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Verisign 2015 Siber Tehditler ve Trendler Raporu
Dünyanın en büyük domain kayıt operatörü
Verisign, 2015 yılında yaşanan siber saldılar ile
ilgili geniş kapsamlı bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda, saldırıların hangi sektörü ne şekilde
etkilediği, siber saldırıların ne şekilde yapıldığını
ve siber saldırıların geçmişten günümüze ne
şekilde değişime uğradığını gösteren bilgiler yer
aldı.

ların çoğu Microsoft Windows gibi sıkça hedef
alınan işletim sistemlerini kullanan sıradan
bilgisayarlardır ve bu nedenle siber suçlular tarafından işletme ağına sızmak için kullanılabilecek
zararlı yazılım riskine açıktırlar. Bu durum sıklıkla
ad, posta adresi, kredi/ banka kartı bilgisi, telefon
numarası ve e-posta adresleri dahil olmak üzere
müşteri verisini ifşa eder.

1-Satış Noktalarına(POS) Yapılan Saldırılarda Artış Gözlemlendi

Etkilenen işletmelerde bu sistemlere sızılması
marka ve itibar açısından ciddi kayıplara ve
hasar kontrolü, verisi çalınan müşteriye destek,
hukuki danışmanlık, olası davalar, ilave teknik
korunma yöntemleri ve dahasının yol açtığı
maliyetlere neden olabilir. Bu nedenle, kurumsal
ağların ve web sunucularının gereksiz ifşa veya
sızmaya karşı korunması veya gerçekleşmiş yasal olmayan bir sızmanın azaltılması kritik önem
taşır.” ifadelerine yer verildi.

Siber korsanlar 2015 yılında, büyük perakendeciler ve küçük işletmeleri hedef alırken, özellikle ödeme cihazlarına yapılan saldırılarda büyük
oranda artış gözlemlendi.
Raporda; “Ticari ödeme işlemi, envanter
ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) işlevleri ile
bağlantılı olduğundan PoS sistemleri tüm perakende ortamları için kritik bileşenlerdir. Bun-
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2-Bankalara Yönelik Yeni Truva Atları ve
İndirme Uygulaması Kullanımında Artış

Truva atı saldırıları genellikle zararsız görülen
mail ekleri ya da internetten indirilen programlar
ile bilgisayarlara sızar. Bilgisayarın yazılımına ya
da donanımına zarar vermeyen bu tip virüslerin
kendilerini uzun süre uykuda tuttuğu, bilgisayarı kullanan kişinin banka hesabına girmesini
beklediğini ve bu şekilde banka hesap kullanıcı
adı ile şifresini çok farklı bir lokasyonda bulunan
bilgisayarlara gönderildiği belirtilen raporda;
“2014 yılında siber suçlular, bankalara yönelik
Truva atı zararlı yazılımlarını kurbanlarına
göndermek için kullandıkları yöntemlerini büyük
ölçüde değiştirdiler.
Yukarıda bahsedilen banka Truva atlarının
büyük çoğunluğu artık, antivirüs programlarından gizlenmek için küçük boyutlu ve kendilerine
özel gizleme teknikleri kullanan indirme uygulamaları ile dağıtılıyor. Kurbanın bilgisayarında
çalışmaya başladıktan sonra indirme uygulamaları, sızılan web siteleri ile bağlantı kuruyor ve
zararlı yazılım yüklerini indiriyor.
Bu yeni yöntem (tek seferde bütün bir yükü
göndermeye kıyasla) dağıtımı artırıyor ve C&C
esnekliği, zararlı yazılım tekrar kullanımı ve gü-

venlik kontrollerinin daha granüler bir şekilde hedeflenmesine imkan tanıyor. 2015 yılının başında
Upatre/Dyre ve Yakes/Blockade kampanyalarının
ardındaki aktörler, otomasyonlu çözümleri ve sanal ortamları algılamak ve antivirüs programlarından gizlenmek için yöntemlerinde değişiklik
yaptılar. Buna ek olarak bazı kampanyalarda
sızma sürecinde son zararlı yükün indirilmesi için
doğrudan kullanıcı girişi kullanıldı.
Verisign iDefense araştırmacıları büyük kampanyaları kapsamlı bir şekilde analiz ederek aşama 0 (kimlik avı e-postası) ila aşama 3 arasında
(çoklu gönderim modülleri) 4 aşamalı bir model
eğilimi gösteren kampanyalara ilişkin bütünsel bir
görünüm elde etti. Her bir kampanya aşamasının
tanımlanması Verisign’ın yeni oluşturulan ikili
kodları yakalamasına ve sızıntı konusunda erken
belirtiler sağlayarak müşterilerini proaktif bir şekilde korumasına imkan tanıdı.
Verisign iDefense, siber suçluların, ana dağıtma yöntemi olarak eklentili kimlik avı e-postalarını
kullanmaya devam edeceklerine inanıyor. Aynı
zamanda, saldırganların kimlik avı e-postalarının
ilk yükü olarak asıl zararlı yazılımdan ziyade, indirme uygulamaları modülleri kullanmaya devam
etme olasılıkları yüksek.” İfadelerine yer verildi.
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3-Fiziksel ve Dijital Protestoların Buluşması

2014 yılında dünyada yaşanan fiziksel ve
digital çatışmaların büyük oranda artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Brezilya’da dünya kupasına
yapılan harcamalara gösterilen tepkiler, Suriye’de yaşanan iç savaş ve Sony’nin çektiği filme
Kore’nin gösterdiği tepkilerde de görüldüğü
gibi siber korsanlar, çok fazla ses getireceğini
düşündükleri kişi ve kurumlara siber saldırılar
gerçekleştirdi. Yapılan bu saldırılarda, kurumlar
büyük veri kayıplarına uğrarken, ülkeler bazında
da ciddi ekonomik kayıplar yaşandı.
Açıklanan raporda şu ifadelere yer verildi: “25
Aralık 2014 tarihinde çevrimiçi oyun sağlayıcısı
PlayStation Network (PSN) ve Xbox Live, DDoS
saldırısı olduğu iddia edilen bir kampanya ile
ciddi bir süre boyunca çevrimdışı kaldı. 2014
yılının Ağustos ayında LizardSquad adındaki
hacker grubu bu DDoS saldırıları ve bir dizi
diğer saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
12 DDoS saldırıları geçmişte olduğu gibi
günümüzde de korsancılık topluluğu tarafın-
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dan kullanılan bir saldırı yöntemidir ve en yaygın
kullanılan araç Low Orbit Ion Cannon (LOIC) adı
verilen bir araç veya bu aracın her bir faaliyet için
üzerinde değişiklik yapılmış sürümleridir.
Geçtiğimiz yıl sosyal medya mühendisliği de
siber saldırılarda büyük pay sahibi olmaya devam
etti. Bunlar arasında deneyimli hacker gruplarının
haber, devlet ve endüstri kuruluşlarının sosyal
medya platformlarına ve alan adı sistemlerine
(DNS) sızmak için ilgili kurumların bilgilerini ele
geçirmeye odaklandığı korsancılık saldırıları da
yer alıyor.
Bu tip etkinlikler çok sayıda insanın dikkatini
çektiği ve DDoS hizmet tipinin kullanımı ve popülaritesi arttığı için Verisign, 2015 yılında internet
korsancılığı vakalarının artacağını düşünmektedir.
Bu tip saldırılara karşı korunmakta kullanılabilecek yöntemlerden bazıları DNS kayıtlarını güvene almak için kayıt kilitleme uygulamak, sosyal
medya ve diğer kritik web siteleri için iki faktörlü
kimlik doğrulama kullanmak ve modern DDoS
saldırılarının artan boyut ve karmaşıklığına karşı
korunmaya yardımcı olmak için proaktif DDoS
korunma çözümleri uygulamaya koymaktır.”

4-Hükümet Yanlısı İnternet Korsancılığı
Etkinliği

Geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir diğer olay da
hükümet yanlısı olan ancak bunu belli etmeden,
siber saldırılar gerçekleştiren grupların varlığı
oldu.
Daha önceki dönemlerde siber saldırganlar,
kendilerini gizli tutarak devlet ya da hükümetler
aleyhinde saldırılar gerçekleştirirdi. Ancak yakın
zaman içerisinde, siber korsanlar kendilerini
bağımsız göstererek hükümet yanlısı çalışmalar
yapmaya başlamıştır.
Raporda, dünyada yaşanan pek çok hükümet
yanlısı siber saldırı örnek gösterilirken, şu ifadelere yer verilmiştir: ”2014 korsancılık küresinde,
hükümet çıkarlarını desteklemek için yapılan
hükümet yanlısı eylemler NATO uygulamalarını
kınamak, politik rakipleri zayıflatmak, muhalefeti
hedef almak, protestoları durdurmak ve geniş
çapta propaganda yapmak gibi çok çeşitli şekillerde uygulandı.
Diğer saldırılar, karşı taraftaki kritik endüstrileri ve kurumları ve gerek özel gerekse kamu
sektörlerindeki büyük uluslararası aktörleri
hedef aldı. Hükümet yanlısı korsancılık sırasında sık kullanılan araçlardan bir tanesi DDoS
saldırılarıydı. Bu, hedefin zayıflığını göstermek
için belirli bir siteyi çökertmek veya daha büyük
bir operasyona müdahil olmak için çok sayıda
siteyi, ağı ve hatta şahsi aygıtları hedef almak
amacıyla kullanılabilir.
Hükümet yanlısı bir Rus grup olan CyberBerkut, 500’den fazla Ukrayna devlet sitesine ve
“bilgi kaynaklarına” DDoS saldırısı yaptığını ve
Ukrayna parlamenterlerine karşı telefon DDoS
saldırıları yaptığını açıkladı.”
Raporun son bölümünde, kısa bir değerlendirme yapan Verisign, birkaç yıldır süren
bu saldırıların devam ettiğini ve bu saldırılara
karşı uluslararası düzeyde bir yasa bulunmadığı
için ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini
belirtti.
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5-DDoS Saldırılarının Karmaşıklığı ve
Sayısında Artış

DDoS saldırıları 2014 yılında da değişmeye
devam etti. Bu değişimde saldırı boyutlarının
artması ve genişleyen hedef dizisine karşı özel
saldırı türleri ve vektörlerinin kullanılması yer
aldı.
2014 süresince Verisign, DDoS saldırılarının
boyutlarında düzenli bir artış gözlemledi ve 2014
yılının sonunda Verisign müşterilerine karşı
yapılan saldırılarda kullanılan ortalama bant
genişliği saniyede 7 gigabit (Gbps) oldu. Kıyaslamak gerekirse, 2013 yılının sonunda saldırılar
ortalama 2 Gbps ile yapılıyordu. 2014 yılında
Verisign’ın etkisini azalttığı en büyük saldırı tepe
noktasında 300 Gbps ve saniyede 90 milyon
üzere paket civarındaydı.
2014’te, en sık DDoS saldırısına maruz kalan
iki unsur medya ve eğlence sağlayıcıları (örn.
çevrimiçi oyun) ve BT hizmetleri organizasyonları (örn. Bulut işlem amaçlı yazılım) oldu. 2014
yılında çok sayıda saldırıya maruz kalan diğer
sektörler e-ticaret, finans hizmetleri ve kamu
sektörü oldu.
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6-Saldırganların Kritik Altyapıları Hedef
Alma Sayısında Artış

Bir zamanlar yalnızca film senaryolarına ve
casusluk romanlarına konu olan, kritik ulusal
altyapılara saldırı yapan tehlikeli şahıslar konsepti
günümüzde ulusal güvenlik tartışmalarında başı
çekmektedir.Kritik altyapı mühendisliği, tüketici hizmetleri otomasyonu ve ticari siber-fiziksel
sistemlerin gelişim ve büyümesindeki artış;
belirleyici olmayan davranış gibi aygıt izleme
güçlüklerini, yeni güvenlik açıklarını ve yeni tehdit
vektörlerini de beraberinde getirecek. Saldırganlar, İnternet’te arama yaparak ICS donanımının
açık bir şekilde (şifreleme veya kimlik doğrulama
olmadan) kullanıldığı siteleri bulacak araçlara
sahiptir. Kurumlar, ağ aygıtlarının ve hizmetlerinin
İnternet maruziyetlerini kapsamlı bir şekilde analiz
etmeli veya maruziyeti azaltmalı ya da maruz
kalan aygıt ve hizmetlerin güvenliğini ve takibini
artırmalıdır.
Verisign, saldırganların global olarak ICS zayıflıklarını arayıp bunları kötü amaçlı kullanmaya
devam edeceklerini göz önünde bulundurarak,
CIP girişimlerine odaklanmada 2015 yılında artış
görülmesini beklemektedir.

7-Açık Kaynak Yazılımların (OSS) Hedeflemesinde Artış

Yazılım dünyasında çok sayıda OSS ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerden veya kitaplıklardan
bazıları, örneğin OpenSSL, diğer yazılımlara
entegre edilmiştir ve bu da bağımlı sistemlerde
geniş çaplı güvenlik açığına neden olur.
iDefense 2014 yılında kritik OSS güvenlik
açıkları hakkında istihbarat toplamıştır. Bunlar arasında OpenSSL ve Bourne Again Shell
(BASH) komut satırı yorumlayıcıya büyük hasar
veren “Heartbeed” ve “Shellshock” güvenlik
açıkları da bulunmaktadır.
Yalnızca 2015’in ilk kısmında Verisign, OSS
ürünlerde “Ghost” ve “Freak” adı verilen iki
büyük güvenlik açığı gözlemlemiştir. Ghost
(CVE-2015-0235), GNU Project’in glibc kitaplığında oluşan, yığın tabanlı önbellek taşması
güvenlik açığıdır. Tam olarak ifade etmek gerekirse, hata GetHOSTbyname işlevinde meydana
gelir. Bu nedenle “Ghost” takma adı verilmiştir.
Freak (CVE-2015-0204), zararlı kullanıcıların
hedeflenen hostun güvenlik önlemlerini baypas
etmesine imkan tanıyan bir OpenSSL güvenlik
açığıdır. Bu hata, uzak SSL sunucusu tarafından
RSA-to-Export_RSA alt sınıf saldırısı için neden
olunan bir hatadır ve kaba kuvvetle şifre çözmeye neden olur. “Freak”, RSA Dışa Aktarma
Anahtarlarının Oluşturulması (Factoring RSA
Export Key) söyleminin kısaltılmasıdır.

ya başladı. Yazılım hatası ödül programlarının
uyarlanmasındaki artış şu iki hedef açısından
etkinliklerini doğrular:
1. Güvenlik araştırmacılarının güvenlik
açıklarını gizli bir şekilde rapor etmesini teşvik
etmek
2. Araştırmacılara ödeme yapmak ve böylece daha fazla güvenlik açığı bulmalarını teşvik
etmek.
2014 yılında başlayan çok sayıda yazılım
hatası ödül programları arasında Microsoft’un
yazılım hatası ödül programı öne çıktı. 2014 yılında Microsoft, Office 365’teki güvenlik açıklarının
bildirilmesi için Çevrimiçi Hizmetler Yazılım Hatası
Ödül Programı başlattı. Bu yıl yazılım hatası ödül
yolculuğuna katılan diğer büyük teknoloji şirketleri
Twitter, Inc., Heroku Inc. ve Square, Inc. oldu.

Verisign, 2015’in geri kalanında ve sonrasında saldırganların açık kaynak yazılımların
güvenlik açıklarını hedef almaya devam etmelerini beklemekte ve Vulnerability Researh Lab
ve Vulnerability Contributor Program29 çalışmalarını OSS güvenlik açıkları için proaktif uyarı
sağlamaya odaklamayı planlamaktadır.

2014 yılında, mevcut yazılım hatası ödül programı ödül miktarlarını artıran şirketler arasında
ise Facebook göze çarptı. Sosyal medya şirketi
Ekim ayında, sosyal ağ sitesindeki reklamlara
ilişkin kodunda yer alan güvenlik açıkları için vermekte olduğu yazılım hatası ödül miktarlarını iki
katına çıkardığını açıkladı.

