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Microsoft Suyun Altına Veri Merkezi Kuruyor
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Her geçen gün biraz daha artan veri merkezi
kullanımı, firmaları farklı yatırımlar yapmaya zorluyor. Microsoft’un, su altında kurmayı planladığı
veri merkezi projesi de bunlardan biri.

Suyun altında veri merkezi kurma projesi üzerinde uzun zamandır çalışan Microsoft, özel olarak geliştirilen bir kapsül sayesinde verileri 105
gün boyunca suyun altında saklamayı başardı.

Yeni cihazların gelişmesi ve sosyal medyanın
kullanımı ile birlikte web trafiğindeki artış önemli
seviyelerde artmaya başladı. Bu artışı karşılamak isteyen Google ve Facebook yeni veri merkezleri kurarken en fantastik proje Microsoft’tan
çıktı.Artan soğutma maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen Microsoft yeni projesi ile veri merkezini
suyun altına kurmayı planlıyor.

Proje hakkında açıklama yapan Microsoft
yetkilileri; “Özellikle artan soğutma maliyetlerinin çok daha düşük olduğunu ve suyun altına
veri merkezi kurmanın genel olarak daha pratik
olduğuna vurgu yaptı.” Aynı zamanda üretilecek
olan kapsüllerin çevreye daha saygılı olacağı
ve okyanuslarda alan yaratmanın daha kolay
olacağı açıklandı.

ICANN Yeni Başkanı ve CEO’su Göran Marby Oldu
Dünyada alan adlarını yöneten kuruluş olan
ICANN’ın yeni başkanı Göran Marby oluyor.
2016 yılının Mayıs ayına yeni görevine başlayacak olan Marby, daha önce İsveç düzenleyici
kurum ve Avrupa Düzenleyici Kurumlar Birliği
başkanı ve başkan yardımcılığı görevlerinde
bulundu.

nin Başkanı olarak mevcut tecrübeleri ile ICANN'i
daha ileriye taşıması açısından paha biçilmezdir.

Göran Marby’nin bu göreve gelişini ICANN
Direktörler Kurulu Başkanı Dr. Stephan Crocker;” Marby, startup kurucusu ve teknoloji
CEO’su olarak sahip olduğu liderlik tecrübesi ve
yanı sıra İsveç Posta ve Telekom Düzenleyicisi-

ICANN'e katkıları büyük olacağından hiç
şüphem yok. Dengeli, güvenli, tek bir küresel
interneti sürdürmeye yardımcı olacaktır.” sözleri
ile duyurdu.

Yoğun bir küresel arayışa girmiştik; Göran
değerleri, operasyonel denetimi ve internet ekosistemini anlaması ile hepimizi etkiledi. Kendisiyle
çalışmaya başlayacağımız günü bekliyorum.
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Facebook EMEA Başkan Yardımcısı Türkiye’ye Geldi
Facebook EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika)
Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn
geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Facebook
Türkiye Direktörü Derya Matraş ile bir araya gelen Mendelsohn, Facebook’un Türkiye’deki yerinden, mobil dünyasındaki yeni trendler hakkında
şirketlere önerilerde bulundu.
Türkiye’deki Facebook kullanımı konusunda
görüşlerini aktaran Mendelsohn sözlerine şöyle
devam etti: “Facebook, Türkiye’de insanların
hayatının önemli bir parçası. Dünyanın geri
kalanında olduğu gibi, görsel iletişim, keşif ve
mobile kayış Türkiye’nin günden güne gelişen ve
zenginleşen reklamcılık ekosistemini de şekillen-
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diriyor ve Türk tüketiciler de bu dönüşümün en
ön saflarında bulunuyor. ‘İş ortağı şirket’ olmak
bizim DNA’mızda var ve biz de bugün burada
beraber çalıştığımız ortaklarımıza, müşterilerine
en iyi zamanda, yerde ve şekilde ulaşmalarına
yardımcı olmak için bulunuyoruz. Yeni bir lider
ve büyüyen ekibimiz ile 2016 yılı ve sonrasında
Türkiye’deki işletmeler ile çok daha fazlasını
yapmayı iple çekiyoruz.”
Açıklamalara bakıldığında, zaten her geçen
gün artan Facebook kullanımının, önümüzdeki
günlerde daha da artacağı ve özellikler reklam
gelirleri konusunda Türkiye pazarında önemli
gelişmelerin yaşanacağı anlaşılmaktadır.
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VMware, Jean-Philippe (JP) Barleaza'yı, EMEA Bölgesi

Kanal ve İş Ortakları Yeni Başkan Yardımcısı Olarak Atadı
Dünyanın, bulut altyapısı ve kurumsal mobilite çözümleri lideri VMware, Inc. (NYSE: VMW),
Jean-Phillipe (JP) Barleaza'nın EMEA Bölgesi
Kanal ve İş Ortakları ve Genel İş Başkan Yardımcısı olarak atandığını duyurdu.
VMware'e, katıldığı 2007 yılından beri EMEA
kanal ekibinin kilit bir üyesi olan JP Barleaza,
Başkan Yardımcısı görevini Ekim 2015 tarihinden bu yana yürütmektedir. JP Barleaza, VMware’in, EMEA Bölgesi'nde iş ortağı eko sistemi
stratejisinin belirlenmesi ve yönetiminden,
VMware’in yenilikçi bulut ve iş mobilite çözümleri
ile iş ortaklarına, OEM'lere, SISO'lara ve çözüm
sağlayıcılara işlerini farklılaştırma ve karlılıklarını
artırma konularından sorumlu olacak.
Halen İngiltere merkezli görev yapmakta olan
JP Barleaza, doğrudan VMware, Kıdemli Başkan
Yardımcısı ve EMEA Bölge Genel Müdürü
Jean-Pierre Brulard'a rapor edecek.
VMware, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve
EMEA Bölge Genel Müdürü Jean-Pierre
Brulard, atamayla ilgili olarak, "Jean-Philippe,
EMEA Bölgesindeki iş ortaklarımızla, Yazılım
Tanımlı Veri Merkezi, birleşik hibrit bulut ve son
kullanıcılara yönelik bilişim çözümlerinin benimsetilmesinde bölgedeki iş ortağı ve kanal operas-

10

yonlarına liderlik yapacak." "Jean-Philippe, iş ortaklarımızın VMware teknolojilerini müşterilerine
fayda sağlayacak şekilde nasıl benimseyebileceklerini ve müşterilerin bir yandan işlerinde ticari
başarı sağlarken bir yandan dijital dönüşümlerini
nasıl gerçekleştirmeleri gerektiğini anlama becerisine sahiptir" dedi.
JP Barleaza, Ekim 2015 tarihine kadar olan
dönemde EMEA Bölgesi'ndeki OEM'lerin, SISO'ların ve çözüm sağlayıcıların Kıdemli Direktörlüğü görevini yürütüyordu. JP Barleaza,
VMware'e katılmadan önce NetApp ve Computer
Associates şirketlerinin Güney Avrupa bölgesini
kapsayan üst düzey kanal pozisyonlarında görev
aldı. JP Barleaza, aynı zamanda Computer Associates şirketinde tüm dünyada piyasaya sunulan bir dizi iş ortağı girişimleri ve programlarının
oluşturulmasında sorumluluk üstlendi.
"VMware, dünya standartlarında iş ortağı
ağı ile birlikte endüstri genelinde benzersiz bir
kuruluştur" değerlendirmesini yapan Jean-Philippe: "Müşterilerimize zorlayıcı IT sorunlarının
çözümünde ve mobil-bulut döneminde daha ileri
başarı kazanmalarını sağlamada yardımcı olmak
için iş ortaklarımızla işbirliğimizin devamını heyecanla bekliyorum" dedi.

Avrasya'nın En İyileri, Antalya’da Düzenlenecek
8. Startup Turkey Etkinliğinde Bir Araya Geliyor!
Bu yıl Etohum tarafından sekizincisi düzenlenecek Startup Turkey, üç gün boyunca 700
katılımcı, 150'den fazla yatırımcı ve 100'ü aşkın girişimciyle 25-27 Şubat tarihlerinde Antalya'da
gerçekleşecek. Ukrayna'dan Hindistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Azerbaycan'a kadar
birçok ülkenin temsil edileceği yılın en büyük internet etkinliği, dünyada internet sektörüne
yön veren konuşmacıları paneller ve networking seanslarında buluşturacak.
Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı
ve erken aşama yatırımcısı Etohum, sadece davetlilere açık olan 8. Startup Turkey organizasyonunu, 25-27 Şubat tarihleri arasında Antalya’da
Cornelia De Luxe Resort’ta gerçekleştirecek.
Yeni ekonomide isim yapmış Türkiye'nin
ve dünyanın önde gelen melek yatırımcılarını,
mentorlarını, iş adamlarını ve internet
girişimcilerini ağırlayacak olan etkinlik,
Avrasya'nın en büyük internet buluşmalarından
biri olarak hem girişimciler hem de yatırımcılar
adına deniz aşırı iş fırsatları için bir kez daha
verimli bir ortam yaratacak. Yatırımcıların ve
risk sermaye şirketlerinin yeni girişimlerin
sunumlarını dinleme ve ilgilendikleri yatırımı
belirleme şansına sahip olduğu etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri de farklı konu başlıkları
altında düzenlenecek panel ve konuşmalar
aracılığıyla geçtiğimiz senenin gelişmelerini ve
performanslarını değerlendirme olanağı bulacak.
Etkinlikte özellikle internet startupların projelerini
alışılmışın dışında, yüksek analizle ortaya çıkan

yöntemlerle büyütmek için yaptıkları çalışmaları
kapsayan “Growth Hacking” konusu da ele
alınacak.
Etohum girişimleri
TechCrunch'ın Avrupa’daki girişimler için
düzenlenen en iyi etkinlikler arasında gösterdiği
Startup Turkey, aynı zamanda programın
iki saatini de 2016'nın yatırım yapılacak en
başarılı girişimlerine ve "Startup Pitches" olarak
adlandırılan girişimcilerin yatırımcı sunumlarına
ayıracak. Bu yıl “Etohum Girişimcilik Zirvesi”nde
duyurulan 2016’da yatırım yapılacak en başarılı
22 girişim Startup Turkey organizasyonuna
katılma hakkı kazandı.
Yaklaşık 2.500 başvuru arasından başarıyla
sıyrılan 22 girişim, 8. Startup Turkey organizasyonunda yatırımcılar ile buluşacak. Bu
aşamadan sonra bir dizi mentorluk ve eğitim
sürecini tamamlayacak, yatırımcılarla yüz yüze
görüşmeler yaparak girişimlerini büyütmeye
çalışacaklar.
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M a e s t r o P a n e l V e r s i y o n 1.0 Y a y ı n l a n d ı
Türkiye'de Web Hosting sektöründe faaliyet
gösteren firmaların yoğun olarak kullandığı ve
uzun zamandan beri beta olarak gelişimini sürdüren MaestroPanel Web Hosting Kontrol Panel
yazılımı. Şubat, 2016 itibar ile artık kararlı ve
eksiksiz sürümü olan 1.0 seviyesinde yayınlandı.
MaestroPanel, yeni versiyon ile güçlü özelliklerini kullanıcılarının beğenisine sunmuşgörünüyor. Çoklu sunucu yapılarında esnek
çalışmayı sağlayan DNS Şablonları özelliği,
Sunucu üzerinde bir çok işi otomasyona alınmasını sağlayan ve Sistem Yöneticisinin belirli iş
akışlarını kurgulayabildiği Tetikleyiciler (Triggers)
ve ücretsiz SSL sertifikası sağlayıcısı Let's
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Encrypt entegrasyonu en dikkat çekici özelliklerden. Bundan sonraki sürümlerde daha çok
göç senaryoları ve mevcut özelliklerin mükemmelleştirilmesi üzerinde duracaklarını belirten
MaestroPanel Teknik Lideri Oğuzhan YILMAZ.
Kullanıcılarına söz verdikleri bir çok özelliği ve
yeniliği versiyon 1.0 ile kullanıma sunduklarını
belirterek bundan sonraki süreçlerde platform
bağımsızlığı en büyük hedeflerimiz arasında
olacağını söyledi.
MaestroPanel Versiyon 1.0 ile ulusal Web
Hosting firmalarının daha güvenle tercih edebilecekleri kararlı bir sistemi Türkiye Web Hosting
piyasasına sunmuş görünüyor.

Red Hat, Ansible 2.0 Hibrit Bulut

ile Yeni Otomasyon Olanakları Sunuyor
Dünyanın, lider açık kaynak yazılımları tedarikçisi Red Hat, (NYSE: RHT) bugün, Ansible
2.0'ın kullanıma sunulduğunu duyuruyor. Lider
otomasyon sisteminin bu yeni sürümü, basit,
güçlü ve aracısız bir açık kaynak çözümü sağlarken bir yandan da entegrasyonuyla genel, özel
ve hibrid bulut yapılarının dağıtımları ile desteklenmelerinin kapsamını Microsoft Windows ve
ağ yönetimi çevrelerinde de genişletiyor.
Ansible, yeni tasarımıyla otomasyon rutin
eylemlerini güçlendirerek IT ekipleri arasındaki
engellerin kaldırılmasını ve organizasyonlardaki
geliştirici ve operatörlerin yazılımları daha hızlı
öğrenebilmelerini ve bunları görevlendirebilmelerini mümkün hale getiriyor. Ansible 2.0, aşağıda
sunulan iyileştirmeler aracılığıyla Ansible ile bir
başlangıç yapmayı daha da kolaylaştırıyor:
. Görev blokları, komut dosyalarının daha
kolay geliştirilebilmelerini ve istisna işleme ve
kurtarma entegre seçeneğini sunar;
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. Daha hassas kılınmış bir komut dosyası
ayrıştırıcı, hataların daha açık tanımlanmasını ve
düzeltme önerileri sunumunu sağlar;
. Yeni uygulama modları, kullanıcılara
dağıtımlarını birçok makinelere daha artırılmış
hızlarda yapabilme imkanını sağlar;
. Görevler arasında artırılmış esneklik, otomasyon içeriğinin, farklı çevre ve içeriklerde
kolaylıkla yeniden kullanımını sağlar,
. Sohbet, e-posta gibi komut dosyası bilgilerinin kaydedilmesi yeni eklentilerle kolaylıkla
yapılandırılabilir.

Topluluk inovasyonuyla şekillenen otomasyon

2000 katılımcının GitHub barındırma servisi
üzerindeki depolama alanına ve 200'den fazla yeni geliştiricinin de Ansible 2.0 sürümüne,
kullanıma ilk sunulduğu andan bu yana yaptıkları
katkılar Ansible'ın herhangi bir IT organizasyonundaki gereklilikleri karşılayabilmesini sağlıyor.

Kullanılabilirlik

Ansible 2.0, şimdi GitHub servisi, PyPi yazılım
deposu ve önde gelen Linux dağıtımları için paket
yönetimiyle kullanılabilir durumdadır. Ansible,
daha fazla kontrol, güvenlik ve yetkilendirme
özellikleri isteyen kullanıcılar için Ansible Tower
arayüzü ile kullanılabiliyor. Ansible 2.0'nin, üyelik
bağlantılı kullanım şekli, küçük işletmelerden kritik
görev tanımlı büyük işletmelerin geliştirme ve
operasyon ekiplerine kadar herkes için uygundur.

