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Türkiye’de Ortaokul Sınıflarda Kodlama Dersi
Daha önceki sayılarımızda, Amerika’nın bazı
eyaletlerinde ilkokuldan itibaren kodlama derslerinin getirildiğini duyurmuş ve ülkemiz içinde en
kısa zamanda okul müfredatlarına kodlama derslerinin girmesi ile ilgili temennide bulunmuştuk.
Bakan Işık’ın, yaklaşık on ay önce ABD’de bulunan Silikon Vadisi gezisinde, sadece teknolojiyi
kullanan değil teknolojiye yön veren nesiller yetiştirmek istediklerini ve bu doğrultuda da ilkokuldan itibaren kodlama derslerinin zorunlu olması
için gerekli girişimleri başlatacaklarını belirtmişti.
Geçtiğimiz günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, bakanlığın resmi Twitter sayfası
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üzerinden, ortaöğretim ve lise müfredatlarına
kodlama derslerinin ekleneceği haberini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı’na, öğrencilere verilecek
kodlama derslerinin ilkokullarda seçmeli, ortaokul ve liseden itibaren zorunlu olarak öğretilmesi konusunda başvuru yapıldı.
Teknolojinin, hayatın her alanına hakim
olduğu günümüzde, diğer ülkelerden geride
kalmamak ve geleceği daha hızlı yakalayabilmek
için gelecek nesillerin küçük yaşlarda kodlamayı
öğrenmeye başlaması oldukça önemli bir konu.

Kablosuz Bağlantıda Yeni Teknoloji: Li-Fi
2011 yılında Edinburgh Üniversitesi tarafından bulunan Li-Fi teknoloji, günümüzde kullanılan Wi-Fi teknolojisine alternatif olacak gibi
görünüyor. Şu anda internete kablosuz olarak
erişmemizi sağlayan Wi-Fi teknolojisi, radyo
frekans dalgalarını kullanarak, internet erişimi
sağlamaktadır. Li-Fi ise ışık hızını kullanmakta
ve bu sayede Wi-Fi’ye oranla yaklaşık 100 kat
daha hızlı bir internet kullanım imkanı sunmaktadır.

kısa bir sürede indirmek mümkün. Elbette ki bu
yeni teknolojinin de kendine özgü kusurları yok
değil. Wi-Fi, kullandığı radyo dalgaları ile araya
giren cisimlere rağmen internet erişimine olanak
sağlarken, Li-Fi teknolojisinin Wi-Fi’ye göre en
büyük handikapı ışık ile cihazın arasına cisim girdiğinde bağlantının kopuyor olması. Bu bazı bilim
adamları tarafından güvenlikli bir ağ oluşturma
adına olumlu gibi görünse de, kullanıcı tarafında
bu durumun çok da iyi karşılanmayacağı aşikar.

Henüz Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından, laboratuvar ortamında denenmeye devam edilen Li-Fi, şu anda 224Gbps hıza ulaşmış
durumda. Bu hızın etkisini tanımlamak gerekirse, 1,5 GB boyutundaki 18 filmi 1-2 saniye gibi

Li-Fi teknolojisinin, laboratuvar ortamından
çıkıp, gündelik hayatımıza girmesi ne kadar sürer
bilinmez. Ancak gelişmeler, yakın zamanda internete çok daha hızlı bağlanabileceğimizi gösteriyor.
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ICANN DNS Forum İstanbul’da Gerçekleşti
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Türkiye domain ekosisteminin gelişimine
katkı sağlamak ve internet sektörünün önemli
temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ICANN DNS Forum’un ikincisi İstanbul’da
gerçekleşti. Renaissance Istanbul Polat Otel’de
18-19 Ocak tarihlerinde yaklaşık 200 katılımcı ile
gerçekleşen etkinliğe, domain ve hosting sektörü
başta olmak üzere internet sektörünün farklı kesimlerinden katılımcılar ilgi gösterdi. 2 gün olarak
düzenlenen etkinliğin ilk gününde düzenlenen
çeşitli panellerde, domain sektöründe yaşanan
son gelişmelere, sektörün problemlerine ve
problemlere yönelik çözüm yollarına değinildi.
Etkinliğin ikinci gününde ise sektörü ilgilendiren
teknik ve hukuki konularla ilgili workshop’lara
yer verildi.Nics Telekom Pazarlama Yöneticisi
Burkay Yapağcıoğlu da düzenlenen etkinlikte
konuşmacılar arasındaydı.

TR uzantılı domainlerin yönetimindeki akıbete
de değinen Sayan, yeni dönemde BTK’nın, Kayıt
Operatörü olarak ODTÜ ile .tr uzantılı domainlerin yönetiminde daha fazla ortak hareket edeceğini söyledi.

Forum’un açılış konuşmasını ICANN Türkiye Genel Müdürü David Olive yaptı ve ICANN
Türkiye Ofisi olarak başta Türkiye olmak üzere,
bölgedeki internet ekosisteminin gelişimi için
yapılan çalışmalara değindi. Etkinliğin bir diğer
açılış konuşmacısı ise BTK Başkanı Ömer Fatih
Sayan’dı. Sayan, Türkiye’de son yıllarda internet altyapı iyileştirmeleri için yapılan çalışmalara değindi ve yapılan yatırımlardaki artışa ve
internet sektörünün geldiği konuma dikkat çekti.

Etkinliğin son panelinde ise domain sektörüne
ait hukuksal konular, Lostar Bilgi Güvenliği
Genel Müdürü Murat Lostar yönetiminde
konuşuldu. NIC.TR’den Dr.Atilla Özgit’in de
panelistler arasında olduğu son oturuma özellikle hukukçuların ilgisi büyük oldu. 2 gün süren
bu etkinliğin Türkiye’de domain sektörünün
gelişimi için son derece faydalı olduğu ve bu
tür etkinliklerinin sayısının artması konusunda
katılımcılar hemfikirdi.

“The Domain Name Industy“ panelinde
konuşan Çizgi Telekom Pazarlama Yöneticisi
Burkay Yapağcıoğlu ; 2015 yılında hosting
sektörünün geçtiğimiz yıllardaki büyüme hızını
yakalayamadığını belirtti. Türkiye’nin domain
sektöründe Ortadoğu ülkelerine kıyasla parlak
bir performansa sahip olduğunu, fakat Avrupa ve
Amerika’ya göre kıyaslandığında gidilecek çok
yol olduğuna değinen Yapağcıoğlu, yeni domain
uzantıları ile ilgili bilincin, Türkiye’de tam olarak
oturmadığını ve yeni uzantıların kullanıcılardan
beklenen ilgiyi henüz görmediğini söyledi.
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Premium Domain Pazarına Genel Bakış
Premium domain, daha önceden başkası
tarafından kayıt edilmiş olup domain pazarında
değerinden yüksek fiyata alıcı bulabilen özel
domainlerdir.
Premium domainler birkaç yüz dolardan,
binlerce dolara değişebilen fiyatlar arasında
değerlenebilir. Bu domainlerin kayıt edilmemiş
yani müsait durumdaki domainlerden çok daha
yüksek değere sahip olmasının çeşitli sebepleri
vardır; domainin kısa olması, uzantısı, önemli
bir kavramı atfediyor olması, hatırlanabilir
olması bunlardan sadece bir kaçı.
Sahibi tarafından ikinci el domain pazarında
satılığa çıkarıldığı sürece, belirlenen ücreti ödeyen herkes bu domainlere sahip olabilir.

Premium domainler sahibi tarafından çok
çeşitli platformlarda listelenebilmektedir. Bu
platformlar domain kayıt firmaları tarafından
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kullanıcılarına özel olarak oluşturulan pazaryerleri olabileceği gibi, yalnızca ikinci el domain
pazarına özgü oluşturulan platformlar da olabilir.
Dünyada bu alandaki en popüler platformlardan
biri SEDO’dur.
SEDO’nun geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı “Half Year Domain Market Study” raporu
bize Premium domain pazarının geneli hakkında
önemli bilgiler sunmaktadır.
Rapor son olarak 2014 yılının ikinci yarısında yayınlanmış olsa da SEDO tarafından web
sayfasında yayınlanan farklı istatistikler ışığında,
2015 yılında da trendin çok değişmediğini söyleyebiliriz.
Domain pazarında olduğu gibi ikinci el domain pazarında da .COM hakimiyeti kendini
hissettirmektedir. 2014 yılı birinci yarı yıl sonuçlarına baktığımızda SEDO üzerinde işlem
gören 16,216 domainin %55’ini. COM domainler oluşturmaktadır.
Ortalama satış fiyatının 616$ olduğu Premium
domainlerin; 161’i farklı üst seviye alan adı iken
(Gtld, Cctld) 38‘i yeni domain uzantılarına aittir.

En çok işlem hacmine sahip ülke kodlu domain uzantısı Almanya’ya ait olan .DE uzantısıdır.

180 farklı ülkede işlem gören SEDO Premium alan adlarına en yoğun ilgiyi Amerikan Kullanıcıları gösterirken, bunu sırasıyla Almanya ve İngiltere takip etmektedir. Son yıllarda
premium domainlere ilgi gösteren ülkelerin başında ise ÇİN Halk Cumhuriyeti gelmektedir.
SEDO üzerinden işlem gören domainlere Türkiye’den talep ise diğer ülkelere nazaran azdır.
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Popüler satış kanallarına baktığımızda ise “Şimdi Satın Al” diyen kullanıcıların %49
oranında olduğunu gözlemliyoruz.

Domain satışlarının değişen fiyat aralıklarına baktığımızda büyük bölümünün 500$’a kadar işlem gören domainler olduğu gözlemleniyor. 50.000$’ın üzerinde işlem gören domainlerin oranı ise %1’ler civarında.
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Siber Güvenlik Kış Kampı Başlıyor!
BGA Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ, “Siber Güvenlik” konusunda kariyer yapmak ve bu konuda
uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencilerini,
Sakarya Üniversitesi iş birliği ile bu yıl altıncısını
düzenlediğimiz Siber Güvenlik Kış Kampı’na
davet ediyor.
Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonunun
tamamlanması için önündeki en önemli engellerden biri bu alandaki yetişmiş insan kaynağı
eksikliğidir. Uzmanların ön görülerine göre 2020
yılına kadar dünya genelinde bir milyondan fazla
Siber Güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulacak.
Türkiye’de ise bu ihtiyacın 20.000 kişi civarında
olduğu belirtilmektedir.
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Bu alandaki ihtiyacı karşılamak, sektöre deneyimli ve uzman personeller yetiştirmek amacı ile
yapılan Siber Güvenlik Kampı’nın altıncısı Şubat
ayında Sakarya Üniversitesi ve Bilgi Güvenliği
AKADEMİSİ işbirliği ile gerçekleşiyor.
Siber Güvenlik Kampı’na 2.000 üniversite
öğrencisi başvurdu. Başvuru yapan öğrenciler
arasında, temel bilgisayar bilgisini tespit etmek
amacıyla 10 Ocak 2016 tarihinde yeterlilik sınavı
yapıldı.
Yapılan sınav değerlendirmeleri sonucunda
25 kişi Siber Güvenlik Kış Kampı’nın katılımcısı
olarak belirlenecek.

Siber Güvenlik Kampı’na katılacak olan
öğrenciler Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ’nin tecrübeli eğitmenleri ve sektörün önde gelen Siber
Güvenlik Uzmanları’ndan 7 gün süreyle özel
eğitim alma fırsatı yakalayacaklar.

bugüne kadar 20.000’den fazla başvuru gerçekti.
Bu başvurularda her dönem 25-50 öğrenci kabul
edilmiş bugüne kadar da 200’den fazla öğrenci
Siber Güvenlik uzmanlarımız tarafından yerleştirildi.

Siber Güvenlik Kış Kampı’nda öğrenciler
teorik ve pratik eğitimler gerçekleştirirken sanal
sistemler üzerinde (CTF) hacking becerilerini
geliştirerek saldırganlara karşı savunma tecrübelerini geliştirecekler.

Siber Güvenlik Yaz Kampı katılımcılarının
%40’ı 2011 yılında, %50’si 2012 yılında, %65’i
2013 yılında, %70’i 2014 yılında ve %75’i 2015
yılında Bilgi Güvenliği sektöründe çalışmaya
başlayarak kariyer fırsatı yakaladı.

Hacking, zafiyet tarama, zararlı yazılım
analizi, mobil güvenlik, DDOS saldırılarına karşı
doğru savunma gibi birçok konuda eğitim alacak
olan Siber Güvenlik Kampı öğrencileri eğlenceli
CTF yarışmaları sayesinde takım çalışması
yeteneklerinin artırılması ve öğrenmiş oldukları
bilgileri pekiştirmesi sağlanacak.

Katılmaya hak kazanan öğrencilerin konaklama, yeme, içme, eğitim ve diğer giderleri düzenleyici firmalar tarafından karşılanıyor.

Katılıma hak kazanan öğrenciler bilgi güvenliği alanında deneyim sahibi akademisyenler,
kamu ve özel sektör yöneticileri ile de bir araya
gelerek bu alanındaki kariyer fırsatları konusunda bilgi sahibi olabilecekler.
BGA Bilgi Güvenliği Akademisi olarak düzenlemiş olduğumuz Siber Güvenlik Kamp’larına

BGA Siber Güvenlik Yaz / Kış Kampları her yıl
farklı sponsorların desteğiyle üniversite öğrencilerini sektöre hazırlamaktadır. 2016 yılı Siber
Güvenlik Kış Kampı Bilgi Güvenliği Akademisi,
Bilgi Güvenliği Derneği ve Sakarya Üniversitesi
işbirliğiyle düzenlenmektedir.
Kamp yerine ulaşım masrafları ise öğrencilerin
sorumluluğunda olacak. Daha fazla bilgi, başvuru ve diğer sorularınız için www.Siberkamp.org
adresini ziyaret edebilir, eğitmen ve destekleyen
firmalar hakkında bilgi alabilirsiniz.
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Red Hat üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Red Hat’in toplam çeyrek dönem geliri, 524 milyon dolar oldu.
Red Hat’in toplam çeyrek dönem geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
15, sabit para birimine göre yüzde 21 artarak 524 milyon dolar oldu. Çeyrek dönem
abonelik geliri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16, sabit paraya göre yüzde 22
artarak 457 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önceden tahsil edilmiş kazançlar ise önceki
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1,49 milyar dolar oldu.

Dünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Inc. (NYSE: RHT) 30 Kasım
2015’te sona eren 2016 mali yıl üçüncü çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu.

dönem yaşadık. Bugün, arka arkaya dört çeyrek
boyunca, toplam gelir büyümesini bir önceki yıla
kıyasla sabit para birimiyle yüzde 20 ve daha
fazla artırmış bulunuyoruz.

Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi
Jim Whitehurst, “Müşteriler açık kaynak teknolojilerini ve bulut teknolojisini benimseyip BT
altyapılarını dönüştürdükçe, teknoloji ve ortaklık
yatırımlarımız sağlam sonuçlar üretmeye devam ediyor. Üçüncü çeyrekte, yeni teknolojilerle
ve Microsoft ve Microsoft’un Azure Cloud’u ile
stratejik ortaklık başlatarak açık hibrit buluttaki
lider konumumuzu güçlendirdik. Girişimlerimizin
odağında, müşterilerimizin farklı ortam ve altyapılarda uygulamalarını kurmalarını ve yönetmelerini sağlamak yer alıyor” diyor.