8-Güvenlik Açığı Araştırma (Kitle Kaynak)
Trendinde Artış

Verisign iDefense, yazılım satıcılarının ve
diğer şirketlerin sunduğu yazılım hatası ödül programlarının devam etmesini ve 2015 yılında ve
sonrasında başka şirketlerin de kendilerini izleyerek yazılım hatası ödül programları başlatmalarını
bekliyor.

2014 yılında güvenlik endüstrisinde, güvenlik
açığı araştırma ile ilişkilendirilmeyen bazı şirketler de dahil olmak üzere çok sayıda şirket geniş
çaplı yazılım hatası ödül programları uygulama-
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VMware Kurumsal Mobilite Raporu:

Kurumsal Mobilite Başarısı İçin Zihniyet Değişimi Şart
VMware’in Temmuz ayında yaklaşık 1.200 şirket ve BT yöneticisiyle yaptığı anketin
sonuçları, Kurumsal Mobilite 2015 raporunda toplandı. Dünya çapında mobil
platformların iş dünyasındaki benimsenme oranları hakkında çarpıcı rakamlar
veren raporun en dikkat çekici kısmı, kurumsal mobilite stratejilerini başarıyla
uygulamaya sokan işletmelerin ROI ortalamasının yüzde 150 olması ve işletmelerin
yalnızca yüzde 20’sinin iş süreçlerinden birini mobile taşıması. VMware raporun
diğer ayrıntılarıyla birlikte bu iki temel sonuç arasındaki uçurumu değerlendiriyor.

Bulut bilişim ve kurumsal mobilite alanında dünya lideri VMware, dünya çapında farklı
sektörlerde faaliyet gösteren farklı büyüklükteki
işletmelerin karar vericileri ve BT yöneticileriyle
yaptığı Kurumsal Mobilite 2015 anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
VMware’in her yıl düzenli olarak yürüttüğü
anketin sonuçlarına göre, İşletmelerin yarısından fazlası (yüzde 55), güvenliği artırmak için
mobiliteyi hayata geçirmeye çalışırken, yüzde
38’i işgücü verimliliğini, yüzde 29’u da son kullanıcı deneyimini artırmak için kurumsal mobil
stratejileri oluşturmaya başlıyor.
Bütçe ve güvenlik endişeleri kurumsal mobiliteye engel teknolojik gelişmelerin tüm çeşitliliğiyle elimizin altında olduğu bir çağda çalışan
verimliliğinin, işletme verimliliğinden daha çok
öne çıktığını ortaya koyan rapor, aradaki bu
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uçuruma dikkat çekiyor. Rapora göre, anketi
yanıtlayan EMEA bölgesindeki şirketlerin yalnızca yüzde 22’si temel iş süreçlerinden birini
mobile taşımış durumda.
Kurumsal mobiliteye geçişteki bu düşük
rakam, karar vericilerin endişelerine de ışık
tutuyor. Rapora göre, çalışan düzeyinden çok,
işletme düzeyinde kurumsal mobiliteye geçmeyi
planlayan şirketlerin önündeki en büyük iki engel, yüzde 49’luk paylarla bütçe ve güvenlik.

ROI ortalaması yüzde 150

Rapor, aynı zamanda kurumsal mobilite stratejilerini başarıyla hayata geçirmiş işletmelerin
elde ettiği operasyonel faydaları da ayrıntılı bir
biçimde paylaşıyor: Mobil işgücü verimliliğinin
artması (yüzde 45), iş süreçlerinin düzenlenmesi (yüzde 34) ve son kullanıcı destek maliyetlerinin azalması (yüzde 29).

Kurumsal mobiliteye yapılan yatırımların geri
dönüşü (ROI) sadece bunlarla sınırlı değil. Rapora göre, anketi yanıtlayan EMEA şirketlerinin
yatırım ortalaması yüzde 150. Yatırım sonunda
elde edilen en önemli kazançlar ise; yüzde 34
ile son kullanıcı verimliliği ve yüzde 29 ile son
kullanıcılara yanıt verme süresinin kısalması olarak sıralanıyor. Bu sonuçlara ek olarak, kurumsal mobilite yazılımı kullanan şirketlerde BT ve
operasyonel süreçlerde çalışanların zamandan
yüzde 27 oranında tasarruf ettiği görülüyor.

Şirket ve BT yöneticileri arasında işbirliği
artmalı
BT departmanlarının üzerindeki baskı her
geçen gün artarken, şirket yöneticilerinin de
kurumsal mobiliteye geçiş konusunda istekli
olmaları bekleniyor. Rapor, üst düzey şirket yönetici kadrolarının genel olarak işletme nezdinde
kurumsal mobilite savunuculuğu yaptığını ortaya
koyuyor.
Anketi yanıtlayan BT yöneticilerinin yüzde
38’i, çalıştıkları şirketlerde üst düzey yöneticilerin
başarılı bir kurumsal mobilite stratejisi yürütmenin önemini her fırsatta dile getirdiğini belirtiyor.
Buna rağmen şirket ve BT yöneticileri arasındaki
entegrasyonda hala eksiklikler var. Çünkü hala
şirketlerin neredeyse üçte biri (yüzde 29) kurumsal mobilite alanındaki başarılarını, BT sistemleriyle ilgili kullanıcı ve müşterilerden aldıkları
şikayetlerle ölçüyor.
“Değişime açık olmak, temel bir hayatta
kalma felsefesidir”

Risk alarak riskleri azaltmak

VMware Son Kullanıcı Teknolojileri Başkan
Yardımcısı Alex White, “İşletmeler mobil uygulamaları hayata geçirdiklerinde, bu uygulamaları
gelir artırıcı faaliyetlerle doğrudan bağlantılı
hale getirdiklerinde ve güvenliği en üst seviyeye
taşıdıklarında, piyasaya rekabetlerini de artırmak
için en önemli adımlardan birini atmış olacaklar”
dedi. Kurumsal mobiliteye yapılan yatırımların, iş
üzerindeki olumlu etkileri artırmaya dönük tasarlanması halinde, yüksek ROI oranına erişileceğinin de altını çizen White, sözlerini şöyle sürdürdü: “BT yöneticilerinin mobil güvenlikle ilgili
endişeleri gayet normal. Aynı zamanda mevcut
altyapılarla ROI’yi artırma konusundaki sıkıntıları da anlaşılabilir nitelikte. Fakat bu endişeler
kurumsal mobiliteyle kolaylıkla çözülebileceği
gibi, operasyonel düzeyde de benzersiz avantajlar getirecek. ‘Önce mobil’ yaklaşımı gerçekten
de iş ve ticaret anlayışını kökten değiştirecek ve
risk alarak riskleri en aza indirgemeyi hepimize
öğretecek.”

Alex White’a göre, “Bugün iş dünyasında
ayakta kalmak isteyen işletmeler, güncelliklerini
yitirmemek için gelişmekte olan teknolojileri takip
etmeli ve kendi faaliyet alanlarına uyarlamalılar.
Çünkü onlar yapmazsa, başka bir işletme mutlaka yapacak ve rekabette öne çıkacaktır.
Değişime açık olmak, artık yalnızca iş
planının bir parçası değil, temel bir hayatta kalma felsefesidir.”
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Cisco Global Cloud Endeks Verilerini Açıkladı
Çeşitli sektörlerde ve ülkelerde 500’ü aşkın
şirkete inovatif iş modelleri tasarlamalarına
destek olan Business Models Inc. CEO’su Patrick van der Pijl, “Türkiye İnovasyon Haftası”
etkinliğinde verdiği konferansta katılımcılara
tasarladıkları özgün iş modelleri ile şirketlerin
nasıl başarılı ürünler ortaya koyabileceğini
ilginç örnekler ile açıkladı.
Şirketler ve startup ile beraber inovatif iş
modelleri çizen ve yenilikçi stratejiler tasarlayan
uluslararası strateji ve tasarım şirketi Business
Models Inc’in CEO’su ve en çok satan kitaplar
arasında yer alan İş Modeli Üretimi kitabının
yapımcısı Patrick van der Pijl, bugün başlayan
Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında
bir konferans verdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) ile Türk ve
Hollandalı kuruluşlar tarafından iki ülke arasındaki inovasyon ve ortaklık ilişkileri geliştirmek
amacıyla düzenlenen etkinlikte “İnovatif İş Modelleri Tasarımı” konulu konuşmasında Patrick,
inovasyonda yeni yolun yeni araçlar, yeni yete-
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nekler ve yeni bir zihniyet yaratmak ile yakından
ilişki olduğunu söyledi.
Yıllardır inovasyon yapıldığını ancak bunun
arkasında bir süreç olduğunu belirten Patrick;
Business Models Inc. şirketinin de doğrudan bu
süreci anlatan ve kullanmaya çalışan bir şirket
olduğunu vurgulayarak, “Kurumların bir girişimci
gibi yeni iş modelleri yaratabilmelerini, inovasyon
yapabilmelerini ve bunu bir kültür haline getirebilmelerini sağlayacak araçlar ortaya koyuyoruz.”
dedi.
İnternetin her geçen gün daha fazla hayatımıza işlemesi ile pazarın hız kazandığı bir ortamda
şirketlerin de daha fazla esnek olmak zorunda
olduğunu belirten Patrick, “Artık uzun vadeli
planlara ya da ticari planların yazıya dökülmesine gerek yok. Günümüzün pazar hızına yetişmek ve faaliyette bulunmak için yeni araçlara,
yeni yeteneklere ve yeni bir zihniyete ihtiyacımız
var. Bunun için minimum kaynak ile yüksek
hızda çalışan startup’lardan ders almamız lazım.”
şeklinde konuştu.

3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği büyüme ile
milyonlarca dolarlık bir işe imza atan Avustralya merkezli OneTap startup’ın gelişimine ve bu
startup’ın ilkelerini yenilik yapmak için kullanan
Hollanda ve Türkiye ortaklı Wavin Pilsa şirketinin
bu yolla nasıl dikkat çekici sonuçlar elde ettiğine de değinen Patrick konuşmasını şu şekilde
sürdürdü:
“OneTap startup’ı milyonlarca dolar kazandıran bir uygulama geliştirdi. Bu büyüme, uygulama ile değil, kullanılan iş modeli ile ilgili bir
büyümedir. Uygulama bardan çıkarken ödeme
yapmakta zorlanan bir kişi tarafından geliştirildi.
Sunulan hizmet ise bara gitmeden önce uygulamaya para yüklemek ve barda uygulamaya
yüklediğiniz para kadar alkol tüketmek, çıkışta
ise hiçbir ücret ödememek üzerine kurulu idi. Bu
uygulamadan para kazanmanın birçok modelinden söz edilebilir. Uygulama ücretli olabilir,
ücretsiz olabilir ya da bar sahipleri uygulamaya
para verebilir. Biz en iyi iş modelini belirlemek
için bu uygulamayı kullanacak hedef kitle ile yani
bardaki insanlar ile yüz yüze gelişmeler yaptık ve
elde ettiğimiz çıktılar doğrultusunda bir iş modeli
geliştirdik. Sonuç olarak bu uygulama 25 milyon
dolara gibi bir rakama satıldı. Daha sonra Türk
Hollanda ortaklığı plastik boru üreticisi Wavin Pilsa için benzer bir yöntem kullandık. Sahada bu
ürünleri kullanacak kişiler ile araştırmalar yaptık.
Onları dinledik ve sonuçta şirketin, pazar payını
büyütmesi için yeni bir fabrikaya değil eğitime
ihtiyaç olduğunu belirledik. Bu doğrultuda The
Wavin Academy kuruldu. Şu an bu akademide 5
binden fazla tesisatçı eğitim alıyor. Bu akademi
sayesinde şirket pazar payını artırdı.”
İnovasyon yolunda ilk fikrin her zaman iyi
olmayabileceğine onun için düşünüp alternatiflere yoğunlaşmak gerektiğine de dikkat çeken
Patrick, “Biz, inovasyonun ofisten çıkıp müşteriler ile konuşarak yapılabileceğini gösteriyoruz.
Müşterilerin yaşadığı doğru sorunu onlardan
dinlemeniz ve onları gözlemleyerek tecrübe
etmemiz lazım.” dedi.
Patrick’in inovatif iş modelinde çalışma
saatlerine göre ücretlendirme yok
Çeşitli sektörlerde ve ülkelerde 500’ü aşkın

Business Models Inc. CEO’su Patrick:
“İnovasyon yolunda kurumsal şirketler,
startup’ları örnek almalıdır.”
şirkete inovatif iş modelleri alanında destek olan
Patrick, kurucusu olduğu Business Models Inc.
şirketi ile yeni bir iş modeli danışmanlığı vermektedir. Bu iş modelinde çalışma saatlerine göre
ücretlendirme, raporlama veya belirsiz çıktılar
bulunmuyor.
Toyota, Berkeley, Mars, Fujitsu, Heineken,
Tele Atlas, Schott, Intel, Fagor, Microsoft, Sellaband, OCTO, Paperlinx, Gebrueder Stitch,
Deloitte, Herman Miller, Arengufond ve KPN
Telecom gibi sektörün önde gelen şirkleri için iş
modelleri geliştiren Patrick, danışmanlık yaptığı
kuruluşlara geleneksel iş modellerine tamamen
farklı bir açıdan bakmalarını sağlıyor.
Patrick, insanların ve kuruluşların fikirlerini değiştirmeleri için projelerinde strateji ve
inovasyon için İş Modeli Tuvali, Vizyon Tuvali,
Bağlam Tuvali ve Değer Önerisi Tasarımcısı ve
birlikte tasarım teknikleri gibi çeşitli yeni ve görsel araçlar da kullanıyor.
4. ‘Türkiye İnovasyon Haftası’ etkinlikleri 5
Aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek.
İstanbul’da 2012’deki ilk yıl etkinliklerini 15 bin
kişi izlerken, 2013’te 27 bin, 2014’te ise 40 bin
kişi izlemişti.
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Verisign 2015 3. Çeyrek DDoS Atakları Raporu
Verisign DDoS atakları raporuna göre bir önceki çeyreğe göre 2015 yılında
%53’lük bir artış yaşandı. Bu artış son iki yıllık dönemdeki herhangi bir çeyrek baz
alındığında 2015 3. Çeyek itibari ile en yüksek seviyeye çıktığı gözlemlenmektedir.
Yapılan bu siber saldırılar incelendiğinde, bazı saldırıların çeyrek dönem içerisinde
8 defa tekrarlandığı ve yapılan saldırıların üçte birinin 5 Gbps’in üzerine çıktığı ifade
edilmiştir. Ayrıca her beş saldırıdan biri 10 Gbps’in üzerinde gerçekleşmiştir.
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3. çeyrekteki DDoS saldırıları, azalma ve
ortalama tepe noktası boyutu olarak bir önceki
çeyreğe oranla %27’li bir artış göstermekte-

dir ki bu da her saldırının ortalama 7,03 Gbps
büyüklüğünde olduğu anlamına gelmektedir.

3. Çeyrekte Verisign’ın savunduğu en geniş
hacimli saldırı, BT Hizmetleri/Bulut Bilişim/SaaS
müşteri odaklı sektörleri hedef alan ve 60 Gbps
ve 12 Mpps ile tepe noktasına erişen, TCP
SYN saldırısı, İnternet Kontrol Mesajı Protokolü
(ICMP) saldırıları ve UDP yansıtmalı/aldatma tabanlı saldırılardan (öncelikli olarak NTP) oluşan

birçok vektörlü saldırı olmuştur.
Verisign raporuna göre TCP tabanlı en büyük
saldırı 34 Gbps ve 30 Mpps’yi aştı. Müşteri
odaklı medya ve eğlence sektörlerini hedef alan
bu saldırı 10+ Gbps’lik dalgalar halinde gelmişti.