Yönetici Yorumları:

Ansible topluluğu tarafından yaratılan
teknolojiler IT gereklilikleri ve gelişen teknolojilerle de birleştirilerek hızlı bir şekilde adapte
ediliyor.
Ansible'ın, kod tabanının modülerliği dağıtım
kolaylığı ile birleşince günümüz altyapılarının
yönetimi mümkün bir hal alıyor. Ansible 2.0,
platformlar ve Windows ağları için genel, özel
ve hibrit kullanımı kapsayan 200'e yakın yeni
modülü ihtiva ederek kullanıcıların çok daha
fazla otomasyon gerçekleştirebilmelerine olanak
sağlıyor.

Red Hat, Ansible Mühendislik Bölümü
Yöneticisi, Tim Cramer "Kullanıcılarımızın
karmaşık araçları öğrenmek yerine ana işlerine
odaklanmaları gerekliliğine yürekten inanıyoruz.
Ansible 2.0, Ansible Playbook komut dosyasına
artırılmış esneklik sağlayarak ve geliştiriciler ile
operatörler için hızlı başlangıç yapma; kullanım
kolaylığı ve sadelik özelliklerini koruyarak bu vizyonu genişletiyor."
OpenStack Altyapı Ekibi ve OpenStack Teknik
Komisyonu Çekirdek Üyesi, Monty Taylor, "Ansible, OpenStack ekosistemindeki bir çok kullanıcı
ve operatör tarafından benimseniyor. OpenStack
Altyapı ekibi, bulut operatörleri ve kullanıcılarına
kapsamlı ve birlikte çalışabilirlik desteği sağlayan
Ansible 2.0 içindeki OpenStack modüllerinin
geliştirilmesine katkı sunmaktan gurur duyuyor."

Yeni modül eklenmesinin sağladığı
başarılarından bazıları;

. OpenStack yazılım platformuna, bir dizi yeni
modülden oluşan ve OpenStack topluluğuyla
uyum içinde geliştirilen ve önde gelen bulut
bilişim çerçevesi;
. Amazon Web Hizmetleri'ne yönelik
iyileştirme ve kapsamı daha da genişletmeyi
sağlayan 30 yeni modül;
. VMware ortamlarının yönetim ve
yapılandırılmalarının daha kapsamlı hale getirilmesi;
. Microsoft Windows ortamlarını yönetmek
için sağlanan desteğin genişletilmesi;
. Docker modülü ve yeni Docker bağlantı
eklentisi için önemli iyileştirmelerin yapılması;
. İyileştirilmiş ağ otomasyonu desteği;
şeklinde sıralanıyor.
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Dünyanın Kablosuz Lisans Destekli İlk LTE Erişimi
Qualcomm ve Deutsche Telekom birlikte yaptıkları testlerde, LAA (Lisans Destekli Erişim) özelliği sayesinde LTE'nin erişim alanının ve kapasitesinin daha da
artırılabileceğini ve böylece daha iyi mobil deneyim sunulabileceğini gösterdi.

SAN DIEGO ve BONN, Almanya, 4
Şubat 2016 - Qualcomm Incorporated
(NASDAQ:QCOM) iştiraklerinden Qualcomm
Technologies, Deutsche Telekom (DT) ile birlikte, LTE teknolojisinin dünya üzerinde evrimine
katkı sağlıyor. Lisanslı ve lisanssız spektrum
bantlarının birleştirilmesiyle yapılan son denemeler, LTE'nin LAA (Lisans Destekli Erişim) ile
birlikte erişim alanını ve kullanım kapasitesini
genişletme yetkinliği ile kullanıcılara kusursuz
bir mobil deneyimi sunuyor. Bu, ayrıca lisanssız
spektrumda Wi-fi ile adil bir birlikteliğe de imkân
sağlıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Deutsche
Telekom’un Teknolojiden Sorumlu Başkan
Yardımcısı (CTO) Bruno Jacobfeuerborn, "LAA,
sürekli artan veri talebini karşılamaya yardımcı
olacak ve daha iyi bir mobil bağlanabilirlik sunacak kilit teknolojilerden biridir. Bu denemeler, kablosuz ekosistemin ve önde gelen paydaşların,
LAA'nin faydalarını ilk elden doğrulamalarına ve
deneyimlemelerine yardımcı olacak." dedi.
Qualcomm Technologies Inc. Genel Müdür
Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Matt Grob ise açıklamasında, "Bu
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denemeler, global LAA teknolojisinin kısa bir
süre sonra, Avrupa'daki kullanıcılara sunacağı
gelişmiş deneyimleri göstermesi bakımından
önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Mobil genişbant teknolojilerinin test edilmesi ve
örneklenmesinde Deutsche Telekom ile işbirliği
gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz."
şeklinde konuştu.
LAA, 4G LTE Advanced teknolojisinin
sağladığı fayda kapsamını lisanssız spektrum
bantları ile daha da genişletiyor. LAA, 2016'nın
ilk yarısında hazır olması beklenen ve üçüncü
jenerasyon ortaklık projesi 3GPP Release
13’te mobil genişbant standartları paralelinde
geliştirilen LTE Advanced Pro teknolojisinin yeni
bir özelliğidir. Lisanslı ve lisanssız spektrumun
birleştirilmesi, 4G LTE evrimi ile birleşik bir 5G
platformunun geliştirilmesi için en başından
itibaren doğal bir destek olarak öngörülen
lisanssız spektrumun birleştirilmesi yönünde
önemli bir adım anlamına geliyor.
Kablosuz şebeke üzerinden yapılan deneme,
Almanya'nın Nüremberg kentinde, üç hafta
süren geniş kapsamlı ölçüm çalışmaları sonucunda 20 Kasım 2015 tarihinde tamamlandı.

Qualcomm Technologies Ar-Ge Departmanı
Qualcomm Research tarafından geliştirilen
ve sevk edilen LAA test ekipmanı kullanıldı.
Deutsche Telekom'un lisanslı spektrum sağladığı
testler Qualcomm Technologies'in Nuremberg
Kampüsü'nde yapıldı. LTE için sağlanan taşıyıcı
sinyal 5 GHz lisanssız spektrumu ile takviye edilirken birçok bağlantı noktası da LAA test ağında
kullanıldı.
Test ekibi, LAA'nin genişletilen kapsama
alanı ile kapasitesini ölçümledi ve ispatladı.
LAA ile Wi-Fi bağlantının lisanslanmamış
5 GHz bandında adil bir şekilde bir arada
bulunmaları aynı zamanda farklı radyo sinyal-

lerinin enterferansı ile farklı sayıda bağlantı
noktasının etkilenebileceğini ortaya koyuyor.
Küresel, lisanslanmamış bant regülasyonlarıyla
uyum sağlaması için özel olarak tasarlanan
LAA test ekipmanı, mevcut 3GPP Release 13
standardıyla uyumluluk gösteriyor. "Konuşmadan
Önce Dinle" (Listen-Before-Talk) özelliğini de
kapsıyor.
Avrupa ve Japonya gibi bölgelerde Net Kanal
Değerlendirme Prosedürleri (Clear Channel Assessment Procedures) ve kanal doluluk limit bilgileri gerekiyor. LAA ile Wi-Fi bağlantıları arasında
sağlanan adil spektrum kullanımı tüm senaryolar
için denendi.
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VMware Dördüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

VMware Dördüncü Çeyrek ve 2015 Yılına Ait Sonuçları Açıkladı
VMware 2015 yılında da güçlü bir büyüme kaydetti. 2015 yılında GAAP toplam gelirler
2014 yılına göre yüzde 9 artarak veya sabit kur bazında yüzde 12 yükselerek 6.57 milyar
dolar oldu. GAAP-dışı toplam gelirler, 2014 yılına göre yüzde 10 artarak veya sabit kur
bazında yüzde 13 artarak 6.65 milyar dolar oldu. Dördüncü çeyrek dönemde toplam
gelirler, 2014’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 10 artarak veya sabit kur bazında
yüzde 12 yükselerek 1.87 milyar dolar oldu.

Bulut altyapısı ve kurumsal mobilitede lider
VMware, Inc. (NYSE: VMW), 2015 yılının tümü
ve dördüncü çeyreğe dair mali sonuçlarının duyurusunu yaptı.
Dördüncü Çeyrek Rakamları
•
Dördüncü çeyrek dönemde toplam gelirler, 2014’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 10
artarak veya sabit kur bazında bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 12 yükselerek 1.87
milyar dolar oldu.
•
Dördüncü çeyrekte lisans gelirleri,
2014’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 6
artarak veya sabit kur bazında bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükselerek 825
milyon dolar oldu.
•
Dördüncü çeyrekte GAAP (Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri) net gelir 373 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0.88
dolar oldu; bu rakamlar 2014 yılının dördüncü
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çeyreğindeki 326 milyon dolara ve 0.75 dolar
seyreltilmiş hisse başına kıyasla yüzde 17 arttı.
Dördüncü çeyrekte GAAP-dışı (Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri dışı) net gelir 534
milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1.26
dolar oldu; bu rakamlar 2014 yılının dördüncü
çeyreğindeki 467 milyon dolar veya seyreltilmiş
hisse başına 1.08 dolara kıyasla yüzde 17 arttı.
•
Dördüncü çeyrekteki GAAP işletme geliri,
2014’ün dördüncü çeyreğine oranla yüzde 30 artarak 447 milyon dolar oldu. Dördüncü çeyrekte
GAAP-dışı işletme gelirleri 656 milyon dolar oldu
ve 2014’ün dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 16
artış gösterdi.
•
Dördüncü çeyrekte, işletme faaliyetlerinden gelen nakit akış, 2014’ün dördüncü çeyreğine oranla yüzde 18 artarak 488 milyon dolar
oldu. Dördüncü çeyrekteki serbest nakit akışı,
2014’ün dördüncü çeyreğine oranla yüzde 36
artarak, 429 milyon dolar olarak gerçekleşti.

•
Toplam gelirler ve peşin kazanılan gelirlerdeki ardışık değişim, bir önceki yıla kıyasla
yüzde 5, sabit kur bazında bir önceki yıla kıyasla
yüzde 9 büyüdü.
•
Lisans gelirleri ve peşin kazanılan gelirlerdeki ardışık değişim bir önceki yıla kıyasla
yüzde 2, sabit kur bazında bir önceki yıla kıyasla
yüzde 6 yükseldi.

Yıllık Rakamlar

•
2015 yılında GAAP toplam gelirler 2014
yılına göre yüzde 9 artarak veya sabit kur bazında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
12 yükselerek 6.57 milyar dolar oldu. GAAP-dışı
toplam gelirler, 2014 yılına göre yüzde 10 artarak veya sabit kur bazında bir önceki yıla göre
yüzde 13 artarak 6.65 milyar dolar oldu.
•
2015 yılında lisans gelirleri, 2014’e göre
yüzde 5 artarak veya sabit kur bazında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 yükselerek 2.72 milyar dolar oldu.
•
2015’te GAAP (Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri) net gelir 997 milyon dolar
veya seyreltilmiş hisse başına 2.34 dolar oldu;
bu rakamlar 2014 yılındaki 886milyon dolara
ve 2.04 dolar seyreltilmiş hisse başına kıyasla
yüzde 15 arttı. 2015 yılında GAAP-dışı (Genel
Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri dışı) net gelir

1,732 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına
4.06 dolar oldu; bu rakamlar 2014 yılındaki 1,544
milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 3.56
dolara kıyasla yüzde 14 arttı.
•
2015’te GAAP işletme geliri, 2014’e
oranla yüzde 17 artarak 1,197 milyon dolar oldu.
2015’te GAAP-dışı işletme gelirleri 2,114 milyon
dolar oldu ve 2014 yılına kıyasla yüzde 13 artış
gösterdi.
•
2015’te, işletme faaliyetlerinden gelen nakit akış 1,899 milyon dolar oldu. , 2015’te serbest
nakit akışı 1,566 milyon dolar olarak gerçekleşti.
•
Nakit, nakde eşdeğer varlıklar ve kısa
vadeli yatırımlar 7.51 milyar dolar, peşin alınan
gelirler 31 Aralık 2015 itibariyle 5.08 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
VMware CEO’su Pat Gelsinger “VMware 2015
dördüncü çeyreği başarılı bir şekilde tamamladı.
Özellikle NSX, End-User Computing ve Virtual
SAN gibi yeni geliştirilen ürün ve işlerimizden
oluşan portföyümüzdeki büyümeden çok memnunuz.
Bu işlerimizin hepsi de hem dördüncü çeyrekte
hem de yılın tamamında güçlü bir büyüme kaydetti. Aynı ivmeyi 2016 yılında da sürdüreceğimize
inanıyoruz” dedi.
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PayU Türkiye Hazırladığı Yeni e-Ticaret 101
Paketi ile Girişimcilerin Hayatını Kolaylaştırıyor
Sunduğu birçok ödeme servisiyle e-Ticaret
sektörünün Türkiye’deki lideri PayU Türkiye,
girişimlere yönelik cazip bir paket hazırladı.
01 Haziran 2014 tarihinden itibaren kurulmuş;
SaaS, PaaS, fintech, sosyal medya ve mobil
uygulama tabanlı girişimlere yönelik hazırlanan
“e-Ticaret 101 Paketi” ile girişimler, 600 TL +
KDV olan kurulum ücretini ödemeden PayU
ödeme çözümlerini kullanmaya başlayabilecek.
Ayrıca paketten yararlanan girişimler, 01 Aralık
2016 tarihine kadar tüm ödeme işlemleri başına
%1,70 komisyon oranına ek olarak 0,25 TL işlem
bedeli avantajından da faydalanacak.
Bu girişimlerin tüm ödeme işlemleri, PayU’nun
150’nin üzerinde fraud filtresi ve 7/24 çalışan
uzman ekibiyle incelenerek olası fraud (sahtecilik) işlemlerine karşı da korunacak. Türkiye’de
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girişimlere ve girişimcilere olan ilginin hızlanarak
arttığını belirten PayU Türkiye CEO’su Emre
Güzer “Sık sık girişimcilerin ödeme sistemleri
alanında yaşadığı zorlukları gözlemleme fırsatı
buluyoruz. Girişimcilerin e-ticaret ekosistemine
girişi kolaylaştırmak amacıyla onlara özel bir
servis paketi tasarlamaya karar verdik.
PayU Türkiye de yapısı itibariyle kurumsal
bir global şirkete bağlı olsa da bir çok yönden
girişimlerle benzerlikler taşıyor. Yaptığımız işbirlikleri ve partnerlerimiz sayesinde birçok farklı
sektörden girişimin ödeme ihtiyaçlarına uzun
zamandır çeşitli çözümler sunuyoruz. Fakat artık
sunduğumuz hizmetleri daha genele yayma zamanımız geldi.” diye konuştu.
Girişimciliğin uzun soluklu ve sanıldığının aksine zor ve riskli bir süreç olduğunu ifade eden

Güzer; iş kurmak, onu yönetmek, gelir sağlayabilmek ve işin uzun soluklu olmasını sağlamak
için girişimcilerin kendilerine yatırım yapmaları
gerektiğinin altını çizdi. Bu nedenle girişimcilerin işleri ile ilgili sıkıştıklarında yardım veya akıl
alabilecekleri bir akıl hocasının olmasının çok
faydalı olacağını belirten Güzer, PayU’nun bu
kapsamda gelecekte mentorlük gibi bazı projeleri
hayata geçirerek girişimcilere yardım edeceğinin
müjdesini de verdi.

Ödeme çözümleriyle girişimcilere destek
olan PayU Türkiye, sadece avantajlı fiyatlarıyla
değil çeşitli iş ortaklıklarıyla da çözümler sunarak birçok noktada girişimcilere somut faydalar
sağlamayı hedefliyor.

