kez iç içe kullanılması ile doğrudan yapılacak olan kriptoanaliz saldırılarına karşı
korunmuş olur.
Algoritmanın 3 defa çağırılması nedeniyle
brute-force kullanımı son derece performansız
bir hal almıştır.
Bu iyileştirmelere karşın aynı algoritmanın 3
kez çağırılması sistemde performans problemlerine neden olacaktır. Örneğin; AES ile 12.6 cycle
ile tamamlanacak işlem, aynı derecede güvenli
olacak 3DES ile 135 cycle’da tamamlanacaktır.
AES ( Advanced Encryption Standart )
DES şifreleme algoritmasının 1990’lı yıllarda
bir çok saldırıya uğradı. Bu nedenle 1997 yılında
NIST ( National Institute of Standards and Technology ) yeni bir kripto algoritması geliştirilmesi
gerektiğini düşündü ve topluluğa açık bir yarışma
düzenledi. Ağustos 1998 tarihine gelindiğinde
kriptoloji bilimi ile ilgilinen çevreler tarafından 15
adet algoritma başvurusu yapılmıştı.
Tam bir yıl sonra Ağustos 1999 yılında 10 adet
başvuru elenerek 5 adet finalist algoritma seçildi.
AES isimli şifreleme metodu bu 5 adet algoritmadan bir tanesi olacaktı. Aradan 2 yıl geçtikten sonra 2 Ekim 2000 tarihinde Rijndael isimli
algoritma birinci olarak seçildi ve AES böylece
doğmuş oldu.
İsimleri Joan Daemen ve Vincent Rijmen olan
iki Belçikalı “kriptocu” uzman tarafından geliştirilmiş olan bu algoritma ailesinden 128, 192 ve
256 key yani anahtar uzunluklarını kabul eden
yaklaşımlar NIST tarafından kabul edilmiştir. Belki
de bu süreçte ki en ilginç olaylardan bir tanesi 5’li
finalistlerin arasında Bruce Schneier abimizin var
olması ve yarışmayı kazanamamış olmasıdır.

AES algoritmasının derinlemesine analizini gerçekleştirmeyi planlamamaktayım. Buna
karşın belli başlı önemli özelliklerinden bahsedip hızlıca stream-cipher algoritmalarına gideceğiz. (eğer talep olursa AES analizi isimli özel

bir bonus yazı hazırlayabilirim.)

İlk göze çarpan madde DES’in başına ciddi
problemler açan Key Length’in AES’te 256 bite
kadar yükselmiş olmasıdır. Ayrıca block size
olarak 128 bit’in kullanılıyor olması ile birlikte
DES’te %50 olan “cipher-text’te 1 bit değişimi

plain-text’in en az %50’sini değiştirmelidir” önergesini %100’e yakın değerlere çıkartmaya imkan
sağlamaktadır.

AES ile DES’i yan yana koyup kıyasladığımızda neden AES’in çok daha güçlü ve güvenilir bir
şifreleme algoritması olduğu görülecektir.

Bunu aşağıda ki gibi basit bir Python testi ile
tespit edebiliriz.

Çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır;
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FORUM PAZARLAMASINDA

ALTIN KURALLAR
İnternet ekosisteminde her gün milyonlarca
insan, hiçbir ücret talep etmeden markaların
pazarlamacıları olma görevini üstleniyor. Markaların gönüllü pazarlamacıları olan bu kişiler,
markalar hakkında olumlu konuşarak, markayı
överek, yakın arkadaşlarına önererek, marka deneyimi ile ilgili güzel anları fotoğraflayıp, videoya
çekerek sosyal ağlarda paylaşıp, markanın bilinirliğine ve satışına katkıda bulunuyor.
Ya da bunların tam tersi, sizden ve ürünlerinizden memnun olmayan müşterileriniz çeşitli
platformlarda hakkınızda konuşarak, rakiplerinizin bile veremeyeceği zararı size verebiliyor.
İnternet kullanıcıları çeşitli platformlarda,
kendilerine benzeyen, kendileri ile aynı uzmanlık
alanına, yaşam görüşüne, gelir düzeyine, satın
alma motivasyonuna sahip insanlarla bir araya
gelerek çeşitli grupları oluşturuyorlar. Sohbet
odaları, forumlar, e-posta grupları, vikiler, sosyal
ağlardaki gruplar bunların bazıları.
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Bu platformların içinde çok önemli bir yere
sahip forumlar, internet dünyasında kitlelerin
toplanıp bilgi alışverişinde, tecrübe paylaşımında
bulunduğu en eski platformlardandır. Forumlar
bir zamanlar pazarlama ve PR profesyonelleri
tarafından ayrılacak zamana bile değmeyecek,önemsiz, tenha yerler olarak kabul ediliyorken,
şimdi pek çok pazarlamacının öğrendiği oldukça
önemli bir platformdur. Forumları önemsememek markanız için zararlı olabileceği gibi,
forumlarda yer almak markanıza çok şey katabilmektedir.
Forumlarda, markanızın bilinirliğini arttırması,
müşterilerinizle iletişime geçmek , bilgilendirmek,
müşteri sorunları ile ilgili detaylı bilgi edinmek,
müşterileri kurgulanmamış ortamda gözlemlemek ve şikayet toplamak için mükemmel platformlardır. Ayrıca verimli kullanılması halinde, pazarlamacılar için de bir çok internet pazarlaması
aracından çok daha etkili bir pazarlama silahına
dönüştürülebilir. Nasıl mı?