İşimize yatırım yapmaya devam etmemiz sayesinde 2016 mali yılının başından bugüne dek
güçlü bir gelir büyümesi elde ederek, Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-GAAP-dışı faaliyet
gelirlerinde yüzde 18, faaliyetlerdeki nakit akış
büyümesinde yüzde 16 artışa ulaşmış bulunuyoruz” diyerek görüş bildiriyor.

Red Hat Başkan Yardımcısı, Faaliyetler ve
Mali İşler Müdürü Frank Calderoni ise, “Bu alanda önderliğin de ötesine geçerek güçlü bir çeyrek
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Gelir: Çeyrek dönemde toplam gelir önceki
yılın aynı dönemine oranla, ABD doları olarak
yüzde 15, sabit para birimiyle ise yüzde 21
artarak 524 milyon dolara ulaştı. Çeyrek dönemde abonelik gelirleri önceki yılın aynı dönemine
kıyasla ABD doları olarak yüzde 16, sabit para
biriminde ise yüzde 22 arttı. Abonelik gelirleri
toplam gelirlerin yüzde 87’sini oluşturuyor.

Linux işletim sisteminde tuhaf güvenlik açığı!
Teknolojinin hayatımızdaki kolaylıkları tartışılmaz bir gerçek. Ancak bize farklı kolaylıklar
sunan teknoloji, bazen bizler için tehlikeli bir
araca dönüşebilmekte.

İspanya’nın Valencia şehrinde bulunan Polytechnic Üniversitesi Siber Güvenlik Grubu tarafından, birçok sistemde kullanılan “Grup2bootloader” kaynaklı bir açık tespit edildi.

Günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip
olan bazı teknoloji firmaları bile, yayınladıkları
yeni ürünlerde ciddi açıklar vererek, hem
kurumların hem de kişilerin sanal ortamdaki
güvenliklerini tehdit edebilmektir.

Kullanıcı login ekranına gelindiğinde, “backspace” tuşuna 28 defa tıklayan kullanıcılar, giriş
ekranını geçerek sisteme girebiliyorlardı. Masum
bir “bug” olmaktan çıkan bu durum, milyonlarca
Linux kullanıcısı için çok büyük bir tehdit oluşturmaktaydı.

Bunun en son örneklerinden biri Linux. Dünyada en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri
olan Linux’da geçtiğimiz günlerde tuhaf ve bir o
kadarda tehlikeli bir açık tespit edildi.

Sistemlerinin bu açıktan etkilenmesini önlemek
isteyen Red Hat, Debian ve Ubuntu gibi firmalar
bu açığa karşı bir yama yayınladılar.
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TARİHİN EN BÜYÜK
SİBER SALDIRISI
daghanuzgur@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/duzgur

14 Aralık saldırılarının ülkemiz bilişim ekosisteminde yarattığı
etkinin sıcaklığı halen devam ede dursun yeni bir saldırı
haberi, büyüklüğü ile dikkatleri çekti. 2016’nın ilk haftasında
gerçekleştirildiği iddia edilen bu saldırı ile toplam ulaşılan
kapasitenin 602Gbps seviyesine kadar çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Dağhan UZGUR
DGN Teknoloji, CEO

Detaylara geçmeden önce saldırı tekniğini merak edenlere ve bildiklerini bir kez daha hatırlamak isteyenlere;
Nedir bu DDoS?
“Denial of Service” (Hizmet Engelleme) kelimelerinin kısaltması olan
DoS yöntemi zaman içinde biçim değiştirerek “Distributed” (Dağıtılmış)
özelliğini kazandı ve DDoS olarak çağrılmaya başlandı. DoS saldırı
türünde; saldırı bir kaynaktan hedefe doğru yapılırken, DDoS yönteminde ise birden fazla kaynaktan hedefe doğru, taşıyabileceğinden fazla
yük gönderilerek hizmetin engellenmesi hedeflenmekte.
Saldırılar kurban sistemin sahip olduğundan fazla kaynak,
(CPU,RAM) kullanmasına yönelik olabileceği gibi çok fazla mühendislik
gerektirmeyecek şekilde kurbanın internet hattını dolduracak büyüklükte trafik gönderilerek de gerçekleştirilebilmekte.
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Kötü adamlar DDoS silahını Türkiye’ye çevirdi!
Adı ister; DoS ister DDoS olsun, gelebilecek
ağ saldırıları bilişimciler için yeni bir problem
değil. Tekil internet sitelerine doğru yapılan siber
saldırılar özellikle Türkiye’de olağan karşılanan
durumlar. Ama iş bir ülkeyi hedefleyerek, ülkenin
aktif kullanılan bilişim sistemlerini çalışmaz hale
getirmek olduğunda işin rengi değişiyor.
Son yıllarda global çapta siber saldırı dendiğinde akla ilk gelen, “Maskeli Adamlar Anonymous” Türkiye’yi, siyasi bir takım gerekçeler
üzerinden tehdit ettikten kısa süre sonra hedef
tahtasına oturttu. Rusya ile Türkiye arasındaki
uçak krizinin getirdiği rüzgarı da arkasına alan
Anonymous, internet üzerinde kolayca örgütlendi ve saldırdı!
İlk Hedef ODTÜ
14 Aralık 2015 günü öğlen saatlerine doğru
internet adres uzantıları .TR ile biten internet
sitelerine erişim sağlanamadığı ve gönderilen
e-postaların ulaşmadığı yönünde şikayetler
gelmeye başladı. Sıklıkla karşılaşılmayan DNS
kaynaklı bu erişim sorunun yarattığı ilk şaşkınlık sonrası yapılan incelemede DNS’lere ait IP
adreslerinin yurtdışı anonslarının kesildiği, yani
yurtdışı üzerinden servislere erişimin durdurulduğu görüldü. Daha sonra yapılan incelemelerde 1991 yılından bugüne .TR uzantılı alan

adlarının tescil ve yönetiminden sorumlu ODTÜ’nün bu iş için çoğunluğu akademik ağ üzerinde (ULAKBİM) kurulu sunucular kullandığı ve bu
akademik ağın yurtdışı kapasitesinin 40GBps kadar olduğu, bu sebeple gelen trafiği karşılayamadığı için ilk önlem olarak erişimin kesildiği tespit
edildi. Aynı zamanlarda yurtdışından gelen siber
saldırı trafiği nedeniyle Türkiye’deki üniversitelerin
yurtdışı sitelere erişimi yavaşladı.
*https://daghan.net/tr-alan-adlari-problemi.dgn

Gözler ODTÜ’de
14 Aralık itibari ile başlayan saldırılar devam
ederken saldırıdan 7 gün sonra 21 Aralık tarihinde ODTÜ cephesinden ilk resmi açıklama ulaştı:
“14 Aralık 2015 Pazartesi günü, yurtiçi ve
dışında 5 (beş) ayrı noktada konuşlanmış bulunan 6 (altı) adet “.tr” alan adı sunucusuna
doğru gelen DDoS saldırısına bağlı olarak çok
ciddi ölçüde Internet bant genişliği yoğunlukları
yaşanmıştır. Saldırı temel olarak, “DNS yükseltme saldırısı” (DNS Amplification Attack) olarak
başlamıştır. Bu saldırı, “.tr” Alan Adları’ndan ilgili
IP adreslerine ulaşılmasını engellemek amacıyla,
sahte ağ trafiği üretmek de dahil olmak üzere,
DNS sunucularımıza doğru yoğun ağ trafiği yollanması şeklinde ülke dışındaki kaynaklar tarafından organize bir şekilde gerçekleştirilmiştir.”
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Yapılan açıklamada özet olarak; gelen saldırı
kaynaklı etkinin “Homojen” olmadığı ve isim
sunucuları ve internet hızının bundan etkilenmediği bilgisi verildi. Sıkıntı yaşanan süreçte isim
kayıtlarını tutan sunucu sayısı arttırılarak daha
güvenli ağlar üzerinde yeni sunucular oluşturuldu. Bu düzenlemeler sırasında siber saldırı
konusunda ülkemizde etkili çözümler sunabilen
DGN Teknoloji veri merkezinde ODTÜ DNS
sunucularından biri konumlandırılarak, servis
sunulmaya başlaması ile gelen saldırı tipi ve gücünü takip etme olanağına kavuşulmuş olundu.
*https://daghan.net/odtu-acikladi.dgn

Bu Sefer Siber Saldırıda Yeni Hedef; Bankacılık
14 Aralık sonrası 24 Aralık 2015 tarihinde
Garanti Bankası, İşbank, Akbank başta olmak
üzere bir çok banka internet sitesi erişilemez
duruma geldi.
Saldırının ilk şaşkınlığı sonrası yine ilk önlem
olarak siber saldırı altındaki bankacılık internet
sitelerine yurtdışı erişim kesilirken, sistemlerin tekrar hizmet verebilmesi 4-5 saat sürdü.
İnternet bankacılığı dışında POS cihazlarının
da çalışmaması nedeniyle siber saldırı, gerçek
hayatı da etkileyen bir safhaya geçti.
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Türk bankacılığına siber saldırıları yaptığını
duyuran Anonymous, bu saldırı sonrası, saldırı
gerekçelerini sıralarken, yaptığı duyuruyu şöyle
sonlandırdı;

Türkiye, bu çılgınlığı bugün durdur! Kaderin kendi ellerinde.
*https://daghan.net/bankalar-saldiri-altinda.dgn

Merhaba “New World Hacking”
Türkiye’nin başı siber saldırılar ile belada iken
dünyanın geri kalanında da işler bal kaymak
değildi. Kendi doğrularını duyurmak adına siber
saldırıyı araç olarak kullanan yeni gruplar da
eylemlerine internet üzerinden devam etti.
Son dönemde organize, büyük siber saldırı
dendiğinde akla ilk gelen Anonymous yerine bu
sefer BBC ve Donald Trump’a yapılan saldırıyı
kendilerine “New World Hacking” ismini veren
grup üstlendi.
Kendini bu grubun bir üyesi olarak tanıtan ve
Ownz takma adını kullanan kişi, BBC’nin iPlayer
on-demand hizmeti dahil BBC web sitelerine ve
Trump’a yapılan saldırının daha çok kendi güçlerini test etmeye yönelik bir saldırı olduğunu ve
esas hedeflerinin İŞİD olduğunu bildirdi.

New World Hacking’den Yeni Yıl Hediyesi;
“602GBps!”
602 GBps olarak duyurulan bu siber saldırıya ait boyut bilgisi doğru ise 2015 yılında Arbor
Networks tarafından kaydedilen 334 GBps
büyüklüğündeki siber saldırı rekoru kırılmış oldu.
Bu büyük saldıya maruz kalan BBC websitesine ait servisler ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı
Donald Trump’ın seçim kampanyası yürüttüğü
web sitelerine erişim sağlanamadı. BBC problemi “teknik bir arıza” olarak tanımladı.
New World Hacking üyesi Ownz; Amazon’un
yüksek kapasitesi sayesinde az bir sunucu ile
kolayca yüksek trafik miktarlarına ulaşılabileceği, ancak Amazon’un bu tip risklere karşı bir
güvenlik sistemi bulunduğunun bilgisini verdi.
Ancak kendilerinin bu güvenlik sistemini BangStresser ismini verdikleri bir script ve teknik ile
aşmayı başardıklarını ve büyük trafik üretebildiklerini belirtti.
BangStresser ile Amazon servisleri üzerinde
öncelikle trafik kullanım haklarını sınırsız hale
getirerek kendini gizleyen scriptin, sistemi saldırı
amacı ile kullanılabileceği iddia edildi.
Bulut Bilişim Yeni Tehlikeleri ile Birlikte Geldi
602GBps büyüklüğüne çıktığı iddia edilen
saldırıda Amazon servislerinin kullanılmış olma
ihtimali, bulut güvenliği konusunda yeni bir tehlikenin de habercisi olabilir. İlerleyen günlerde
hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için büyük işlemci
gücü, dev internet kapasiteleri sunan platformların bu konuda gerekli önlem almamaları
halinde oluşabilecek felaket, internet altyapısı
iyi olmayan diğer servisler için tehlike çanlarının
çalmasına sebep olabilir.
Benzer şekilde Microsoft Azure servisi üzerinden gelen UDP tipi siber saldırılarda da ilgili
güvenlik birimine ulaşmak oldukça güç olabilmekte. Bulut platformlarının ağ yöneticileri tarafından, gözden kaçabilecek veya düşük olarak
yorumlanabilecek 20-30Gbps’lik bir saldırının
yukarıda bilgi verildiği üzere koca bir ülkenin
DNS sistemini veya bankacılık sistemini etkilemesi de olası.

*https://daghan.net/602-gbps-ddos-bangstresser.
dgn

Bize Savaşmak için Silah Verin!
Yıllardır iğne ile kuyu kazarak Türkiye’de
internet teknolojisi/hizmet geliştiren bilişim profesyonelleri için dünya ile eş değerde, kalitede bir
internet altyapısına sahip olmak hakkımız.
Dünya 100Gbps bağlantıları konuşur iken
ülkemiz ana internet sağlayıcısının %90 doluluk
ile halen 10Gbps * X uplinkler üzerinden yurtdışı
erişim sağlıyor olması tıkanmalardaki başlıca
sebeplerinden.
Ülkede farklı yurtdışı operatörler üzerinden
erişim satın alma konusundaki zorlukların devlet
eli ile aşılması gerekiyor. Operatör çeşitliliği ile
DDoS saldırıların daha iyi mitigate edilebilmesi,
tüm yurtdışı erişimi kapatmak yerine bölgesel
erişim kesme imkanının da erişim operatörleri
tarafından sunulması gerekiyor.
Olan teknolojiyi ülkeye hizmet olarak sunmayan ana operatörlerin bu konuda zorlanması da
yine BTK gibi regülatif düzenleme yapma hakkı
olan kurumların görevi.
Bu son yaşanan ufak sayılabilecek siber saldırılar sonrası, hızla çözümü belli düzenlemelerin
yapılması gerekiyor. Anonymous’un dediği gibi;
“Türkiye, bu çılgınlığı bugün durdur! Kaderin kendi ellerinde.”
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HOSTING FİRMAL ARININ

YATAY BÜYÜMESİ
oguzhan@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/c1982

Ülkemizde Web Hosting sektörünün 10-15 yıllık bir geçmişi
olmasına rağmen giderek büyüyerek ekonomik gelişim gösteriyor. Ne yazık ki dışa bağımlılık ile birlikte bu ekonominin %70’i
yurt dışı firmalarına giderek sadece hizmetten ürettiğimiz
ile yetiniyoruz fakat zaman içinde ortaya çıkacak olan yerel
çözümlerle tersine döneceğine inanıyorum.

Oğuzhan YILMAZ
MaestroPanel Tech. Lead

Web hosting firmasının içinde bulunduğumuz ekonomide ayakta kalabilmesi için büyüme odaklı hareket etmesi zorunludur. Bunu yakalayan
3-4 yıllık firmalara baktığımızda domain, bandwidth, donanım, personel
vb. kalemlerin her yıl %100 ile %300 civarında büyüme kaydettiğini
görürüz.
Bu hızlı büyüme karşısında firmalar hizmet sunarken veya bir donanım satın alırken modülerliğine, genişleyebilmesine ve soyutlanabilmesine önem vermek zorundadır.
Web hosting firmaları olabildiğince çevik hareket edebilecek kabiliyette yapılanmalıdır çünkü faaliyet gösterdiği zemin bazen günler içinde,
bazen de saatler içinde değişiklik gösterebilir. (Bunu bir örneğini SSL’in
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Firmanın bu büyüme odaklı stratejiyi teknik
açıdan planlayıp, işletmesi için bir web hosting kontrol panel yazılımına ihtiyacı vardır. Bu
yazılım büyüme için öyle kritiktir ki firmanın iyi
veya kötü olmasını, hizmet kalitesini ve büyüme
hızını belirler.