Güzer açıklamasında, “Tecrübeli birine
danışmak, başarıya giden yolda hem zaman
kazanmanızı hem de daha az hata yapmanızı
sağlayacaktır. Biz de PayU olarak gerek global
gerekse yerel alanda sahip olduğumuz tecrübe
ve gelecekte hayata geçireceğimiz yeni projeler
ile bugün olduğu gibi Türk girişimcisinin yanında
olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“e-Ticaret 101 Paketi” kapsamında B!Sonraki,
içerikbulutu, Sendloop, sosyalesnaf ve Kamara
ile çeşitli iş ortaklıkları da sağlanıyor. Girişimcilere işlerini geliştirmelerine yönelik sosyal medya
yönetiminden, e-posta gönderimine, sanal ofis
hizmetlerinden reklam ve tanıtım hizmetlerine
kadar birçok servis çok cazip fiyatlarla da sunuluyor.

Üstelik Woocommerce ya da Shopify altyapısı
kullananlar ek bir ücret ödemeksizin de özel
geliştirilen eklentiler sayesinde hızlıca PayU ile
ödeme almaya başlayabiliyor.
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Qualcomm, Mobil Endüstrisinin Gigabit

Seviyesinde Hız Sunan ilk LTE Modemini Duyurdu
Qualcomm Technologies’in 6. nesil LTE modem yonga seti 1 Gbps’ye kadar indirme hızını
destekliyor. Modem, mobil endüstrisinin ilk Lisans Destekli Erişim (LAA) desteği ile gelen LTE
Advanced Pro modemi özelliğini taşıyor.
SAN DIEGO — 11 Şubat 2016 — Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) iştiraki
Qualcomm Technologies, Inc., bugün yaptığı
açıklama ile 6. nesil LTE çoklu-mod yonga seti
Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE modemi duyurdu. Bu yeni modem, çığır açan 14nm
FinFET ve Qualcomm RF Transceiver WTR5975
teknolojileri üzerine inşa edildi.
Snapdragon X16 LTE modem ticari olarak
üretilen ilk Gigabit Sınıfı LTE yonga seti olup 1
Gbps’ye varan fiber hızında LTE Kategori 16
indirme hızı sağlarken 256-QAM ile FDD ve TDD
spektrumu genelinde 4x20 MHz’ye kadar Carrier
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Aggregation (CA) indirme yolunu destekliyor.
Modem ayrıca 2x20 MHz çıkış yolu CA’ya ek
olarak 150 Mbps’ye varan çıkış yolu hızları için
64-QAM desteği de sunuyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Qualcomm
Technologies Başkan Vekili ve QCT Başkanı
Cristiano Amon, “Mobil endüstride önemli bir
dönüm noktası olan Snapdragon X16 LTE
modem, Qualcomm Technologies’in ‘her şey
kablosuz’ yaklaşımı içerisindeki liderliğinin de
göstergesi.
Snapdragon X16, kablolu ile kablosuz bağlantı arasındaki ayrımı azaltmakla kalmıyor aynı
zamanda artan veri tüketimini ve sorunsuz, hızlı
müşteri deneyimini destekleyecek LTE destekli
lisansız spektrum entegrasyonunu ve ileri MIMO
tekniklerini de mümkün kılıyor.” dedi.

biliyor muydunuz?
Dünya genelinde kayıtlı 125.264.000 adet .com uzantılı
alan adı mevcut ve bunu ikinci sırada 26.214.000 adet
ile .tk , üçüncü sırada ise 15.786.000 adet ile .net
uzantısı takip ediyor.
Kaynak : Domaintools
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İNTERNET KANUNUNDA HOSTING ŞİRKETLERİ

İÇİN YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER
sertel@sertels.av.tr

www.twitter.com/sertels

5651 sayılı kanundaki bazı maddelerin 6518 sayılı kanunla
yapılan değişikliklerin iptali için yapılan başvuruyu Anayasa
Mahkemesi değerlendirdi. 8 Aralık 2015’te verdiği kararın gerekçesini 29 Ocak 2016 yayımladı. Kararda hosting şirketlerini
ilgilendiren konuları ve yorumlarımızı aktaracağız.

Av.Sertel ŞIRACI
İstanbul Barosu Bilişim
Hukuku Komisyonu
Başkan Yardımcısı

Yer Sağlayıcılar İçin Sınıflandırma Yapılacak

Yapılan değişiklikle yasaya hosting şirketlerinin (yer sağlayıcıların)
yönetmelikle sınıflandırılabileceği hükmü getirilmişti. Esasında bu
yenilik veri merkezi işletmecilerinden de gelen bir talepti. İşletmeciler,
kendileri ile ilgili tanımın değişmesini ve yer sağlayıcılardan ayrılmalarını uzun zamandır istiyordu.
Anayasa Mahkemesi bu maddenin yerinde olduğunu ve bu ayrımın
gerekliliğine işaret ederek veri merkezleri için elektrik enerjisi gibi konularda teşvik önerisi dahi yapmış. Bir başka dayanakta hosting şirketlerinin sunucularını yurt dışındaki veri merkezlerinde barındırması sebebiyle denetlemede sorun yaşandığı, hosting şirketlerinin sunucularını
Türkiye’ye getirmesi için teşvik edilmesi gerektiği de belirtilmiş.
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Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı
(TİB) internet sitesinde yer sağlayıcılar listesi,
kendi bünyesinde hosting hizmeti verenler ve
ticari amaçla hosting hizmeti verenler olarak halihazırda ikiye ayrılmıştı, bu yönetmelikle hukuksal bir zemine kavuşacaktır.

TİB Tarafından Bilgi Talep Edilmesi

Kanunun 5. maddesinin 5. fıkrası iptal edildi.
Fıkra şöyleydi: “Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep
ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa
teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri
almakla yükümlüdür.”
Anayasa Mahkemesi’ne göre bu fıkra Anayasa'da yer alan güvenceye rağmen, kişilere
ait her türlü kişisel veri, bilgi ve belgelerin konu,
amaç ve kapsam bakımından yeterli sınırlamaya
tabi kılınmaksızın koşulsuz olarak TİB'e verilmesine imkân tanınması kişilerin idareye karşı
korumasız hale getiriyor.
Mahkeme, konuya kişisel verilerin korunması
açısından yaklaşıp, iptali istenilen kuralların, belirli ve öngörülebilir olmadığından kişilerin kişisel
verilerin korunması hakkını ölçüsüzce sınırlandırmasının Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna
vardı ve hükmün iptaline karar verdi.

Saklama Süresi, En Ez 1 Yıl En Çok 2 Yıl
Olarak Kesinleşti

Trafik bilgisi ile ilgili tartışma yine gündeme
geldi. Bu defa Anayasa Mahkemesi suçla mücadele açısından trafik bilgisinin saklanmasının
önemine dikkat çekti. Ayrıca hosting firmalarının,
yer sağladıkları hizmetlere ilişkin trafik bilgilerine
yaptıkları işin doğası gereği zaten sahip bulunduklarını, trafik bilgilerinin yer sağlayıcılar tarafından amacına aykırı kullanılması halinde Türk
Medeni Kanunu'nun ve Türk Ceza Kanunu'nun
ilgili hükümlerinin bunlar için de uygulanabileceği
sonucuna ulaştı.
Değişiklik öncesi en az veri saklama süresi 6
ay olarak belirlenmişti. Yapılan değişiklikle en az
veri saklama süresi 1 yıla çıkartıldı. Şu an yönetmelik 6 ay olarak belirlendiği için uygulama bu
yönde devam ediyor fakat ilk yönetmelik değişikliğinde Kanun’a uyum sağlamak için bu süre en
1 yıl en çok da 2 yıl olarak değiştirilecektir. Eski
alışkanlıkları yavaş yavaş terk edip süreleri bir
seneye çıkartmakta fayda var. Ayrıca şimdiden
veri depolama sistemleri ile ilgili planlamalara
dikkat etmek gerekecektir. Yukarıdaki değişiklikler
kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 28/1/2016
tarihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.
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SSH KEY İLE LİNUX SUNUCULARINIZA

ŞİFRESİZ ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ
osman@hostingdergi.com.tr

www.linkedin.com/osmansevinc

Bu yazımızda bir çok web server yöneticisine kolaylık
sağlayacak olan SSH key ile Şifresiz SSH erişimi anlatıyor
olacağız. Ayrıca bu yöntem farklı işlem adımlarında da bize
yardımcı olabilir. Örneğin uzak sunucu dosya transferi, script
running, ve auto backup vb. işlemleride gerçekleştirebiliriz.

Osman Sevinç
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri

Şimdi işlem adımlarına geçebiliriz. 2 farklı Linux platformuna sahip
olduğumuz düşünelim. Sunucularımızdan birinin ismi X diğerinin ismi ise
Y olsun. Aşağıda bilgisini sunacağım işlem adımları X sunucusundan Y
sunucusuna hızlı ve kolay bir şekilde şifresiz erişimin nasıl yapılabileceğini anlatmaktadır.
" Öncelikle SSH-Keygen yapısını editlememiz lazım. Bu sayede
doğrulama anahtarını oluşturmuş olacağız.
Yapılandırmamıza "X" kodlu sunucumuzdan başlayalım. Aşağıda iletmiş olduğum görselde yer alan komut adımlarını takip ederek SSH key
dosyamızı oluşturabiliriz.
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ssh-keygen -t rsa komutunu girdikten sonra
sistem sizden 2 farklı komut daha girmenizi isteyecektir. Enter tuşuna basarak devam edebilirsiniz. Örnek aldığım sunucuda ilgili dosya olması
nedeniyle Owerwrite sorunu tarafıma yöneldi.
Eğer sizde bu komutla karşılaşırsanız "Y"
komutunu girip enter tuşuna basabilir ve işlem
adımlarına devam edebilirsiniz.
SSH key dosyamızı oluşturduk. Şimdi bu
dosyayı "Y" sunucumuza aktarmamız gerekir. Aktarım için en hızlı ve ideal çözüm SCP
yapısını kullanmak olacak.
Aşağıda yer alan komutu kullanarak SCP
yardımıyla dosyamızı "Y" sunucumuza transfer
edebiliriz.

Not: Transfer edilmesi gereken id_rsa_pub
isimli dosyadır. Dosyanın komutları girdikten
sonra oluşup oluşmadığını kontrol edebilmek için
root/.ssh dizininde ls -h komutunu kullanabilir ve
dosyaları listeleyebilirsiniz.
SCP Komutu:
scp -P1064 root/.ssh/id_rsa_pub root@"Y"sunucuipadresi:/root
SCP yardımıyla 1064 portunu kullanarak
root/.ssh/ dizininde bulunan id_rsa_pub isimli
dosyamızı "Y" kodlu sunucumuzda root dizinine
aktarmış olduk. Komutu çalıştırdıktan sonra sistem sizden "Y" sunucusunun şifresini isteyecektir.
Şifreyi girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

İşlem adımlarının sonuna yaklaştık. Son olarak " Y " sunucumuzu yapılandırmamız gerekiyor.
Aşağıda paylaştığım komutu " Y " sunucumuzda çalıştırmamız yeterli olacak.
cat /root/id_rsa.pub > /root/.ssh/authorized_keys

Tüm işlem adımlarını tamamladık. Artık "Y" kodlu sunucumuza şifresiz erişebiliriz. Dilerseniz SSH
root@"Y" sunucusu komutumu çalıştırabilir ve testi gerçekleştirebilirsiniz.
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IN T E R N E T K U L L A N I M K O T A S I
TÜ R K İ Y E ' D E K İ İ N T E R N E T H I Z I
d.uzgur@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/diggyen

Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun toplam nüfusa oranı %16.5 Genç nüfusun internet kullanım oranı %73.
Yani ülkemizde 15-24 yaş aralığında 9.5 milyon genç internet
kullanıyor.

Dağhan UZGUR
DGN Teknoloji, CEO

Genç bir nüfusa sahip ülkemizde, internet kullanım alışkanlıkları da
ağırlıklı olarak veri transferi üzerine kurulmuş durumda. Yani gençler;
internet üzerinden oyun oynuyor, video izliyor, müzik dinliyor, saldırgan
Mizah (Offensive Humor) olarak adlandırılan son yılın modası “Caps”
yapıyor. Tüm bu faaliyetler için özellikle de üretim için bol ham madde
gerekiyor. Ham maddenin madeni de internet oluyor. Hal böyle olunca
her Türk Gencinin yolu bir gün AKK ile kesişiyor.
AKK olarak kısaltılan Adil Kullanım Kotası, internet servis sağlayıcılarının internet literatürüne soktuğu ve kullanıcıların internet üzerinden
veri transferi yapmasını kısıtlamaya yönelik bir yöntem. Buna göre;
belirli bir kapasitedeki sınırsız internetinizi, onların belirlediği bir sınıra
kadar kullanabiliyorsunuz. Yani; “Sınırlı, sınırsız”.
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CDN (İçerik Dağıtım Ağı) hizmeti sunan AKAMAI’ye

Her ayın neredeyse son 10 gününü AKK boyundurluğu altında geçirmek zorunda kalan
internet kullanıcısının çilesi sadece kota ile
sınırlı değil. Türkiye internete bağlanma hızı
yönünden dünyada 55. sırada!
İnternet ortamında kullanıcıların video,
fotoğraf, dosya gibi içeriklere hızlı erişimi sağlamak için coğrafi olarak dağıtılmış internet sunucuları kullanılıyor. Mümkün olan en hızlı şekilde
içeriklere ulaşmamızı sağlayan bu teknoloji CDN
(içerik dağıtım ağı) olarak isimlendiriliyor.
CDN hizmetleri alanında uzun yıllardır hizmet
sunan şirketlerden biri olan Akamai’den talep
ettiğim veriler doğrultusunda, dünyada en hızlı
internet bağlantısına sahip ülke Güney Kore
olurken, Türkiye dünya ortalama internet hızı
sıralamasında kendisine 55. sırada yer bulabiliyor. 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 kullan-

dığı 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.
Ülkedeki tüm internet servis sağlayıcıların
dilinde “Fiber” varken nasıl oluyor da ülkemiz
dünya sıralamasında kendine ancak 55. sırada
yer bulabiliyor?
Düşük ortalama hızı daha iyi analiz edebilmek
adına ortalamayı düşüren servis sağlayıcıların
tespiti için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan
*Steam verilerine göz atmak yeterli. Ulaştığım
sonuçlara göre Türkiye’de hizmet sunan internet
servis sağlayıcıların kullanıcılarına sunabildikleri
ortalama hızlar kullandıkları bağlantı teknolojisi ve
yurtdışı internet kapasiteleri ile ilintili.
*Steam, Valve’nin geliştirdiği ve şirket
tarafından piyasaya sürülen oyunlarda kullandığı
bir yayım ve destek teknolojisidir. Tüm dünyaya
yayılmış oyuncular şirket sunucuları üzerinden
veri akışı gerçekleştirmektedir.
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Valve/STEAM, Şubat 2016 erişim istatistiklerine göre.