İki haftadan uzun bir süre her birkaç günde
bir farklı IP hedefleri üzerinden müşteriyi vuran
çok vektörlü saldırı, UDP (DNS Güçlendirmesi)
ile TCP trafiğinin bir karışımıydı.

DDoS atakları şüphesiz ki her sektör için
önemli bir tehdit arz etmektedir. Aşağıda verilen
grafikte 2015 3. Çeyrek sonunda, DDoS ataklarına maruz kalan sektörlerin oranları verilmiştir.

Daha önceki dönemlerde zararlı yazılımlara
karşı daha güvenli olduğu düşünülen Linux ve
Mac OSX gibi işletim sistemleri, gün geçtikçe
daha fazla robot ve zararlı yazılımın hedefi haline geliyor. Yayınlanan raporda, Ulusal Güvenlik
Açıkları Veri Tabanından alınan 2014 verilerine göre, bilinenin aksine Apple Mac OS X’de
147, İOS’da 127 güvenlik açığı tespit edilmiştir.
Apple’ı 119 güvenlik açığı ile Linux izlemektedir.

hizmet reddi (DoS) aracını (LizzardStresser.su)
güçlendirdiğine inanılan Linux istemci-sunucu
tabanlı botneti Ballpit idi.

Linux Açıklarından Faydalanan Ballpit
Botneti

İşletmelerin ağlarını saldırılardan korumak için,
ağlarını etkilemeden önce güvenlik açıklarının
ve tehdit aktörlerinin tanımlanmasına yardımcı
olmak amacıyla zamanında ve işlem yapılabilir
istihbarata yönelik olarak kuruluşların bir siber
tehdit istihbarat programıyla tamamlanmış DDoS
korumasına yönelik açık karma bir yaklaşımı uygulamaya koymaları hayati önem taşır.

Linux işletim sistemi, Medya ve Eğlence
sektörüne yapılan en yüksek profilli DDoS
saldırılarından birini başlatmak için kullanıldı.
LizardSquad 2014 Noelinde Microsoft Xbox Live
ve Sony Playstation Network’e saldırdı. Korsan
grubun zararlı yazılım tercihi, LizardSquad’ın

Verisign’a göre Kurumlar, bir yandan dikkatli
bir şekilde ağ trafiklerinin kaynağını ve hacmini
takip ederlerken bir yandan da tehdit çözümünü
belirlemek ve önceliklendirmek için karmaşık
siber tehdit ortamını anlamalıdırlar.
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Red Hat, Yeni Uygulama Plaformu ve Linux
Konteyneri Sayesinde Kurumsal Talepler
ile BT Hizmetleri Arasındaki Açığı Kapatıyor

Red Hat OpenShift Enterprise 3.1 ve Red
Hat Atomic Enterprise Platform sayesinde, açık hibrit bulut ortamının her noktasında konteyner-tabanlı uygulamaların
geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetiminde
kapsamlı ve modüler çözümler sağlanıyor.

Dünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat; Linux Konteyner bazlı, kapsamlı
kurumsal uygulama geliştirme ve yaygınlaştırma
platformu OpenShift ve Atomic portföyüne dahil
ettiği yenilikleri duyurdu.
Her geçen gün daha fazla şirketin uygulama
iş yükleri için konteyner tabanlı mimarileri tercih ettiği bir dönemde, Red Hat’in müşterilerine
sunduğu ileri çözümler, mikro-servis tabanlı
uygulamalar geliştirmek ve geleneksel iş yüklerini modernize etmek için Red Hat Enterprise
Linux’un istikrarlı temelleri üzerindeki güvenlik
özelliklerinden faydalanan, Docker formatlı Linux
konteynerlerinin kullanımına olanak sağlıyor.
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Red Hat’in güncellemeleri şöyle sıralanıyor:
• OpenShift Enterprise 3.1: Red Hat uygulama platformunun bu son sürümü, özel ve genel
bulut altyapılarında durum bilgisiz(stateless) ve
durum bilgili(statefull) uygulamalar geliştirmek,
yaygınlaştırmak ve yönetmek için tasarlandı.
• Red Hat Atomic Enterprise Platform
Genel Önsürümü, kurumsal çaplı konteyner
uygulamalarının yaygınlaştırılması, çalıştırılması
ve yönetilmesi için optimize edilmiş konteyner
altyapısı
Bu iki çözüm, bir arada hem geleneksel hem
de konteyner tabanlı uygulamalar kullanan
kapsamlı bir platform sağlıyor. Bunun anlamı,
kurumların mevcut uygulamalarını Red Hat
teknolojilerine yeniden tasarlamalarına gerek
olmadan taşıyabilmeleri ve aynı zamanda
çeşitli uygulamalarını konteyner teknolojilerine göre optimize edilmiş istikrarlı bir altyapıda
geliştirebilmeleri, entegre edebilmeleri, kurabilmeleri ve yönetebilmeleridir.

Yeni çözümlerle ilgili görüşlerini aktaran Red
Hat Başkan Yardımcısı ve OpenShift Genel
Müdürü Ashesh Badani, “Linux taşıyıcılarının
kullanıcılarına sunduğu yeni olanaklar, uygulama geliştirme ve kullanma tarzımızdan kaynak
ve hizmetlerimizin dağılımını nasıl yapıp nasıl
sonuçlandırdığımıza kadar tüm kurumsal BT’nin
genel tablosunu kökten değiştirme potansiyeline
sahip. OpenShift Enterprise 3.1 ve Red Hat Atomic Enterprise Platform, daha güvenli, istikrarlı
ve esnek altyapılarla bu inovasyonların işletmelere ulaşmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda
kurumlarda konteynere alınmış uygulamalardan
oluşan yeni bir dalganın da güçlü bir hizmet katmanında geliştirilmesini, kurulmasını ve kullanılmasını sağlayacak” diyor.
OpenShift Enterprise 3.1
Red Hat’in müşterilerine sunduğu OpenShift;
Docker formatlı Linux konteynerler, Kubernetes
orkestrasyon ve Red Hat Enterprise Linux 7
tabanlı ve sektördeki tek kurumsal kullanıma
hazır, web ölçeğinde konteyner uygulama platformudur. Bu son sürüm, geliştiriciler için güncel
bir Docker ve Kubernetes deneyimi sunarken,
aynı zamanda OpenShift’e arakatman (middleware) yazılım hizmetleri de ekliyor ve OpenStack entegrasyonunu genişletiyor. Yeni nesil
bir platformun temelini oluşturan bu geliştirmeler
ve yeni özellikler, geliştiricilerin aradığı esnekliği
ve zengin çeşitliliği sunarken, hem geleneksel durum bilgili (statefull) uygulamaları hem
de yeni bulut tabanlı durum bilgisiz (stateless)
uygulamaları destekleyerek, BT operasyon ekiplerine derinlemesine kontrol edilebilir ortam ve
daha sorunsuz bir yönetim fırsatı sağlıyor.
OpenShift Enterprise 3.1’in öne çıkan yeni
ve geliştirilmiş kabiliyetleri şunlar:
•
Konteynerler için uygulama yaşam
döngüsü yönetimi: Web, komut satırı ya da IDE
arayüzlerinden uygulama geliştirmek için gereken yeni ve self-servis araçları; uygulama
yapılandırma otomasyonu iyileştirmelerini,
Jenkins CI entegrasyonunu ve geliştirmeden
ürüne kadar olan süreçte uygulamaları yönetmek
için gereken otomatik kurulum ve yaygınlaştırma
yeteneklerini içerir.

•
Kurumsal sınıf konteyner altyapısı: (Aynı
zamanda Atomic Enterprise Platform’un Genel
Önsürümü üzerindede de ayrıca kullanılabilir),
konteyner tabanlı uygulamalar geliştirmek için
güvenilir bir ortam sunarak, son çıkan, istikrarlı
Docker taşıyıcı formatı ile Kubernetes orkestrasyon motorunu kullanıyor.
•
Red Hat’in yeni JBoss Ortakatman
Yazılım hizmetlerine erişim: Red Hat JBoss
Fuse, Red Hat JBoss BRMS ve Red Hat JBoss
Data Grid gibi ortakatman yazılımları konteyner
mimarilerine kolaylıkla entegre edilebiliyor.
Bu çözümler geliştiricilerin, hibrit mimarilerde
tümleşik bir deneyimin yanı sıra “geliştirmeden
kullanılmaya geçiş süresi”ni azaltmalarını ve bilip
tanıdıkları açık kaynak araçları ile daha hızlı ve
uyarlanabilir uygulamalar kurmalarını sağlıyor.
•
Gelişmiş yönetim kabiliyetleri: Red Hat
CloudForms tarafından konteynerlar için sunulan
bu yetenekler , projelerin ve kullanıcıların, geleneksel VM tabanlı altyapılar, özel ve genel bulut
ortamlarının ötesine geçmelerini sağlıyor.
•
Zenginleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve
web konsolu: Uygulama kontrolleri ve işlem
görselleştirmelerinin iyileştirildiği konsolda, günlük tutma ve ölçüm kabiliyetleri de artırıldı.
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OpenShift Enterprise
3.1’in kasım ayı sonunda, Red Hat Atomic Enterprise Platform Genel
Önsürümü erişimiyle birlikte aynı anda piyasaya
çıkarılması planlanıyor.
Atomic Enterprise Platform Genel
Önsürümü

Red Hat, müşterilerini erken kullanıma teşvik
etmek, konteyner teknolojisinde iş ortaklıkları
kurmak ve topluluğun katılımını artırmak için
ayrıca, Atomic Enterprise Platform aracılığıyla
konteyner altyapı yeteneklerini ücretsiz erişilebilen bir genel önsürüm halinde sunuyor.
Platform, ölçeklenebilir kümeleme teknolojisi,
minimum ayak izi için tasarlanmış, konteynerlar için optimize işletim sistemi olan Red Hat
Enterprise Linux Atomic Host ya da Red Hat
Enterprise Linux örnekleriyle, buluta özel ya da
geleneksel uygulamaların konteynerlarla birlikte
dağıtımı için kurumsal sınıf bir altyapı oluşturmakta.

Red Hat Atomic Enterprise Platform’un
öne çıkan yeni ve geliştirilmiş yetenekleri
şunlar:
Çalışma zamanı ve paketleme formatı:
Docker ve Open Container Initiative (OCI) formatıyla destekleniyor.
•
Orkestrasyon ve kümeleme hizmetleri:
Karmaşık ve birden fazla konteynerı birarada
çalıştıran hizmetler ve bu hizmetlerin sunucu
kümesi (host cluster) üzerinde çalıştırılması için
Kubernetes ile geliştirildi.
• Ağ ve depolama eklentileri: Open vSwitch
•
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ile birden fazla ana makineye bağlı, ölçeklenebilir ağ eklentisi ve durum denetimli (statefull)
konteynerlerda hizmetlerin çalışmasını sağlayan
daimi depolama eklentisi
• Kayıtçı (Registry) hizmetleri: Paylaşılan
konteyner dağıtımlarının (image) daha güvenli
depolanması ve yönetilmesi için geliştirildi.
• Konteyner standartları ve güvenlik: Red
Hat’in genişletilmiş sertifikalı konteyner ekosisteminde öne çıkan standartlar ve güvenlik unsurları, konteyner uygulamaları sunarken daha güvenli bir model geliştirmek adına devreye alındı.
Tüm bunlara ek olarak Red Hat; Red Hat
Gluster Storage ve Red Hat Ceph Storage’ın
OpenShift Enterprise 3.1 ve Red Hat Atomic Enterprise Platform Genel Önsürümü ile entegrasyonunu tamamen destekliyor; Red Hat’in hedefi
konteynerler üzerinde çalışan mikro-servisler
ve uygulamalar için sorunsuz çalışan esnek bir
depolama olanağı vermek.
Red Hat, bir dizi Kubernetes depolama
eklentisiyle, BT kurumlarının, durum denetimli(statefull) konteyner tabanlı uygulamalarda en iyi
depolama protokol seçimini yapmalarını ve daha
deha detaylı bir kontrol yeteneği ve esneklik elde
etmelerini sağlıyor.

“ 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. “
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Anayasa Mahkemesi TELKODER’in Görüşlerini Dinledi
5651 Nolu İnternet Yasası Karara Bağlanıyor...

12
24

Anayasa Mahkemesi’nce görülen ve hem
internet kullanıcıları hem de haberleşme sektörü için kritik önem taşıyan 5651 nolu internet
kanununa ilişkin dava kapsamında son kararın
bu hafta açıklanması bekleniyor. Anayasa
Mahkemesi, nadir görülen bir yaklaşımla alınacak karar öncesi bir sivil toplum kuruluşu olan
TELKODER’i davet ederek görüşlerini dinledi.
Görüşme sonrası bir açıklama yapan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, TELKODER 13
yılı aşkın süredir elektronik haberleşme sektörünü saygın biçimde temsil ediyor. Her zaman
sektörümüzün ve ülkemizin geleceği için doğru
olanları ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada da
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın elektronik
haberleşme sektörü ve ülkemiz için kritik bir
konuda TELKODER’in görüşünü alması bizleri
ümitlendirdi” dedi.

“Erişim Sağlayıcılar Birliği” kurulması da zorunlu
hale getirilmişti. İlgili madde sektördeki yaklaşık
300 şirketin yüksek maliyetli altyapı yatırımı
yapmasını zorunlu kılıyor ve yüksek gelire sahip
olmayan alternatif işletmecilerin geleceğini tehlikeye sokuyordu. Birliğin Tüzüğünü onaylayan
BTK kararının iptal edilmesi için TELKODER tarafından Danıştay’da açılan davada ise Danıştay
yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Yapılan itiraz
Danıştay Genel Kurulunda görüşüldü ve geriye
doğru kanun düzenlemesi yapılamayacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürüldü.

2014 Şubat ayında 5651 sayılı internet
kanununda torba yasayla yapılan değişiklikler,
internet kullanıcıları başta olmak üzere toplumun
çeşitli kesimlerince uzun süre tartışılmıştı. Elektronik haberleşme sektörünü ilgilendiren tarafta
ise ilgili torba yasaya eklenen bir madde ile

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu karar
almak üzere 3 Aralık’ta toplandı, ardından sözlü
açıklamaları dinlemek üzere karar alma toplantısını 8 Aralık’a erteledi. Bu kapsamda Anayasa
Mahkemesi davaya yönelik son karar alınmadan
önce TELKODER’i dinledi.