Genişleyebilen Altyapı
Günümüzde bulut bilişim kavramının ortaya
atılmasından sonra geleneksel web hosting sistemleri yerini giderek ihtiyaca göre genişleyebilen
ve kullandığın kadar öde (pay as you go) olarak
ücretlendirilen sistemlere bıraktı.

Web hosting firması kendi büyümesini, artan
domain ve sunucu miktarını efektif şekilde yönetebilecek yazılımları tercih ederek kararlı ve hızlı
bir şekilde büyüme sağlamayı hedeflemelidir.
Bu bağlamda yatay genişlemeye olanak veren
aynı zamanda merkezi yapılar kurabilmenizi
sağlayan kontrol panel yazılımları tercih edilmesi önemlidir.

Daha önceleri web hosting firması Windows
ve Linux işletim sistemlerinde sunucuları ayrı
ayrı hazırlar, üzerine varsa otomasyon yazılımını
kurar, ardından bir verimerkezinde barındırarak
bu hizmeti sunardı.

Bu stratejiye uygun olarak çalışabilen az
sayıda yazılım vardı, bunlar Plesk Automation,
Hosting Controller, WebSitePanel (Açık kaynak),
Atomia ve bizim geliştirdiğimiz MaestroPanel
yazılımıdır. (Atladığım yazılımlar olabilir)
Hepsinin belirli avantajları ve dezavantajları
olmasının yanı sıra MaestroPanel‘in ülkemizde
geliştiriyor olmasından dolayı avantajı diğerlerine göre daha fazladır.

Firma büyüdükçe sunucuları artar, IP adresleri,
name server isimleri ve barındırılan domainler
çoğalır, sonunda hangi müşterisinin hangi sunucuda bulunduğunu, müşterisine hangi name
server’ı ve hangi sunucu adresini vereceğini
bilemez, yönetemez hale gelirdi.
Bu durum hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine direkt yansıdığından baskı sonucu firmanın çok radikal değişikliğe gitmesi kaçınılmaz
olur bu aşamada da büyümesi yavaşlar.
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Günümüz de ise sanallaştırma (Virtualization)
ile birlikte daha taşınabilir (Compact) ve çevik
sistemlerin tasarlanması mümkün hale geldi.
Ardından OpenStack, CloudStack gibi büyük
sanal sunucu kümelerini yöneten yazılımlar ortaya çıkarak işleri daha da kolaylaştırdı. Bunların
üzerine Ansible, Chef gibi yardımcı araçlarla tüm
işlerimizi robotlara bırakır olduk. Hal böyle olunca web hosting kontrol panel seviyesinde işleri
sunucu seviyesindeki gibi kolaylaştıran, yatay
genişlemeyi sağlayan yazılımların önemi arttı.
Peki, genişleme odaklı bir kontrol panel hangi
yeteneklere sahip olmalıdır?
Firmanızın müşterileri arttıkça hizmetin
kararlı bir şekilde sunulması için neler gerekmektedir?
Bu sorulara çözüm olarak kontrol panel
yazılımlarının getirdiği yaklaşım “dağıtık mimari”
dediğimiz özelliktir.
Genişlemeyi kontrol altına alarak kararlı şekilde işletmek için kontrol panel’in dağıtık mimariyi
destekliyor olması gerekir.

“Dağıtık mimariden kasıt, birden çok
sunucu üzerinde birden çok servis ve
uygulama çalıştırma ortamı ile aynı anda
çalışan, yöneten platform ve lokasyon
bağımsız bir sistem kastedilmektedir.”
Yukarıda değindiğimiz kavramlar doğrultusunda sisteminizi tasarlarken göz önüne almanız gereken temel özellikler hemen hemen
aşağıdaki gibidir;
1. Merkezi Kontrol Panel
Eğer yapabiliyorsanız hem store tarafını hem
de hizmet yönetimini tek bir sistemde birleştirin.
Tüm müşterilerinizin tek bir adres üzerinden
aynı panele girip hizmet satın alıp yönetmesi firmanız adına profesyonel ve güvenilir biz izlenim
verecektir.
Kurumsal kimliğinizi store’da daha güçlü
sunacağınızdan müşteri sadakatini tetikler, teknik açıdan da esneklik kazandırır. Sağladığınız
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hizmetlerde diğer firmalardan farklılaşmanıza
olanak verir. Çeviklik anlamında da sunucu ve
kontrol panellerini soyutlamış olursunuz.
Store mantığının diğer bir avantajı da arka
planda çalışan teknoloji, kontrol panel veya servis
değişikliklerinden müşterilerin hiç etkilenmemesidir. Bu da hizmet kalitesini arttıran önemli bir
meseledir.
2. Merkezi DNS
Hosting hizmetinde kullandığınız her bir sunucu için yeni bir çift name server tanımlamak
berbat bir sisteme gidişin ilk adımlarıdır. Her
müşterinize ayrı name server adresi vermek hem
kafa karıştıracak hemde IP değişikliklerini çekilmez hale getirecektir ki IP’lerin değişme sıklığı
fazladır.
DNS çok kaynak gerektirmeyen, hızlı çalışan
ve yönetmesi kolay bir servis olduğundan merkezileştirme de ayrıca ele alınmasında bir sakınca yoktur.
Vakit kaybetmeden DNS sisteminizi merkezileştirmemiz büyüme hedeflerinize ulaşmayı
daha çabuklaştıracaktır. Buradaki amaç bakım
maliyetlerini azaltmak ve NS karmaşasından
kurtulmak olmalıdır. DNS sisteminiz en az 2 sunucudan oluşması gerektiği gibi IP adreslerinin farklı
subnet’lerde olması gerekir. Bu aşamada kontrol
panelin merkezi DNS desteğinin olmasına dikkat
ediniz.
Diğer yandan hedeflediğiniz müşteri kitlesi kurumsal ve ciddi uptime oranları istiyorsa
DNS’de AnyCast kurgusunu işletmeniz gelecek
saldırılara daha dayanıklı olmanızı ve uptime
garantinizi tutturmanızı sağlayacaktır.
Merkezi yapıları hedeflerken kullanabileceğiniz
güzel bir DNS yazılımı olarak PowerDNS‘i tavsiye
ederim. ISC Bind‘in MySQL provider’ını kullanarak da güzel işler çıkarılabiliyor.
DNS Zone’larını dosya üzerinde değilde MySQL gibi bir veritabanında tutmanız felaket senaryolarından daha çabuk kurtulmanızı sağlayan bir
karar olacaktır.

3. Çoklu Sunucu Desteği
Müşteri sayınız ve sunucu sayınız zamanla
doğru orantıda artacaktır o nedenle belirli bir
müşteri sayısından sonra sunucularınızın hesabını kitabını, tanımlı olan IP’leri ve üzerindeki
Domain’leri ilk başka hazırladığınız dandik Excel
dosyaları ile takip edemeyeceksiniz.
Bu kargaşanın önüne geçebilmek için kontrol
panelinizin birden fazla sunucuyu tek bir yerden
yönetebilmesine önem vermeniz gerekir. Böylece hangi sunucuda hangi servislerin, domain’lerin ve IP adreslerinin çalıştığını doğal olarak
takip edebilecek ve sistemin bütününü yönetebileceksiniz.
Çoklu sunucunun diğer bir özelliği de platform (Linux, Windows) ve lokasyon (Farklı
verimerkezleri veya subnet’ler) bağımsızlığının
sağlanmasıdır. Bu özellik size sunduğunuz servislerin daha geniş kitleye hitap etmesine olanak
verir. Bu fazı eğer ön tarafta müşteriyi karşılayan
bir store tarafında da çözmeniz kolaydır.

4. Yeni Servislerin Entegrasyonu
Web Hosting firmasının mevcut sistemlerini
sürekli daha iyi çalışır hale getirmeyi amaçlaması
gerekir. Bu aşamada “çalışıyorsa elleme” mantığı
sizi ortalama bir firma olarak kalmanızı sağlayacaktır.
Sizin göreviniz tipik bir Japon firması gibi
KAIZEN uygulamak olmalıdır. Sürekli sisteminizi
iyileştirmenin yollarını aramak bununla da yetinmeyip sunduğunuz hizmetlere paralel olarak
katma değerli servisler üretip sisteminize entegre
etmeniz müşterilerinize borcunuzdur.
Bu minvalde geliştirdiğiniz müşteri kontrol
paneli (store) veya mevcut web hosting kontrol
paneli sağlayacağınız yeni servislere kolay bir
şekilde entegre olabilmesi önemlidir. Özellikle
kontrol panel seçiminde kendinizin genişletebileceği mimari özelliklere sahip bir yazılım seçmeniz
avantajınıza olacaktır.
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Genişleyebilen İdeal Yapı
Shared web hosting üzerine ideal bir yapının
kalıplaştırılması bileşenlerin çalışması ve ağ
yapılandırması kendi içinde onlarca birleşim
(kombinasyon) içerirken çok zor bir iş. Fakat
önümüzdeki büyüyen firmaların yapılarını incelediğimizde karşımıza çıkan tiplerin ortalaması
fikir vermesi açısından yeterli olur diye düşünüyorum.
MaestroPanel olarak birçok firma ile çalışıyoruz ve birçok yeni firmanın da web hosting
sistemlerini kurguladık. Butik yapıları saymazsa
genel doğruları kabaca tanımladığımız ideal
yapı aşağıdaki şemaya benzer nitelikte ortaya
çıkıyor.

Müşteri Mağazası ve Hizmet Yönetimi (Store) alanı, müşterinin giriş yapıp profilini yönetebileceği, sunduğunuz hizmetleri satın alabileceği ve
yönetebileceği web uygulamasından oluşuyor.
Bu alanı firma olarak kendi bünyenizde geliştirmenizin yanı sıra WHMCS, HostBill gibi hazır
paket programlar üzerinden de geliştirebilirsiniz.
API ara yüzleri katmanı, arka plandaki kontrol
paneli ile haberleşmenizi sağlayan bölümdür. Bu
alanda kontrol panellerin API desteğinin kapsamı
önem kazanır.
Kontrol paneli size web sitesindeki dosyanın
yazma izninden tutun SQL veritabanı kullanıcısının haklarına kadar yönetebileceğiniz fonksiyonları sunmasını beklemelisiniz.
Bu katmanın diğer bir avantajı ise size kontrol
panel bağımsızlığını sağlamasıdır. API katmanı
soyutlama yaparak sunucuları sisteme dâhil etmenizi sağlayan kilit bir noktadır.
Hizmet sunucuları alanı ise müşterilerinize
sunduğunuz hizmetleri barındıran işletim sistemi, servis yazılımları veya posta sunucularından
oluşan bir kümedir. Burada şu anda piyasada
uygulanan iki tip yöntem vardır.
Birincisi, sunucuları rollere ayırıp her bir servisi
ayrı sunucuda çalışmasını sağlayarak kararlılık
(stabilite) ve büyüme sağlamak;

Network, San/Nas ve Cluster sistemleri katıp
karmaşıklaştırmak istemedim maksat kavramları
üzerinden ilerlemek.
Kısaca açıklayacak olursak;
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Avantajları
• Servisler pekiştirilmiş (konsolide) şekilde
yönetim eforunu oldukça düşüren bir yapı
sunuyor.
• İşletim sistemini servis tabanlı özelleştirip
performans artışı sağlanabiliyor. Örneğin;
SQL rolündeki bir sunucuda IOPS yüksek
olacağından buna göre bir donanım düzeni
alabilirsiniz.
• Sistem yöneticisi için yedekleme ve bakımı
daha kolay. Küçük küçük birçok servis yerine tek bir servisi tek hamlede yönetebilme
avantajı yaratıyor.
• Clustered yapılara daha kolay uyum sağlar.
• Sunucu üzerinde yapılan değişiklikler diğer
servisleri etkilemez.
Dezavantajları
• Bu yapıyı en az 4 DNS’lerle beraber 6 sunucu ile kurgulamak zorundasınız o nedenle
başlangıç maliyeti yüksek.
• Her an büyük krizlere gebe bir ortama
dönüşebilecek potansiyel barındırıyor. Servisler merkezi olduğundan fazla müşteriye
hizmet veriyor. Krizler büyük çapta oluyor.
• İşletim sistemi için ayrılan kaynaklar toplam
maliyete bakıldığında haddinden fazla.
• Bakım ve taşıma işlemleri sunucu sürekli
yük altında olmasından dolayı zorlaşıyor.
Bu yapıda örneğin bir firmanız var, servis sayıları belli, barındırılacak domain sayıları belli
bu senaryo için çok avantajlı fakat büyüme için
ideal değil.
Yapı yumurtaları aynı sepete koyulmasına
benzer bir durum oluşturuyor ve sepetlerin ağırlığının artması sonucu taşınabilirliğini zorlaştırıyor.
Boyutu belli sistemler için daha doğru bir
yaklaşım fakat büyüme odaklı bir yapıda uzun
vadede yönetim ve performans sıkıntılarına yol
açacak bir yapı.
Tecrübelerimize dayanarak klasik manada hareket eden fakat tek bir kontrol panel ile yönetilen
aşağıdaki yapı büyümeye daha yatkın bir yapı
sunuyor.

Avantajları
• Başlangıç maliyeti düşük 2 sunuculuk bir yapı
ile hemen işletmeye alınabilir.
• Tüm yumurtalar farklı sepetlerde böylece
sorunlar küçük çapta yaşanıyor daha çabuk
çözülebiliyor.
• Servisler üzerindeki yük hafif. Taşınması ve
yönetimi kolay, çevik bir yapı sunuyor.
Dezavantajları
• Servislerin çoğalması ile birlikte yönetim ve
bakım zorlukların yaşanabiliyor.
• Servise özel bir sunucu yapılandırması
yapamıyorsunuz. Buna bağlı olarak performansı arttırmanız zorlaşır.
• Birden fazla rol aynı sunucu üzerinde çalışıyor. Birbirlerini çalışmasını etkileyebilecek
senaryolar yaşanabiliyor.
Burada göreceğiniz gibi sunuculara rol atamalarından ziyade, her sunucuya birden fazla rol
yükleniyor. Böylece tüm yumurtaları tüm sepetlere dağıtarak kararlılık (stabilite) sorunlarının daha
yerel etki göstermesi hedefleniyor.
Buradaki yapıyı kurgulamanız için kontrol
panelinizin bunu destekler nitelikte olması şart
(Örneğin; MaestroPanel’i tamamen bu yapıyı yönetmesi için geliştirdik). Bu yaklaşımları tamamen
klasik web hosting bileşenlerinin (Apache, IIS,
MySQL, MSSQL, Bind) standart yapılandırma ile
tasarladım. Ayrıca cluster yapılar, Yük Dengeleme (Load Balance) ve Hight Availability özellikleri
ekleyip son derece profesyonel sistemler kurgulayabilirsiniz. Fazla karmaşıklaşmaması açısından
kabaca değinmeye çalıştım.
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Kontrol panel seviyesine dönecek olursak;

istediler.