Ülkemizde erişim hızı ortalamasını düşüren yegane etken internet erişim yöntemi olarak
bakır hatları kullanan ADSL olsa da internet hızını belirleyen esas unsur içeriğin nerede olduğu.
İnternet kullanıcılarının eriştiği içeriğin ağırlıklı olarak yurtdışında barınıyor olması, bu sebeple
yurtdışı internet kapasitesinin yetersiz kalması ciddi bir problem oluşturuyor. Çözüm olarak, Türkiye’de interneti düzenleyen Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun, servis sağlayıcılarının kullanıcılarına, yavaş
olan interneti bir de AKK ile limitlemeye çalışmasına engel olması, bununla birlikte yurtdışı erişim
kapasitelerini arttırmak ve içeriklerin Türkiye’ye çekilmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapması
gerekiyor.
İçinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağında ülkelerin gücü, bilgiye ulaşma hızı ile doğru orantılıdır. Bu yüzden sürekli genç nüfusu ile övünen Türkiye’nin bilim,teknoloji alanındaki gelişimi yolundaki engellerin kaldırılması milli bir mesele olmalıdır.
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POPÜLER E-TİCARET YAZILIMLARI İLE
WEB DÜNYASINDAKİ YERİNİZİ ALIN
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

İnternet üzerinde bir çok alış verişi sitesinden alışveriş yapıyoruz.
Bunda çokça bilinen servisler yok değil. Son kullanıcı olarak biz sadece siteye girip ürünü detaylı bir şekilde inceleyerek, sipariş geçtikten sonra ödemeyi yaparak ürünümüzün bize gelmesini beklemek
oluyor. Peki girdiğimiz sitede kullanılan arka plandaki e-ticaret
yazılımını nedir neler yapar bunları hiç merak ettik mi? Eğer ettiyseniz bu yazımızda hepsine detaylı olarak ele alıyor olacağız.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

E-ticaret sitelerinde çokça tercih edilen paketler internet üzerinde ücretli
ve ücretsiz olarak yer alıyor. Bu yazılımlar üzerine ekstra modüller ile
içeriği zengin bir hale getirip güzel bir web sitesi yapabiliyorsunuz. Web
dünyasında tercih edilen E-ticaret yazılımlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Opencart Nedir? Ne İşe Yarar?

Opencart internette e-ticaret yazılımı olarak kullanılmakta olup, açık
kaynak kodlu PHP tabanlı bir yazılımdır. Ücretsiz olarak internet kullanıcılarına sunulmaktadır. Böyle bir e-ticaret yazılımının açık kaynak kodlu
olması geliştirilmeye uygun ve bir çok kişinin yazılıma ek kodlar ile
yazılımı daha rahat ve kullanılabilir bir hale getirmek için tercih edilmektedir. Şuan aktif olarak internet üzerinde yer alan küçük ya da büyük
çaplı e-ticaret işi yapan web siteleri opencart altyapısını kullanmaktadır.
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Bu tür yazılımların ekstra olarak tercih edilmesi yazılım ile uğraşmayan, hiç kod yazmamış,
standart bir internet kulanıcısının bile rahatlıkla
kullanabilecek kolaylıkta olmasıdır. Satabileceği
ürünleri internet aracılığı ile anında satış yapmaya başlanabilir.
Opencart’a sayısız kategori oluşturabilir, sayısız ürün ekleyebilir ve kendinize ekstra olarak
bayiler oluşturabilirsiniz. Açık kaynak kodlu bir
yazıllım olduğu için bir çok dilde desteği bulunmaktadır. Site üzerinde dilediğiniz para birimi
üzerinden satış imkanı sunulmaktadır. 6.000’den
fazla şekilde eklenti ve modül desteği olan
opencart, bir çok üzerine yapılan değişiklikler ile
farklı farklı seçenekler kullanıcılarına sunmaktadır.

Magento Nedir? Ne İşe Yarar?

Magento 2008 yılında duyurulmuş ve Türkiye’de yazılım geliştiricileri az olan açık kaynak
kodlu PHP ile yazılmış bir e-ticaret yazılımıdır.
Magento’nun geçmişi üzerinden bilgi verecek
olursak Paypal ve Ebay ortaklığı ile kurulmuştur.

PHP tabanlı olarak geliştirilmiş bu yazılım zend
framework gibi güçlü bir araç ile oluşturulmuş
profesyonel bir e-ticaret çözümüdür. Yazılım arka
planda MySQL veritabanı ile çalışmaktadır. Magento’da diğer açık kaynak kodlu PHP yazılımları
gibi bir çok modül, eklenti ve tema seçeneği
barındırmaktadır. Bu e-ticaret yazılımına bağlı 3
versiyon bulunmaktadır.
Magento Community Edition, Magento Go,
Magento Enterprise Edition ücretli olarak sunulan yazılımlardır. Magento Community Edition
sürümü sık aralıklarla güncellenen e-ticaret
yazılımının ücretsiz versiyonudur. Bir önceki
bölümde belirtilen diğer versiyonlar ücretli versiyonlar olmaktadır.
Magento yazılımı kullanımı ve modül yazılımı
sanıldığı kadar basit görülmemektedir. Sıradan
basit kullanıcılar için tasarlanan bir e-ticaret
çözümü olmadığı için aslında sektörün profesyonelleri için biçilmiş bir kaftan olarak nitelendirsek
yeridir. Magento için kurulabilecek ekstra modül
ve eklentileri intnernet üzerinde araştırarak
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çözmek Türkçe kaynaklar ile zor olabilmektedir. Ancak İngilizce forumlar üzerinde araştırmalar yaparak bir çok değişikliği gerçekleştirebilirsiniz.
Prestashop Nedir, Ne İşe Yarar?
Web dünyasında 100 binden fazla kullanıcısı ve geliştiricisi bulunan e-ticaret yazılımıdır.
Ücretsiz bir yazılımdır. Çokca tercih edilenler
listesinde alt sıralarda yer alsada bazı web sitelerinin altyapılarında kullanılabilmektedir. 2007
yılında ilk olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyacına cevap vermek için geliştirilmeye
başlanmıştır.
Paypay ve Google checkout gibi çeşitli ödeme seçenekleri ile beraber gelmektedir. 40 dilde
çevirisi bulunan yazılım, tam destek İngilizce
ve Fransızca dilleriniz kapsamaktadır. Teknik
anlamda ise destek için prestashop destek
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forumlarına internet üzerinden ulaşarak detaylı teknik destek alabilirsiniz. İçeriğine değinecek olursak yine her zaman ki gibi PHP tabanlı ücretsiz
bir servistir. Kolaylıkla yönetilebilen ve düzenlenebilir bir arayüze sahiptir. İlgili e-ticaret ücretisz
demiştik, PHP’de ücretsiz bir yazılım dili olduğu
için bununla beraber, MySQL, PHP + MySQL
server kullanan bir içerik yönetim modülüdür.
PHP yazılımına hakimseniz ve CSS olarakta
bilginiz var ise e-ticaret siteniz için kendi tasarımınızı oluşturarak Prestashop uygulamasına
giydirebilir ya da var olan temalar üzerinden editleme mantığı ile düzenleme yapabilirsiniz.
PHP ile MySQL veritabanı üzerinden çalışan
PrestaShop e-ticaret yazılımı olarak kullanıcılarına düzenleme, geliştirme ve kolay yönetim paneli
ile beraber başlangıç seviyesi için tercih edilebilecek güzel bir e-ticaret sistemidir diyebiliriz.
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Salih Seçkin Sevinç kimdir? Şu sıralar
neler yapıyor, nelerle uğraşıyor? Ne gibi
projeler var?

İki tane kitabınız var. Biri “Pazarlama
İletişiminde Sosyal Medya” ve “Her Şeyin
Başı Blog”. Onlar nasıl gidiyor?

Bunların hepsi bir yandan da “harbiyiyorum.
com” u besliyor. Dolayısıyla iki ayrı iş birbirinden
farklı gibi görünse de bu çok eklektik dosyada
aslında ikisi bir çalışan bir sistem olmuş oluyor
benim için. Bütün işim aslında şu an “harbiyiyorum.com” diyebiliriz. Ama kitap projeleri de bir
yandan devam ediyor.

Hatta “Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya”
yı oradaki doktor hocamız okulunda ders kitabı
olarak önermiş. Daha sonra gittiğimde orada herkes okumuştu. Mesela Anadolu’da daha çok ilgi
var. Yani İstanbul’daki insanlar sanki böyle

Serbest meslek aslında basitinden ama esas
yaptığım şey şu an “harbiyiyorum.com” un olabildiğince para getirecek çarkların çalışmasını
sağlamak. Onun dışında eğitimler veriyorum.
Şu an iki tane kitabım var sosyal medya üzerine. Onlarla beraber başka eğitim süreçleri var,
seminerler, konferanslar. Onun dışında bunların
sebebiyle gezme var. Okulları ve üniversiteleri
geziyorum.
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Açıkçası iyi gidiyor. Aslında sektör için bir
boşluğu doldurduğumu düşünüyorum. Bizim kanallarda Türk yazarlarından çok fazla yazan yok.
Dışarıda çok fazla örnek var ama Türkiye’de yazan insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkçe anlamında söylüyorum. Bence iyi bir
referans kitabı oldu. Hem “Her Şeyin Başı Blog”
hem de “Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya”
başlangıç için referans kitapları haline dönüştü.
Şu an bildiğim kadarıyla üniversitelerde falan da
okutuluyor. Mesela Kayseri’ye o şekilde gittim.

zaman yokluğundan daha çok dijital ortamda
içerik tüketiyor gibi görünüyor ama Anadolu’da
kitap hala okunan ve önemsenen de bir şey.
Ben öyle hissettim yani. O yüzden iyi gidiyor.
“Her Şeyin Başı Blog” ikinci baskıda gidiyor şu
an. “Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya” yeni
üçüncü baskıyı yaptı. Türkiye’den de örnekler
olduğu için insanlar da onu görsün istedim ben.
Yani hepimiz yurtdışı örnekleri tüketiyoruz ya.
İşte Nike ne yaptı? Microsoft ne yaptı? Apple ne
yaptı? Bizden de birtakım örnekleri görsünler
istedim. Kitapta örnek olarak mimarlık firmaları,
benim birtakım küçük ve orta ölçekli müşterilerim vardı. Onları bile yazmıştım, onları İngilizceye çevirdik. En azından buradaki insanlar
ne yapıyor? Nelerle mücadele ediyor? Onları
görsünler diye yaptığım bir şeydi. Yani Türkçe
yapılan bir şeyin yurtdışında da İngilizcesi olsun.
Dediğiniz gibi mesela bakıyoruz bütün örnekler, contact market dediğimiz olay hep yurtdışı
firmalarını örnek alarak yazılmış kitaplar. Bir de
Türkiye’de çok fazla blogger olmasına rağmen,
bu işi gerçekten iyi manada yapan birçok blogger olmasına rağmen, işin püf noktalarını anlatmak isteyen blogger yok gibi sanki. O konuda
içerik üreten, anlatan… Belki kendi bloglarında
falan var da kitaplarında bu işi gerçekten idealist
yaklaşarak yapan çok blogger yok gibi.
Zaten kendi yaklaşımım, “bildiğim bir şeyi
başkalarıyla paylaşayım” dır. Onu da yapabileceğim ortam bulabildiğim zaman yapıyorum. Ne
bileyim bazen makale yazarak yapıyorum onu
dijital ortamda. Ama söylemek istediğim şeyler
daha fazla ise ve ben bunu derleyebileceğimi
düşünüyorsam, işte kitaba dönüşmesi öyle
başladı zaten. Çünkü insanların çoğu zaman,
eğitimlerde ve danışmanlık yaptığım firmalara
gittiğim zaman, çok “basic (basit)” şeyleri bilmediklerini fark ettim. Ben diyorum ki biliyorlar;
hâlbuki sen biliyorsun, sanıyorsun ki karşındaki
adam da biliyor. Ama adam mesela bilmiyor. O
zaman dedim ki bunu en baştan bir referans
şeklinde ele almak lazım. Ben öğretmeyi seviyorum, anlatayım, eğiteyim. İnsanlar biraz da
eğittikçe gelişir.

Tekabülde böyle bir şey zaten. İnsanlar iyice
öğrensinler. Neticede sosyal medya çok yeni bir
süreç yani çok hızlı değişen bir süreç. İşte biz de
bildiklerimizi, deneyimlerimizi birbirimize aktaralım. Başkaları istifade etsinler. İstifade eden
üstüne başka bir şey daha koysun, o da başka bir
şeye çevirsin vs. amacım buydu. İnşallah faydası
da oluyordur.

Sizi o zaman gurme, blogger ve yazar
olarak adlandırabilir miyiz?
Evet, yani yemek yazarlığı…

Gurme bloggerlık olarak adlandırılıyor bu
aralar değil mi?

“Gurme blogger” ı sen dedin aslında ama
güzel oldu, hoşuma gitti, yakıştı. Çünkü gurme
kelimesinin altı boşaltılıyor gibi ya da çok şey
gibi duruyor, gurmelere biraz bizim camiada öyle
diyeyim –yeme camiası- gurmeleri peygamber
gibi görüyorlar. Yani ben gurme değilim. Kelime
bu yani. Gurme adam çok yiyorsa, iyi yiyorsa,
çok fazla deneyimi varsa bununla ilgili işte şu an
gurme denilebilir bence. Bununla ilgili bir ölçüt
yok. Mesela adam diyor ki ben gurme değilim
şikemperverim. İşte iyi yemeci içmeciyim falan
diyor. Ama gurme blogger tanım olarak güzel;
çünkü millet kelimeyi biliyor. Çok zorlamaya da
gerek yok. Gurme blogger güzel, doğru.
Asıl bizim takipçilerimiz için “harbiyiyorum.
com” çok önemli. Çünkü bir blog fikriyle başlayıp
bugün bir gelir modeline dönüşmüş bir proje.
“harbiyiyorum.com” un hikâyesi ne? Bu blog
fikri nereden aklınıza geldi? Hayata geçirene
kadarki süreçlerde neler yaşadınız? Biraz anlatabilir misiniz? Arkadaşlara da ilham olsun
bu konuda.
Aslında ben İstanbul Sanat Evi’ndeydim o
zaman. Orada çalışıyordum. Sonra bir takım
blog denemelerim vardı. Blogları ben şey olarak
gördüm. Doğru ve kuvvetli… aktarabilecek platformlar olarak gördüm. İşte o zaman twitter vs.
da vardı ama twitter falan çok anlık çok kısa. Ama
bloglarda resim kullanabiliyorsun, video kullanabiliyorsun, bütün o medium’ları, içerik yapılarının
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hepsini böyle birleştirip kullanılabilecek bir alan.
Dedim burası kuvvetli ve güzel bir alan, benim
buradan gitmem lazım. O zaman “artimetre.
com” u kurduk biz. Yani sanat üzerine haberler yapan bir site. Orada amacım şuydu, bizim
İstanbul Sanat Evi’ne basın bültenleri geliyordu
sürekli, bunları duyurur musunuz falan gibisinden talep geldi. İstanbul Sanat Evi’nin öyle
bir kanalı yok ama dur dedim bunu bir blog
yapalım, haberleri buraya koyalım, istifade etsinler. Yani arayan varsa belli bir sergiyi ya da bir
şeyi, buradan baksın görsün gitsin. Sonra ben
2009’da sanat amaçlı Gaziantep’e gittim.
Bu arada benim sitedeki bütün yemek
yazılarım hep şöyledir. Hiçbir zaman yemek
yiyeceğim diye yazdığım yerler değildir yani.
Hep böyle bir şey vesile olur. Onun üzerine ben
keşfe nail olurum. Hep öyle çıkmıştır. Yani ben
şuraya gideyim de burayı yazayım diye birşey
yok. Mesela Kapadokya’ya gittim geçenlerde,
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Kapadokya’ya yemek yazısı yazacağım diye
gitmedim ama. Çıkmaz zaten oradan öyle bir
yazı. Ama mesela Kayseri’ye eğitime giderim,
başka bir vesileyle giderim oradan yazı çıkartırım.
O bana yol göstermiştir. Şimdi burada Gaziantep’e gittiğimde herkes gibi ben de şunu yaptım.
Sordular “Abi Antep’e gidiyorsun, elbette bir şey
yiyeceksin.” Evet dedik. Ondan sonra ben herkes gibi girdim internete işte “Antep’te nerede ne
yenir” diye yazdım. Böyle baktım çok klasik ve
eksik bilgiler var orada. İşte İmam Çağdaş çıkıyor
forumlarda falan, herkes İmam Çağdaş’ı yazmış.
Ekşi sözlükte bir şeyler var. Sonra baktım dedim
ki doğru düzgün içerik yok aslında.
O zaman hakikaten içerik yoktu. Sene 2009.
Mehmet Yaşar’ın kitabını aldım. Adam Antep’e
gitmemiş mesela. Yani Doğu’yu hiç gezmemiş,
hep Ege, Balıkesir’de falan takılmış. Antep falan
hiç yok o zaman kitapta. Şimdi var mı bilmiyorum.
Hiç kaynak yok. Dedim nerden bulacağız falan.