5651 nolu internet yasasında yapılan bu
değişikliklerin görüldüğü davada Anayasa Mahkemesi tarafından internet konusunda toplumun
büyük kesimini ilgilendiren bazı önemli kararların
bu hafta alınması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesinin bir sivil toplum kuruluşunu muhatap alması ve görüşlerini dinlemesi
çok sık rastlanan bir durum özelliği taşımıyor.
Anayasa Mahkemesinin TELKODER’in görüşlerini dinleyerek dikkate alması ülkemizdeki saygın
sivil toplum kuruluşlarının önemini bir kat daha
arttırdı.
Görüşme sonrası bir açıklama yapan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “TELKODER 13
yılı aşkın süredir elektronik haberleşme sektörünü saygın biçimde temsil ediyor. Her zaman
sektörümüzün ve ülkemizin geleceği için doğru
olanları ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada
da Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın elektronik haberleşme sektörü ve ülkemiz için kritik bir
konuda TELKODER’in görüşünü alması bizleri
onurlandırdı ve ümitlendirdi.
Halkın günlük yaşamını etkileyecek, TELKODER üyesi olan İnternet Servis Sağlayıcılarına
ve dolayısı ile vatandaşlara önemli yük getirecek, yeni firmaların bu alanda faaliyet göstermelerini engelleyecek ve internetin pahalılaşmasına
yol açacak olan bu önemli Kanun hazırlıkları

sırasında TELKODER’in ve diğer STK’ların
görüşünü alınmadı.
Devlet, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği
için elbette önlemler almalıdır, ancak bu yapılırken tüm tarafların görüşü alınmalı, işletmecilerin
ve vatandaşların talepleri de dikkate alınmalıdır. Erişim Sağlayıcıları Birliği gibi Sivil Toplum
Örgütü görünümlü ancak yarı kamu kuruluşu
niteliğindeki, dünyada ve ülkemizde bir örneği
daha bulunmayan bir yapı kurmadan önce de bu
yapılmalıydı.
Kanun zoruyla da olsa bu Birliğin kurulması
ilk defa çok büyük sayıda işletmecinin aynı amaç
doğrultusunda bir araya gelmesine sebep olmuştur. TELKODER öncülüğünde işletmeciler kendi
haklarına sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam
edeceklerdir. Bu mücadele, güven, işbirliği ve
yanlışa yanlış diyebilme cesareti sayesinde
devam etmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmecileri, yani bu sektörün fidanlığını, görmezden
gelen bu anlayışı değiştirmek için hep birlikte
ve her ortamda kararlı mücadelemize devam
edeceğiz.” dedi.
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ABD’de satın alınan tüm Drone’lar kayıt atına alınacak
Amerika Birleşik Devletleri, Federal Havacılık
Dairesi (FAA) ülkede gün geçtikte yaygınlaşan
Drone’ların kayıt altına alınacağına dair açıklama
yaptı.Son yıllarda çok fazla rağbet gören ancak
artan bu rağbet ile hukuki açıdan da ciddi sorunlar çıkartan Drone’lar ile ilgili Amerika Birleşik
Devletleri önemli bir karara imza attı.
Yapılan açıklamaya göre lisanssız Drone
kullanımının yasaklanacağı ve bundan sonra
tüm Drone’ların kayıt altına alınacağı duyuruldu.
Drone’ları kayıt altına almak isteyen Amerikan
hükümeti, hava sahasını kontrol altına alıp olası
uçak kazalarının önüne geçmek istemektedir.
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Tabi bunun dışında asıl neden, Drone’ların
uçuşa yasak bölgelerde uçmasını engellemek
ve Drone’lar ile gerçekleştirilebilecek olası terör
eylemlerinin önüne geçmektir.
Yılbaşında yapılması öngörülen yüksek Drone
satışlarından önce kayıtlara başlanacağı ve ilk
30 gün içinde yapılacak olan kayıtların ücretsiz
olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Son kayıt tarihi olan 16 Şubat 2016’dan sonra izinsiz olarak
uçurulan Drone’lar ile ilgili ciddi yaptırımlarının
olacağı, bu tür durumlarda Drone sahiplerinin 3
yıl hava trafiğinden men edileceği ve büyük para
cezaları alabileceği açıklandı.

O r a c l e, J AV A ’d a a çı k ol d u ğ u n u d u y u r d u
Oracle, Federal Ticaret Komisyonu’nun yaptığı soruşturma sonunda, kendisine ait sosyal
medya hesapları ve web sitesinden, JAVA’da
açık olduğu açıklamasında bulundu.Yapılan
açıklamada:” PC’lerinde Java ile yazılmış uygulamaları için Java bulunan milyonlarca kullanıcı,
yazılımın güncelleme aracında bulunan bir hata
sonucunda kötü amaçlı yazılımlara maruz kalabileceği uyarısı yapıldı.”
Belirtilen bu açık için: “Güvenlik açığı, hacker’ların kullanıcıların adlarını, şifrelerini, finansal
hesaplarını ve diğer hassas bilgilerini almasına
müsade ediyor.” İfadesine yer verilirken, FTC
Oracle’ı müşterilerine güncellemeyi yüklediğinde
güvende olacakları sözü vermek ve ama var olan
risk konusunda bilgi vermemekle suçladı.850
milyon bilgisayarda yüklü olduğu tahmin edilen
Java SE için, FTC firması yaptığı açıklamada:

”Sun’ın orijinal güncellemesi, hackerların sızmasına izin veren yazılımın eski versiyonlarını
silmediği. Oracle bu sorunu düzeltmeye çalıştığında ise, yeni güncelleme sadece son yüklenen Kava versiyonunu sildiğini ve eskileri silmeden bıraktığını.” belirtti.
Oracle sorunu Ağustos 2014’de düzeltmiş.
FTC ise Oracle’ın konuyu bildiğini, 2011’den
yapılan yazışmalarda şu ifadelere yer veriyor:
“Java SE güncellemesi konusundaki mekanizma
çalışmıyordu”.
En son güncellemeyi yüklemeyen pek çok
bilgisayar olduğu, buna karşılık Java’nın hackerların en çok hedefledikleri 3 uygulamadan birisi
olduğu kaydedildi. Bu nedenle Oracle’ın açığın
olup olmadığını test edilecek bir link yaratması
istendi.
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CLOUD LINUX’TA PERFORMANS

UNSURLARI VE KAYNAK YÖNETİMİ
osman@hostingdergi.com.tr

www.linkedin.com/osmansevinc

Bir çok hosting firması uptime garantilerini yakalayabilmek ve daha izole ortamlar sunabilmek adına Linux
platformlarının tamamını cloud Linux yapısına geçirmeye
başladılar.

Osman SEVİNÇ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri

Hatırlarsanız geçmiş yazılarımızda windows platformunu kullanarak,
kaynakları nasıl daha etkili kullana bileceğimizi paylaşmıştık. Cloud
Linux yapısının hayatımıza girmesiyle beraber aynı dağılımı Linux platformlarında da gerçekleştirmeye başladık. Bu yazımızda cloud Linux
yapısına sektörel bir yaklaşımda bulunacağız.

Vps Server (Virtual Private Server) Nedir?
Cloud Linux her ne kadar tarafımıza yeni bir işletim sistemi olarak
yansısada, var olan yapıların üzerine eklenen ve bir çok fonksiyon üzerinde stabilliği sağlayan optimizasyon yapısıdır. Paylaşımlı sunucularda
bulunan dağınık dengeyi daha stabil konuma getirerek kullancılar için
atanan kaynak hesabı seviyelerini dengeli bir şekilde kullanmayı sağlar.
Kısacası kullanıcılar arasında kaynak kullanımını izole eder. Bu duruma örnek vermemiz sanırım daha açıklayıcı olacak.
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Örnek olarak xxxx.com web sitemiz aşırı
kaynak kullanımı sergiliyor ve aynı sunucu
yapısında bulunan diğer sitelerin yayın akışını
engelliyor. Bu tarz kullanıcıları manuel limitlemek yerine CloudLinux yapısı xxxx.com için
belirli bir kaynak yapısı izole ediyor ve bu kaynak dışına çıkmasını engelliyerek diğer sitelerin
yayın akışını stabil hale getiriyor. Bu da sunucunun daha verimli ve daha iyi bir performans
göstermesini sağlıyor.
“Bir çok hosting firması uptime garantilerini yakalayabilmek ve daha izole ortamlar
sunabilmek adına Linux platformlarının
tamamını cloud Linux yapısına geçirmeye
başladılar.”

Peki Cloud Linux yapısıyla gelen yenilikler
ve faydalar nelerdir?
-LVE Manager
-PHP Selector
-OptimumCache
-SecureLinks
LVE Manager : LVE manager sunucu
limitlerini izlemek ve kullanıcı başına sınırlı
kaynakların atanmasına yardımcı olan eklentidir.
LVE managerin en ilgi çekici özelliği bir birine
komşu hosting hesaplarını izole ederek kaynak
kullanımlarından doğacak yayın kesintilerinin ve
performs düşüşlerinin önüne geçebilmesidir.

PHP Selecktor : Cage FS yapısını kullanan
bir PHP seçim aracıdır. Her kullanıcın kendi
ihtiyaçlarına göre php sürümleriyle beraber
modüllerini seçmesine olanak sağlar.
Optimum Cashe : Bu eklentiye yaklaşımım
tamamen joomla, wordpress vb. hazır scriptler
için oluşturulmuş ön bellekleme yapısı görüşünü
bürünmeme neden olmuştur. Yüksek performansta çalışan ön bellekleme yapısı kaynak
kullanımları tıraşlamak adına oldukça fayda
sağlamaktadır.
Secure Links : CloudLinux yapısı içerisinde
yaygınlaşmış ve popülerliği ön plana çıkmış
saldırılara karşı çekirdek düzeyde koruma
sağlamaktadır. Son olarak dün ya genelinde ön
plana çıkmış tüm işletim sistemi ve kontrol panelleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir.
Cloud Linux neden gerekli ?
Cloud Linux yapısı tamamen paylaşımlı sunucu odaklı tasarlanmıştır. CloudLinux yapısı
kullanmayan sunucularda her hangi bir web
sitesi aşırı ağır yük altına girmesiyle beraber
kaynakların tamamını tüketebilir. Bu duruma
örnek vererek yaklaşmamız gerekirse her hangi
bir web sitesine ddos saldırısı gelmesi, yüksek hit alması veyada her hangi bir reklam
kampanyasıyla gelen ziyaretci sayısını katlaması
sunucunun tüm kaynaklarını tüketmesine etken
oluşturabilmektedir.
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“CloudLinux sayesinde sunucudaki tüm sitelerin kaynakları birbirinden
ayrıştırılır ve sistemde bulunan siteler kendi kaynaklarının dışına çıkmayarak
diğer sitelerin yayın akışını etkilemez. Böylece paylaşımlı yapıda bulunan bir
çok sitenin yavalşaması ve kapanması gibi durumlar ortadan kalkmış olur.”
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biliyor muydunuz?
Hosting Dergi IOS ve Android uygulamaları
ile dergiyi dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde
internetiniz olmasa da okuyabileceğinizi
biliyor muydunuz?

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ
VE SANALLAŞTIRMA ARAÇLARI
kerem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kemirhan88

Sanallaştırma teknolojisi, bünyenizde bulunan fiziksel bir donanıma
bir ya da birden çok işletim sistemi kurulumu yapılarak mevcut
donanımın açılacak yeni sunuculara paylaştırılmasını sağlayan
teknolojidir.

Kerem EMİRHAN
Natro Web Hosting
2.Seviye Sunucu
Destek Uzmanı

Sanallaştırma teknolojisi son yıllarda kullanımı çok yaygınlaşan ve
sistemsel olarak büyük kolaylıklar getiren bir teknoloji olup dünyadaki birçok hatta neredeyse bütün büyük firma tarafından yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu teknoloji ile daha az donanım ile daha fazla sunucu
oluşturarak alan hem de maddi anlamda avantajlar sağlayabilirsiniz.
Sanallaştırma teknolojisinin genel olarak sağladığı avantajlar ise;
-Hızlı ve kolay bir şekilde sunucu oluşturulabildiğinden donanım ve
yazılım testleri kolayca yapılabilmektedir.
-Fiziksel donanımlar üzerinde bir ya da birden çok sunucu oluşturulabildiğinden dolayı donanım için harcanan maliyetlerini düşürmektedir.
-Aynı donanım üzerinde bir ya da birden çok sunucu oluşturulabileceğinden dolayı mevcut alanınızı da ekonomik olarak kullanabilirsiniz.
-Bünyenizde bulunan yazılım lisanslarını açacağınız sanal makinelerde de kulanarak yazılım maliyetlerini azaltabilirsiniz.
-Datacenter içerisinde daha az sunucu barınacağından dolayı elektrik ve soğutma giderleri azalacaktır.
-Tüm sanal makineleri tek sunucu üzerinden yönetileceğinden dolayı
sunucunuzun yönetilebilirliği artmaktadır.
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Sanallaştırma teknolojileri ile beraber yukarıdaki özellikler ve daha fazla özellikler elde edebilirsiniz. Dünya üzerinde sanallaştırma işlemini
yapmayan yarayan birçok program var fakat bu
yazılımızda size en çok yardımcı olacak 3 sanallaştırma yazılımı tanıtacağım.
1 – VMWARE
Vmware, sanallaştırma yazılımları üreten bir
şirket olup 1998’de kurulmuştur. Şirket Palo Alto,
Kaliforniya merkezli olup dünyanın tüm bölgelerine genel olarak hizmet vermektedir. Vmware,
sektöre ilk hizmeti olan Vmware Workstation
giriş yapmıştır. Bu hizmet PC’ler üzerinde sanallaştırma işlemi yapılarak aynı anda farklı
işletim sistemleri açmaya olanak sağlamıştır.
Daha sonra Workstation hizmeti server ortamına
taşınmış ve yeni hizmet olarak Vmware ESX ve
ESXi ürünleri piyasaya sunulmuştur. Bu ürünün
workstation’dan farkı Workstation gibi herhangi bir işletim sistemi üzerine kurulmayıp Linux
tabanlı kendi işletim sistemini içinde barındıran
bir sistemdir.
ESX ve ESXi hizmetleri aynı yapı üzerinde
çalışsalar bile aralarında ufak farklar bulunmaktadır. ESXi ürünü ücretsiz bir sürüm olup
içerisindeki özellikler kısıtlanmıştır. Büyük projeler hayata geçirmeyecekseniz ESXi ürününü
tercih edip işlemler yapabilirsiniz. ESX hizmeti
ise ücretli bir hizmet olup bu hizmet üzerinde
birden fazla ESX sunucuyu vCenter ile tek ekran
üzerinden yönetebilir ve daha birçok hizmetten
faydalanabilirsiniz.

ve Windows Server 2012 işletim sistemi üzerinde
çalışmaktadır. Tüm büyük datacenter sahipleri
sanallaştırma teknolojisi kullandığından dolayı
Microsoft’ta bu sektör üzerinde söz sahibi olmak
için Hyper-v yi sürekli geliştirip sektörü yakalama
hedefindedir. Linux tabanlı işletim sistemlerini kullanmakta zorlananlar Hyper-v ‘yi Windows server
üzerinde kurup kullanım ve yönetimi konusunda
diğer yazılımlara göre kolay bir şekilde işlem
gerçekleştirebilirler.

3 – CİTRİX XENSERVER
Karmaşık BT altyapılarını daha dinamik ve
kullanılabilir hale getirmek için sanallaştırma
sistemleri kullanılmaktadır. Citrix XenServer açık
kaynak kodlu bir yazılım sanallaştırma platformu
olup ekonomik olmasının yanı sıra stabil ve güvenli bir çözüm sunmaktadır.
Başlıktada belirttiğimiz üzere XenServer
Citrix firmasının desteği ile geliştirilmiştir. Küçük
ve orta ölçekli çalışmalar için ücretsiz sürümleri
bulunmakta olup büyük ölçekli projeler için ücretli
seçenekler sunabilmektedir. XenServer kurulumu
yapıldıktan sonra gerekli yapılandırmaları yapıp
XenCenter adı verilen bir uygulama ile Windows
tabanlı bilgisayarlar üzerinden tüm yönetim
işlemlerini gerçekleştirebilmektesiniz.