Bu sistemler işletebilmek için merkezi yapıları
destekleyen, birden fazla sunucu üzerinde
çalışabilen, platform ve lokasyon bağımsız
yapılar kurmanıza olanak veren bir web hosting
kontrol panele ihtiyacınız var.

Sektör buna ilk etapta VDS ya da Cloud Server denen sanal işletim sistemleri ile karşılık verdi
fakat yönetim, güvenlik ve bakım maliyetlerinden
dolayı geniş bir kitle yine shared web hosting’de
kaldı. Bir uygulamanın çalıştırılması için de koca
bir işletim sisteminin kurulup aktif edilmesi pahalı
gelmeye başladı.

Bunun için yukarıda saydığımız dünyadaki
kısıtlı sayıdaki alternatiflerin yanı sıra ülkemizde
geliştirdiğimiz MaestroPanel ile de rahatlıkla
büyüme odaklı sistemler kurabilir, destek, danışmanlık hizmetlerinden etkili bir şekilde yararlanabilirsiniz.
Gelecekteki Yapılar Nasıl Olacak?
Buraya kadar anlattıklarımız Virtual Host
mantığında klasik paylaşımlı web hosting çalışma prensibine dayanan sistemlerdi. Bu sistemler birbirinden yapılandırma bazında izole
edilmiş kimi zaman farklı sunucularda çalışan
hizmetler olarak karşımıza çıktı. Fakat özellikle
2015 itibarı ile uygulama sanallaştırma diğer bir
değişle Application Container daha da ön plana
çıkarak Container mantığında hareket eden bir
yaklaşım benimsenmeye başladı.
Uygulamalar çalışma ortamlarında giderek
daha özgür olacakları alanlara göre tasarlanmaya başladı, bu uygulamaları kullanan müşteriler
de uygulamaların çalışması için izole ve herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmayacakları ortamlar
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Bunun üzerine eski dostumuz container
(Linux Containers) karşımıza Docker’ın inovatif yaklaşımı ile yeniden gündeme geldi ve yeni
bir barındırma hizmetine ışık yaktılar. Container
hosting!
Bu yapılar müşteriye sunucu üzerinde çalışan
sanal ve izole bir çalışma ortamı sağlayarak
PHP, Ruby, .NET ortamlarında daha fazla özgürlük tanıyor. Tabi sizin belirlediğiniz çerçevede.
Tam istediğimiz gibi.
Yakın zamanda mevcut kontrol panellerde bu
değişime ayak uydurarak sunucu üzerinde host
edilen Container sistemlerini yöneten yapılar
sunacaktır. Bu aşamada web hosting firması
bu değişime şimdiden ayak uydurarak Linux
Containers, Windows Containers, Application
Virtualization gibi kavramların ve Docker, Rocket
gibi sistemlerin üzerine yoğunlaşarak geleceğe
erkenden adapte olamaya çalışarak farklılaşabilir.
Değişim başladı.

KISA

KISA

Equinix TelecityGroup’u 3.8 Milyar Dolara Satın Aldı...
Dünya datacenter devi Equinix, İngiltere merkezli Avrupa’nın en büyük
datacenter operasyonlarından birisi olan TelecityGroup’u satın alma
işlemlerini tamamladı. Telecity markası yeni dönemde Equinix Telecity
olarak hizmet verecek. Türkiye’de daha önceden Sadece Hosting’in
satın alınmasıyla da ismini duyuran TelecityGroup’u satın alan
Equinix, datacenter sayısını 111’den 145’e çıkarmış oldu Böylece 1.000
yeni müşteri de Equinix bünyesine katıldı.
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SOSYAL MEDYANIN GEVEZE MARKALARI
7’DEN 70’E HERKES DIGITALDE NEFES ALIYOR
lutfululeci@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/lutfululeci

Gerçek yaşam ile dijital yaşam arasında neredeyse hiçbir
fark kalmadı. 7’den 70’e herkes online ve dijitalde nefes
alıyor. 2012 yılından itibaren günümüze kadar baktığımızda,
kişilerin sahip olduğu internete bağlı cihaz sayısının hızlıca
artış gösterdiğini görüyoruz. Bu da neredeyse herkesin bir
şekilde internete bağlı olduğunu gösteriyor.
Lütfü LÜLECİ
Dijital İletişim ve
Sosyal Medya Başkanı

Sosyal Medya İletişimi, günümüzde tüm markaların kalesi haline
getirdikleri mecralarda, hızla büyüyen ve gelişen içeriklerle devam
ediyor. Özellikle offline satın almada büyük rol oynayan sosyal medya
araçları, aynı zamanda kullanıcılarına fikir verip markaları karşılaştırma
imkanları da sunuyor.
Sosyal medya araçlarında müşterileri ile interaktif bir iletişim süreci yaşayan markalar, bazen doğru stratejiler geliştirerek başarılı işler
çıkartıyor, bazen de komik durumlara düşerek farkında olmadan marka
imajını zedeleyebiliyor. Öncelikli olarak sosyal medyada iletişim kuran
markaların kendi tarzları ve dilleri oluşturulmalıdır.
Çünkü takipçiler her zaman markalardan insani refleksler beklerler.
İnsani reflekslere sahip olan ve belli kalıpları aşan markalar ise bu
süreci kendine ait tarzları ile başarılı bir şekilde sürdürürler.
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Tüm sosyal medya araçlarının da kendi dilleri
ve kültürleri bulunmaktadır. Bir mecra için hazırlanan içeriğin diğer bir mecrada kullanılması
doğru değildir. Twitter ve Instagram’ı düşünelim;
biri karakterlerle sınırlı birkaç cümle ile iletişime
geçmenizi isterken bir diğeri ise görsel iletişimi öne çıkartıyor. Dolayısıyla her bir mecranın
kendine özel dilini unutmadan markanın iletişim
tarzını belirlememiz gerekiyor. 2015 yılında her
ay markaları inceleyerek, Türkiye genelinde en
çok etkileşim ve erişim alan markaları göz önü-

ne alalım. Bazı aylarda gayet başarılı işler görürken bazı aylarda ise gereksiz ve boş işler peşinde
olan koskoca markalarla karşılaşıyoruz. Özellikle promosyon yada kendi ürünlerini dağıtarak,
içeriğini beğenene bir şeyler vereceğini söyleyen
markalara üzüldük.
İnsani refleksler taşıyan markalar beklerken
aksine, benimle gelin size bir şeyler veririm diyen
markalarla karşılaştık. Aslında etrafında çıkarcı
takipçi toplamak istediklerini açıkça ifade ettiler.
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Sosyal medya iletişiminde markaların öncelikli olarak insanlara dokunmayı ve değer
katmayı hedefleyen içerikler üretmesi yada
markayı motive eden değerleri, takipçilerine
doğru aktarması gerekmektedir. Birçok şirketin
içerik pazarlaması ile ulaşmak istediği hedefler
aslında bu sonuçtan çıkmaktadır. Deneyim ve
haz paylaşımları her zaman bağlayıcı yöntemler
olmuştur.
Bununla birlikte sadece sosyal medya iletişimini tek taraflı konuşan, geveze markalar oluşturmak olarak da anlamlandırmamak lazımdır.
Markaların bazen de susmayı bilip müşterilerini
ve takipçilerini dinlemesi gerekmektedir. Unutmayalım ki takipçiler sürekli konuşan geveze
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markalardan nefret ederler. İnanıyorum ki dünya
üzerinde bir yarışma yapılsa ve bu yarışmanın
sonucunda sosyal medyanın en geveze markaları
seçilse, ülke olarak ilk üçte yerimizi alırız. Hâlbuki
bunun yerine sadece konuşan değil dinlemeyi de
bilen markalar daha değerlidir.
Son bir öneride daha bulunalım. Bu öneri ise
sayfa beğeni sayılarının peşinde koşan ve her
gün içerik üretmek için kendini zorlayan, sonunda
ise mutlu pazarlar paylaşımı yapan markalara
gelsin. Hedefleriniz doğrultusunda kaç kişiye
ulaştığınız değil marka olarak kaç kişiye dokunduğunuzun önemi vardır. Müşterileriniz ile kurduğunuz duygusal bir bağ size yeni marka elçileri
kazandıracaktır.

13
25

ŞİRKETLER İNTERNET YASASINA GÖRE

A Ğ K AYDI TUTMAK ZORUNDA MIDI R?
sertel@sertels.av.tr

www.twitter.com/sertels

Hukuki açıdan internet aktörlerini ele aldığımızda ilk başvuru
kaynağımız elbette 5651 Sayılı Kanun, nam-ı diğer İnternet
Yasası. Genellikle içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve
erişim sağlayıcıları üzerinde durulur. Fakat Yasa’da göz ardı
ettiğimiz ama hepimizi yakından ilgilendiren bir başka aktör
daha var ki o Toplu Kullanım Sağlayıcı.

Av.Sertel ŞIRACI
İstanbul Barosu Bilişim
Hukuku Komisyonu
Başkan Yardımcısı

Hukuki açıdan internet aktörlerini ele aldığımızda ilk başvuru kaynağımız elbette 5651 Sayılı Kanun, nam-ı diğer İnternet Yasası. Genellikle içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve erişim sağlayıcıları üzerinde
durulur. Fakat yasada göz ardı ettiğimiz ama hepimizi yakından ilgilendiren bir başka aktör daha var ki o Toplu Kullanım Sağlayıcı.
Toplu kullanım sağlayıcı, kişilere belli bir yerde ve belli bir süre
internet ortamı kullanım olanağı sağlayan olarak tanımlanmaktadır.
‘Toplu Kullanım’ ifadesi, birden fazla kişi tarafından bir arada veya aynı
anda internetin kullanımını ifade eder. Kanun ve yönetmelik, ticari toplu
kullanım sağlayıcıdan bahsederek konuyu ticari olan ve ticari olmayan
olarak ikiye ayırmış. Ticari toplu kullanım sağlayıcı deyince, ilk aklımıza
gelen işletme elbette internet kafeler.
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Ücretsiz internet hizmeti sunulan otel, üniversite ve benzeri mekanların da ticari olmayan
toplu kullanım olarak kabul edilmesinde bir
tartışma yoktur.
Tartışmalı konu acaba birden fazla kişinin
çalıştığı her türlü işletme de bir toplu kullanım
sağlayıcı mıdır? Ne yasada ne de yönetmelikte bu konuda net bir ayrım söz konusu değil.
Kanun ve yönetmelikte amaca göre yorum
yapıldığında faaliyetlerini gerçekleştirmek için
işçilerine ortam sağlayan şirketleri kapsamadığı, şirketlerin ancak özel bir bölümde internet
kullanımı sağlaması halinde bu kapsama gireceği sonucuna gidilmesi gerektiğini savunanlar
var. Fakat bu konuda yetkili kurumların yaptığı
açıklamalarda böyle bir ayrımın olmadığı, şirketleri de kapsadığı yönündedir. Biz de mevzuatta
açık olduğu üzere şirketlerin de kapsam dahilinde olduğunu düşünenlerdeniz. Şirket veya
kurumun yerel ağına erişim sağlayan personel
ve kullanıcılar, şirket veya kurumun tüzel kişiliği
altında faaliyet gösteren toplu kullanım sağlayıcı
olarak değerlendirmekteyiz.
Kanuna göre bütün internet toplu kullanım
sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere
erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim
kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.
Bu tedbirler de konusu suç oluşturan içeriklere
erişimi önleyici tedbirleri almak ve iç IP Dağıtım
Loglarını elektronik ortamda kaydetmektir.

Bu log kayıtları iç ağda dağıtılan IP adres
bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların
tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren
bilgilerdir. Yani kullanıcıların hangi internet sitesini
ziyaret ettiği, yaptığı elektronik posta yazışmaları
gibi kişisel veriler sahasına girecek bilgiler değildir. Uygulamada bu bilgiler de kayıt edilmektedir,
kullanıcının bilgisi dışında kişisel verilerin korunması sahasına giren bu şekilde bir kayıt hukuka
aykırıdır. İşçinin rızası alınmış da olsa bu kayıtların özel hayata en az müdahale edecek şekilde,
orantılı olarak yapılması gerekmektedir. Buna
benzer şekilde oturum açmadan önce kullanıcılardan vatandaşlık numarası istemek de mevzuatın
aradığı bir şart değildir. Bir yıl saklanması gereken bu log kayıtlarını da adli makamlar tarafından
talep edildiğinde iletmek gerekecektir. Dışarıdan
elde edilen delillerle, içeride tutulan yönetmelikle
sınırlı bu kayıtlar arasında eşleştirilebilecek bir
veri olmadığı için bu kayıtların adli vakaları çözmekte pek de faydası olmamaktadır. Fakat şirket
veya kurum, kullanıcıların rızası ile böyle bir kayıt
tutuyorsa olayların çözülmesinde önemli bir katkı
sağlayacaktır.
İnternet toplu kullanım sağlayıcıların, TİB
tarafından hazırlanan içerik filtreleme yazılımını
kullanma yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte
konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici
tedbirleri almaları gerekmektedir. Bunun en pratik
yolu erişim sağlayıcılar tarafından sunulan aile
filtrelerinin kullanılması olabilir.
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SUNUCULARDA VERİ DEPOLAMA
VE VERİ YEDEKLEMENİN ÖNEMİ
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Sunucu hizmetleri üzerinde barındırdığımız bir çok doküman,
sitelere ait dosyalar ve veritabanları kullanıcılar için büyük
bir önem taşımaktadır.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Sunucu hizmetleri üzerinde barındırdığımız bir çok doküman, sitelere
ait dosyalar ve veritabanları kullanıcılar için büyük bir önem taşımaktadır. Depolama işlemleri de kendi içerisinde bir çok grupta sınflandırabiliriz.
Sunucular – Donanım, Veri depolama için ağ altyapısı- Donanım, Disk
depolama – Donanım ve Depolama yönetim yazılımlarıdır.
1.Sunucular – Donanım
Kullandığımız sunucular farklı servis sağlayıcılar üzerinden ve farklı
işletim sistemleri üzerinde çalışabilecek şekilde yapılandırılmış sunucular olarak, bir veri depolama ağına bağlı olarak çalışabilmektedir.
Fiziksel anlamda belirlediğiniz sunucu özellikleri ve işletim sistemi
sayısı, altyapı olarak sunucunuz üzerindeki verilerinizi veri depolama
ağı çözümünüzün yapısını ve maliyetini belirlemede sizlere yardımcı
olacaktır.
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Aktif çalışan sunucularınız üzerinde veri
depolama ağı mantığı ile tek ya da çift yönlü
olarak bir bağlantıya sahip sunucular bu yapıda
çalışabilmektedir. Çift kablolu bağlantı, kablo
ya da donanım arızasından kaynaklanabilecek
sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırabilmektedir. Her iki veri depolama mantığı aynı anda kullanılabiliyor ise sunucu yedekleme performansı
bu ölçüde daha avantajjlı olacaktır.
Nasıl bir avantaj sağlanır şöyle açıklayalım;
çift yönlü bir bağlantıya sahip yedekleme
çözümlerinizde bir sunucunun arıza durumunda karşı sunucunun verilere erişim hızı yüksek
olarak sağlanabilmektedir. Daha yüksek verim
için, birden fazla sunucunun veri depolamayı
paylaşmasına imkan verilmektedir.
2.Veri Depolama Ağ Altyapısı
Sunucunuz için yapılandırdığınız herhangi bir
veri depolama ağı altyapısının temelleri, veri-