Antep gibi bir yerdeyiz, ki şu an Antep Unesco’nun koruma altına alınan kültür mirası seçildi.
Herkesin önerdiği gibi girdim İmam Çağdaş’a,
orada garsona sordum yani ne yiyeceğiz burada
falan diye. “Burada lahmacunla baklava ye abi”
dedi. Halil Usta’da git küşleme ye dedi, katmeri şurada ye dedi, burma kadayıfı burada ye
dedi, ciğer kavurmayı Köşk’te ye dedi, şöbiyeti
Koçak’ta ye dedi, bilmem neyi şurada ye dedi.
Baktım böyle bir külliyat oluşuyor gözümde. Hakikaten hepsine de gittim. İşte fotoğraflar çektim
o sırada, notlarımı aldım falan. Sonra döndüm
direkt blogspot’a girdim. Hemen orada açtım.
“harbiyiyorum.com” da kafamda vardı aslında
yani biz harbiden harbi yiyoruz. Mesela atölyede kahve yapardık, biz ona “bizim harbi kahve”
falan derdik, kahve böyle yapılır falan gibi. Ya
da mesela çay içerdik atölyede, o çayın da özel
harmanı vardır, biz ona üç beş karışım yaparız
böyle, “işte harbi çay böyle olur” falan derdik.
İşte “harbi”yi o şekilde aldım yani ve “harbiyiyorum.com” olarak başladım. Hiç de serverdı
bilmem neydi bakmadım, açayım da bir dedim,
önce bir kendim not edeyim. Sonra zaman içerisinde içerik arttıkça, tepkiler gelmeye başladıkça, yorumlar geliyor, izleyici sayısı artıyor,
görüyorsun trafiği. Diyorsun “ben bunu kendime
yazıyordum ilk başta. Nasıl bu kadar insan girer
oldu siteye falan.” İşte beş, on, yirmi bir de bir iki
gazete haber yaptı falan. Önce en iyi yemek blogları arasında seçti. Sonra işte Savaş Özbey 1
sene sonra haber yaptı. (2009-2010 gibi) Ağustos’un 2010’u gibi “harbiyiyorum.com” bayağı
meşhurdu yani. Bir anda patladı, Savaş Özbey
tam sayfa Hürriyet’te Cumartesi günü röportaj
yaptı benimle; Adam harbi yiyor diye. İçerik
sayısı 30 civarıydı o zaman bende. Yani hiçbir
şey yok, öyle söyleyeyim. Çünkü adi bir iki içerik
falan yazıyorum, ama ona rağmen demek öyle
bir ihtiyaçmış ki, Antep’ten başlamak belki benim
için büyük avantajdı bilmiyorum, hala Antep en
çok trafik alan içeriklerden bir tanesi benim. Onu
yapmak belki bir avantajdı. Sonra İstanbul’a
döndüm, Beyoğlu’ndaki yerleri yazmaya başladım. Yani Antep’i bitirdim, İstanbul’u yazmaya
başladım. Önce bir külliyat oluşmaya başladı
site içerisinde. Sonra zaten almıştık domaini,
ben domaine yönlendiriyordum, sonra hosting

de eklenerek proje ilerledi.

Bir proje için domain seçerken özellikle
dikkat ettiğiniz veya blog açacak kişilere
domain alırken şuna dikkat etmeliler dediğiniz ne var? Siz domain seçerken nasıl
karar verdiniz?

Dediğim gibi benim domain sürecim, aklımda
bir fikir vardı. İşte “harbi, harbi” kelimesi konuşuyorduk, “harbi” yi de kullanıyorduk böyle. Sonra
ben şey diyordum hatta, hep böyle özel, gurme
tipler var. Gurmelik böyle farklı bir klasmanmış
gibi başladı zaten. Yani 2009 öncesinde, Vedat
Minör vardı İtalya’daydı o sırada daha Türkiye’ye
girmemişti. Dedim ki gurmelik böyleyse bende
halk gurmesiyim. Yiyoruz, içiyoruz. Biz de anlıyoruz işkembeden, kokoreçten.. Harbiyiyorum
böyle başladı.
Sadece harbiyiyorum.com için değil genel
olarak söylüyorum, okudukça aklınıza farklı fikirler
geliyor. Bir kitap ya da dergi okurken okuduğum
konuyu bilsem de, aklımda mutlaka farklı şeyler
çağrıştırır. Bildiğiniz bir şey yazıyordur yazıda
ama aklınızda bir fikir belirir ve o fikir sizin için bir
domain’dir bazen.

Blogger’ın size göre bir tanımı var mı?
Blogger kimdir? Ne iş yapar?

Blogger, uzun soluklu içerik üretmeye odaklanmış ve bunu sadece sosyal medya mecraları
dışında, bir domain altında sürdüren kişiye denir.
Blogger kavramı aslında çok yanlış biliniyor. Instagram hesabı olanlara ya da Twitter’da fenomen
olanlara da blogger deniyor. Halbuki blogger o
değil. Blogger, uzun vadede arama motorları için
kuvvetli ve doğru içerikler oluşturan kişilere verilen isimdir. Blog çok önemli bir derleme alanıdır
ve gelecek kuşaklara uzayacak arşivi de bloglar
sağlar.
Digital dünya kaldığı sürece, en kuvvetli
cevhere sahip içeriklerin hepsi bloglarda olmuş
olacak. Tarihçiler bile araştırma yaparken bloglardan faydalanacak. Şu tarihli Instagram paylaşımı
demeyecekler ama şu tarihli blog yazısı diyebilecekler.

41

Blogger’lar için en önemli problem şu anda
süreklilik. Bu sürekliliği sağlayarak düzenli
içerik üretme noktasında ne yapmalılar?
Şimdi bir genel akış var. Snapchat ya da
Instagram’da kısa içerikler paylaşıyoruz. Bunlar
kolay tüketlebilir ancak kalıcılığı yok. Blogger
dediğiniz kişinin sürdürülebilir bir içerik üretmesi lazım. Bunun için de kosantre olması lazım.
Benim bir yazıyı yazmam 2-2,5 saatimi alıyor.
Yazıyı yaz, resimi seç, optimizasyonunu yap…
Blogger olacak kişinin, “ben uzun vadeli içerik
üreteceğim ve uzun vadeli devam edeceğim.”
demesi lazım.
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orada, en üstte.. işte benim gücüm odur. Bloglar
biraz göz ardı ediliyor ama uzun vadede kalıcı
olacaklar.

Türkiye’deki bloglar, Avrupa’daki ya da Amerika’daki gibi gündemi değiştirecek kadar
güçlü mü?
Gündemi değiştirecek kadar güçlü bloglar
yok. Zaten sosyal medya bunun altını boşaltıyor.
Fakat blogların çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Şöyle söyliyim; ”Bir kahvaltıcı ararsın ama
bunu Instagram’da bulamazsın. Biri size Instagram’da bir yer önerdiği zaman, onun ekran
görüntüsünü alman lazım. Bir yere link vermez,
sizi bir yere yönlendirmez.

Bir blog projesine başlayanların, ileri vadede
bir gelir elde etme amacı bulunmakta. Sizce
bir blog projesi, gelir modeline dönüştürülürken neler yapılmalı? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Orada şöyle bir handikap gördüm, sadece
gelir elde edeceğim diye blogger’lığa başlayan
kişiler, genelde çabuk demotive oluyorlar. Paranın
kendisi bir motivasyon şekli olduğunda içerik
üretmekte sıkıntı yaşıyorlar. O zamanda; “bloga
vakit ayıracağıma, Snapchat’e yada Instagram’a
takılayım.” diyor. İşte bu blogger’ı bozuyor. Bloglama kafasından çıkıyorsun o zaman. Ben her
zaman söylüyorum; “blog yazacak kişinin önce bir
derdi olmalı ve bu ticari olmamalı.” Ticari olmadığı zaman, söyleyecek sözün çoksa bloglamaya
başlamalısın. Ben de harbiyiyorum’a hobi olarak
başladım. Sonra ne oldu? 4-5 sene sonra zamanımın %30, %40, %50… “bir dakika bu benim
zamanımın %50’sini alıyor.” Dediğim anda, bir
karar verme aşamasına girdim. Ya bununla bir
yayıncı gibi ortaya çıkaracağım ya da gerçekten
hobi olarak devam edecektim.

Ancak hashtag’lerden yola çıkman lazım ama
orda da büyük bir bilgi çukuru var. Ancak günün
sonunda herkes Google’a ya da farklı bir arama
motoruna girer, “Anadolu yakasında kahvaltı
yazar.” yazdığı zaman da harbiyiyorum’u görür

Kendi kendime “yürü ya kulum” dedim ve zamanım tamamını bu işe adadım. Profesyonel olarak harbiyiyorum.com ile 1 senedir uğraşıyorum.
Kısacası, içerik pazarlamasının amacı, insanlara
fayda sağlayacak içeriği üretmektir.

Bloglar bile Türkiye’de tam manası ile anlaşılamamışken, VLog’lar ne oluyor?
Vlog’lardan birkaç deneme çıktı Türkiye’de. Şu an daha çok Amerika’daki taklitlerine
dönüşüyor. Genelde Vlog ile uğraşanlar para
kazanmaktan ziyade bir şeyleri bedava getirme
amacı ile yapıyorlar.
Vlog’ların çok fazla gelir elde ettiklerini
düşünmüyorum. Youtube’da çok yüksek gösterimler almalılar ki bir gelir elde edebilsinler
ancak Türkiye’de böyle bir izlenme oranı yok.
Eğer diliniz İngilizce ise başarılı olabilirsiniz ama
Türkçe ise çok zor.
Bir bloğun başarılı olmasındaki etkenler sizce nelerdir?
Bir blogun başarılı olmasında ben, sitenin

tasarımına bakmıyorum. Eğer içerik üretimine
devam ediyorsa, bence o blog başarılıdır. Bence
başarılı bloglardan biri Webrazzi, BBC’nin sitesi
de bir blog ve bence başarılı.
Bizim sektörde Oburcan var mesela başarılı
bir şekilde bloğunu devam ettiren. Löplöpcüler var
yine başarılı bloglardan. 2011 yılında, yeme-içme
konusunda en iyi blog yazan bloggların listesini
çıkardım, 11 tane çıktı. Şimdi 14-15 tane var.
Fakat şöyle bir durum var ilk listeden 7’si şuan da
yok. 3 kişi kalmış, üzerine yenileri gelmiş ama o
yeni gelenlerden de gidenler olacaktır. Bu nedenle bir blogun başarılı olması için süreklilik önemli.
Son olarak bloggerlara, sabırlı olmaları
gerektiğini öneriyorum.
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İÇERİK EDİTÖRÜ NEDİR?
NASIL OLUNUR, NEREDE ÇALIŞILIR?
s.sipahi@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/sedahizade

Herhangi bir şeyin -Web sayfasının, reklam panosunun,
bankadan gelen sıkıcı bilgi mesajının, sosyal medyada
karşılaştığımız marka paylaşımının, kısacası aklınıza gelebilecek her şeyin- barındırdığı ögelerin tümüdür. Yani içerik sadece metin değildir.

Seda SİPAHİ
Content Marketing
Specialist
ciceksepeti.com

Görsel veya işitsel bütün nesneler, simgeler;
kısacası belirli bir bütünlük oluşturan tüm ögeler
içerik olarak adlandırılabilir.

İçerik Editörü Kimdir? Ne iş yapar?

Sıkıcı tanım kısmını geçtiğimize göre içeriğe
ve İçerik Editörüne daha derinden bakabiliriz.
Yazının geri kalanında bazı soruların cevaplarına eğilmek istiyorum. Bir tekstil firması üzerinden örnekleyerek gidelim. Kadınlara yönelik
kıyafetler üreten/satan bu marka, dijitalde de

Etkili İçerik
Maddeleri
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varlığını göstermek istiyor. Bu noktada bizim
içerik editörümüz giriyor kadraja. Öncelikle web
sitesi optimize edilmeli. Markanın kimliği, misyonu, hangi kalemlerde hizmet vereceği, ürünleri
vs. her şey sitede yer almalı. Web’de var olmanın
belki de en önemli adımı arandığında bulunmaktır
ve bunun için yapılabilecek 2 çalışma var.
Reklam çalışmaları ve organik çalışmalar diye
ayırırsak burada yine editörümüz arama motoru
botlarına uyumlu içerikler oluşturmalıdır.

"Profesyonel izler taşıyan, basit, anlaşılır ve
aynı zamanda kolay ulaşılabilir olmalıdır."

İçerik

Herkesin bildiği, kullandığı ancak
kelimelerle ifade ederken hep eksik
kaldığı, özzellikle pazarlama dünyasının en önemli elemanıdır.
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Bloglar İçerik Editörlerinin göz bebeğidir.
SEO uyumlu bir metinle desteklenen blog, altın
değerinde bir web içeriği sağlayabilir.
Dahası sosyal mecralarda yer almak
istediğini söylüyor marka -ki artık bunun olması
kaçınılmaz- Burada yine editörümüz devreye
giriyor ve çıkarılan strateji ile birlikte yaratılan
dijital kimliğe uygun içerikler hazırlanıyor. Sosyal
medya reklamları da cabası...
Dijital çağın uçsuz bucaksız denizinde
yüzdüğümüz düşünüldüğünde web içeriği son
dönemin en önemli metasıdır demek yanlış
olmayacaktır. Web içerisinde konumlanmış
hemen hemen bütün birimler pazarlamanın bir
ucundan tutarlar. Kısacası içerik editörümüz
markaya dair özellikle metin bazlı bütün ürün
açıklama düzenlemeleri, web içerikleri, sosyal
medya içerikleri, blog yönetimi gibi işler için
başrol oynar.

Etkili İçerik Nasıl Hazırlanır?

İçeriği oluştururken önceliğiniz, hedef
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kitlenize ulaşmasıdır. Bu nedenle hedef kitleyi
tanımak ve anlamak en önemli maddemizdir.
Alıcısına ulaşması hedeflenen bir içeriğin nasıl
olması gerektiğini açmamız gerekirse,

*İçeriğimiz ulaşılabilir olmalıdır, fayda
sağlamalıdır.