2 – HYPER –V
Hyper-v, Microsoft tarafından piyasaya
sürülen bir sanallaştırma sistemidir. Hyper-v
Windows Server işletim sistemi üzerinde gelen
bir sunucu hizmeti olup Windows Server 2008
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DÜNDEN BUGÜNE MACINTOSH

BİLGİSAYARLARIN GELİŞİM TARİHİ
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

Kişisel bilgisayarların gelişmesinde ve yaygınlaşmasında en
büyük pay sahibi olan Macintosh bilgisayarlar tam 32 yıl önce
hayatımıza girdi. Günümüze kadar uzanan Apple-Microsoft rekabeti ilk olarak şirketler arası yapılan iş ortaklığı ile başladı.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

O dönemlerde, Microsoft ile yakın ilişki içerisinde olan Apple, ilk
Macintosh bilgisayarı çıkarttığında, en yakın partnerlerinden biri Microsoft’tu.Apple’ın kurucuları Steve Wozniak, Ronald Wayne ve Steve
Jobs’tur. 1976 yılında başlayan bu büyük ortaklık, günümüzde çok
büyük bir teknoloji ile geniş kitlelere ulaşan Apple’ın ilk temellerini atmış
ve ilk Mac bilgisayarı 1984 yılında kullanıma sunmuştur. Tarihler 24
Ocak 1984’ü gösterirken, 8 MHz işlemciye, 3,5 inç’lik disket ara yüzüne,
128 kb belleğe ve 9 inç’lik ekrana sahip olan ilk Mac bilgisayar Steve
Jobs tarafından tanıtıldı. 7,5 kilo ağırlığında olan ilk Mac bilgisayar
2495$’dan satışa sunuldu.
1985 yılında ilk Apple lazer yazıcı ve Aldus PageMarker masaüstü
yayıncılık programlarını çıkartarak, kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasını hedefleyen Apple, bu gelişmeler ile birlikte masaüstü yayıncılık
devrimini başlatmış oldu.
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Hızlı ve başarılı bir şekilde başlayan
Apple ortaklığı çok uzun sürmedi. 1985 yılının
sonlarına doğru kurucu ortaklardan Steve
Wozniak ve Steve Jobs, yönetim kurulu ile
yaşadığı anlaşmazlıklar neticesinde Apple’dan
ayrıldı.
Microsoft ile Rekabet Başlıyor
Steve Jobs’un Apple’dan ayrıldığı dönemde,
Microsoft Windows 1.0’u çıkartarak kişisel
bilgisayar devrimine yeni bir soluk kazandırdı
ve günümüze kadar uzanan büyük rekabette bu
şekilde başlamış oldu.
Yıl 1986’yı gösterdiğinde Macintosh, 1 MB’lık
belleği, yazıcı ve harici sabit disk bileşenlerinin
entegre edilebildiği, büyük bir güncelleme yaptı.
Bu güncelleme ile Macintosh işletim sistemleri
klasör içinde klasör açabilme özelliği kazandı.
Microsoft’un da kişisel bilgisayar pazarından pay
alma çabalarıyla, Apple daha yeni teknolojiler
üretmeye başladı. 1989 yılında Mac IIc, Mac IIci
ve SE/30 modellerini piyasaya sürdü. Bu yeni
ürünler ile bilgisayar piyasasında yeni bir devrim
yaratan Macintosh, özellikle Mac IIcı modeli ile
o zamana kadarki en hızlı Mac oldu. Mac IIci
modeli 25 MHz 68k’lık bir işlemciye ve sahipti.
İlk Macintosh Laptop Üretildi
1989 yılında Macintosh teknolojisinde önemli
gelişmeler yaşandı. Bunlardan biri de ilk Mac
Laptop’un üretilmesi oldu. Mac Portable adını

alan bu yeni ürün, yaklaşık 7.5 kilo ağırlığındaydı
ve 6500$’dan satışa sunuldu.
İlerleyen dönemlerde, Macintosh bilgisayarlar
sürekli olarak gelişmeye devam etti. 1991 yılında
altı farklı model daha üreten Apple, eski modellere oranla 2.5 kat daha güçlü çalışan, Motorola
68030 işlemciyi kullanmaya başladı. Donanımsal
olarak gelişmeye devam eden Mac’ler aynı zamanda yazılımsal olarak da ilerleyişini sürdürdü
ve Mac OS sürümü 7.0 oldu.
Ve Apple Düşüşte
Kişisel bilgisayar sektörüne başladığı günden
itibaren, yaptığı yenilikçi teknolojik hamleler ile
sürekli olarak gelişen ve büyüyen Apple ve Mac
bilgisayarlar, 1992 yılında yapılan başarısız ürünler ile düşüş yaşamaya başladı. Bu senede çıkan
Performa isimli Mac serisi, performans olarak
yetersizdi. Tam da bu sıralarda Microsoft’un Intel
ile anlaşma sağlaması ve daha yüksek performans veren x486 bilgisayarları üretmesi, Apple’ın
bu başarısızlığını kullanıcı gözünde bir kat daha
arttırdı.
Bu başarısızlık Mac’in gelişimini sürdürmesine
engel olamadı. Yakın zaman sonra Apple, 19 yeni
Mac’i piyasaya sürdü. Microsoft ve Apple rekabeti
1993 yılında en yüksek seviyeye çıktı. Bu dönemde 10 milyonuncu Mac’i sattığını duyuran Apple
karşı Windows da 25 milyon kullanıcısı olduğunu
duyurdu.
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1994 yılı Mac’ler için bir sıçrayış yılı oldu
ve PowerPC RISC çipleri ile Power Mac’i
üreterek, o zamana kadarki en büyük yükselişini
gerçekleştirdi. Bu çipler daha önceki modellerde
kullanılan CISC çiplerine oranla daha yüksek
performans sağlıyordu.
Microsoft Yarışta Öne Geçti
25 yıllık tarihinde sürekli olarak gelişen ve
Microsoft’u kendisine rakip yapan Apple, 1995
yılında Microsoft’un Windows 95’i çıkarması ve
Pentium işlemci teknolojisine geçiş yapmasıyla,
yarışta açık ara geride kaldı. Bu teknolojiler
karşında rakip olacak gücü bile yoktu. Onlarca
farklı modeli bulunan Macintosh bilgisayarlar,
PowerPC modelleri dışında hiç ilgi görmüyordu.
Apple için zor bir süreç başlamış oldu.Tam da
bu sıralarda, NeXT adında bir şirketi olan Steve
Jobs, Apple’ın geleceğini değiştirecek fikirleri
olduğunu dile getiriyor, ancak kimse onun bu
fikirlerini parlak bulmuyordu.
Steve Jobs Efsanesi Başlıyor!
1996 yılı hem Apple hem de dünya teknoloji
sektörü için önemli bir gelişmeye şahit oldu.
Kendi firmasını yöneten Steve Jobs, bir dergiye
verdiği röportajda, bilgisayar sektöründe kazanan tarafın Microsoft olduğunu söylüyordu.
Bu sıralarda System 8.0 üzerinde çalışan Apple, 1996 yılının sonunda Steve Josb’un şirketi
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NeXT ve NeXTstep işletim sistemlerini satın
alarak, Jobs efsanesini başlatmış oldu.
Apple’a geri dönen Jobs’un ilk faaliyetlerin
biri, gereksiz olarak gördüğü Mac modellerini
kaldırmak oldu. Yine bu dönemde Rhapsody
işletim sistemi üzerinde çalışan Jobs, Mac OS
X’in temelleri atmaya başladı. Jobs’un, Apple’ı
yeniden yükseltecek projesi iMac’di ve 1998
yılında iMac’ler üzerine yoğunlaştı.
Apple Yeniden Yükselişte
Yaşadığı zor dönemleri, Steve Jobs’un dönmesi ile geri bırakan Apple, 1999 yılında daha
hızlı iMac’ler üretmeye başladı. G3 serisi laptoplar ile önemli bir başarı daha yakalayan Apple’ın
en büyük başarısı, süper masaüstü bilgisayar
diye tanıttığı, Power Mac G4 oldu.2000’lerin başı
itibari ile uzun süredir üzerinde çalışılan Mac OS
X işletim sistemi kullanıcılara sunuldu. Görsel
açıdan zengin görünen bu yeni işletim sistemi,
kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak performansa
ulaşamadı. Donanımsal sıkıntıları geri bırakan
Apple, bu seferde işletim sisteminin hantallığı ile
mücadele etmeye başladı.
2003 ve 2004 yıllarında Apple tüm modellerini yenilemeye başladı. Powerbank, Power Mac
G4, iMac, eMac ve iBook’ları çıkaran Apple 2004
yılında piyasaya çıkarttığı iPod’lar ile bir hayli öne
çıktı.

Yaptığı bu hamleler ile olumlu gelişmeler
yaşasa da 2004 yılında Apple’ın bilgisayar
piyasasındaki payı %3’e düştü. 2005 yılında
Steve Jobs önemli bir karar alarak, Mac’leri
diğer PC’lerden ayıran en temel özellik olan
işlemcilerde, Intel işletim sistemini kullanmaya
başladı. Bu hamle, Mac bilgisayarların diğer
normal PC’ler ile aynı donanıma sahip olması
anlamına geliyordu. İlerleyen yıllarda Intel
işlemciye sahip Mac bilgisayarlara Windows
işletim sistemi kurulmasına olanak verildi. Bu
gelişmelerin ardından Apple, 2006 yılında en
iddialı ürünlerinden biri olan Mac Pro G5 ile yine
büyük bir başarı yakaladı.
Apple-Microsoft Rekabeti Boyut Değiştiriyor
2007 yılı Apple için yeniden doğuş yılı oldu.
“İlk otuz yılımız sadece bir başlangıçtı” diyen
Apple, ilk olarak 8 çekirdek işlemcili Mac Pro’ları
piyasaya çıkardı. Ardından Apple tarihinin en
önemli hamlelerinden biri olan iPhone üretildi.
Bilgisayar piyasasında Apple’a büyük üstünlük kuran Microsoft’un Windows Vista ile aşırı
eleştirilere maruz kalması ve bu dönemde
Apple’ın OS X 10.5 Leopard güncellemesinde
yakaladığı başarı, Apple-Microsoft arasındaki
rekabeti bambaşka bir boyuta taşıdı. Yıllar önce
Microsoft’a rakip olmak da bile zorlanan Apple, geliştirdiği başarılı ürünler ve Microsoft’un
yaşadığı başarısız Windows Vista girişimi ile

yeniden yükselişe geçti.Bu başarı ile yüksek
bir ivme yakalayan Macintosh bilgisayarlarda 8
çekirdek standart olarak sunulmaya başlandı.
2008 yılında MacBook Air’i üretti.
OS X’te Lion sürümünü çıkartan Apple, 2012
yılında MacBook Pro’lara, retina ekran ve HDMI
çıkışları ekledi. MacBook Air için de yeni adımlar
atmak isteyen Apple OS X 10.9 Mavericsk’i üretti.
Bu sürüm beklenen yenilikleri karşılamasa da
önemli bir başarı sağladı.
Steve Jobs Hayatını Kaybetti
Apple’ın kurucusu ve bugünkü marka değerine
gelmesinde en büyük pay sahibi olan Steve Jobs,
2004 yılında konan kanser teşhisinin ardından,
ameliyat olmayı reddetti ve farkı tedavi yöntemlerini denedi. Bu karardan dönmesi için ikna
edilemeyen Jobs, 5 Ekim 2011 tarihinde vefat
etti. Bu tarih Apple’ın en zor zamanlarından biri
olduğu gibi, geleceğinin de tartışıldığı bir tarihti.
Jobs’un vefatı ile Apple’ın artık gerileme sürecine
gireceğini düşünenler oldu.
Ancak Apple, ürettiği yeni ürün ve hizmetler
ile gücünden hiçbir şey kaybetmediği gibi
günümüzde hala çok önemli projelerle sektördeki
önemini korumaya devam ediyor.
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PHISHING “KİMLİKAVI”NEDİR?
NASIL KORUNABİLİRİZ?
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Phishing, çevrimiçi kimlik avı anlamına gelmektedir. Kişisel ya
da finansal bilgilerinizin, sahte bir e-posta hesabı iletisi ya da
web sitesi aracılığıyla elde ederek, bilgisayar kullanıcılarını
kandırmak için kullanılan bir yöntemdir.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Günümüzde sıkça rastladığımız kimlik avı dolandırıcılığı banka, kredi
kartı şirketleri ya da saygın bir profili bulunan çevrimiçi satıcı gibi güvenilir bir kaynaktan gönderilmiş gibi görünen e-posta ile başlamaktadır.
Gönderilen e-posta içerisinde kullanıcıları aldatmaya yönelik kendilerinden hesap numarası veya parola gibi bilgilerin istendiği sahte bir web
sitesine yönlendirilmektedirler.
Bu bilgiler, verildiğinde genellikle kimlik hırsızlığı amacıyla kullanılmaktadır. Hedef odaklı olan bu tür saldırılar, hassas olan verilerinize
izinsiz bir şekilde erişim elde edebilme adına uygulanan sanal bir hırsızlık biçimi aslında. Amaç tamamiyle fikri mülkiyet, finansal verileriniz,
ticari ya da askeri sırlar gibi diğer kişi veya kurumlara ait gizli bilgileri
ele geçirmektir.
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Güvenlik yazılımları ile kendinizi korumaya
alın
Antivirüs uygulamaları sayesinde bu tür phishing (kimlik avı) saldırısı yapılan uygulamalardan korunmanız mümkündür. Bunun için orijinal
bir antivirüs lisansı alarak bilgisayarınıza kurduğunuzda bilgisayarınız ve internet tarayıcınız
üzerinde güvenlik önleminizi arttırabilirsiniz.
Antivirüs programınızın lisanslı olması burada
büyük bir rol oynuyor. Ücretsiz ve free bir güvenlik yazılımı kullandığınızda hedef olmamanız
içten bile değildir. Bunun için lisanslı bir program
ile yazılımınızı güncel tutarak hem şahsi hemde
kurumsal verilerinize güvenlik önlemi alabilirsiniz.
Parola korumanız için ise güçlü karakter
şart!
Her bir bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletler üzerinde bankacılık işlemleri ya da internet
üzerinden para ödeme mantığıyla bir çok işlem
yapabiliyor. Kullanılan cihaz üzerinde tabiki
güvenlik yazılımının bir önemi var. Ancak bu
yazılımın yanında kullandığınız aktif şifrenizinde güçlü karakterde olması size artı bir olanak sağlıyor. İşlem yaptığınız sistem üzerinde
şifrenizde bir küçük harf, bir büyük harf, sayı ve

özel karakter içerecek şekilde belirlenen karakter
uzunluğunda bir şifre belirlemenizi önemle tavsiye
ediyoruz.
Phishing (Kimlik Avı)’dan Nasıl Korunabiliriz?
Çokça tercih edilen güvenlik yazılımları genellikle çok akıllıca ve kullanıcının açığından
faydalanarak hazırlanmıştır. Bu saldırıları bazen
durdurmak pekte mümkün olmuyor ne yazikki. Bu
nedenle kişisel ya da kurumsal işlerinizde yapılan
hata işletmeler, devletler ve hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ciddi bir sorun oluşturabilir.
Kimlik avını kullanan dolandırıcılar sizden ya da
kurumunuzdan alacağı hassas bilgilerinizi ifşa
edebilir ya da çeşitli casusluk eylemleri gerçekleştirebilir. Tek bir kişi için yani şahsi anlamda
yapılan hedef odaklı phishing (kimlik avı saldırıları) bilgisayarınızı gasp etmek için hizmet
reddi saldırısı amacıyla kullanılan botlar ile çok
büyük ağlara bile kötü amaçlı yazılım yerleştirilebilmektedir.
Kimlik hırsızları ile mücadele etmek için
kurumunuzda çalışanların gelen kutularında sahe
e-posta bulunması ihtimali gibi tehditlere karşı tedbirli olmasında fayda var. Bu tedbirinde yanı sıra
e-posta güvenliği teknolojisine de önem verilmesi
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Doğa BT kurucu ortağı ve Genel Müdürü Orçun ÖZALP

ile bulut teknoloji üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.
Röportaj / Interview : Burkay YAPAĞCIOĞLU
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Dünyada veri, her geçen gün geçmişten çok daha hızlı
büyüyor ve bu büyüyen veri bulutta saklanıyor.
Burada iki önemli konu başlığı besleniyor biri
Nesnelerin İnterneti diğeri ise Büyük Veri.
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Sizi tanıyabilir miyiz?
İsmim Orçun M. Özalp, DBT veri merkezinin
kurucu ortaklarından biri ve aynı zamanda genel
müdürüyüm. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümünden mezun
olduktan sonra Türkiye’deki ileri gelen teknoloji
firmalarında geçen 15 yıllık profesyonel kariyerimin ardından sektörün önemli oyuncuları ile bir
araya getiren yepyeni bir platformun kurulmasına
vesile oldum.
Bugüne kadar KoçSistem, Siemens ve son
olarak Turkcell gibi veri merkezi ve çevresindeki
katma değerli hizmetlerde sektör lideri kurumlarda edindiğim farklı tecrübelerimi sektörün içindeki
yenilikçi şirketler ile birlikte bu yeni platformda tek
elden sunabilmek için yola koyulduk.
Yeni yapımız içerisinde Türkiyenin alanında
fark yaratan CDN platformu Cube CDN, İzmir’de
Felaket Yönetimi Hizmetleri sağlayıcısı olarak
akla gelen Netdirekt, bünyesinden Doğa Telekom
başta olmak üzere 5 farklı IT şirketi bulunduran
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DGB grubu ile Türkiye’nin ilk Bulut Broker şirketi
Bulutistan bir araya gelerek bu yeni platform hayata geçirdi. Hayata geçirilen bu yenilikci platform ile işletmeler tüm temel iş ihtiyaçlarını bulut
servisi olarak tek elden temin edebilecek.