lerinizin bu ağ içinde hareket etmesini sağlayan
donanım, kablolama ve yazılım bileşenlerinin
tümüne verilen isimdir. Veri depolama ağ yapısı
üzerinden yapılan genel yedekleme işlemi topluca
yapılan veri depolama olarakta bilinmektedir. Veri
depolama ağı dokusunun temelleri, ağ üzerindeki
sunucuların ve veri depolama cihazlarının birbirine bağlanmasını sağlayan sunucu bağlantılarının
ve fiber kanallar ile yani switch bağlantıları tarafından oluşturulmaktadır.
Fiber bağlantı anahtarları ile aynı zamanda
verilerinizin mümkün olduğunda sunucular arası
etkin bir biçimde doğru sunucular arasında gidip
gelmesini ve sorunlu bağlantıları tabir-i caizse es
geçerek akıllı bir şekilde atlanmasını sağlamaktadır. Veri depolama ağ altyapısı için gereksinimleriniz değiştikçe ya da arttıkça kolaylıkla değiştirilebilecek ya da upgrade etilebilecek yüksek
performanslı özelliklerde esnek bir altyapı imkanı
da sunmaktadır.
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3.Disk Depolama
Sunucularınız için eğer harddisk olarak RAID
sistemleri kullanıyorsanız bu sizin bir avatantaj
diyebiliriz. Veri depolama sistemleri raid sistemler üzerinden yapılmaktadır. Raid ssitem,
sunucuların veriye ulaşmak ve depolamak için
erişim sağladıkları depolama araçlarıdır.
Verileriniz, veri depolama sistemleri üzerindeki raid ile yapılandırılan her bir disk sürücüsü
üzerine yazdırılarak, herhangi bir veri kaybı
yaşanmaması adına tek tek disk arızalarına
karşı koruma sağlanmaktadır. Bu tür modern
veri depolama sisteminin size sağlayacağı
yararlar tabikide var. Yüksek veri hatalarında
tolerans tanıyabileceğiniz bir sistemdir, kapasite
ve performansda raid, esenek büyüme sağlayabilecen bir altyapıya sahiptir. Farklı sunucular,
farklı işletim sistemleri çalıştıracak iseniz bunun
için ortak kullanımda raid veri yedekleme türünü
kullanmanız doğru bir karar olacaktır.
4.Veri Depolama İçin Yönetim Yazılımları
Veri depolama üzerinde belkide başlangıç
olarak en önemli noktalardan biride yedeklemeyi yapabileceğimiz kullandığımız yönetim
yazılımlarıdır. Fiziksel olarak kullandığımız
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yedekleme sisteminin performanslı çalışması ya
da içerisinde yer alan yönetim yazılımınında bir
o kadar performanslı çalışması için biz sistem
yöneticileri şüphesiz çok uğraştırmayacaktır.
Peki veri yedekleme için yönetim yazılımları
bizlere ne gibi kolaylıklar sağlar şu şekilde özetleyelim; Veri depolama ağı bileşenlerinin konfigürasyon ve optimizasyonu sağlanır, Anlık olarak
monitöring mantığı ile veri depolama ağlarını
kontrol edere ve gereken alanları ya da potansiyel olarak dezavantaj oluşturabilecek arızaları önceden bildirir, Veri koruma işlemi için zaman alışı
işleri otomatik hale getirebilir, Yönetim yazılımları
tüm depolama kaynaklarını, nerede bulunursa
bulunsun tek bir noktadan gibi görüntüleyerek
yönetmeyi sağlayabildiği için özel bir işlevsellikte
bulundurmaktadır.
Sunucunuza ait tüm veri depolama işlemleriniz, yönetim yazılımı sayesinde otomatik olarak
izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Bu sayede yönetim için gerekli olabilecek
sunucu kullanım kaynaklarını azaltabilmektesiniz.
Veri erişimi bu tür programlar üzerinde önemli bir
rol oynamaktadır.
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Dünyadaki Siber Güvenlik sektörünün
gelişimi ve durumunu nasıl buluyorsunuz?
İlk zamanlar basit bir e-posta hesabı çalmak
gibi görünen siber suçlar, günümüzde dünyanın
süper gücü Amerikan devlet başkanının ulusa
sesleniş konuşmasında yer edinecek kadar
önemli bir hale gelmiştir.
Ülkemizde bu konuda yapılmış ciddi çalışmalar olmasa da dünya gündemini takip eden
uzmanlar için çarpıcı örnekler son yıllarda dikkat
çekmeye başladı.
Bu konuda en önemli örneklerden bir tanesi Güney Kore’dir. Güney Kore teknolojinin en
gelişmiş olduğu ülkelerden biridir.
Artık seçimler Güney Kore’de İnternet üzerinden yapılıyor. Bir seçimin sonucunda iktidar

42

partisinin lideri tekrar başkanlığa oturuyor ve oy
sayımlarında muhalefet oylarının yüksek olduğu
şehirlerde oylamaya katılımın oldukça düşük
olduğu dikkat çekiyor.
Birkaç gün içinde iktidar partisinin seçimlere
şaibe karıştırdığı, online oylama sistemlerine
siber saldırı düzenleterek muhalefetin oylarının
yoğun olduğu noktalarda oy kullanımını yavaşlatmak için bir hackerla anlaştığı ortaya çıkıyor.
Başkanlığı şaibeye düşen lider, gelen somut veriler ve baskılar üzerinde itiraf ederek istifa ediyor.
Bu olay dünya tarihine “siber saldırıyla
başkanlığa gelip siber itirafla giden ilk devlet
başkanı” olarak kayıt edilmiştir.
Hollanda’nın en önemli bilişim ve güvenlik
firmalarından birisi, İranlı genç bir hacker olduğu
iddia edilen bir siber saldırgan tara

fından gerçekleşen siber saldırı sonrası iflas
ediyor.
İflas eden firmanın 2010 yılı mali ve finansal
yapısı incelendiğinde 30 Milyon USD’lık değeri
olduğu belirtiliyor. Yıllarca süren bir emek ve
çalışma sonrası oluşturulan şirket bir hafta içinde yapılan siber saldırı sonrası iflasa sürükleniyor.
Bu olay da dünya tarihine “siber saldırı
sonrası iflas eden ilk firma” şeklinde geçmiştir.
Siber suçluları kategorize eden çeşitli akademik
çalışmalar yayınlanmıştır. Bunların arasında en
gerçekçi sonuçları incelediğimizde üç tip profil
karşımıza çıkıyor. Birinci profil siber zarar verme
amacı olmaksızın eğlence amaçlı bu işi yapanlar ve çok fazla tehlikeli olmayanlardır.
İkinci tip profil ise ticari bir amaç gütmeksizin siber saldırı yapan ve genellikle muhalefet
etme davranışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
profildeki siber saldırganların büyük çoğunluğu
gündüz normal işinde başarılı bir IT çalışanı ya
da bilişimden anlayan bir meslek erbabı, mesai
saati sonrası zamanlarda ise profesyonel bir
siber saldırgan ya da kendi deyimleriyle Siber
aktivist haline geliyor.
Üçüncü profil ise aslında siber savaş, siber
casusluk kelimelerinin anlam bulmasına sebep
olan kişilerdir. Bu kişiler genellikle bir devlet
veya şirket tarafından desteklenen, kimi zaman
devlet bünyesinde çeşitli görevlerde çalışan
insanlardan oluşmaktadır ve işleri daha çok devletler arası istihbarat savaşlarında bilgi çalma
veya savunma olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye siber güvenlik sektörünün ve
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünya’da, ülke olarak en başarılı(!)
olduğumuz konular arasına siber saldırılar giriyor. Ülkemizdeki genç nüfusun büyük çoğunluğu
bilgisayarla ilk tanışmadan sonra siber dünyaya
hackerlık merakıyla adımını atarak başladığını
görüyoruz.

Bu kişilerin bir kısmı bu dünyanın cazibesine kapılarak profesyonel suç örgütlerinin ara
elemanları ve maşası olarak kullanılmakta, bir
kısmı ise kendisini uzmanlaştırıp profesyonel
olarak bu işi yapmaya devam ediyor.
Türkiye siber güvenlik alanında ne durumda? Sektörün gelişimi için neler yapılması
gerekiyor?
Uluslararası siber güvenlik firmaları ve
Microsoft tarafından gerçekleştirilen yıllık
düzenli çalışmalarda Türkiye’deki bilgisayar
kullanıcılarının %60’ının kullandığı sisteme
yılda en az bir kere istem dışı işler yapan zararlı
yazılımların çalıştığı raporlanmıştır.
Bu oranın bu kadar yüksek çıkmasındaki en
temel etken Türkiye’de bilinçli internet ve bilgisayar kullanım oranının düşük olmasıdır. Bilgisayar programlarının maliyetlerinin yüksek olması
ve buna bağlı olarak artan “crackli program”
kullanımı da bilgisayarlara zararlı yazılımların
bulaşmasını sağlayan önemli etkenlerden biri
olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak siber
suçlara davetiye çıkarıyor.
Bir kullanıcının lisanslı yazılım kullanmadan
ve bilgisayarındaki işletim sistemini güncel
tutmadan internete çıkması aslında “gece
karanlığında farsız araba kullanmaya” benzer.
Ne kadar dikkatli olursa olsun mutlaka “kaza
yapacak” yani bilgisayarına istem dışı zararlı
yazılım yüklenecektir. Yapılan son araştırmalarda
internete korunmasız açılan bir sistemin hackerlar tarafından ele geçirilme süresi 17 dakika
olarak kaydedilmiştir, bu noktadaki en önemli
etken bilgisayar kullanıcılarının “kim benim
bilgisayarıma ne yapsın” düşüncesi ile ortaya
çıkıyor.
Dünya üzerinden binlerce siber saldırgan
otomatik olarak internete bağlı sistemleri taramakta ve korunmasız olanlarını avlamaktadır. Bu
avlanan sistemlere zombi adı verilmekte ve avlanan sistemler kötü niyetli kişilere Botnet olarak
satılmaktadır. Ülkemizde de bu sıklıkla görülen bir
durumdur.
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Geçtiğimiz yıl sonu gerçekleştirilen siber
saldırılar, siber güvenliğin sorgulanmasını
ve gündeme gelmesini sağladı. Bu durum ve
yaratacağı etkiler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

tekniği ile saldırı etkisi katlanarak artırılabiliyor.
Saldırgan bir tane istek gönderiyor, karşı taraf
buna cevap verirken isteği 10-20 veya 50 kata kadar arttırabiliyor. Bu da saldırıların, saldırganlara
maliyetini düşürerek hedefe olan yükü artırıyor.

Malum ülke olarak zor günlerden geçiyoruz.
Gerek kişisel gerekse de kurumsal bazda siber
saldırılarda büyük bir artış görüyoruz.

Saldırı alan kurum ve kuruluşların da aynı
zamanda bu tekniğin bir sonucu olarak saldırgan
gibi davranıyor. Bu saldırı tekniğinde kaynağı
bulmak pratikte imkânsız. Dağıtık saldırıların
çözümü yük dağıtmadır, saldırgan dağıtık geliyorsa siz de merkezi olarak korunmak yerine
saldırıları karşılayacak dağıtık bir sistem kurmalısınız. Root DNS sunucularına gelen saldırılar
kapasite olarak en büyük saldırı olarak görülebilir
ancak hemen hemen hiç etkilenmediler. Türkiye
tarihinde bir ilk olan siber saldırının gerçek hayatı
etkilediğini görüyoruz. Yapılan saldırı sonucunda
dün bazı bankaların web sayfalarına erişim durdu. POS cihazlarının etkilenmesi ile gerçek hayat

DDOS (distributed denial of service attack)
saldırıları dağıtık bir şekilde, farklı lokasyon
ve sahte IP adresleri kullanılarak yapılıyor. Bu
saldırı türünün amacı, aynı anda binlerce isteğe
cevap verebilecek kapasitede bir sunucuyu,
kapasitesinden kat ve kat fazla istek göndererek etkisiz ve erişilemez bir hale getirmektir. Bu
sayede sunucu, gelen istekleri karşılayamaz ve
hizmet dışı kalır. DDOS saldırılarının en tehlikelisi olarak görülen Amplification (yükseltme)
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ta bazı ödeme noktalarında vatandaşın sıkıntılar yaşadığına şahit olduk.
Siber saldırıların önemli bir tehdit olduğu
bilincinin de gelişmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde bu konuna daha fazla önem
verileceğini düşünüyor musunuz?
Bu tarz saldırılar her zaman bize bir ders niteliği taşımaktadır. Verilen zararlar artıkça siber
güvenlik konusunda daha da dikkatli yaklaşıldığını ve önlemler alındığını görüyoruz. Umarız
ki bu tarz saldırılar olmadan önce ülke olarak
savunma sistemlerimizi geliştirebiliriz.
Siber güvenlik sektörünün gelişimi noktasında devletin yapması gerekenler ve
atması gereken adımlar sizce nelerdir?
Teknolojinin gerçek dünyamıza bu kadar
yansıdığı şu günlerde, Siber Güvenlik konusunda ülke olarak “bilgi güvenliği farkındalığı”
oluşturmamız gerekiyor ve bu konuda uzmanlar yetiştirmek zorundayız. BGA olarak birçok
noktada bu konunun üzerine eğiliyor uzmanlar
yetiştiriyoruz. Ancak Üniversitelerimizin de bu
konuda öncü olması gerektiğini düşünüyoruz.
Siber güvenlikte yerli ürünler ve geliştirmeler ne düzeyde ve bunlar sizce yeterli mi?
Maalesef ki siber güvenlik konusunda yerli
ürünler henüz istenildiği kapasiteye ulaşmış
veya yeterli değil. Ancak bu konuda çalışma ve
AR-GE yapan firmalar olduğunu görüyoruz.
Siber güvenlik sektöründe insan kaynağı
ihtiyacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonunun
tamamlanmasının önündeki en önemli engellerden biri de, bu alanda yetişmiş insan kaynağının
beklenen seviyelerde olmamasıdır.Siber Güvenlik uzmanlarının ön görülerine göre, 2020
yılına kadar dünya genelinde bir milyondan fazla
Siber Güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulacaktır.
Türkiye’de ise bu ihtiyacın 20.000 kişi civarında
olduğu ön görülüyor.