İçeriğinize doğru anahtar kelimelerle
ulaşılabilmelidir ve başlık ile yazılan içerik
birbirine uyumlu olmalıdır.”Ben burada ne fayda
sağlıyorum, okuyucuya hangi bilgiyi veriyorum?”
soruları çerçevesinde metinler muhakkak gözden
geçirilmelidir.

*Basit ve anlaşılır olmalıdır.

Dolaylı, gereksiz süslenmiş cümleler ile
okuyucuya belirsizlik yüklenmemelidir. Vermek
istediğiniz mesaj net olarak anlaşılmalıdır.

*Profesyonel izler taşımalıdır.

Teknikle insanları sıkmamalı ancak amatörlükten kaçınılmalıdır. Dil ve imla kurallarına büyük
önem verilmelidir.

İçerik Editörünün Nasıl Özelliklere Sahip
Olması Gerekir?

Araştırmak ve okumaktan bıkmayan, kendini
güncel tutan ve belli alanlarda olan gelişmeleri
aktif olarak takip eden, mizahtan anlayan, hayal
dünyası geniş olan, mümkünse temel düzeyde
Photoshop veya benzeri program kullanabilen,
dil bilgisi kurallarına hakim olan, belli kurallar
çerçevesinde olay ve durumları kelimelerle net
bir şekilde ifade edebilen kişiler bu meslek dalı
için uygun olan kişilerdir.

İçerik Editörü Nerede Çalışır?

Yolu web’den geçen her kurum ve kuruluşta
kendine iş bulabilir bir İçerik Editörü. İçerik bazı
siteler, Dijital ve Sosyal Medya Ajansları, E- Ticaret Siteleri, online satış yapan firmalar ve daha bir
çok işletme İçerik Editörüne ihtiyaç duyar.

Nasıl İçerik Editörü Olunur? Nasıl Kendini Geliştirir?

Çağımızdaki birçok yeni nesil meslekte
olduğu gibi İçerik Editörlüğü için de Lisans ve Lisans üstü bir eğitim henüz verilmemekte. Ancak
Editörlüğün temelinde yazarak ifade edebilme
yeteneği vardır. Bunu belli -harici- eğitimlerle
destekleyebilir, webinar ve seminerleri, özellikle
de alanınızda öne çıkan bloggerları takip edebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki iyi yazabilmek için
çok okumak ve çok denemek gereklidir.
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3 FARKLI ÜCRETSİZ AÇIK KAYNAK KODLU
HOSTING KONTROL PANELİ İNCELEMESİ
aliyavuzer@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/trShark

Hosting hizmetlerini bırakıp sitelerini sunucuya taşıyan bir çok
kişinin ilk karşılaştığı zorlukların başında gelebilir hosting kontrol panelleri. Sunucu kiralama amaçları web sitesi yayını yapmak
isteyen kullanıcıların ilk yapmaları gereken bir hosting kontrol paneli kurmaktan geçebilir. Tüm siteleri kolay yoldan tek bir panelden
yönetmek veritabanı ve mail gibi işlemlerini panel üzerinden yönetmek için başvurmanız gereken yöntemdir.

Ali YAVUZER
Müşteri Destek
Uzmanı

Piyasada cPanel ve Plesk gibi çok tutulan hosting kontrol panelleri
akla gelse de ücretleri neredeyse sunucu kiralama hizmetinizin yarısına bile ulaşan fiyatları kullanıcıların canını sıkmakta. Ama bunların
yanında ücretsiz ve kullanışlı aynı zamanda da açık kaynaklı olan
Hosting Kontrol panelleri mevcut. Bu hosting kontrol panellerini artıları
ve eksileriyle bu ay sizler için derledik. Arasından size uygun olanı
seçerek hosting yönetimine başlayabilirsiniz.İlk olarak Vesta CP Kontrol
panelinden bahsedelim.

VestaCP

VestaCP Kontrol paneli açık kaynak kodlu olan mail, veritabanı ve
dns yönetimi yapabileceğiniz Türkçe arayüze sahip bir kontrol paneli.
Kullanımı kolay olan ve yeni başlayanlar için yönetimi kafa yormayan
ideal bir panel. MySQL ve Php servisleri hazır olarak kurulmakta. Vesta
kontrol paneli sadece linux sunuculara kurulabilir. Centos,
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Ubuntu, Rhel ve debian işletim sistemi olan
sunucuları destekliyor. Kurulumu sadece 5 dakika sürüyor. Henüz iPv6 desteklemiyor ayrıca
diğer eksi yanı ise windows sunuculara kurulamaması. Vesta Kontrol Paneliyle ilgili kurulum
dökümanları ve yardım için topluluk forumlarına
göz atabilirsiniz.

zPanel

zPanel’de açık kaynak kodlu olan bir diğer
hosting kontrol panelimiz. Kullanımı kolay ve
orta seviyedeki siteleriniz için uygun bir panel.
Apache, Php, MySQL, hMailServer, Filezilla
server, webalizer, roundcube gibi birçok özelliği
üzerinde barındırıyor. zPanel Linux ve Windows işletim sistemi olan sunucuları destekliyor.
zPanel her yönüyle bir hosting paneli. Üzerinde
hosting hizmetleri oluşturmanın yanında bayiler de oluşturabilirsiniz. zPanel arayüzü ile çok
işlevsel ve kullanıcı dostu.

zPanel ile ilgili dökümanlara ulaşmak ve
zPanel’e bağışta bulunmak için web sitesine göz
atabilirsiniz.

Centos Web Panel

Adından da anlaşılacağı gibi CWP sadece
centos işletim sistemine sahip sunucularda
çalışan bir hosting paneli. Centos hosting paneli veritabanı için mysql ve mariaDb, mailler için
postfix, dovecot ve roundcube gibi seçeneklerle
geliyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan
ayrıca kurulumu oldukça basit olan cwp, centos
kullanıcılarının tercih ettiği bir panel. Kurulum için
temiz bir centos 6 isteniyor. Centos 7’yi desteklemeyen panelin sunucunuzdan kaldırılmasıda
mümkün değil, bunun için sunucunuzu yeniden
kurmanız gerekiyor. Centos kullanıcıları için
önerdiğimiz panelle ilgili detaylara ve kurulumla
ilgili detaylı açıklamalara ulaşmak için cwp web
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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CONTAINER HOSTING 'CONTAINER

AS A SERVICE' NASIL SATILIR?
oguzhan@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/c1982

Application Container kavramı aslında çok çok uzun zamandan beri Linux üzerinde kullanılan bir özellikti fakat
2013’de Docker’ın çıkışı ile birlikte kullanımı ve yönetimi çok
kolaylaşarak developer’a daha fazla yarar sağlamaya başladı.

Oğuzhan YILMAZ
MaestroPanel Tech. Lead

Hızlı bir şekilde CI , Test ve geliştirme süreçlerine dahil edildi,
hem Developer tayfası hem de DevOps kabilesi kökten ve hızlı bir
dönüşümün içine girdi.
Özellikle Docker piyasaya çıktıktan sonra Microsoft, Google, Amazon
çabucak sahip çıktılar. Azure CoreOS + Docker desteği verdi. Google
ise Docker ile koşturduğu Kubernetes servisini duyurdu. En son hepsi
birleşip Open Container Project‘i başlattılar. Şimdide standartları belirlemeye çalışyorlar.

Not: Bizim memlekette Application Container’a Kap (bildiğin kap) gibi
güzel ve anlamlı bir isim verilmiş zamanında. Container yerine kullanılabilecek bir literatür olarak kabul görüyor.

50

Linux Geek’leri zaten bilir ki yıllardan beri
LXC + chroot ve cgroups ile zaten koşturuyorlar. E peki neden Docker’dan sonra
Container’a abanıldı böyle?

Not: LXC alternatifi olarak yeni standartlara
göre libcontainer da kabul görmeye başladı.
Docker uzun vadece LXC’den kurtulup kendi
implementasyonunu kullanma niyetinde. Ek
olarak farklı ihtiyaçlarla beraber yeni alternatifleri
görmemiz de mümkün.
Her ne kadar iş cgroups ve biraz Kernel
hokus pokus’u görünsede işin sırrı standartlaşmada tabi. Docker ilk defa Application Container
tüm dağıtımlarda standart şekilde yönetilmeye
başlandı. Cross-Platform herkesi heyecanlandırdı, belirli bir Community oluştu, Vendorlar destek
vermeye başladı. Neden? E her şey belli oldu
da ondan. Peki Vendor’lar neden bunu sevdi?
Para! tabiki. (Vendor dediğim. Azure, AWS,
Google gibi IaaS gezegenleri.) Bu arkadaşların
hepsi şu sıralar Virtual Machine satıyorlar. Yani
sen uygulamanı çalıştırmak istiyorsan öncelikle bir işletim sistemini UP etmen lazım, daha
sonra Runtime üzerinde uygulamanı koşturman
gerekiyor.

Yani ufak bir Node.js uygulaması host edeceksen işletim sistemi için en az 1GB Disk, 512MB
Ram’i Guest OS’a ayırıyorsun ve 5MB Disk ve
64MB RAM kullanacak olan uygulama çalıştırıyorsun hem de Pragmatizme küfür eder gibi.
Application Container da ise Guest OS (VM
veya Sanal Sunucu veya VDS) aradan çıkıyor.
Guest OS’un kullandığı Ram, Disk, CPU ve diğer
utilization unsurları elemine ediliyor. Uygulama
direkt Host OS’da daha performanslı çalışıyor.
Şimdi, Azure veya Amazon gibi milyon VM çalıştıran sistemlerdeki tasarrufu düşünsenize!

Velhasıl kelam, Developer için standart bir
ortam sağlaması, Vendor için daha az kaynak
ile daha çok uygulama host etmesinden mütevellit Application Container’lar kutsal sayılmaya
başlandı bile.
Gerçek Hayat Senaryosu:
Docker veya Rkt ile production ortamında ciddi
bir tecrübem olmadı ama ufak bir sistem tasarlama şansım oldu. Developer tayfası bir sunucu
istiyor, sunucu üzerinde Nginx + PHP ve MySQL
olsun diyor. Sistem Yöneticisi, İşletim Sistemini
kuruyor. Nginx, PHP ve MySQL’i yapılandırıyor.
Arkasından Developer geliştirdiği uygulamayı sunucuya deploy ediyor ve hemen ağlamaya
başlıyor. “Local’imde çalışıyor du, sunucuya gönderdim çalışmıyor ühühü” Neden?
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Çünkü sunucu üzerindeki php.ini’de fsockopen güvenlik dolayısı ile disable edilmiş.
Halbuki Developer uygulamasını Containerize
(ne havalı laf) etseydi ve “ben PHP’de fsockopen kullanıyorum” diye Container dosyasına
belirteseydi Sistem Yöneticisi hiç suya sabuna
dokunmayacaktı. Developer local’de geliştridiği
uygulamasını sunucuya Commit edip zahmetsizce çalıştıracaktı.

Docker, Rocket işte burada işleri değiştirerek
Servis Sağlayıcılara yeni ve karlı bir hizmet
sunma fırsatı verebilir. Tabi Container as a Service hizmetine kalkıştığınız zaman sizin rakipleriniz Google, Amazon, Azure gibi rockstar’lar
oluyor. Bunu da göz ününe almak lazım, yine
de farklılaşılacak çok alan var ve custom servis
arayan müşteriler her zaman çoktur.

Şimdi ise Sistem Yöneticisinin sorunu çözüp
PHP’yi Developer’ın istediği gibi yapılandırması
lazım ki uygulaması çalışsın.

Bir şey satabilmek için önce ithiyacı belirlemek
gerekiyor. Container Hosting için ihtiyaç ise şu;

Developer ile Sistem Yöneticisi arasındaki
üstü kapalı soğuk savaş ve insanın hiç duymadığı lafların havada uçuşmasıda cabası.

Güvenlik Faydası;

Containerıze olmuş bir uygulamada bir
şekilde güvenlik zayıflığından dolayı yetki
yükseltmeleri ve başka yere zıplamalar doğal
olarak elemine ediliyor. Uygulama sanal bir User
Space‘de çalıştığı için Host OS’da oraya buraya
zıplayamıyor. (Yinede ileride bir zero-day bulunur ve herkes hacklenir. Bu kaçınılmaz.)

Deployment Faydası;

Developer yeni bir version yayınlayacak
örneğin. Imajı Commit etti ve canlıya alındı. Şak!
sağlam bir bug farkedip hemen bir önceki imaja
alabiliyor. Ek olarak aynı ugulamayı bir çok sunucuya kurmak gerektiğinde direkt imajı commit
etmek çok kolay oluyor. Uygulamanın çalışması
için ön hazırlık ortadan kalkıyor.

Container İle Application Hosting

Web Hosting sektöründe Containerlar Parallels’in Virtuozzo‘su ile Linux’de 2001’den Windows’da ise 2005’den beri kullanılıyordu zaten.
Genelde Reseller Hosting’de ve VPS satışları
Virtuozzo üzerinden yapılıyordu (Bizde az ekmek yemedik hani). Fakat uygulamanın çalıştığı
ortam standart olmadığından dolayı Developer
tayfası hep şikayetçiydi. Hosting firmasıda developer isteklerinden bir haber olduğundan pek
cazip çözüm olarak görülmeyip Developer yine
bir Virtual Machine kiralamaya yöneliyordu.
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Talep

Müşterinin bir WordPress uygulaması vardır,
güzel bir tema hazırlamış, hızlı çalışması için ise
Redis üzerinde Caching özelliği aktif etmiştir. php.
ini dosyasını kendine göre düzenlemiş ve mutlaka PHP 5.6’da çalışan bir WordPress PlugIn’i
kullanmıştır.
Şimdi bu müşterinin uygulamasını Kontrol
Panel’i MaestroPanel olmayan bir Web Hosting
Firmasında host etmesi mümkün değil (Bu satırlar
yazılırken en azından). Ufak çaplı bir VDS (Virtual Dedicated Server) kiralayarak hem sunucu
yönetimini hem de uygulamanın deployment’ı
için uğraşacak zaman ve bilgiside yok! Bu zate
bir maliyet. E peki günümüzde en efektif çözüm
nedir?

Arz

Bu ihtiyaca çözüm olarak tabiki özelleştirilmş
bir ortam sağlayabilir ve hatta otomatize edebilirsiniz fakat her müşteriye custom bir Environment sağlayarak büyüyemezsiniz.
Bu aşamada Application Container’lar pragmatist bir çözüm sunmanız için varlar.
WordPress yayınlamak isteyen müşteriye
Container Imajını Commit edebileceği bir servis sunarsanız ve Container üzerindeki ayaları
basit web arayüzleri ile yönetilmesini sağlarsanız rekabetin fazla olduğu genel web hosting
firmalarından marjinal bir şekilde farklılaşabilirsiniz. Bunun yanında Cluster, LoadBalance,
Çoklu Lokasyon ve Otomatik Backup/Restore
ile desteklendiğinde çok farklı müşteri kitlelerine
ulaşılabilir. (Belkide Web Hosting’in mavi okyanusu buralarda yatıyordur.)
Container’lar sayesinde müşteri WordPress’ini istediği gibi çalıştırma imkanı bulur,

bu mutlu müşteri olarak size döner, WOM etkisi
olur, Az kaynak kullanmış olursunuz. İşiniz sadece Container yönetimi olur, Host OS, Guest
OS’lara sırt vermekten kurtulur. Daha az kaynak
ile daha çok müşteri host edersiniz. Toplamda
karlılık artar. E zaman tüm amaç bu değil mi?
Tabi yeni gelişmekte olan bu modeller için işler
yukarıdaki kadar kolay değil. Öğrenme süreci, arge v.b. aşamalarla beraber sistemi kararlı halde
tutacak adamda lazım. İş çok kolay değil ama
potansiyeli motivasyon yaratabilir.