Bulut Bilişim ürünlerinin kullanımı noktasında Türkiye bugün ne durumda? Bulut
bilişim ürünlerini kimler hangi amaçlarla
kullanıyorlar?
Bulut Bilişim Türkiye’de son beş yıla göre çok
daha ileri bir noktada, bunu şöyle izah edeyim;
beş yıl önce bulut kelimesi ile teknolojiyi eşletiremeyen bilişim alanında karar veren yöneticiler,
üç yıl önce Bulut Bilişimin kendileri için faydalı
birşey olduğunu bir yıl önce ise bunu kullanan
firmaların sağladığı kazanımları net bir şekilde
fark ettiler.
En temel de ofis uygulamalarından kurumsal
e-posta ile başlayan bu kullanım alışkanlığı hemen paralelde sanallaştırılmış ortamlardan temin
edilen sunucu ihtiyaçları ile çeşitlendi.

Özellikle çok noktalı çalışma düzeni olan
lojistik ve perakende sektörleri başta olmak üzere
e-ticaret gibi oyun endüstrisi gibi dinamik sektörlerde de kullanım oranı çok hızlı ilerliyor.
Diğer yandan geldiğimiz bu noktadan dünya
standartlarında bir kullanım oranını yakalayabilmemiz için önümüzde halen gidecek çok yolumuz var.

Bulut Bilişim ürünlerinin sektöre kazandırılması ve buluta ait yeni ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi noktasında ülkemizdeki şirketlerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde Bulut Bilişim dediğimizde akla
gelen ilk konu sanallaştırma teknolojisi, halbuki
bu sadece bir temel adım ve asıl fayda bunun
üzerindeki katmanlarda ortaya çıkıyor.
Özellikle SaaS tabir edilen, yazılımın servis
olarak sunulması alanında geçmişten gelen
kurumsal uygulamaların yeni bir platformda
buluta uygun şekilde yeniden yazılması gerçekten çok ciddi bir maliyet ve zaman gerektiren bir
konu iken, günümüzde en başından bulut tabanlı
geliştirilen yeni yazılımlara talep büyük bir hız ile
arttıyor.

2015 yılında Bulut Bilişim alanında Türkiye
ve dünyada yaşanan hangi gelişmeler sektöre ivme kazandırdı?
Ürün bazında bakacak olursak dünyada veri
her geçen gün geçmişten çok daha hızlı büyüyor
ve bu büyüyen veri bulutta saklanıyor. Burada iki
önemli konu başlığı besleniyor biri Nesnelerin
İnterneti diğeri ise Büyük Veri.

Mobil teknolojilerin gelişmesiyle birlikte
bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonların
bulut bilişimle entegrasyonun arttığını
söyleyebilir miyiz? Mobil teknolojiler bulut
bilişimi nasıl etkiliyor?
Dünyanın ileri gelen danışmanlık şirketlerinin
hemen hemen hepsi gelecek 10 yıl boyunca
verinin hızla büyeyeceği, büyüyen veri bulutta
saklanan, mobil cihazlardan erişilebilir ve sosyal
platformlardan tüketileceğini ön görüyorlar.
Bu aynı zamanda IoT diye tabir edilen Nesnelerin Interneti dünyasınında hızlı olgunlaşmasını
mümkün kılıyor.
Diğer yandan kurumsal yazılımların buluta
taşınması ile tüm bu mobil cihazlar artık birer
cep bilgisayarına dönüşerek her an her yerden
çalışabilirliği sağlıyor.

Türkiye’de KOBİ’ler bulut bilişimi nasıl kullanıyor? Bulut Bilişim ürünlerinin kullanımı
KOBİ’lere ve yeni girişimlere ne gibi avantajlar sunuyor?
Bu aslında konu sektörümüzün yumuşak karnı
tabir edeceğimiz bir alan. Tüm dünyadan beklenenin aksine bulut bilişim en ciddi değer teklifini
sunduğu KOBİ’ler den değil büyük firmaların
yetkin ve donanımlı IT ekipleri tarafından tüketilmeye başlandı.
Bunun önündeki temel sebep verilerin şirket
dışına çıkması gibi görünse de bize göre asıl
sorun bu teknolojinin faydasını doğru şekilde
sahaya anlatacak yetkin personelin henüz oluşmamış olmasıdır.

Gelişim süreçi olarak bakacak olursak önce
sunuculardaki atıl kapasiteyi kullanmayı sağlayan
sanallaştırma teknolojisi disk sanallaştırması,
masaüstü bilgisayar sanallaştırması gibi birçok
alana yayılmaya başladı.

Bu teknoloji ile tanışmış kobilerimiz çok iyi
bildiği üzere her hangi birşeyi satın almak zorunda kalmamak her hangi bir destek personeline
ihtiyaç duymadan aylık bedeller ile dilediğimiz
yazılım kullanmak aslında çok büyük bir ihtiyaç.

Bize göre ülkemizde pazarın gelişimindeki
en önemli açılım, bir süredir kamuda konuşulan
KOBİ’lere bulut servislerini kullanmayı teşvik
edecek bazı destek paketlerinin hayata geçirilmesi olacaktır.

Özellikle yeni kurulan bir firmanın tüm bilişim
ihtiyaçlarını bir bulut servis sağlayıcıdan temin
etmesi durumunda her an her yerden verisine
ulaşabilir olucağından rekabette bir adım öne
geçmesi sağlanabiliyor.
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2015 yılında bulut bilişim ürünlerindeki güvenlik ihlalleri ile ilgili bir çok haber duyduk
ve özellikle bir depolama aracı olarak bulut
bilişim güvenlik noktasında kullanıcılarda
güvenlik noktasında ciddi şüpheler uyandırdı. Yeni dönemde Bulut bilişimde güvenlik
en çok yatırım yapılacak başlıklar arasında olacak gibi gözüküyor. Bu konudaki
görüşleriniz nelerdir?
Bu çok hassas bir konu ve bariyer oluşturabiliyor. Ben bu konuyu şu şekilde izah etmeye
çalışayım. Bulut bilişimin iki kullanım alanı var biri
bireysel kullanım biri kurumsal kullanım şekli.
Sorun yaşanan sistemler genelde ücretsiz bireysel platformlar. Ücret alınan kurumsal
platformların güvenliği çok daha yüksek şekilde
sağlanıyor. Diğer yandan iki yapının her birinin
hem yurt dışından hem yurt içinde sağlayıcıları
mevcut. Ülkemizde henüz bu alanda yaşanmış
bir sorun henüz duyulmadı. Tabi ki olmayacak
anlamına gelmez ama ben şu soruyu sormak
istiyorum kendimize, işletmelerin bilgi güvenlik
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yatırımları ana işi bu olan bir servis sağlayıcı
kadar olabilir mi / ya da olmalı mı?
Diğer yandan yapılan araştırmalar gösteriyor
ki, şirket içindeki tehditler şirket dışındaki servis
sağlayıcılardaki tehditlerden çok daha yüksek
orada çıkabiliyor.

Türkiye’de Bulut Bilişim piyasasının gelişiminin önündeki engeller nelerdir ? Bu engelleri aşma noktasında kullanıcılara , firmalara ve devlete düşen görevler nelerdir?
Bize göre en büyük gelişim bir araya gelerek
kurulması gereken yeni platformlar ile bütünsel
ihtiyaçların tek bir noktadan en doğru şekilde
karşılanabilmesi. Bunun için bizim de içinde
olduğumuz yapı benzeri yapıların hızla çeşitlenmesi gerekiyor. Pek tabi tüm sektörlerin olduğu
gibi bilişim sektöründe de belirli teşvikler, belirli
denetlemeler, regüle edilen sektörlerde tanımlanmış kullanım yöntemleri sektörün bir süredir ısrar
ile dile getirdiği konu başlıkları mevcut.

Bulut bilişim sektöründe yetişmiş bilgi teknolojileri uzmanı bulmak ve istihdam etmek
ile ilgili problemler nasıl çözülebilir?
Bu konuda teknoloji üreticileri ile kamu birimleri ortak projeler hayata geçirdiğinde başarıya
ulaştıklarını gördük.

2016’da ve ilerleyen yıllarda Bulut Bilişim
sektörüne ait öngörüleriniz nelerdir?
Bulut bilişim konusunun yayılımını destekleyen yerli ve yabancı birçok teknoloji şirketi farklı
kanallarda bu servisleri Kobilere ulaştırmak için
çalışmalarını hızlandıracak.

Yetiştirilen kaynağın istihdam sağlayacak
kuruma bir süre vergi avantajı vb. şekilde sunulmasıda başarı oranını arttırıyor.

Bankalar Kobi kanallarından bunu destekleyecek, Kamuda belirli fonlar açılarak teşvik
edilecek, bilişim sektörünü dönüşümü sürdürerek
bu alanda Pazar yapısını değiştirmeye devam
edecek.Fakat bize göre her şeyden önemlisi bu
yolda güven ilişkisine dayalı yol arkadaşlıklarının
sayısı arttıkça pazar büyüyecek.

Ama diğer yandan bunun zaman gerektiren
bir süreç olduğunu kabul edersek bu ihtiyacı
minimuma bulut servisleri kullanarak mümkün
kılabiliriz.
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STRESİ KONTRO

Stres ile baş etme aşamasında bireyin kontrolü ve
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OL ALTINA ALIN!

e stresle başa çıkma becerisi hayati önem taşıyor.
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ezgikulluk@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/ezgi_kllk

Bulut bilişim sistemleri kullanılarak yapılabilecek siber saldırıları incelemek amacıyla çalışma kapsamında
örnek bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada amaç

Ezgi KÜLLÜK
Sosyal Medya Uzmanı

İş hayatı, çalışmakla geçirdiğimiz saatlerin
çok daha üstünde olan ve yaşamımızın her
alanına etki eden bir önem taşımaktadır. Günlük
hayatımızda olduğu gibi, iş hayatımızda da yeterince stres yaşamaktayız. Stres oluşturan unsurları bilmek ve bunlarla baş edebilmek, sadece
bizim için değil; organizasyon yönetimi açısından da büyük önem taşır. Stres, çevrede gelişen
bazı olaylardan kaynaklanabileceği gibi, kişinin
duygusal yapısı, kişiliği ya da aşırı iş yükü, işin
niteliği gibi örgütsel faktörlerden de kaynakla-

GÜNLÜK STRESİ
KONTROL ALTINA
ALABİLİRSİNİZ!

48

nabilir. Bu bağlamda stres yaratan faktörleri
Şekil 1’de görüldüğü gibi başlıca üç kategoride
toplayabiliriz. Bunlar: (1) Bireyin kendisi ile ilgili
stres kaynakları (2) bireyin iş çevresinin yarattığı
stres kaynakları (3) bireyin yaşadığı genel çevre
ortamının oluşturduğu stres kaynakları.
Peki, etrafımızda bu kadar stres faktörü varken tüm bunlarla nasıl baş edebileceğiz? İşte bu
aşamada bireyin kontrolü ve stresle başa çıkma
becerisi hayati önem kazanıyor.

“Stres yönetimi”ya da beyin sağlığı için gerekli
olan egzersizin, günde 1 saat, haftada 5 gün
olabileceği belirtiliyor.

GEREKLİ OLAN
EGZERSİZLER
NELERDİR?

Bu egzersizleri üç ana grupta toplayabiliriz.
Bunun 40 dakikasının aerobik egzersiz,
10 dakikasının güç eğitimi (kasları
güçlendirmek
için
ağırlık
kaldırma,
kalesteniks, diz bükmeler, şınav çekme
vb), 10 dakikasının da dengeye yönelik
hareketler (yoga hareketleri, tai chi, ip
atlama vb)şeklinde yapabilirsiniz. Tabii ki,
hareketlerin düzenli olarak yapılması, yarar
sağlanması bakımından önemli.
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Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı korumak ve stresin hayatınızda daha ciddi bir sorun
haline gelmesini istemiyorsanız, stres sinyallerini görmeli ve kontrolünüzden çıkmasına izin vermemelisiniz. İş hayatımızdaki stresi kontrolümüz
altına alabilmemiz için birtakım önlemler almak
mümkün. Şimdi sırayla basit gibi görünen ama
oldukça etkili başa çıkma yöntemlerine göz
atalım:

Fizik Egzersiz Önemli!

Son yıllarda yapılan deneysel araştırmalar
sonucunda, fizik egzersizin sadece beden için
değil; zihin için de tahmin edilenin üzerinde
yararları olduğu ortaya konulmuştur. Düzenli
yapılan egzersizin, egzersiz sırasında beyinde
salınan dopamin, serotonin, norepinefrin, endorfin ve diğer endokanabinoidlerin salınımına bağlı
olarak, öfke, anksiyete, depresyon ile ilişkili
duyguların yönetiminde; motivasyonun, dikkat
süreçlerinin, dürtü kontrolünün arttırılmasında; dolayısıyla prefrontal bölge bağlantılarının
güçlendirilerek stresin azaltılmasında önemli
yararlarının olduğu gösterilmiştir.

Diyafram Nefesi Alın! Bedendeki oksijen

yetersizliği de sistem açısından başlı başına bir
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stres etmenidir. Gün içinde birkaç kez ve her seferinde en az 5 tane tam nefes şeklinde aldığınız
diyafram nefeslerinin kan ve hücreleri güçlendirdiği gibi, stres sırasında organlarda, hücrelerde
sıkışıp kalan kirli havayı da temizlediği düşünülmektedir.

Gevşeme (Relaksasyon) Tekniklerini
Öğrenin!

Gevşeme yöntemlerinin, stresle bireysel başa
çıkma yolları içerisinde önemli bir yeri vardır.
Geliştirilmiş olan çok çeşitli bedensel ve zihinsel
gevşeme yöntemlerinden bazılarını uygulayarak
stresin olumsuz etkilerini sınırlandırmak ve strese
karşı direnç kazanmak olanaklıdır. Mesela işyerinizde rahatlıkla derinlemesine gevşeme tekniğini
uygulayabilirsiniz. Derinlemesine gevşeme ile sinir sisteminizi rahatlatıp ve kaslarınızın gerginliğini azaltabilirsiniz. Derinlemesine gevşeyebilmeniz
için öncelikle biraz pratik yapmanız gerekiyor.
Gözlerinizi kapatın ve tüm vücudunuzun rahat,
sıcak olduğunu kendinize telkin edin.
Bir yandan da kendinizi bir deniz kıyısında
güneşin altında, sahile çarpan pırıl pırıl dalgalar
ve martı sesleriyle hayal edin. Martı ve dalgaların
seslerini duymaya çalışın.

Ya da bir kırda olduğunuzu, rengârenk çiçekleri ve çeşitli kuşların seslerini ve hareketlerini
hayal edin. Bunları hayal ederken bir yandan da
kaslarınızı önce gerip sonra gevşetin. Bu gevşeme uygulamasını düzenli olarak 15-20 dakika
yapmanız, strese daha düşük sinirsel uyarılma
düzeyi ile tepki vermenizi sağlayacaktır.

Beslemenize Dikkat Edin!