1- Doğru forumları bulun
Tüm forumlarda var olmaya çalışarak vakit
kaybetmeyin. Sektörünüz ile ilgili forumlarda bulunun. Başarılı pazarlama çalışmaları,
hedef kitlenizin sıkça ziyaret ettiği, etkileşimde bulunduğu platformlarda gerçekleştirilir.
Çalışanlarınıza, tedarikçilerinize, müşterilerinize
hangi forumlarda vakit geçirdiklerini sorun
ya da Google ‘da bulunduğunuz sektörle ilgili
forumları araştırın. 5-10 forum işinizi görecektir,
abartmayın! Üye sayısının en az 1.000 paylaşım
sayısının en az 10.000 olması önerilir. Doğrudan
rakiplerinizin sponsor olduğu forumlardan da
uzak durmanız tavsiyedir.
2- Forumlarda hesap açın ve temsilciler
bulundurun
İlgili forumda profil edinin. Bu kimi zaman da
ücretli olabilir. Ödeyeceğiniz ücretin o forumda bulunmak için değip, değmeyeceğine karar
verin. Forum profiliniz ne kadar eski olursa o
kadar güvenilir ve karizmatik görünür. Ayrıca
bulunduğunuz forumda ne kadar eskiyseniz bu
o kadar çok bağlantı demektir. Bazı forumlarda
silver, gold üyelik alarak profilinizi daha güçlü
görünebilirsiniz.
3- Forum ve paylaşım kurallarını kontrol
gözden geçirin
Forum kurallarını okuyun, anlayın, kurallara
aykırı davranışlarda bulunarak markanızı gülünç
duruma düşürüp, forumdan uzaklaştırılmasına sebebiyet vermeyin. Forum kategorileri,
forumlara üye olurken mutlaka size bildirilir,
inceleyin!
4- Markaya uygun bir kullanıcı adı ve avatar belirleyin
Kullanıcı adı ve avatarınız, forumdakilerin
ilk dikkatini çeken unsurlardır. Akılda kalıcı ve
söylenmesi kolay isimleri tercih edin. Firmanızın
kültürüne göre en uygun kullanıcı adı ve avatarı
belirleyin. Avatar ve kullanıcı adı kullanımında

siyasi, dini ya da toplumun tepkisini çekecek ifadeler ve objeler kullanmayın.
5- Forum profilinizin güvenirliğini arttırın
Forumlarda güvenilirlik kazanmanın altın
kuralı bilgi paylaşmak, insanlara yardımcı olmak,
sorunlarını çözme noktasında fikir üretmekten
geçer. Salt pazarlama mesajı yaparak forumda
güvenilirlik kazanamazsınız. Ayrıca profilinize ait
bilgileri eksiksiz ve açıklayıcı biçimde girin. Profilinizde uzmanlık alanlarınız, web sayfanız, iletişim
numaralarınız vb. bilgileri bulundurmanız daha
güvenilir bir profil imajı yaratacaktır.
6- Paylaşım için doğru zamanları bekleyin
Bulunduğunuz forumdaki kullanıcı davranışlarını analiz etmeden, pazarlamaya saldırmayın. Önce gözlemleyin, analiz edin, sonra
harekete geçin. Forumdaki kullanıcıların nelere
nasıl tepki verdiğini, genel bilgi seviyesini, konuşmadaki üsluplarını bir gözlemleyin.
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7- Bulunduğunuz topluluğa katkıda bulunun
Ürün ve hizmetleriniz ile ilgili bilgi soranlara,
faydalı bilgiler verin. Bu sizin sektördeki bilgi
liderliğinizi kanıtlamanıza da yardımcı olur ve
forumlarda pazarlamanın altın kuralıdır. Sadece
ürün özelliklerinin olduğu standart bir afişi müşterilerle paylaşarak onlara pazarlama yapmaya
çalışmayın. Unutmayın özellik değil fayda ve
iletişim sattırır.
8- Profil imzanızı önemseyin
İmzanızı belirlerken bazı forumlarda, imzanıza link vermeye ve banner paylaşımına izin verir.
Böyle forumlarda, sade fakat, görsel açıdan
güçlü bir imza kullanın. Web sayfanız ve iletişim
adreslerinizi eksiksiz bulundurun.
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9- Tartışmadan uzak durun
Ne yaparsanız yapın, ama forumlarda müşterileriniz ile ateşli tartışmalar içine girmeyin ! Ürün
ve hizmetleriniz ile ilgili problemi olan müşterilerinize durumu açıklayın, sorunu bu şekilde çözemiyorsanız, müşterinizi özel mesaja ya da telefon
numaranıza yönlendirin.
10- Forumlara özel kampanyalar düzenleyin
Forumdaki kullanıcılara kendilerini özel hissettirecek kupon kodları verin, yarışmalar, çekilişler
düzenleyin.
Bunu yapmadan önce forum kurallarını
gözden geçirin. Onlara o platformda sizinle bilgi
paylaşımı yapmalarının ödülünü verin.

Forumları önemsememek markanız için zararlı
olabileceği gibi, forumlarda yer almak marka
imajınıza çok şey katabilir.
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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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Hosting Sözlüğü

Hosting sektöründe
kullanılan teknik terimlerin
yer aldığı ve yapılan aramalarda canlı sonuçlar veren,
faydalı sözlük projesi

www.hostingsozlugu.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