Çözülmesi Gereken Problemler

Öncelikle Developer kabilesinin Container’larla
çalışmayı özümsemesi lazım ki bu çabuk olur.
Doğal olarak Sistem Yöneticilerin Container
işletmeye başlamaları Developer’lardan sonra
gerçekleşecektir. Gerçi benim tahminim her şeyde olduğu gibi bizim memlekette de Applicaton
Container kiteleye inene kadar insanlık Mars’da
koloni kurmuş olacak fakat değişimin ne kadar
çabuk olacağı belli olmaz.
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Aslında kurumsal kesim maliyerlerinden ötürü
işe para harcamaya hevesli bu da hareketlenme
yaratacaktır. Özellikle Nano Server’dan sonra
Bankalar olayı tetikleyeceklerdir. Fakat siz ne
zaman eğitim firmaları “Docker Eğitimi Çıktı”
diye bağırırlar işte o zaman artık Container devri
başladığını anlayabilirsiniz.
Docker, Rocket gibi sistemler işin en acı
veren kısımlarını çözse bile iş akışını oturtmak,
müşterinin uçuk, kaçık isteklerine cevap vermek
ve kararlılığı sağlamak zaman ve Ramston çeliği
gibi bir Alar ister. (Burada Patrick Rothfuss’un
Kral Katili Güncesine Atıfta bulunuyorum, Okuyun Süper!) Aşağıda genel hatlarıyla dikkat
edilmesi gereken husuları sıralamaya çalıştım.

Avantajları

Container Hosting yapılacaksa işin başı
kararlı bir Registry Hub’ı oluşturmak. Registry’i
Github gibi düşnebilirsiniz, nasıl kaynak kodunuzun versionlarını tutabiliyorsunuz. Registry’de
aynı şekilde Container imajlarına öyle davranıyor.

Örnek: DockerHub

Registry için CoreOS biçilmiş kaftan, etcd ile
dağıtık yapıda çalışabilmesi ve direkt bu iş için
tasarlanmış araçları ile sistemi kurguayabilirsiniz => coreos.com (CoreOS ayrıca Rocket’i de
geliştiriyor)

Kullanıcılar kendi yerel ortamında oluşturdukları Container imajlarını sisteme göndermek
için bu Hub’ı kullanması gerekiyor. Daha sonra
sistem Run komutunu aldıktan sonra Registry’den
pull ederek process’leri Host OS üzerinden başaltıyor. Yani konfigürasyon burada tutuluyor.
Registry üzerinden kullanıcıya kendi imajını
upload etme şansı vermek gerekiyor. Diğer
yandan kullanıcıya geniş bir Container template
desteği sağlayarak projesinin ilk adımını direk
sistemimiz üzerinden cazip hale getirmek sadakat
açısından iyi görünebilir.
Bu aşamada bir Web Administration Panel
müşterilerinizin temel işlevlerini yaptırabilirsiniz
fakat tabiki yeterli olmayacaktır çünkü olay Continuous Integration’da empoze ediyor o nedenle
kullanıcıya bir Command Line aracı sunmak
hemen hemen şart gibi hatta Web Uygulamasını
tasarlarken bir CLI aracından da ulaşılacağını
düşünerek geliştirmek çok doğru olacaktır. CLI
Önemli.

Clustering (Availability)

Tabiki imkan varsa yatay ve dikey genişleyen
bir Container yapısı oluşturlmanız avantaj olacaktır. Özellikle HA fetişi olan Enterprise kesim için.
Enterprise tarafta ne olursa olsun çalışayım,
devam edeyim kafası sürekli gündemdedir. O nedenle kurumsal bir müşterinin soracağı ve sizinde
“dibine kadar destekliyoruz” demeniz gereken
High Availability’dir. "Docker’ın native cluster özelliği Swarm ile işi kotarabilirsiniz fakat bu satırlar
yazılırken Beta’daydı. Docker Machine ile kombin
edilince bu faz tamamlanacaktır."
Piyasada Docker’ı Cluster çalıştıran bir çok
Orchestration var. CoreOS,Mesos, Flynn, Deis
bu oturmuş araçlar ile güzel bir cluster kurabilirsiniz. Özellikle CoreOS, etcd‘den mütevellit
favorim. Diğer yandan Multi-Containermaymunluklarınıda bu başlık altında yalayıp, yutup otomatize etmek gerekir. Hazır sistemlerde mevcut
Jelastic çoktan Docker desteklemeye başladı.
Akabinde Odin Virtuozzo’da göreve hazır. MaestroPanel ise bir gün destekleyecek.
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Networking

Neyseki Containerler Muti-Host Networking
desteklemeye başladı (Docker 1.7’den sonra)
yani bir birleri ile kolay bir şekilde haberleşip
configüre olabiliyorlar. Bu çok önemli lakin farklı
network’lerde farklı lokasyonlardaki sistemleri
birbirine bağlamak her zaman ihtiyaç. Container’lar bunu SDN (Software Defined Network)
ile çözüyorlar.

ihtiyaçlar çok çeşitli olacaktır.

Kurgulayacağınız yapının Network kabiliyetlerinin çok esnek olması gerekir ki ön görülemeyen sorunlarda elinizde koz olsun. Docker’ın
daha palazlanmadan SocketPlane‘i satın aldı.
Böylelikle SDN (Software Defined Network), Network Plugin ve Discovery özelliklerini bünyesine
kattı. Libnetwork projesini de inceleyin.
Öncelikle Cotainer’ların bir birleri ile iletişim özelliği ayrıca ücretlendirilebilir.Her bir
Container’a bir IP adresi tanımlayabilirsiniz ve
bunu ekstra ücretli satabilirsiniz ki çok mantıklı
fakat Container’lar kendi içlerinde SDN’e dahi
oldukları için Host OS’un Container’in içinde
belirli bir portta çalışan uygulamaya yönlendirme
yapması gerekiyor. Yani Container’da Nginx (80
port) çalışıyorsa buna dışarıdan ulaşmak için bir
Portmap yapılması gerekir.
Her halukarda bir HTTP router’a ihtiyacınız
olacak hem Portmap’leri yönetmek, hem LoadBalance için hem de Custom Domain Name için
gerekli. Bunuda en güzelNgix ile yapabilirsiniz.

Storage

Container’ları direkt Host OS üzerindeki bir
volume’e bağlayabilirsiniz veya bir Container
açıp sadece disk amaçlı bile kullanabilirsiniz
fakat bunlar Container Hosting için kullanılacak
efektif yöntemler olmaz.
Bu iş için güvenli, yatay genişleyebilen,
Backup/Restore işlerinde zahmetsiz bir yapı
gerekiyor. Ek olarak verileri Container’ın içinde
tulmaması ile ilgilide bazı önemler almak lazım.
Burada NSF kullanarak Host OS’da LVM‘lerle ilerleyebilirsiniz ilk aşamada böylece her kontrolü
ve genişleyebilen taş bir yapınız olur ama

Bizim ihtiyacımız olan kavramları sağlayan
ClusterHQ adında güzel bir sistem mevcut. Bu
Açık Kaynak proje Portable olmayan Container
volume’larınızı Portable hale getiriyor ve farklı
storage tiplerine ulaşmanızı sağlayarak büyük bir
esneklik sağlıyor. ClusterHQ üzerinden bir yapı
kurulabilir ve şık olur.
Diğer bir proje ise Portworx. Portworx bu işe
biraz daha uygun çünkü her Container’a özel
yapılandırma sağlıyor, limitlemeler, authentication
mekanizmaları Container Hosting iş akışlarına
daha bir oturuyor, sanki. Ahvalin sonunda
Container’ların native özellikleri ile Container
Hosting verilmesi pek uygun değil, bu işe uygun
araçlar ile volume’leri yönetilmesi ve iş akışının
belirlenmesi daha doğru.
Ek olarak Container için Storage Driver
seçerken AUFS en uygun çözüm, hem yüksek
yük altında iyi çalışıyor hem de dağıtık yapıları
destekleyen güzel özellikleri var.
Fakat Linux mainframe’de direkt gelmemesi
gibi bir dezavantajı var. Derin bir tecrübem olmadı
ama bakımı zor görünüyor
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Özellikler

Gelgelim esas para edecek konuya.Container malının belirli özelliklerde, limitlerde satılması gerekir muhakkak. Aşağıda bir container
planı hazırlamaya çalıştım.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 Image Storage
4 Container
4 vCPUs
8GB Ram
20GB HDD
50GB Traffic
Custom Domain
Real Time Statistics
SSL

Bu plana göre Registry üzerinde 10 Container Image’ı tutabilirsiniz, bunları public, private
yapabilirsiniz. Registry’de tuttuğunuz Containerlarıdan 4 tanesini aynı anda çalıştırabilirsiniz ve bu Container’lara Disk, vCPU ve RAM’i
sınırları dahilinde paylaştırabilirsiniz (Pooling).
(Donanımsal kaynakların sınırlanması standart
bir durumdur. User bazlı limitleyebileceğiniz gibi
imaj bazlıda kolaylıkla limitlenebilir.)
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Monitoring

Container Monitoring’in babası Open Source
olan cAdvisor projesi. Genelde tüm işinizi görür.
Fakat kendi firkirlerinizide implemente edecekseniz aslında işin sadece ps aux çıktısından ibaret
olduğunu söyleyebiliriz.Kısaca iş, sunucu üzerinde koşan docker proseslerini izleyip kullandığı
CPU, RAM ve Disk miktarlarını kenrara yazmak
olacak. Tabi Network için Up/Down streamleri de
hesaba katmak lazım. Bu işin kolay taraflarından
birisi.
Katma değerli servis olarak, Docker üzerindeki güvenlik anomalilerini de ayrıca raporlayabilirsiniz. Örneğin web uygulamasına gelen SQL
Injection, XSS atakları veya brute-force desenine
uygun istekleri raporlamanız da istenen özelliklerden biri olacaktır.Monitoring’in ne olursa olsun
çok şekil ve göze hoş gelen bir tarzda verilmesi
önemli. Kullanıcıların Containerların ne yaptığını
çok net görebilmesi servisin kalitesini arttıracaktır.

Sonuç

Pooling ile ilgili bir açıklama yapmak lazım:
Örneğin müşteriye 8GB Ram verdiniz, müşteri
bu 8 GB’ram i her bir Container’a tanımlayabilmeli, siz sadece Toplam Kullanım’ı Limitlemelisiniz. Dört Container toplamda 8 GB’ı geçmemeli.

Şimdiye kadar Container’ın standart VM hizmetini kökünden değiştirme postansiyelinin var
olduğuna hem fikiriz sanırım.Eğer VM hizmeti
veren firmanız var ise olayın nasıl karşınıza çıkabileceğini de söylemeye çalışalım.
•
2 Core CPU
•
4GB Ram
•
60GB HDD

Custom Domain’i DNS servisi ve bir tane
CNAME ile çözülmesi gerekiyor. Siz her açılan
container’a bir host ismi vermelisiniz. Kullanıcı
bu host ismine CNAME tanımlayıp kendi ismi
üzerinden ulaşabilmeli. Yine kendi ismine SSL
tanımlanabilmesi gerekir. Bunu çözmek için
Loadbalancing yapan bir Nginx Cluster’ı kurabilirsiniz. Ucuz ve başlangıç için pratik olur. SSL
yapılandırmalarınız ile ilgili yönetim zorlaştıracak
bir vhosts mantığı var ama o kadarda kötü değli.

Bunun ortalama fiyatı 150 TL/Ay. Ek olarak
sunucu güncellemesi, bakım, güvenlik sıkılaştırmaları ve uygulama deployment’i kullanıcıya
ait. Ek olarak Disk sanal ve taşınabilirliği çok zor.
Aynı konfigürasyonun Container’ı tabiki daha
ucuza satılacak, bakımı daha zahmetsiz olacak.
Öncelikle Guest OS’un harcadığı RAM direkt ugulamanıza aktarılacak, Sanal Disk’ten ziyade Host
OS’un Diskine direkt erişiminiz olacak ki Container’daki uygulama daha hızlı çalışacak.

İkinci bir önerim ise Citrix Netscaler olur.
Netscaler VM olarak kurulabiliyor, Loadbalancing ve SSL sertifikalarını üzerinde tutacak
özellikleri var. Lisans ücretide para kazanmaya
başladığınızda tahammül edilebilir.

Şimdi sizin 150 TL’ye sattığınız hizmeti, Container satan başka bir firma aynı donanım özellikleri ile ve Container rahatlığını 75 TL /Ay gibi bir
fiyata satabileceğini söyleyebiliriz kabaca. İşte
değişimi tetikleyecek olan şey de bu.

KISA

KISA

Siber Saldırılara Karşı SOME Adında Ekip Oluşturuldu...
Binali Yıldırım (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı), siber
saldırılar ile mücadele edilmesi amacı ile 372 ekipten oluşan Siber
Olaylarla Mücadele Ekibi (SOME) kurulduğunu açıkladı. Geçtiğimiz
günlerde ülkemize yapılan siber saldırılara SOME ile birlikte mücadele
ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım bu saldırıların yaklaşık 288 milyar
dolarlık bir maliyete sahip olduğunu ve siber saldırıları gerçekleştiren
bu siber saldırganların devletler tarafından uzaktan
kullanıldığını ifade etti.
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LINKEDIN BİR YANA

DİĞER SOSYAL AĞLAR BİR YANA
sibelhos@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/sibelhos

Econsultancy tarafından yapılan bir araştırmaya göre,
Linkedin’de yaptığınız paylaşımlar, Twitter ve Facebook’a oranla 4 kat daha fazla insana ulaşıyor. Facebook ve Twitter için
ayrılan reklam bütçelerini düşünürsek, reklam vermeden bu
şekilde insanlara organik olarak ulaşmak mükemmel bir şey.

Sibel HOŞ
Founder at Miknatıs
Content Agency

Şu an şirketlerin ortalama % 57’sinin Linkedin
şirket sayfası olduğunu düşünürsek ve siz hala
Linkedin’de olmayan şirketlerdenseniz ve sosyal
medyanızı yöneten ajans sizi Linkedin’e yönlendirmiyorsa, aranızdaki ilişkiyi tekrar gözden
geçirmenizi öneririm.
Linkedin kullanıyoruz ama aktif değiliz ya da
strateji belirlemiyoruz diyenler için bugün size
bazı ipuçlarından ve istatistiklerden bahsetmek
istiyorum.

Linkedin
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Linkedin Pazarlama Rehberi: En İyi Uygulamalar

•
Her gün bir paylaşım yapın.
•
25 kelimeden oluşan gönderiler oluşturun.
•
Pazartesi-Cuma günleri paylaşımlarınızı
sabah ile öğlen arasında yapın.
•
Kendi endüstrinizle ilgili güncel bilgileri
paylaşın.
•
İçeriklerinizi liste şeklinde veya ”TOP” (En
iyi) şeklinde oluşturun.

“Şirketlerin ortalama %57'sinin Linkedin
sayfası bulunmakta.”

Linkedin'de
En İyi
Gönderim Sıklığı

Tamami ile Linkedin’in kendi verilerine dayanarak, ayda 20 tane içerik paylaşmak tekil ziyaretçilerinizin
% 60’ına ulaşmak anlamına geliyor.