Doğru beslenme, kilo alma ya da almama
ile ilişkili olarak gündemimizi fazlasıyla meşgul
ederken, beyin sağlığıyla olan ilişkisi fazla bilinmemektedir. Oysaki sistemimize aldığımız tüm
besin maddeleri olumlu ya da olumsuz biçimde,
beyin sağlığımızı doğrudan etkilemektedir. Kilo
artırıcı yüksek kalorili besinler yerine, sebze,
meyveye ağılık verilmesi, aşırı yağlı yememek,
kırmızı et yerine daha çok beyaz eti tercih etmek, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi hafif yağlarla
yapılmış yemekleri tercih etmek, sakatat türü
yiyeceklerden, aşırı şeker ve tuzdan kaçınmak
gerekiyor.
Diğer yandan alkol ve sigara kullanmamak,
hazımsızlık giderici, sakinleştirici ya da uyku
ilaçlarından uzak durmak ve çay, kahve, kola
gibi kafeinli içecekleri olabildiğince az tüketmek

beslenmeyle ilgili sayılabilecek stres azaltıcı genel önlemlerdir

Problem Çözme Tekniklerini Öğrenin!

Problem çözme teknikleri de stresle başa çıkmada oldukça yararlı olabilir. Öncelikle problemi
saptayın. Problemi saptamak, büyük ölçüde stresi
hafifletir. Daha sonra problemi çözmek için olabildiğince çok seçenek üretin. Çözüm yollarından birini seçin ve eyleme geçin. Sonrasında sonuçları
değerlendirin.

Zamanınızı İyi Yönetin!

Stresin en önemli etkeni zaman baskısıdır. Zamanınızı iyi yönetebilirseniz, stresiniz azalacaktır.
Bunun iki yolu var: Biri programınızı gevşetmeniz,
diğeri liste yapmanızdır. Liste yapmak sadece
günlük işleri sıralamak anlamına gelmiyor. Öncelikleri belirlemek, lüzumsuz olanları ayıklayıp çöpe
göndermek de gerekiyor. Ayrıca günlük, haftalık,
aylık yapılacak işleri sıraya dizerken hoşlanmadığınız işleri ertelemeyin, bir an önce yapın ve
kurtulun. Yapılacak işler listesine çok fazla madde
koymamak da önemli. Kısıtlı zaman içinde plan
ve programlar yapmayın, mutlaka tolerans payı
bırakın ve iş bitirme tarihlerini gerçekçi olarak
belirleyin.
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Kendinize Gerçekçi Hedefler Koyun!

olsun sizi rahatlatan bir şey yapmayı deneyin.
Müzik dinlemek, meditasyon yapmak, kısa bir
yürüyüş, işinizle ilgili olmayan bir kitap okumak
seçenekler arasında. Sizi rahatlatan, sakinleştiren, toparlayan veya güldüren bir şey yapın.

İş yükünüzü, üstesinden gelebileceğiniz,
bilgi, tecrübe ve yeteneklerinizi başarılı kılacak
ölçüde yükleniniz. Aşırı iş yüklemekten ve zamanında yetiştiremeyeceğiniz işlerden kaçının
ve bu konuda söz vermeyin.

Ofisinizde Bir Oyuncak Bulundurun!

Çevrenizdeki insanların sizin için ulaşılamaz
hedefler koymasına izin vermeyin. Eğer gerçekçi olmayan beklentiler içine girerseniz, bunun
kaçınılmaz sonucu stres olacaktır.

İş Ortamınızı Değiştirin!

Bütün fiziksel koşulların her gün aynı olduğu
bir rutine girmemeye çalışın. Eğer buna mecbursanız içinde bulunduğunuz ortamı güzelleştirmeye çalışın, ara sıra değişikler yapın, yoksa
hiçbir şeyin değişmediği ve gelişmediği yanılsamasına düşebilirsiniz. Giyiminizdeki ve çalışma odanızdaki ortamda yenilik ve değişiklikler
yaparak monoton ve alışılmış görünüşlerden
kurtulun.

Yenilikleri Denemeye Açık Olun!

İlgilenmediğiniz bir konuda bir konferansa
katılın, hiç yemediğiniz bir yemeği yiyin, hiç
gitmediğiniz bir yere gidin.

Gülmeyi ve Güldürmeyi Deneyin!

Uzmanlar, gülmenin vücuda daha fazla
oksijen girmesini sağladığını, beyni dinlendirdiğini ve kan basıncını düşürdüğünü belirtiyor.
Dozunda ve zamanında yapılan espriler, güzel
fıkralar, sürprizler ve bazen güçlü bir kahkaha
sadece gergin kasları değil gergin ortamı da
yumuşatabiliyor.

Çalışma Ortamından Zaman Zaman
Çıkın!

Çok yönlü olmaya çalışın, işiniz tüm hayatınız olmasın. Çevrenizdeki manzaranın ve
zihninizdekilerin değişmesi için büronuzdan zaman zaman çıkın. Öğlen yemeğinizi büronuzda yemeyin. İşinizin tüm yaşamınıza egemen
olmasına izin vermeyin. Her gün –yalnızca on
dakika bile olsa- tamamen kendi kendinize ve
kendi düşüncelerinizle baş başa kalacağınız
ve işin baskısından kurtulabileceğiniz zaman
aralıkları bulun. Bunun dışında günde bir kez
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Ofisinizde bir el egzersiz aleti, bir tenis topu
ya da iki adet uzak doğu işi stres metali bulundurabilirsiniz. Stresli ve gergin olduğunuz
durumlarda, egzersiz aleti ya da tenis topuyla
oynayabilirsiniz. Bu şekilde yapılan kas hareketlerinin dolaşımı artırarak strese iyi geleceği
belirtiliyor.

Müzikle Stresinizi Azaltın!

Özellikle hafif müzikler, meditasyon amacıyla
geliştirilmiş dalga, su, yağmur seslerinin bulunduğu sesleri içeren müziklerle stres yükünüzü
azaltabilmeniz mümkün.

İşyeri Dostluklarınızı Geliştirin!

İşyerinde dost bir çevre oluşturmak, iyi ve
güvenli ilişkiler kurmak stres yönetimini kolaylaştırıyor. Fakat sevginize layık olmayan kişileri de
yaşamınızdan çıkarmanız önemli. Ayrıca yöneticinizle destekleyici ve özellikle etkin bir ilişki
geliştirin. Yöneticinizin sorunlarını anlayın, onun
da sizinkileri anlamasına yardımcı olun.

Yaşamınızın Müdürü Olun ve Siz Yönetin!
Yaşamınızı bir işletmeyi yönetir gibi, bir
bütün olarak ele alın ve öyle yönetin. Kendinizi
başkalarının esiriymiş gibi hissetmeyin, özgür
olduğunuzu düşünün ve kişiliğinizi onaylayan
naif insanlarla birlikte olmaya çalışın.

Mükemmelliğin Peşinde Koşmayın!

Unutmayın ki, her şey mükemmel ve eksiksiz olmak zorunda değil. Önemli olan mükemmel olmak değil; Ayrıntılara çok fazla takılmayın,
basit olaylardan ve başarılardan da mutluluk
duyun.

Hata Yapmaktan Korkmayın!

Hatasız ve yenilgisiz insan olmaz, bu durumda eski başarılarınızı hatırlayarak enerjinizi
toparlayın ve kendinize güveninizi tazeleyin.
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NESNELERİN İNTERNETİ VE
GÜNLÜK YAŞANTIMIZA ETKİLERİ
aliyavuzer@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/trShark

Yakın zamanda hayatımıza hızla giren bir kavram IoT.
Nesnele rin interneti olarak tanımlanan bu sistem fiziksel nesnelerin birbirleriyle yada daha büyük sistemlerle
bağlantıda olduğu iletişim ağı olarak tanımlanıyor.

Ali
YAVUZER
NatroHosting
Destek Uzmanı

Mesela çamaşır makineninizin bir ağa bağlı olup size yıkama işleminin bittiğini haber vermesi yada sizin ona yıkama işlemi başlatmak
için haber vermeniz basit bir nesnelerin interneti örneğidir.
Nesnelerin interneti şehir yaşamında, ev içerisinde ve hayvancılık
gibi birçok alanda uygulanabiliyor. Otomotiv alanında araçların birbirleriyle iletişim kurarak yol hakkında birbirlerine bilgi iletmesi Bosch
firmasının üzerinde çalıştığı bir teknoloji. Yakın dünyada arabaların
birbirleriyle konuştuğu bir dünyaya merhaba diyeceğiz. “
Nesne kavramının oldukça geniş bir tanımlanma alanı var. Fakat
bir nesnenin akıllı sayılabilmesi için bir sensöre, bir takma isme ve
nesnenin bağlanılabilir olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan nesneler ise dünyanın neresinde olursanız olun ona erişmenize ve kontrol
etmenize olanak sağlıyor.
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Günlük Yaşama Etkileri ?
Ulaşım: Nesnelerin interneti sayesinde
gelecekte araçların birbirleriyle iletişim kurması
sayesinde ulaşıma büyük etkileri olacak. Bir
kazayı, oluşan trafik yoğunluğunu yoldaki bir
hatayı bir başka araçtan toplanan veri sayesinde görebileceğiz. Aracınıza uzaktan erişen bir
teknisyen aracınızın arızasını tespit edebilecek
yada size aracınızın bakımının geldiğini bildirebilecek.
Çevre ve Şehir: Şehirler için ise kullanılmaya
başlanan atık toplama kutuları bunlara bir örnek.
İngiltere’de çöp kutularına ve atık toplama
kutularına yerleştirilen sensörler sayesinde
hangi çöp kutularının dolu olup hangilerinin boş
olduğu saptanıyor Çöp kamyonuna buna göre
bir rota çıkarılıyor. Bu zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Hatta bu konteynırlar @trashcanlife twitter hesabından doluluk oranlarını,
sıcaklıklarını dahi tweetliyorlar.
Akıllı evler: Akıllı evler uzun zamandan beri
hayatımızda yer edinen bir kavram. Ancak evinizi dış dünyadan tamamen kontrol etmek oda
oda hareketlilik bilgisi almak, ısıtmak, kapısını
açmak ve posta kutunuza zarf gelince bildirim
almak gibi özelliklerle dahada geniş bir alana
yayılıyor. Kapınız size tweet atarsa atın fav’a
geçin.

Big Data Yine Karşımızda
Nesnelerin interneti cihazlardan veri okumakla bitmiyor. Veri toplamak veri analizi yapmak en önemli kavramlardan birisi. Verilerin
toplanması ve analiz edilmesi problemlerin
çözümlenmesinde yaşanılan sorunların tespitinde
çok önemli bir yer tutuyor. Nesnelerin interneti
geleceğin Dünyasında büyük rol oynayacağı,
hayatı kolaylaştıracağı ve daha güvenilir alanlar
yaratacağı aşikar. Üstelik sizde bu dünyaya basit
projelerle hemen katılıp evinize biri geldiğinde
tweet atan yada telefonunuza bildirim gönderen
bir proje geliştirebilirsiniz.
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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.

www.whatsmydns.net
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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.

www.hidemyass.com
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E-TİCARET SİTELERİ İÇİN AZ BİLİNEN

SEO TEKNİKLERİ VE İPUÇLARI
roman@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/romanadamita

E-ticaret siteleri hızla yükseliyor. Çünkü online alışverişe
giderek daha hızlı alışan “e-müşterilerin” farklı ihtiyaçlarını
karşılamak için adeta yarışıyorlar.

Roman Adamita
Seo Specialist at
Webtures
W : picardes.com

E-ticaret siteleri hızla yükseliyor. Çünkü online alışverişe giderek daha
hızlı alışan “e-müşterilerin” farklı ihtiyaçlarını karşılamak için adeta
yarışıyorlar. Her geçen gün daha fazla insan internet sitelerinden alışveriş yapmanın kendilerini hem zamandan hem paradan yana kazançlı
çıkardığını anlamaya başlıyor. Böylece e-ticaret ortamı gün geçtikçe
daha da rekabetçi bir hal alıyor.
Bir e-ticaret sitesini benzersiz kılan özelliklerden birisi de normal
standart içerikli web sitelerinin aksine- ürünler değiştikçe doğal olarak
içeriklerin de değişken olması ve böylece etkili seo uygulamalarına da
elverişli bir ortam oluşturmasıdır. Bir tek makaleyle e-ticaret sitelerinin
Google’ın SEO uygulamalarına yönelik sorunlarını çözmek zor olsa da,
işte size sitenizi geliştirme konusunda çok işinize yarayabilecek bazı
ipuçları:
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Link Mimarlığı ve Site İçi Link İnşası
Site içi link inşası ve link mimarlığı arasındaki
farka ve tamamlayıcı niteliklere dikkat edin. Her
ikisi de E-Ticaret SEO’yu artırmak için gerekli
olsa da, site mimarlığı faktörleri arama motorlarında tasarımın en başlangıç noktasında
görülür. Bu sırayla site içi link inşası kapasitesini
artıracak olan, doğrudan sitenize yönlendirilmiş
trafiğin artmasını sağlayacaktır.

Mobil Tasarımı
Her geçen gün çok daha fazla kullanıcı internete mobil ve tablet cihazlarla bağlanıyor ve bu
gerçek e-ticaret sitenizi oluştururken kesinlikle
dikkate alınmalıdır. E-ticaret sitenize duyarlı bir
platform sağlamak içeriğinize her türlü cihazdan
erişilebilmesini mümkün kılar. Böylece zaten
faaliyette olan web sitenize yatırım yapmış olur ve
farklı siteler kurmak zorunda kalmazsınız.

Temiz URL’ler
Okunması kolay ve sorgu dizelerinden
bağımsız temiz bir URL, e-ticaret sitenize
yönlendirilmiş trafik ve gelişmiş kullanılabilirlik
açısından büyük bir fark oluşturmanın yanısıra,
ziyaretçilerin ürünlerinizin URL’lerini çok daha
kolay hatırlamaları ve paylaşmalarına da katkı
sağlar. Hem insanlar hem de arama motorları
temiz URL’eri tercih ederler ve şu da bir gerçek
ki bir arama motoru belirli bir arama sorgusu için
o aramayla ilgili en uygun URL’leri kaydeder ve
arama sonuçlarında listeler.

Hatalara Karşı Web Yöneticisi Araçlarını
(Webmaster Tools) Sıklıkla Kullanmak
Web yöneticisi araçları ziyaretçiler için olduğu
gibi arama motorları için de sitenizi geliştirmenize
yardımcı olabilecek bir takım özellikler içerirler.
Her ne kadar tüm 404 hata sayfalarına teknik
olarak engel olamasanız da, ‘Webmaster Tools’
yardımı ile onların görünürlüğünü en aza indirebilir ve arama sorguları için daha güvenilir yanıtlar
oluşturabilirsiniz.
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Blog ile İçerik Pazarlaması
Müşterilerin ilgisini çekmek için kaliteli içeriğin
öneminden artık bahsetmek bile gereksiz. Fakat
ne olursa olsun uygun bir SEO’dan da taviz verilmemeli, aksi takdirde içeriğiniz arama sonuçları
içinde gömülü kalacaktır. Ürünlerinize site içi
linkler oluşturarak, sık sık güncellemeler yaparak
ve anahtar kelime hedeflemeleriyle içeriğinizi
sürekli etkin SEO çalışmalarına maruz bırakın.
Schema.org Kullanımı
HTML’iniz için standart biçimlendirme kullanmak, e-ticaret sitenize web sayfalarınızdaki
bilgileri daha etkili bir şekilde basitleştirmek için
gerekli olan mikroveriyi sağlar. Böylece kullanıcıların arama sorgularıyla alakalı sonuçlar üretebilirler. Schema.org’tan sık sık faydalanmak
standart biçimlendirme stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır, ki bu strateji sitenizi optimizasyon çalışmaları ve trafik hedeflerinizle uyumlu
hale getirecektir.
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Ürün Açıklaması
E-ticaret sitenizdeki her ürünün, kullanıcıların
ürünü kolayca görmelerini ve daha hızlı karar
verebilmelerini kolaylaştıracak şekilde kendine
özgü ve benzersiz bir açıklaması olmalıdır.
Bazı ürünleriniz birbirlerine benzer olsalar da
onları birbirlerinden farklı kılacak ve kullanılabilirliklerini artıracak biçimde hafif farklı açıklamalar
ekleyebilirsiniz.
Açıklama nispeten kısa tutulmalı (60 – 80
kelime) ve müşterilerinizi bilgilendirip hızlıca satın alma kararı vermeye yönlendirebilecek kadar
kaliteli bir tarif içermelidir.
Sonuç olarak, e-ticaret optimizasyonu uygulamaları geliştirmek için zorlu bir alandır, evet ama
eğer bazı tavsiyeleri ciddiye alır ve uygulamaya
koyarsanız göreceksiniz ki bu mümkündür de.