Ülkemizin Siber Güvenlik alanında uzman
ihtiyacı devam ederken, Siber Güvenlik alanında
uzmanlaşmış personel yetiştirme potansiyeli %1
seviyesindedir.
Bu alandaki ihtiyacını karşılamak, sektöre
deneyimli ve uzman personeller yetiştirmek
amacı ile yapılan Siber Güvenlik Kampı’nın 6.sını,
Sakarya Üniversitesi ve Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ ile birlikte Şubat ayında gerçekleştiriyoruz.
Bilgi Güvenliği Akademisi olarak düzenlemiş
olduğumuz Siber Güvenlik Kamplarına bugüne
kadar 20.000’den fazla başvuru gerçekleşti. Bu
başvurularda her dönem 25 - 50 öğrenci kabul
edilmiş bugüne kadar da 200’den fazla öğrenci
Siber Güvenlik Uzmanlarımız tarafından yetiştirilmiştir.
Kişilerin bilgilerini koruyabilmeleri ve siber
saldırılarda kurban olmamaları için yapması
gerekenler ve alması gereken önlemler nelerdir?
En önemli nokta bilgi güvenliği farkındalığının
oluşturulmasıdır. Eğer ülke olarak bu farkındalığı
oluşturursak, güvenlik önlemleri ve korunma
yöntemleri de gelişerek artmaya başlayacaktır.
Ancak şuan için karşımızdaki en büyük engelin
bu farkındalığın oluşması olduğunu söyleyebiliriz.
BGA’nın bu konuda çalışmaları ve 2016 yol
haritası hakkında bilgi alabilir miyiz.
BGA Bilgi Güvenliği A.Ş olarak Siber Güvenlik
Kampları, İstanbul ve Ankara’da düzenleyeceğimiz Bilgi Güvenliği Konferansları, Üniversitelerde düzenlenen bilgi güvenliği konferanslarında
sıklıkla konuşmacı olarak yer almak, firmamızda
yetiştirilmek üzere stajyer alımları, dernek ve
vakıflar için ücretsiz siber güvenlik danışmanlığı
hizmeti gibi birçok alanda çalışmalar yapıyoruz.
Son 8 yıldır yapmakta olduğumuz bu çalışmaları
daha da geliştirerek 2016 yılı içerisinde de üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok noktada
devam ettirmeyi planlıyoruz.
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İNSANLARA FAYDALI BLOG İÇERİĞİ

YAZMANIN 7 PÜF NOKTASI
roman@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/romanadamita

Blog yazarlığı dünyası öyle sanıldığı gibi gökkuşağı ve kelebeklerden yapılma sevimli ve kolay bir yer değil. Eğer bir
parkta yürüyüş yapmak kadar kolay olduğunu sanıyorsanız,
yeniden düşünün.

Roman Adamita
Sr. SEO Consultant
W : picardes.com

Bu endüstride (evet endüstri, bu bir iş dünyası) ayakta kalabilmek
istiyorsanız kendinizi diğerlerinden ayırabilmelisiniz ve bunu söylemesi
yapmasından daha kolay.
Okumaya devam edin ve kendi bloğunuzu başlatmakla ilgili sıkıntı
yaşıyorsanız işte web blogunuzu geliştirmek için size 7 ipucu. Bunlardan faydalanın ve belki de internette bundan sonraki büyük bir işi siz
başarmış olun.
1. Asla ‘Ç’alıntı Yapmayın
Blog yazarken sizin için bu muhtemelen en önemli ipucudur. Başka
bir yazarın işini kopyalamak internette hırsızlıkla eş anlamlıdır. Bu blogunuzun cezalandırılması için de kesin bir yoldur.
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Ayrıca, şunu da aklınızda tutmanız gerekir ki
web okurları harika bir hafızaya sahiptirler. İnternetin olayı, yazdığınız bir şeyin orada sonsuza
dek kalacak olmasıdır. Bir kere yapacağınız basit bir hata sizin süresiz bir şekilde “düşüşünüze”
sebep olabilir.
2. Kendi Bakış Açınızla Yazın
Evet, ilham olarak kendi kaynaklarınızı
kullanmanın hiçbir yanlış tarafı yoktur. Devlerin
omuzlarında durmak sizi sadece daha iyi bir blogger yapar. Ancak, her zaman şunu aklınızda tutun ki bu sektörde kendi markanızı oluşturmanız
gerekir. Aksi takdirde, daima hayranı olduğunuz
insanların gölgesinde kalırsınız.
Kendinize ait o blogu hayata geçirdiğinizde
kendi kendinizin yazarı olun. Kendi makalelerinizin gerçek sizi yansıttığını göreceksiniz.
Olmadığınız biri olmayı bırakın. Gerçek “siz”i
kucaklayın ve kendi ifadelerinizle yazın.
3. Okurlarınızla İlişki Kurun
Blogunuzun yorum kutusu okurlarınızla sizin

aranızda daha sıkı bağlar kurmak için mükemmel
bir geçittir. İnsanlar büyük bir şeyin parçası olmayı severler. Sorularına cevap vererek ve övgüleri
için teşekkür ederek onlara bunu hissettirin.
Bunun yanında, olumsuz yorumlarla karşılaştığınızda kaba olmaktan kesinlikle kaçının.
Okurlarınızın fikirlerine saygı duyun; çünkü onlar
sadece bloğunuzla ilgili kendi bakışlarını yansıtıyorlar – ve böylece aslında size katkıda bulunmuş
oluyorlar. Klişe de olsa çok doğru olan şu sözü
hatırlayın: Herkesi memnun etmeniz imkânsızdır.
4. Yapıcı Eleştirilerin Size Yardım Edeceğini
Bilin
Üçüncü ipucu doğrultusunda, okurlarınızı şimdi
ve her zaman dinlemek size ayrı katkılar sağlayacaktır. Onların yaptıkları eleştiriler belki de sizin
kusurlarınıza işaret ediyordur. Kaldırması kolay
olmayan yorumlarla karşılaştığınız zaman hemen
kalbinizin kırılmasına izin vermeyin. Bunun yerine
bu tip yorumları belki de daha iyi işler çıkarmanızı
sağlayacak öğrenme fırsatları olarak değerlendirin.

47

5. Yazılarınız İçin Sadece Onlara Uyan Görselleri Kullanın
Yeni bloggerların en çok yaptıkları ortak
hatalardan biri de yazdıkları yazı ile içerikolarak
hiçbir alakası olmayan görseller kullanmaktır. Bu
alışkanlığı hızlıca terk edin ve bunun sonucunda
blogunuzda herşeyin nasıl da bir harmoni içinde
çalıştığını görün.
Ayrıca internetten bulduğunuz görsellerin
çoğunun lisans hakları vardır. Başınızın ağrımaması için başka web sitelerinden aldığınız resimleri kullanmak için izin isteyebilir veya kendi
resimlerinizi çekebilirsiniz. Böylece zaten aynı
resimleri kullanan onlarca diğer kalitesiz blog ve
web sitesi ile aynı kefeye düşmemiş olursunuz.
6. Minimalist Bir Yaklaşıma Sahip Olun
İnsanların sınırlı bir dikkat süresi vardır, özellikle internette. Onları aşırı bilgi ile bombardımana tutmak bloğunuzdan ayrılmalarına sebep
olabilir. Blogunuzda olayı mümkün olduğunca
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basit tutmaya çalışın. Özlü cümleler yazın ve
paragraflarınızı kısa tutun.
Buna ek olarak, gösterişli temalar kullanmayın
ve ‘banner’ reklamlarını da ılımlı tutun. Blogunuzun görüntüsü ne kadar hafif olursa okurlarınızın gözleri için o kadar iyi olur.
7. Sosyal Medya ile iç içe olun
Unutmayın ki bu çağ sosyal ağlar çağıdır.
Facebook, Twitter, Google+, Pinterest ve diğer
sosyal medyayı kendi avantajınıza kullanın ve
yeni blog makalenizin bir an önce yayılmasını
sağlayın.
Blog yazmak kararlılık ve azim isteyen bir
zanaattır. Sürekli denemeler yaparak neyin işe
yarayıp neyin yaramadığını belirlemeye çalışın;
böylece zaman içerisinde insanların sizin sitenizi
fark etmelerini sağlamanın giderek daha kolaylaştığını göreceksiniz.

biliyor muydunuz?
Ortadoğu ülkelerindeki domain kayıt firmaları (registrar)
üzerinden kayıt edilen 2.9 milyona yakın domain mevcut.
Bu domainlerin 1.3 milyonu Türkiye’ye aittir. Türkiye’de
1000 kişi başına yaklaşık 15 domain düşerken, bu rakam
Hollanda’da 330, İngiltere’de 165’dir.
Kaynak : Eurid Middle East DNS Study
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S E M, S E O Ç O R B A S I N I N
T U Z U VE B İ B E R İ D İ R
emrebas@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/amacdizayn

SEO ile SEM’in birbiriyle iç içe olmasının gerekliliğini en iyi
marka tarafında çalıştığınızda anlayabilirsiniz. Yazımda
ajans ve marka tarafında çalışmanın farklı yönlerinden
bahsederken SEO ve SEM ikilisini ne kadar daha verimli
kullanabileceğinizden de bahsedeceğim.

MEHMET EMRE
BAŞ
Avansas
SEO Manager

Ajans ve marka tarafında SEO kavramını değerlendirdiğimde
çok da farklı işlendiğini söyleyebilirim. Ajans tarafında müşteri web
sitelerinin analizi belirli kriterlere göre yapılırken marka tarafında
sektör içerisindeki dinamikleri de ekleyerek daha ileri seviye bir analiz yapabiliyorsunuz. Aslında burada yaptığınız iş SEO stratejisine
SEM ile güç katmak ve yön vermektir.Bir markanın SEO stratejisini
belirlerken yapılan temel işler: Site içi optimizasyon, site dışı optimizasyon ve rakip analizidir. Analizi ne kadar doğru yaparsanız o
kadar başarılı olursunuz. Bu su götürmez bir gerçek. Fakat marka
içerisinde çalışıyorsanız çok daha fazla argümanınız olacaktır. Bu
noktada dijital pazarlama verilerini oluşturacağınız SEO stratejisi
içerisine dahil etmek çok akıllıca olacaktır.
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Adwords anahtar kelime planlama aracını
kullanarak iyi veriler elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu verilerle aranma hacmine ya da rekabet durumuna göre stratejinizi belirlerken kullanabilirsiniz. Kolay kolay elde edemeyeceğiniz
veriler ise marka tarafında yönetilen Adwords
hesabının arama terimleri raporundan çıkaracağınız verilerdir. Rapora erişiminizin olması da
yeterli değil. Çünkü iyi yönetilmeyen bir Adwords
hesabından elde edebileceğiniz veriler de çok
iyi olmayabiliyor. Örneğin markanın bulunduğu
sektörle ilgili 10 farklı kampanya yapılması
gerekirken açılan kampanya 3 adet ile sınırlı
kalmışsa elde edeceğiniz veri de sınırlı olacaktır.
Hesabı yöneten kişi ne kadar deneyimliyse size
vereceği bilgiler de o kadar değerli olacaktır.
Bir ürünün ya da kategorinin halk dilinde nasıl
arandığını sizden daha iyi bilecek kişiler dijital
pazarlama uzmanlarıdır. Bu bilgiye sahip olmak
için marka içerisinde olmak ve sektörü çok iyi
analiz etmek gerekiyor.
Herkesin Erişebildiği Veriler Artık Yeterli
Değil
Marka tarafında veri elde edebileceğiniz
çok fazla bölüm var. Kategori yöneticileri, içerik
uzmanları, marka iletişim uzmanları, müşteri
temsilcisi, saha satış uzmanları ve hatta hiç
aklınıza gelmeyecek grafikerler.
Bir markanın kategori yöneticileri sorumlu olduğu kategori hakkında en iyi bilgileri
elde edebileceğiniz kişilerdendir. Kategorisine ne kadar hakimse size o kadar iyi veri
sağlayabilir. Sizin de SEO stratejinize kategori
için izleyeceğiniz yolu belirlemede çok fazla

yardımcı olacaktır. Kategorideki hangi alt kategorilerin daha karlı olduğunu, hangi dönemlerde ya
da günlerde aranma hacminin artacağı bilgisini
size verebilirler. Belki de engelliler gününde
engelli ödülü ürününün hediye olarak çok fazla
tercih edildiğini bilseydiniz organik sonuçlarda iyi
bir sıralama almak için iyi bir plan yapabilirdiniz.
Müşteri hizmetleri departmanı olan bir
markada çalışıyorsanız elde edebileceğiniz çok
güzel veriler var. Müşteri istekleri, şikayetleri ve
sordukları sorular SEO strajinize çok yardımcı
olabilir. Özellikle müşterilerden gelen soruları
bilirseniz içerik uzmanlarını da bilgilendirerek
ilgili sayfaların çok daha iyi optimize olmasını
sağlayabilirsiniz. Ziyaretçilerin belirli bir kısmı
aklındaki sorulara yönelik arama yaparak sonuca
ulaşmayı hedefler. Google arama sonuçlarını
iyileştirmek için çıkardığı algoritmalar arasında
Hummin gbird ile sorulara daha iyi cevaplar
verebilmek için çalışıyor. Örneğin vişne lekesini
çıkaran deterjan aramasını yapan kişi markanızın
içeriği ile karşılaşıp ürününüzü satın alabilir.
Bu örnek OMO’nun doğru bir yol izlediğini
gösteriyor. Sadece açılış sayfasının çok daha
iyi bir tasarımı olması gerekirdi. Satın almaya
yöneltecek şekilde tasarlanması bu tip arama
sonuçlarından daha hızlı aksiyon almasını
sağlayabilir. Benzer şekilde ürün sayfalarında
ziyaretçilerin olası sorularına cevap veren (sıkça
sorulan sorular) SSS kısmının olması da satın
alma sayısını ve organik aramalardan alacağınız
trafiği arttıracaktır. E-Ticaret sitelerinin büyük
bir kısmında ürünlere yönelik SSS bölümü yer
almamaktadır. Sizin için iyi bir fırsat olabilir.
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Markalarda çalışan iş zekası uzmanlarının
da çok değerli bir maden olduklarını söylemem
gerekiyor. Veri madenciliği yaparak strateji
geliştirmek istiyorsanız kesinlikle çok iyi çıkarımlar
yapabilmenize katkı sağlayacak kişiler iş zekası
uzmanlarıdır.
Hangi sektör çalışanlarının sizin ürünlerinizi daha çok tercih ettiği bilgisi ile Off Page
çalışmalarınız için farklı teknikler oluşturabilirsiniz.
Örneğin sarı saman kağıtlarını daha çok avukat
bürolarının tercih ettiğini biliyorsanız bu bilgiyi
hem içerik optimizasyonu için hem de backlink
çalışmalarında tercih edeceğiniz platformları belirlerken kullanabilirsiniz.
İş analistleri firma içerisindeki verilerle
çıkarımlar yaparken saha satışı yapan uzmanlardan gelen bilgilerden de faydalanırlar. Benzer
şekilde SEO stratejinizde bir saha uzmanı ile
yapacağınız sohbet size çok parlak fikirler verebilir.
Örneğin kağıt tüketimi fazla olan firmaların
kartuş-toner ihtiyacını farklı firmalardan
karşıladığını öğrendiğinizde bu bilgiyi kartuş toner
kategorisini optimize ederken kağıt ürünleri ile de
içerik olarak ilişkiyi kurmak için kullanabilirsiniz.
En çok merak ettiğiniz grafikerlerin SEO tarafı
ile nasıl ilişkili olduğu konusuna da değineyim.
Markada çalışan grafikerlerin ana işleri arasında
ürün görselleri ile ilgili düzenlemeler vardır. Ziyaretçilerinizin bir kısmı ürün görseline göre satın
almaya karar verebilir ya da görselde belirli olmayan bazı bilgilerden dolayı farklı arama terimleri
kullanabilirler.
Örnek olarak kırtasiye sektöründen bir
üründen bahsedeceğim: karton klasör. Çalıştığım
firmada müşteri hizmetlerine gelen şikayetlerden
biri de klasörlerin dar/geniş olduğunun görselden
anlaşılmasının güç olmasıydı.
Buradan doğan sonuç bazı ziyaretçilerin klasör
araması yaparken dar klasör ve geniş klasör gibi
arama yaptıklarını gösteriyordu. Ürün ismini ve
açıklamalarını bu yönde optimize ettiğinizde hiç
de tahmin etmediğiniz bir ziyaret alabilirsiniz.
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Holistik SEO mu ? O da ne?
Holistik SEO geniş bir kavram. Özetleyecek
olursak: SEO’nun bir çok departman ile beraber
yürütüldüğü bakış açısı, yol haritası, eylem planı.
Sadece On/Off Page SEO kavramlarından
ibaret olmayan bir strateji. 2016’nın en çok
konuşulacak kavramlarından biri de Holistik SEO
olacak maalesef diyemem.
Belki 2 ya da 3 sene sonra bunun üzerine
konuşuyor olacağız. Farklılık yaratmak için hala
önümüzde vizyon olarak engeller var. Şu kelimede birinci olmak için beklentide olan insanlar var.
Bunlar varken uzun vadeli hedeflere maalesef bir
süre daha yer yok.
Dijital pazarlama ile beraber ilerlemenin
gerekliliği, her bölümün kendi içerisinde değerli
olduğu kadar diğer bölümler içinde çok değerli
olduğunu anlayarak SEO’yu bir adım öteye
taşıyabilirsiniz. Yapmanız gereken yaptığınız işe
hiç bakılmayan taraflardan bakmak.

biliyor muydunuz?
Dünya üzerinde 887 farklı uzantıda toplam
11 milyona yakın Yeni Domain uzantılı
domain mevcut iken bu domainlerin 8
milyonu park halindedir.
21
45

G Ü N Ü M Ü Z D E M O D A BLO GG ER’I
OLMAK ÜZERİNE NOTLAR
hacersucuoglu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/tesetturyakasi

Tesetturyakasi.net ve tesetturgiyim.com web sitelerinde blog
yazarlığı yapmaktayım. Ayrıca muhafazakar kadınlara özel
içerikler barındıran Tesetturyakasi.net’in ve tesettür giyim
sektöründe hizmet veren Tesetturyakasi.com e-ticaret sitesinin kurucusuyum.