E-ticaret sitenizi ilk kez veya yeniden kurarken ona SEO uygu“lamak
ve kullanıcı dostu hale getirmek için Amerika’yı yeniden
keşfetmenize gerek yok; sadece varolan kuralları uygulamanız
ve bunların kendinize özgü ihtiyaçlarınız ve müşterileriniz için işe
yaramasını sağlamanız gerekiyor.

”
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BULUT BİLİŞİM VE SİBER GÜVENLİK
SİBER SALDIRILARA ÖRNEK UYGULAMA
bahtiyarb@gmail.com

linkedin.com/in/bahtiyarbircan

Bulut bilişim sistemleri kullanılarak yapılabilecek siber
saldırıları incelemek amacıyla çalışma kapsamında örnek bir
uygulama yapılmıştır. Uygulamada amaç bulut bilişim sistemlerini kullanarak siber saldırıların yapılıp yapılamayacağını
kontrol etmek ve bu saldırıları gerçekleştirmek için gereken
çabayı tespit etmektir.
Bahtiyar BİRCAN
Barikat Akademi
bahtiyarbircan.com

YAZI DİZİSİ - 3
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Uygulamanın Gerçekleştirilmesi
Yapılan uygulama ile ilgili adımalar aşağıda sıralanmıştır.
Uygulama kapsamında öncelikle ücretsiz deneme hesabı veren
bulut bilişim servis sağlayıcıları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda
Amazon, Rackspace, Siemens Cloud Services servis sağlayıcılarından 1 hafta ile 1 yıl arasında değişen sürelerde ücretsiz olarak sunucu
kiralanabildiği tespit edilmiştir.
İncelenen servis sağlayıcılardan en uzun sürede sunucu kiralanan Amazon EC2 servisi kullanılarak 1 yıllık süre ile sanal sunucu
kiralanmıştır.
Kiralama esnasında saldırıların daha rahat yapılabilmesi için
Linux tabanlı sunucu tercih edilmiştir.
Kurulan sunucu üzerine siber saldırılarda ve sızma testlerinde
yaygın olarak kullanılan Nmap port tarayıcı [46], Metasploit framework
[47], Social Engineering Toolkit (SET) [48] araçları başarılı bir şekilde
kurulmuştur.

Şekil-1 Amazon EC2 yönetim arayüzü
Kurulan bu araçlar kullanılarak demo için
kurulan sistemlere karşı saldırılar düzenlenmiş
ve saldırıların başarılı bir şekilde sonuçlandığı
görülmüştür.
Gözlemler:
Yapılan uygulama sonucunda aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:
Bulut servis sağlayıcıları üzerinden
herhangi bir kişisel bilgi vermeden, tamamen
anonim olarak sunucu kiralanabildiği görülmüştür.
Kiralanan sunuculara saldırı amaçlı olarak çeşitli araçların kurulabildiği görülmüştür.
Kurulan bu araçlar yardımıyla internet
üzerindeki herhangi bir sisteme yönelik olarak
siber saldırıların gerçekleştirilebildiği görülmüştür.

Saldırılar esnasında Amazon EC2 güvenlik sistemleri tarafından herhangi bir engelleme
veya uyarı üretilmediği tespit edilmiştir.
Yapılan tüm saldırıları tamamen anonim
olarak ve herhangi bir iz bırakmadan yapılabildiği
görülmüştür.
Uygulama sonucunda bulut bilişim sistemleri
kullanılarak tamamen anonim olarak çok etkili
siber saldırıların yapılabildiği görülmüştür.
Sonuç
Günümüzde bulut bilişim teknolojisi ve hizmetleri giderek daha fazla yaygınlık kazanmakta ve
diğer birçok teknoloji ile iç içe geçmektedir. Bu
durum siber güvenlik için yeni sorunlar ve yeni
fırsatlar oluşturmaktadır.
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Şekil-2 Kiralanan Sunucuya Kurulan Metasploit Framework Yazılımı

Şekil-3 Nmap kullanarak demo sistemlere yapılan taramalar
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WEB HOSTING VE VPS ARASINDAKİ
FARKLAR, BENZERLİKLER VE MALİYETLER
ertugrul@hostavrupa.net

www.twitter.com/ertugrulh

Web hosting ile VPS (Virtual Private Server) kullanım alanları,
özellikleri ve arasındaki benzerlikle ile farklılıkları inceliyoruz...

Ertuğrul
HALİLZADE
HostAvrupa
CEO / Founder

Web Hosting ve VPS Hosting hizmetleri arasında çok ince benzerlik
olmakla birlikte faydalı olabilecek farklılıklar da mevcut. Her iki hizmet
türü de ihtiyaçlarını karşılayan kişiyi memnun etmekte ancak VPS Hosting tarafında hem seriş sağlayıcının hem de hizmet alan kişinin alması
gereken yol biraz daha fazla.
Web Hosting
Web Hosting web site dosyalarınızı veya bir uygulamanızı internet
üzerinden bir alan adı ile her yerden erişilebilir kılan bir servistir.
Bir Web Hosting servisi satın aldığınız zaman aslında bir veri
merkezi üzerinde çalışan büyük disk ve işlem gücü kapasitesine sahip
yüzlerce sunucudan birisi üzerinde bir disk alanı satın almış / kiralamış
oluyorsunuz.
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En önemlisi sadece bir disk alanından farklı
olarak 7/24/365 erişebileceğini ve istediğinizde
hosting kontrol panelleri (örn. MaestroPanel,
Plesk, cPanel) sayesinde web sitelerinizi bir tıkla
oluşturma imkanınız oluyor.
VPS
Eğer dosyalarımın başka kişilerin dosyaları
ile aynı yerde durmasını istemiyorum, çok geniş
bir alana ihtiyacım var ve daha fazla işlem gücüne ihtiyacım var gibi talepleriniz varsa başlangıç
aşamasında VPS Hosting tam olarak sizin için
diyebiliriz.
VPS Hosting, Web Hosting ile benzer bir
şekilde ağırlıklı olarak web sitelerinizin ve uygulamalarınızın internet üzerinde yayınlanmasında
kullanılmaktadır. Web Hosting size kısıtlı (limitli)
kaynaklar sunarken VPS Hosting’de ihtiyacınız
olan kaynakları (Disk alanı, ram, işlemci) satın
alma aşamasında siz belirleyebiliyorsunuz.
VPS Hosting online mağazalarda, dijital
ajanslarda ve yüksek trafikli web sitelerinde
Web Hosting’ e göre daha stabil ve performanslı
çalışmasından dolayı tercih edilmektedir. Basit

bir örnekleme ile Web Hosting satın alarak apartmanda bir daire, VPS Hosting satın alarak ise
müstakil bir ev satın almış oluyorsunuz.
Benzerlikler
•
7/24/365 Erişilebilirlik ve Destek
•
Hosting Kontrol Panelleri (örn. MaestroPanel, Plesk, cPanel)
•
%99.9 Uptime Garantisi
•
Ücretsiz Kurulumlar
Farklılıklar
Teknik Destek Seviyeleri ( Web Hosting’ de
destek seviyesi sabitken, VPS Hosting’ de teknik
yeterliliğinize göre bir teknik destek seviyesi seçmeniz gerekiyor)
Esneklik (Web Hosting’ de satın almış olduğunuz hizmetin dışına çıkamazken(disk alanı ve
trafik hariç) VPS Hosting’ de ise ihtiyaçlarınız
doğrultusunda (Disk alanı, ram, işlemci) genişleyebilirsiniz)
Maaliyet (Web Hosting servisleri VPS Hosting
servislerine oranla çok daha ucuz diyebiliriz)
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E-POSTA PAZARLAMASINDA DÖNÜŞÜM
ARTTIRMA TAKTİKLERİ VE TAVSİYELERİ
mgungor@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/gungormurad

Müşteri etkileşiminin devamlılığını sağlayan en etkili pazarlama yöntemlerinden birisi olan e-posta pazarlama sistemini
kullanarak nasıl kullanıcı çekebileceğinize değiniyoruz.

Murat GÜNGÖR
Natro Hosting
Uzaktan Destek Uzm.

Fark ettiniz mi? Özellikle e-ticaret sitelerinin en çok tercih ettiği
pazarlama yöntemlerinden biri olan e-posta kampanyalarına cevap
almak, gün geçtikçe daha da zorlaşır oldu. Müşteri etkileşiminin devamlılığını sağlayan en etkili pazarlama yöntemlerinden birisi olan
e-posta pazarlama sistemi ile e-ticaret sitenize, makale paylaşımı yaptığınız bloğunuza veya daha farklı platformlardaki sistemlerinize nasıl
kullanıcı çekebileceğinizi bu yazımda sizlerle paylaşmak istiyorum.
İlk adım: müşterinizden doğru yöntem ile mail adresini almak!
Her siteyi ziyaretinde sayfanın ortasında, etrafı karartılmış halde
“e-postanızı bizimle paylaşın, fırsatlardan ilk siz haberdar olun” şeklinde açılır kutucuklar koymaktan uzak durunuz. Bu tarz kullanımlar
sitenize ilk defa gelen kişileri veya zaten e-postasını sizinle paylaşmış
olan kişileri yorarak markanız adına kötü bir itibar bırakacaktır.
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Sayfa tasarımınızda banner bölgesinde veya
sosyal medya hesaplarınızın bulunduğu bölümde, hedef kitlenizin e-posta paylaşmasını tetikleyecek bir satır cümle öbeği ile kayıt formunu
koymanız daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
İkinci adım: Doğru başlık ve doğru içerik ile
mail hazırlama
Hedef kitleniz ilk olarak e-postanın başlığını
göreceği için ilk hazırlığınız, güçlü ve ilgi çekici
bir başlık seçmek olacaktır. “Göndereceğiniz
e-postanın başlığı herşeyiniz. ” E-bültenin içeriği
ne kadar iyi olursa olsun, ilgi çekmeyen başlıktan dolayı içeriği kimse görmeyecektir. Başlık
hazırlarken sayılardan veya özel şekillerden
(en fazla 1 adet) kullanmanız göz tarafından
seçilmesini kolaylaştıracağı için yararlı olabilmektedir. Başlığınız ile içerik aynı konu üzerine
olmalıdır.
Mail içeriğinizi hazırlarken ise okuyucularınızın size ayırdığı zamanın az olduğunu
bilerek kısa, amacına yönelik metin ile sade,
basit ve anlaşılır bir tasarım kullanarak içerik
hazırlamaya özen gösteriniz. Ayrıca dikkat
etmemiz gereken en önemli noktalardan biri her

seferinde okuyucuyu şaşırtmak ve şaşırtırken de
fayda ya da duygusal anlamda bir iz bırakmak
olmalıdır.Müşterinizin çıkarına olmayacak bir mail
gönderimi sağlamamanız, maillerinize güven
duyulabilmesi için yararlı olacaktır. E-posta içerği
hazırlarken masanızın bir köşesinde pazarlama
uzmanı Diana Hughes sözünü bulundurmanız
yararlı olacaktır.
“Başarıyı ölçen kendiniz için yaptıklarınız değil,
başkalarının çıkarı için yaptıklarınızdır.”
Daha fazla ürün satışı için müşterilerinize
göndereceğiniz maillerde, özellikle e-posta içeriğinizdeki kampanyanın bir süresi olsun. Eğer
ciddi kampanyalar ile göndermiş olduğunuz maili
açmadığına müşterinizi pişman ederseniz, bir
sonraki mail gönderiminizde açmak için daha
istekli olacaktır. Farklı bir strateji tavsiyesi olarak ise, sadece e-mail ile sizden haberdar olan
müşterilerinize özel ve gizli bir kampanya yaparak
çok uygun fiyatlara alım yapmalarını sağlatınız.
İlerleyen günlerde yapmış olduğunuz bu kampanyayı sosyal medya hesaplarınızda mail üyeliğinin
yararlı olduğunu hissettirerek paylaşmanız e-posta takipçilerinizde hızlı bir artışa sebep olacaktır.
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Teknik olarak içeriğinizde dikkat etmeniz
gereken detaylar ise;
E-postaların mobil cihazların üzerinden
okunma oranının giderek artığı bu günlerde mail
içeriğinizin yapısı mobil platformlarda da rahat
bir şekilde okunacak uyumlulukta olması size
e-posta pazarlamasında dönüşümleri artırmada
büyük etken olacaktır.
Mail içeriğinizin üst kısmına veya en alt kısmına, altın değerinde olan “e-bülten aboneliğinden ayrılmak için tıklayınız” şeklinde bir cümle
iliştirmeyi unutmayınız. Bu hakkı vermek hedef
kitlenize özgür olduğunu bilmelerini sağlayarak,
markanıza ayrı bir sempati duyulmasını sağlayacaktır.
Üçüncü adım: doğru zamanda, doğru strateji
ile mail gönderimi
Marka algısını olumsuz yönde etkileyen
aşırı e-posta gönderiminden vazgeçerek, daha
ölçülü, az ama öz e-bülten gönderimi her zaman
pozitif geri dönüşler sağlayacaktır. Örneğin her
gün en az iki yeni yazı eklediğiniz bir makale
siteniz var ise, kullanıcılardan mail adreslerini
alırken onlara haftanın sadece bir günü mail
göndereceğinizi belirtmeniz yararlı olacaktır.
“E-mail bültenimize üye olmanız halinde sadece
Pazar günleri haftanın özetini ileteceğiz”.
Kullanıcılara bir bülten yollayacaksanız,
söyleyecek ve sunacak yeni bir şeyleriniz olduğu zaman bunu yapmaya özen gösterin. Aynı
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veya benzer e-postaları sürekli atmanızın durumunda zıt tepkiler ile karşılaşarak geri dönüşü
imkânsız izler bırakırsınız.
E-posta gönderirken, gönderen kişi adı olarak
markanın çıkması çok daha etkili olacaktır. Böylelikle marka adınızdan dolayı kullanıcı sizi hatırlayacaktır. Ancak kişi adıyla e-posta yolladığınız da
kullanıcılar o kişileri tanımadıkları takdirde e-postayı spam olarak düşünebilirler.
Mailleri göndermeden önce tekrar tekrar
kontrol edin ve birçok mail adresinize test maileri
göndererek sıfır hata ile müşterilerinize iletmeye
çalışın. Hatalı bir mail hedef kitleniz tarafından
spam mail olarak değerlendirilmenize sebep
olacaktır. Mail göndereceğeniz saat aralığına, ayrı
bir önem vermeniz mailinizin okunurluğunu artıracaktır. Sabah saatleri, mesai saatleri ve iş çıkış
saatlerinde mail göndermemeniz yararlı olacaktır.
Son olarak daha da önemlisi ise e-posta
pazarlamasını sadece e-ticarette satış artırma
aracı değil, marka algısını kuvvetlendirecek
bir araç olarak görmeniz gerektiğidir.
Sadece satış odaklı e-bültenler değil, müşterilerinizin hoşuna gidebilecek formatlarda, yol
gösterici rehberler, E-kitaplar, ürünler hakkında
püf noktalar gibi mailler göndermenizde e-posta
gönderiminizden sağlıklı geri dönüşler almanıza
vesile olacaktır.
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