Hacer SUCUOĞLU
Moda Bloggeri

Kısaca kendimden bahsedecek olursam;
Beykent Üniversitesi Tekstil Bölümünden
mezun olduktan sonra Halk Eğitim Merkezi ve
İSMEK’te Modelistlik branşında öğretmenlik ve
bölüm başkanlığı yaptım. Yedi yıl eş zamanlı
olarak Türk Telekom Bayii işlettim ve bu vesileyle ticaret ile haşır neşir oldum. Sonra eğlence ve gösteri kostümleri tasarlayıp, kurduğum
web sitesi üzerinden satış ve kiralama yapmaya başladım. Asıl hedefim ise muhafazakar
kadınların kendilerine uygun, kaliteli kıyafet,

MODA
BLOGGER’LIĞI
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takı ve aksesuarlara internet üzerinden kolayca
ulaşabilmesini sağlamak ve tasarımlarını kendim
yapmaktı.Bir iş fikrim vardı ama hayata geçirmek
için çok eksiğim olduğunun farkındaydım. Kararlıydım, araştırıyor ve nereden başlayacağımı
bulmaya çalışıyordum. Araştırmalarım sonucunda arama motorlarına sorduğumuz milyonlarca
sorunun cevabının büyük kısmının bloglarda
olduğunu öğrendim. Büyük çoğunluğu kişisel
hazırlanan bloglar, tüm kullanıcıların uğrak yeri
oluyorsa benim de bir blog sayfam olmalıydı.

“İstatistikler kadınların sosyal medyayı ve
inteneti en çok alışveriş ve moda konularında
takip ettiğini gösteriyor.”

GOOGLE VE
SEO’NUN
ÖNEMİ

Blog
içeriklerinizde
SEO
çalışması
yapmalısınız. Yazdığınız herhangi bir
yazının başlığı, içeriği ve görselleri birbirini
desteklemeli. Yazı başlığı ile ilgili kelimeleri
paragraflarda koyu punto ile öne çıkarmalı
ve görsellerinize bu isimleri vermelisiniz.
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İnternet kullanan birçok insanın tıkları bloglardan geçmiştir mutlaka ama ‘’Blog Nedir?’’
sorusuna yanıt bulmanız pek mümkün değildir?
Wikipedia’nın blog tanımına göre; ‘’Blog veya
Weblog teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan
insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen
web siteleridir.İş planımı hazırladığım, blog yazmanın önemini öğrendiğim bu dönemde Blogger
Akademi eğitimine rastladım ve 5 günlük bu eğitime katıldım. Eğitim benim için büyük şans oldu
ama eğitim almadan da blogger olabilirsiniz.
Tüm bilgiler internetten araştırılarak öğrenilebilecek kolaylıkta. Sonra kafamdaki iş fikrine uygun
biri blog biri e-ticaret sitesi için kullanılmak üzere
iki domain satın aldım. Günlerce süren araştırmalar sonunda marka ismime karar verdim.
Bu kararı vermek en zor kısmıydı diyebilirim.
Bulduğunuz ismin işinizle alakalı, daha önce
kullanılmamış, sosyal hesaplarının başkaları
tarafından kullanılmıyor, akılda kalır olması gibi
onlarca parametre vardı ve benim kararım Tesettür Yakası oldu. Bu ismin en çok kullanılan com,
org ve net bağlantılarını satın aldım.
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Domain ve Hosting
Domain alımından sonra blog sayfanız için
bir hosting yani alan satın almanız gerekmekte.
Küçük ücretler karşılığında alınan domain ve
hosting hesaplarından sonra ücretsiz olan Wordpress’e üye oldum. Kendi yazı stilime, görsellerime uyacağına inandığım ücretsiz bir tema
seçtim ve yine ücretsiz sosyal medya eklentileri
yükleyerek içerik yazmaya başladım.
Aldığım eğitim moda ile ilgiliydi ama gezmeyi
çok seviyordum ve anneydim. Gezdiğim yerleri,
bebeğimle ilgili tecrübelerimi paylaşmak istiyordum. Bunun için blog sayfamda bu konularla ilgili
yazabileceğim başlıklar açtım. Bu vesileyle bloğuma sadece modayla ilgisi olanlar değil çok daha
geniş bir kitle gelmeye başladı. Hangi yazılarımın
ne kadar okunduğunu, sayfama en çok hangi kelimelerin aratılarak gelindiğini merak ediyordum bu
sebeple Google Analytics’e üye oldum ve bu takibi yapabilmek için web sitelerimle bu hesabımı
ilişkilendirdim. Yazılarıma oradan aldığım verilerle
yön verdim.Tasarımlarımı satmak için kurduğum
siteye (tesetturyakasi.com) blog sayfamı (tesetturyakasi.net), blog sayfama da alışveriş sitemi

ekleyerek çapraz akış sağladım. Yani muhafazakar kadının giyim kuşam ihtiyacını
karşılamakla kalmadım, evlerine yazdıklarımla
da girdim. Ürettiğim giysilerin kombinlemelerini,
nerede giyindiğimi takipçilerimle paylaşıp daha
gerçekçi etkileşim sağladım.
Moda Blogger’lığı
İstatistikler kadınların sosyal medyayı ve
interneti en çok alışveriş ve moda konularında
takip ettiğini gösteriyor. Buna rağmen yemek,
sağlık, aile bloglarına kıyasla çok fazla moda
ile ilgili blog olmaması Moda Blogger’ı olmayı
cazip kılıyor. İyi bir Moda Blogger’ı olmak için
en önemlisi özgün içerik oluşturmanız. Ya farklı
işler yapmalı yada yapılmış olanın eksiklerini
tespit edip en iyisini yapmalısınız. İçeriklerinizi
kaliteli görsellerle, özellikle kendi çektiğiniz fotoğraflarla desteklemelisiniz. Dilbilgisi kurallarına
riayet etmeli ve akıcı yazılar yazmalısınız. Yazım
dilinize karar vermeli ve tüm içerikleri o şekilde yazmalısınız. Bir içerik kurumsal diğeri ben
dilinde olmamalıdır. Ayrıca bloğunuzda kendiniz
gibi olmalısınız çünkü yazdıklarınızda samimiyet
çok önemli, okuyucularınız sizin samimiyetinize

inandıkları sürece yazılarınızı okurlar.
Google ve SEO’nun Önemi
Blog içeriklerinizde SEO çalışması yapmalısınız. Yazdığınız herhangi bir yazının başlığı,
içeriği, görselleri birbirini desteklemeli. Yazı
başlığı ile ilgili kelimeleri paragraflarda koyu punto
ile öne çıkarmalı ve görsellerinize bu isimleri
vermelisiniz.
Google en yakın dostunuz, sizi o keşfedecek
ve takipçilerinizle buluşturacak. Onunla iyi geçinin ve ona istediğini verin. Google aramalarında isminiz veya bloğunuzun ismi yazıldığında
ne çıkacağını siz belirleyeceksiniz. Bu sebeple
sosyal medya çalışmalarınıza değer verin. Blog
içeriklerinizi iyi görsel ve kısa başlıklarla sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bloğunuza
Facebook Beğen butonu ekleyerek daha geniş bir
ağa yayılabilirsiniz.Dünya modasını ve yabancı
blogları takip edin. Fuarlara, seminerlere, davetlere katılım sağlayın. Bu ortamlardaki gözlemlerinizi
sayfanıza aktarın. Moda ile ilgili jargonu öğrenmek için defile yorumlarını okuyabilirsiniz. Bloğunuzda kendinizi
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tanıtan ‘’Hakkında’’ köşeniz olsun. Takipçileriniz sizi tanımak ve güvenmek isteyecekler.
Sayfalarınızda siyasi içeriklere yer vermeyin.
İçeriklerinizi çok uzun yapmayın, okuyucular
bir sayfada ortalama 40 sn. kaldığını unutmayın. Yazıların arasında görseller serpiştirerek
okunurluğunu artırabilirsiniz.
Google ve SEO’nun Önemi
Blog içeriklerinizde SEO çalışması yapmalısınız. Yazdığınız herhangi bir yazının
başlığı, içeriği, görselleri birbirini desteklemeli.
Yazı başlığı ile ilgili kelimeleri paragraflarda
koyu punto ile öne çıkarmalı ve görsellerinize bu isimleri vermelisiniz. Google en yakın
dostunuz, sizi o keşfedecek ve takipçilerinizle
buluşturacak. Onunla iyi geçinin ve ona istediğini verin. Google aramalarında isminiz veya
bloğunuzun ismi yazıldığında ne çıkacağını siz
belirleyeceksiniz. Bu sebeple sosyal medya
çalışmalarınıza değer verin. Blog içeriklerinizi iyi görsel ve kısa başlıklarla sosyal medya
hesaplarınızda paylaşın. Bloğunuza Facebook
Beğen butonu ekleyerek daha geniş bir ağa
yayılabilirsiniz.
Dünya modasını ve yabancı blogları takip
edin. Fuarlara, seminerlere, davetlere katılım
sağlayın. Bu ortamlardaki gözlemlerinizi sayfanıza aktarın. Moda ile ilgili jargonu öğrenmek
için defile yorumlarını okuyabilirsiniz. Bloğunuzda kendinizi tanıtan ‘’Hakkında’’ köşeniz
olsun. Takipçileriniz sizi tanımak ve güvenmek
isteyecekler. Sayfalarınızda siyasi içeriklere
yer vermeyin. İçeriklerinizi çok uzun yapmayın,
okuyucular bir sayfada ortalama 40 sn. kaldığını unutmayın. Yazıların arasında görseller
serpiştirerek okunurluğunu artırabilirsiniz.
İçerik Oluşturma
Google’da belli dönemlerde aranan kelimelere Google Trends’ten bakarak içerik haritası
çıkarabilirsiniz. Örneğin Nisan aylarında ‘’Gelinlik Modelleri’’ aranıyorsa Mart ayında bu
başlığa uygun içerik hazırlamanız sizi tercih
edilebilir kılar. Bu tarz içeriklerin sitenizde
okunması firmaların dikkatini çekip sizden reklam yazısı talep etmelerini sağlayabilir. Gelinlik önerilerinizde o firmanın ismini zikretmeniz,
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sitelerine link vermeniz ile kazanç sağlayabilirsiniz. Blogdan para kazanmanın diğer yolu ise
reklam almanız. Çok okunan bir site olursanız
farklı firmalar isimlerinin sizin sitenizde görünmesini isteyecektir.
Takipçilerle Etkileşim
Takipçilerinizle sürekli etkileşim halinde
olmalısınız. Yazılarınızın altında onlara sorular
sorarak yorum bırakmalarını sağlayabilirsiniz.
Yarışmalar, çekilişler düzenleyerek, hediyeleşme
yapabilirsiniz. Buluşma etkinlikleri organize ederek yakın iletişim kurabilirsiniz. Onlardan gelen
geri bildirimlerle içeriklerinize yön verebilirsiniz.
Bloğunuzda sık vakit geçirmelisiniz ve düzenli
aralıklarla içerik paylaşmalısınız. Haftada bir içerik yayınlayıp sonra bunu ayda bire indirirseniz
bloğunuzun okunurluğu azalır.
Youtube’da bir kanal edinin ve burada da aktif
olmaya özen gösterin. Son zamanlarda muhafazakar giyim tek tipten uzaklaşıyor ve farklı
tarzlarda giyinme, eşarp bağlama stilleri ortaya
çıkıyor. Bunlarla ilgili videolar hazırlayabilirsiniz.
Instagram, görsel paylaşımlar için ideal bir
sosyal platform ve kullanıcıların yaş ortalaması
diğerlerine göre daha genç. Bu kanalda kaliteli
görselleri, standart aralıklarla ve paylaşımınıza
uygun hashtagler kullanıp paylaşarak takipçilerinizi artırabilirsiniz. Instagram’a göre Türkiye’de
daha az kullanılan ama profesyonel görsellerin
paylaşıldığı diğer platform ise Pinterest. İçeriklerinizi bu platformda da paylaşabilirsiniz. Özellikle
bloğunuzda ‘’kendin yap’’ projeleri yayınlarsanız
buradan da paylaşım yapmanız faydanıza
olacaktır. Sonuç olarak ben, mesleğim olduğu
ve keyif aldığım için blog yazıyorum. İnsanlarla
bilgimi paylaşmaktan, etkileşim halinde olmaktan hoşlanıyorum. Blog sayfamın iş hayatıma
katkıları da göz ardı edilemeyecek boyutlarda.
Gün geçtikçe artan internet kullanımı oranını
da göz önünde bulundurursak yayınlanan her
içeriğin birilerine faydalı olacağını düşünüyorum.
Siz de bu artıları göz önünde bulundurarak ister
hobi ister ticari amaçlı blog yazabilirsiniz. Doğru
hedef kitlesine ulaştığınızda ve yukarıda bahsettiğim noktalara dikkat ettiğinizde bu işin hiçte zor
olmadığını göreceksiniz.
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HOME OFFICE VE ESNEK ÇALIŞMA
MODELLERİNİN İŞ DÜNYASINDAKİ YERİ
alicevat@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/alicevatunsal

Çalışan kendini nerede ve ne zaman rahat hissediyorsa
orada çalışsın felsefesiyle oluşturulan çeşitli iş süreçlerini
inceleyelim.

Ali Cevat
ÜNSAL
İK Armatörü

Çalışan kendini nerede ve ne zaman rahat hissediyorsa orada
çalışsın felsefesiyle oluşturulan çeşitli iş süreçlerini inceleyelim.
Evden çalışma karşımıza 2 şekilde çıkıyor. Ya her hangi bir şirkete bağlı kalmadan kendi başınıza çalışıyorsunuz. Ya da bir şirkete
bağlı bulunup işinizi ofise gelmeye gerek kalmadan yapıyorsunuz.
Birinci şekle giren meslekler özellikle yazılımcılar, grafik tasarımcılar,
metin yazarları, çevirmenler oluyor. İkinci şekilde ise yine bu meslekler ve bunların dışında ofiste halledilmesi gerekmeyen internet
tabanlı işlemleri gerçekleştirebilen diğer meslekler olabiliyor.
HomeOffice olarak adlandırılan iş yapış biçimi özellikle kalabalık
şehirlerde çok popüler. Bu şekilde çalışanlar önceleri uyum ve program sorunu yaşasa da, hızla uyum sağlanır. HomeOffice sistemin
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den vazgeçmeler çok nadir oluyor. Bu sistemin en önemli avantajı canınızın istediği yerden
çalışabiliyor olmanız. Mesela ben bir süre bu
sistem ile çalışarak güzel bir deneyim yaşadım.
LPW Koalisyonu
“LPW” yani 1 lap top, 1 priz ve 1 wireless
şifresi bulduğunuz her yerde çalışma şansınız
oluyor. Yaratıcı ortamlarda şahane işler
çıkarabiliyorsunuz. Meşhur İstanbul trafiğinde
yola çıkmıyor, dilerseniz evden dilerseniz de
gözünüze kestirdiğiniz bir kafede işinizi yapabiliyorsunuz. Pek çok kafe kendi bünyesinde
çalışma alanları oluşturup bu tarz çalışanlara imkân tanıyor. Bazen interneti taşınabilir modemden, bazen de telefonumuzdan aktarabiliyoruz.
İşte o zaman bir kafeye de ihtiyacımız kalmıyor.
Deniz kenarı, orman ve hayal gücünüze kalmış
her hangi bir yer. Kaplumbağa gibi sırtında
ofisini taşıyanların aklına neresi geliyorsa orası
en rahat çalışma alanıdır.
Hiç zorluğu yok mu?
Zorlukları da var elbet. Mesela haftalık
programınızı planlayamazsanız tam bir hezimet
yaşarsınız. Belirli sürede teslim etmeniz gereken bir rapor veya yazınız varsa son anda,
canhıraş uğraşır ve yetiştirmeye çalışırsınız.
Eğer evde çalışmak istiyorsanız da kendinize

ailenizden izole bir çalışma alanı yaratmalısınız.
Yoksa sürekli dağılan dikkatiniz ve aile bireyleriyle
gireceğiniz sohbetler sizi işinizden alı koyabilir.
Başka bir zorluğu ise, özellikle kendi başına
çalışan kişilerde bir iş veya proje yaptıklarında
güzel para kazanabiliyorlar. Fakat herhangi bir iş
yoksa ellerinde işte o zaman parasız kalabiliyorlar. Bu vesileyle freelance diye tabir edilen serbest çalışan kişinin bir yandan iş koşturması diğer
yandan da elindeki işleri bitirmesi gerekiyor.
Yeni Mezunlara Home Ofis sakıncalı!
Yeni mezunların böyle bir iş çıksa da rahat
rahat çalışsam dediğine tanık oldum. Yeni mezun
arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Öncelikle ofis
ortamını, plaza asansör ve turnike kuyruklarını,
havalandırmasız ofislerde açılan klimaları ve
sıkılan deodorantları deneyimlemeliler. Gerçek bir
iş dünyası deneyimi yaşamalılar. Çünkü evden
çalışma düzenine geçtiklerinde yine bu ofislerde
çalışan kişilere hizmet verecekler. Onların dilinden anlamaları ve yan masadaki yöneticiyle
çalışmanın ne anlama geldiğini bilmeleri gerekir.
Kısacası empati yapabilmek adına bile olsa ofis
kültürünü tatmış olmalılar. Ayrıca her anlamda
deneyim kazanmaları gerektiği için evden çalışma
onları pek tatmin etmeyecektir. Belki sonraki zamanlarda yetkinliklerine uygun bir çalışma biçimi
tercih edilebilir.
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Peki ya esnek çalışma?
İşverenler ikiye ayrılır. Esnek çalışma saatinin
anlamını bilenler ve suistimal edenler. Esasında
toplam çalışma süresini, giriş-çıkış saatlerini ve
hatta yapılan işleri uygulanabilir ölçüde esneten
bir sistemdir. Fakat bazı zeki işverenler esnek
kelimesini de esneterek çok uzun bir çalışma
süresine dönüştürebiliyorlar. Malum saat başı
alınan ücret cüzi bir tutara tekabül edince de
mesai zorunlu gibi bazı kurallar oluşturuyorlar.
Hatta bazı kurumlarda beyaz yakalı fazla mesai ücreti alamaz gibi hurafeler bile oluşmuş.
CEO’nun bile çalışan olduğu bir iş dünyasında
gerekirse o da fazla mesai ücreti talep edebilir.

çıkarımıyla da alakalı. Ama ülkemizdeki bu durum
neticesinde esnek çalışmanın ters anlaşılıp süreyi
esneterek daha fazla çalışma gibi algılanması
gayet normal. Biz istediğimiz kuralı istediğimiz
şekilde yorumlar ve kişiselleştirebiliriz =)

Esnek çalışmanın sancılı olduğu kurumlarda
çalışanların biri kaçar ikisi girer. Ne çalışan
bağlılığı, ne de kurum kültürü vardır. Böylesi yerler içten çürüyen meyve gibidir. Dışarıdan güzel
görünür ama artık çürüktür.

Mesaisi sabah kalkınca, akşam sıkılınca”
olarak tabir edilen yerler de bu guruba girer. Ama
genelde işletmeler özellikle çalışan anneler başta
olmak üzere birçok çalışanına sabah geç gelme
veya akşam erken çıkma gibi uygulamalarda
bulunabilirler. Bunun dışında yaz dönemlerinde
cuma günleri yarım mesai yapan yerler olduğu
gibi, çeşitli günlerde farklı sürelerle çalışabilme
özgürlüğü tanıyan yerler de bulunuyor. Normal
çalışma süresini azaltma veya çoğaltma olmadan,
süreleri yayarak veya toplayarak geliştirilebilir.

OECD’nin yaptığı son araştırmaya göre en
çok fazla mesai yapan çalışana sahip ülkeyiz.
Bu oran gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
2013 ile 2014 arasında bile büyük farklar bulunuyor. Bu tabi ekonomik gelişmeler ve işçi
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Gerçek esnek çalışma saati nedir?
İlk olarak 1960’lı yıllarda Federal Almanya devletinde bir şirketin başlattığı uygulamanın tek sebebi, işe giriş ve çıkışlarda oluşan yoğun trafikti.
Şimdilerde yine esnek saatleri trafik sebebiyle
kullandığımız gibi farklı sebeplere de açığız. Yani
artık kişisel istekleri de dinleyebilir ve kişiye özel
saatler belirleyebiliriz.

biliyor muydunuz?
Ortadoğu ülkelerinde faaliyet gösteren kayıt firmaları
üzerinden kayıt edilen 1 milyona yakın üst seviye alan adının
(gTLDs) %66.’ü aktif durumda iken %21,8’i kullanıcıları
tarafından aktif olan web sayfalarına yönlendirilmiş durumda.
Geri kalan domainlerin ise %12’si kullanımda değil.
Kaynak : Eurid Middle East DNS Study
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SİTEM ÇALIŞMIYOR! NE YAPMALIYIM?
Bir alan adı kaydı ile başlatıyoruz internetteki
serüvenimize. Alan adınızı kayıt ettikten sonra
blog sayfanızı ya da sitenizi oluşturmak için
öncelikle bir hosting paketinize ihtiyacınız var.
Bunun için hosting hizmetinizi aldıktan sonra
sitemizi yapılandırma aşamasına geçiyoruz.

problem mi? İşe öncelikle site dosyalarını kontrol ederek başlamamızda fayda var. Bunun için
sitenize ait FTP bağlantısı gerçekleştirerek, sitenizde yer alan “varsayılan giriş sayfanız, siteye
ait yönetim klasörleri ve dosya izinlerini kontrol
etmemiz sağlıklı olacaktır.

Hepimizin beklentisi, kesintilere uğramayan
ve ziyaretçisi yüksek bir siteye sahip olmaktır.
Bunun için iyi bir hosting şirketi ve iyi bir sunucu
biçilmiş kaftandır. Her şeyi hazırladınız ve artık
dosyalarınızı sunuca aktarıp sitenizi aktif hale
getireceksiniz. Evet bu süreç çok güzel ancak
sizi bazı farklı sorunlar karşılayabilir. Bu noktada
web siteniz çalışmadığından, yapabilecekleriniz
ve izleyeceğiniz adımlar hakkında gelin hep birlikte detaylı olarak bu sürece göz atalım.

FTP’ye bağlandınız siteye ait tüm
dosyaları, veritabanı bağlantılarınızı kontrol
ettiniz ve yaşadığınız problemin dosyalardan
kaynaklanmadığı bilgisine ulaştınız. Bu bilgiden
sonra farklı bir şekilde kontrol yapmaya devam
etmemiz gerekiyor.

Sitem Açılmıyor, Ne Yapmam Gerekir?
Bilgisayarınızda internet tarayıcısı açtıktan
sonra sitenize girişte sorun yaşıyorsanız,
sitenizde alacağınız bir hata iletisi mutlaka
olacaktır. Bu hata ne ile ilgili, neden alınır?
bunun için Google’da ufak çaplı bir arama ile
sıkıntıyı tespit edebilme şansına sahibiz. Bunun için önce siteye girdiğimizde hatayı neden
alıyoruz? Yazılımdan kaynaklı bir hata mı dönüyor? Yoksa attığımız dosyaların sunucu üzerinde
çalışmaması mı? Yoksa sunucu kaynaklı bir
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Siteme girdiğimde, “Bu web sayfası
kullanılamıyor” uyarısı veriyor. Ne yapmam
gerekir?
Sitenizde yer alan tüm dosyaları kontrol ettiniz ve dosyalar üzerinde bir problem
olmadığını tespit ettiniz. İnternet üzerinde sitenizi çağırdığınızda ise açılan sayfada “Bu web
sayfası kullanılamıyor.” uyarısı alıyor olabilirsiniz.
Bu problemin, alan adınızın süresinin bitmesinden kaynaklı olma ihtimali çok yüksektir. Tabi
bunun yanında sunucu hizmetiniz ya da hosting
paketinizin bitiş sürelerini de unutmamak gerek.
Alan adınızın DNS kayıtları, DNS sunucusundan
yanıt almadığında ve alan adının kayıt süresi
dolduğunda DNS adresini çözümleyemez.

Alan adınızın süresi dolduğunda, açılış
sayfasında alan adınızın bulunduğu şirkete ait
bir görsel var ise “alan adının süresi dolmuştur.”
şeklinde bir uyarı verir ya da direkt başlıkta
da belirtmiş olduğum gibi, “Bu web sayfası
kullanılamıyor.” hatası da verebilmektedir. Bu
noktada alan adınızın süresi dolduysa ve bu
hatayı alıyorsanız alan adınızın bulunduğu kurum ile irtibata geçerek alan adınızı yenilemeniz
gerekmektedir.
Tüm dosyalar mevcut, her şey tamam peki
sitenize ait DNS kayıtları?
FTP dosyalarımı yükledim. Dosyalarda
problem olmadığını biliyorum. Artık sitenin
çalışmaması için hiç bir sebep yok diyebilirsiniz.
Eğer DNS kayıtlarınız oluşmadı ise bu konuda
yanılabilirsiniz. Burada kısa bir örneklendirme
yapacak olursak, hepimizin evinde bulunan
televizyonu uzaktan yönettiğimiz bir kumandası
var. Kumandanın pili olmadığında TV’yi uzaktan nasıl yönetemiyorsak, sitenize ait alan
adının DNS kayıtları olmadan, siteniz de aktif olarak çalışmayacaktır. Bunun için sitenizi
yayına aldıktan sonra DNS kayıtlarınızın güncel
olmasına dikkat etmenizi öneriyoruz. Şunu da
dip not olarak belirtmek isteriz ki sitenizin host
A kaydı yani sitenizin çalışacağı sunucu, IP
adresi farklı bir IP adresi değilse güncelleme
yapacağınız zaman DNS kayıtları default olarak
host olan sayfaya güncellenecektir.

ileri, detaylı host A, mail MX kayıtlarını listeleyebilirsiniz.
Tüm müdahalelerime rağmen dosyalarım,
site yazılımım, DNS kayıtlarım her şey normal
ama yine de siteme erişemiyorum.
Artık, belirtmiş olduğumuz kontrolleri
yaptıktan sonra gerçekleştireceğimiz son virajda
hizmet aldığınız hosting şirketine ulaşmaktadır.
Yapılan tüm müdahalelerinize rağmen sitenizden bir yanıt alamadıysanız artık kontrollerin
sunucu tarafında yapılması gerekmektedir. Hosting şirketinizin destek ekibi ile irtibata geçerek
yaşamış olduğunuz probleme kısa süre içerisinde çözüm sağlayabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Bunun için host A kaydı güncellemeniz
varsa, DNS kaydı güncellemesinin ardından
tekrar yapılması gerekecektir. Natro üzerinden
aldığınız alan adlarında DNS kayıtları otomatik
olarak oluşmaktadır. Bunun için biraz da farklı
bir firmadan alınan alan adları için bu durum
geçerli olabilmektedir. Sitenizi oluşturduktan
sonra DNS kayıtlarınızı kontrol etmek isterseniz,
dünya üzerinde çokça kullanılan “intodns.com”
adresini ziyaret ederek site adresini yazıp DNS
kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. Güncellediğiniz
DNS kayıtlarından yanıt alınıp alınamadığını ise
“whatsmydns.net” adresi üzerinden dünya üzerindeki erişimi de baz alarak kontrol etme şansına
sahipsiniz. Bunun dışında DNS kayıtlarınızı
sorgulayacağınız farklı bir servis olan “dnsbil.
com” üzerinden ise alan adınıza ait whois bilg-
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Silinecek domainleri listeleyen pool.com’da yüzlerce domainin yer aldığı detaylı
listeler mevcut.
Bununla birlikte anahtar kelime uyarısı ekleyerek, ilgilendiğiniz kelimelerin yer aldığı
düşecek domainlerin de tarafınıza bildirilmesini sağlayabilirsiniz.
Servisi kullanmak için altta yer alan “Siteyi Ziyaret Et” butonuna tıklayabilirsiniz.

www.pool.com
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ngTLD Stats

ngTLD Stats , yeni domain uzantıları ile ilgili istatistikleri ve en son gelişmeleri takip
edebileceğiniz ücretsiz web hizmetidir.
Web sayfası üzerinde yeni domain uzantılarına ait rakamları ; uzantı türü, kayıt
firması, kayıt operatörü gibi segmentlerde takip edebilirsiniz.
Servisi kullanmak için altta yer alan “Siteyi Ziyaret Et” butonuna tıklayabilirsiniz.

www.ntldstats.com
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