45

Linkedin’de en iyi içerik türü

Her sosyal ağın kendine has bir kültürü
olduğunu, sosyal medya ile uğraşan herkes artık
biliyor. Facebook’ta paylaştığınız bir içeriğin
Twitter’da hiç etkileşim almamasının sebebi
de bu. Twitter güncel olaylarla entegre olabilen
markaları seviyor, Linkedin kaliteli içeriği, Instagram ise yaratıcı post’larınızı değilde, aslında
sizin kim olduğunuzu gösterdiğiniz fotoğrafları
seviyor.
Bugün konumuz Linkedin pazarlama olduğu
için, bu sosyal ağda insanların gerçekten nelerden hoşlandığına değineceğim.

1-Linkedin’de en çok talep gören içerik
türü: Endüstri öngörüleri

Linkedin verilerine göre, 10 Linkedin
kullanıcısından 6’sı, kendi endüstrileri ile ilgili öngörülerden oluşan içeriklerle ilgileniyor.
Kullanıcılar arasında en popüler içerik türü bu.
Popülaritesi yüksek olan diğer içerik türleri ise:
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•
•
•

% 60 endüstri öngörüleri
% 53 şirket haberleri
% 43 yeni hizmet ve ürünlerle ilgili içerikler

2- Listeli veya En İyi (Top) şeklinde olan
içerikler, daha çok kişi tarafından okunuyor

Şirket güncellemeleri üzerine yapılan bir
Linkedin araştırmasına göre, ”En İyi” (En İyi Sosyal Medya Stratejileri) ya da ”3, 5, 10, 25, 30, 50
veya 100” kelimelerini içeren içerikler, diğerlerine
oranla %40 daha fazla etkileşim alıyor.

3- Link içeren gönderiler, diğerlerine oranla daha fazla etkileşim alıyor
Yine yukarıda bahsettiğim raporda, link ile
paylaşılan gönderilerin diğerlerine oranla % 45
daha fazla etkileşim aldığı saptanmış.

4- Daha fazla yorum mu almak istiyorsunuz? O zaman sorular sorun.
Linkedin’de herhangi bir sektör bilgisi veya

konunun ilgi çekiciliğine göre tabi ki yorumlar yapılıyor. Fakat takipçileri konuşturmaya
yönelik bir hamle yaptığınızda, bu oran % 50’ye
kadar artıyormuş.Artıyormuş demem aslında bu
rakama inanmadığım için. Çünkü bana kalırsa,
Linkedin’de soru sorarak paylaştığımız içerikler kesinlikle diğerlerine oranla % 500 daha
fazla yorum alıyor.

En iyi gönderi sıklığı, uzunluğu ve zamanı

Tamami ile Linkedin’in kendi verilerine dayanarak söyleyebilirim ki, ayda 20 tane içerik
paylaşmak tekil ziyaretçilerinizin % 60’ına ulaşmak anlamına geliyor.

göre değiştiğini söylüyor. Ama yine de ortalama
bir rakam vermek gerekirse; B2B’lerin 16-25,
B2C’lerin ise 21-25 kelimeden oluşan içeriklerinin
etkileşimi daha fazla.
Zamanlamayı nasıl yapmam gerekiyor diye
soruyorsanız, bunu kesinlikle deneme yanılma
yöntemiyle ya da verilerinizi analiz ederek yapmanızda fayda var. Fakat yapılan araştırmalar
Pazartesi ile Cuma günleri paylaşımlarınızı sabah
ile öğlen arasında yapmanızı, gece geç saatlerden kaçınmanızı öneriyor.

** LinkedIn’in en iyi pazarlamacılar listesinde
bulunan kişiler ise günde 3-4 paylaşım yapıyor.
Paylaşımlarınızın uzunluğuna gelince, Compendium‘un yaptığı bir araştırma bunun sektöre
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DÜNYA ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN

EN BÜYÜK 5 SİBER SALDIRI
n.erbas@hostingdergi.com.tr

Geçtiğimiz günlerde Türkiye-Rusya arasındaki yaşanan politik
gerginlik sonrasında başlayan ve yaklaşık 11 gündür süren
siber saldırılar sonucunda internet dünyası oldukça büyük
çapta bir hasar aldı. Türkiye internet alt yapısını oldukça
zorlayan bu saldırılar sonucunda bir çok kullanıcı internet
erişimi sağlayamama ve internet bankacılığı üzerinden işlem
gerçekleştirmeme gibi bir takım sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Nesibe ERBAŞ
Natro Hosting
Uzaktan Destek
Uzmanı

Günlerce süren bu siber saldırı sonrasında özellikle .TR uzantılı alan
adı hakkında söz sahibi protokol olan ODTÜ, yoğun anlamda DDOS
saldırısına uğraması ile birlikte Türkiye'de internet kullanıcılarına ciddi anlamda bir güven ve iş kaybı yaşattı. Örnek olarak siber saldırıya
maruz bırakılan bir bankanın, internet bankacılığı işlemlerini inceleyecek
olursak; sitede saniyede 300 gigabit veri trafiği yaşanırken, normalde
ise saniyede 50 gigabitlik bir veri trafiğinin söz konusu olduğu saptanmaktadır.
Hedef olunduğu anda bilgisayarlar üzerinde veri kaybı, maddi
kayıplar ve prestij kayıbı gibi ciddi anlamda bir çok hasara neden olan
siber saldırı için ise kısaca internet ortamı üzerinden yapılan sanal terör
eylemi olarak tanımlama yapabiliriz. Genel olarak dünyada yaşanan 5
büyük siber saldırıyı ise şu başlıklar altında ele alabiliriz.
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Hedef olunduğu anda bilgisayarlar üzerinde
veri kaybı, maddi kayıplar ve prestij kayıbı gibi
ciddi anlamda bir çok hasara neden olan siber
saldırı için ise kısaca internet ortamı üzerinden
yapılan sanal terör eylemi olarak tanımlama
yapabiliriz. Genel olarak dünyada yaşanan 5
büyük siber saldırıyı ise şu başlıklar altında ele
alabiliriz.
1. Mantık Bombası saldırısı
1982 yılında, CIA için bilgisayar teknolojisi
giderek önem kazanan bir araç haline gelmekteydi. "Mantık bombası" olarak bilinen yöntemle,
ABD bomba gibi her hangi bir savaş ekipmanı
kullanmadan, Sibirya gaz boru hattını patlatmayı
başarmıştır. Nasıl mı? Bilgisayar sistemine eklenen bir kod sayesinde ve bilgisayara ait sistem
yönetiminin aklını kurcalamasını sağlayarak.
2. Epsilon saldırısı
Best Buy, JP Morgan Chase gibi bir çok
şirkete e posta hizmeti sunan Epsilon, alanında
en büyük lider şirketlerden biridir. Mart 2011'de
uğradığı saldırı sonucunda çoğu e-posta adreslerinden oluşan bilgiler saldırganların eline
geçmiştir. Rakamsal olarak incelendiğinde ise
200 milyon dolar ile 4 milyar dolar arasında bir
hasara neden olduğu belirtiliyor.

kişinin kredi kartı bilgisini kaptırmış ve Heartland'a
140 milyon dolarlık bir maliyet çıkarmıştır.
4. Michael Calce
Henüz 15 yaşında olmasına rağmen ''Mafiaboy'' kod adıyla bilinen Michael Demon Calce
büyük şirketere siber saldırılar düzenledi. Aralarında Dell'inde bulunduğu Yahoo, fifa.com,
Amazon, Ebay ve CNN bu saldırılara maruz kalan
başlıca markalar arasındadır. Calce'ın verdiği
zarar ise tahmini olarak 1.2 milyar dolar şeklinde
tahmin ediliyor.
5. Sven Jaschan
Alman Sven Jaschan'ın 2004'de internet üzerinden yaydığı virüs, tüm dünayada milyonlarca
bilgisayara bulaşmış ve Delta Air Lines'a ait bilgisayar sistemlerini tamamıyle devre dışı bırakmıştır. Netsky ve Sasser bilgisayar solucanlarının
yaratıcı olarak da bilinen 18 yaşındaki Sven'in
ele geçirilmesi için Microsoft yüklü miktarda ödül
koymuş ve büyük çapta bir çalışma başlatmıştır.
Uğraşlar sonucu yaklaşık 3 aylık bir sürenin ardından yakalanan Sven'in dünya internet piyasasına verdiği zarar ise tahmini olarak 500 milyon
dolara ulaştığı yönündedir.

3. Heartland Payment Systems
Heartland Payment Systems, güvenli bir ödeme işleme sistemi olmasına karşın 2008 yılında
yapılan bir saldırıda, saldırganlara 100 milyon
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WEB SİTE TASARIMLARINDA
RENK KULLANIMI İPUÇLARI
m.gungor@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/takviyekuvvet

Başarılı bir web tasarımın en önemli unsurlarından biri;
sektöre ve içeriğe uygun doğru renk kombinasyonlarının
kullanılmasıdır. Web tasarımında renk kullanımı, ziyaretçilere
iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve mesajı doğru bir biçimde
iletmek için önemlidir. Bir ziyaretçi sitenize geldiği zaman, 3
ile 7 saniye civarında sitenin görselliğine yoğunlaşır ve kendini
rahat hissetmesi halinde sayfanızda gezinmeye başlar.

Murat GÜNGÖR
Natro Hosting
Müşteri Destek
Uzmanı

Renkler genellikle kişinin duyguları ile ilişkidir, fiziksel ya da zihinsel
durumunuzu etkileyebilir. E-ticaret ile ilgilenen sitelerde müşteri her
zaman ürün ile doğrudan ilişki kurarken rengi kullanır. Yani %75 oran ile
renk sayesinde marka ile bir bağ kurar. Bu bağ sayesinde kullanıcılarda
oluşan algısal durumlara göre satın alma eylemi gerçekleşmiş olur.
Örneğin; birçok yemek firması kırmızının iştah açıp açlık uyandırdığını düşünür ya da birçok e-ticaret sitesinde satın al butonları kırmızı
ya da turuncudur. Bunun nedeni ise turuncunun insanda zenginlik hissi
uyandırması ve satın alma dürtüsünü tetiklemesinden kaynaklanır.
Hepimizin bildiği satış siteleri hepsiburada.com, amazon.com, bimeks.com.tr turuncuyu – mediamarkt.com.tr, gold.com.tr ise kırmızıyı
kullanır.
Kullanılan renkler; iyi hissettirmek, enerji vermek, rahatlatmak, tatmin
etmek, güven vermek ve bunun gibi birçok dürtüleri harekete geçirmek
amacıyla kullanılmalıdır.
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Ünlü renk psikoloğu Jill Morton başarılı bir
renk tasarımı için dört altın kuralı şu şekilde
belirtiyor.
1. İki veya üç renk kullanın
2. Aynı aileden renkleri bir arada kullanın
3. Renk zıtlıklarını Deneyin
4.Okunurluk için doğru kontrastı yakalayın
Web site tasarımınızda işe koyulduğunuzda, firmanızın logosu var ise ana renkler olarak
bunları seçmelisiniz. Daha sonra, web sitenizin
hitap edeceği sektöre göre, bu renklere uyacak
diğer yan renkleri belirlemeniz uygun olacaktır.
En fazla 4 adet renk seçimi kullanmayı prensip
haline getirmenizi öneririm.
Örneğin HTML5 logomuz için turuncu renge
ek olarak şu renkleri kullanabiliriz.

Önemli noktaları vurgulamak, bir his uyandırmak veya görsel ilgi oluşturmak için zıtlıklar
kullanabilirsiniz. Bu dikkat dağınıklığına, göz
yorgunluğuna sebep olmayacaktır. Örneğin
aşağıda vurgu için renk kullanımına örnek
sağlanmıştır.

Menülerimizde, resim arka planlarımızda ve
birçok yerde zıt renk kullanımını sağlayabiliriz.
Kullanıcılarımızın web sitemizi kullanırken aradığı
menüyü rahatlıkla bulması için zıt renklerden kullanabiliriz. Örneğin ekleme butonunun rengi farklı
ve uyumlu bir renk olduğunda rahat görme imkânı
sunmaktadır.

Tasarımlarınızda renk kullanımlarınıza anlam
katmak için renklerin dilini öğrenmeniz yararlı
olacaktır. Bazı renklerin dünya genelinde kabul
görmüş özellikleri şu şekildedir;
Mavi : Sağlamlığı, uyumu, barışı, sükûneti,
sakinliği, birliği, güveni ve inancı temsil eder.
Siyah : Gücü, kültürü, resmiyeti, zarafeti, zenginliği, gizemi, korkuyu, kötülüğü temsil eder.
Yeşil : Tabiatı, sağlığı, yeniliği, gençliği, enerjiyi , bereketi, cömertliği, kıskançlığı temsil eder.
Sarı : Neşeyi, mutluluğu, iyimserliği, idealistliği, hayal gücünü, umudu, güneş ışığını temsil
eder.
Turuncu : Enerjiyi, dengeyi, sıcaklığı, hevesi,
coşkunluğu, gösterişi temsil eder.
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E-TİCARET SİTENİZ SİZE NASIL
DAHA FAZLA KAZANDIRABİLİR?
emindogu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/emindogu

Bir önceki yazım olan E-Ticaret Sitenize Ücretsiz Sahip Olun isimli
makalede işinizi nasıl internete taşıyabileceğinizden bahsetmiştim. Bu
yazımda da kurulum sonrası e-ticaret sitenizi işletirken nelere dikkat
etmeniz gerektiğinden, maddeler halinde bahsedeceğim.

Emin DOĞU
Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni
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Kurduğunuz ve büyük beklentiler içerisinde olduğunuz e-ticaret sitenizden hedeflediğiniz gibi en iyi geri dönüşümü alabilmek için bazı konularda dikkatli ilerlemeniz ve optimizasyonları doğru yapmanız gerekiyor.
Şimdi bunları başlıklar halinde sıralayarak özetleyeceğim;
Kullanılan renkler; iyi hissettirmek, enerji vermek, rahatlatmak, tatmin
etmek, güven vermek ve bunun gibi birçok dürtüleri harekete geçirmek
amacıyla kullanılmalıdır.

Kategorilendirme : Sitenizdeki ürünlerin
çeşitliliğine göre doğru ve kullanıcıyı ilgili ürünlere
yönlendiren bir kategori sistemi oluşturmalısınız.
Alakalı ürün gruplarını belirleyeceğiniz kategorilerin altına gruplandırarak sitenizde düzenli bir yapı
oluşturabilirsiniz. Birbiri ile alakalı ürünlerin bir
araya geleceği kategoriler sayesinde müşterileriniz ürünlere kolayca ulaşabilecek, aradığı ürünün
yanı sıra benzer ürünleri de görme ve inceleme
şansı elde edebileceklerdir. Kategorilerinizin
düzensiz olması halinde ürünlerinize ulaşımı zorlaştırarak, satış oranını da aynı ölçüde olumsuz
yönde etkileyebilirsiniz. Bu sebeple bu aşamada
dikkatli olmalısınız.
Ürün Başlığı ve Açıklaması : Mağazanıza
yeni ürün eklerken en dikkat etmeniz gereken
alanlardan ikisi de başlık ve ürün açıklamasıdır. Ürün başlığınızın sade, çok uzun olmayan
ve ürünü tanımlayan bir şekilde olmasına özen
gösterin.
Belirleyeceğiniz başlık, arama motorlarında
ve sitenizin bir çok alanında görüntüleneceği
için düzgün olmalıdır. Ürün açıklaması alanına,
ürününüz ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler içeren bir metin ekleyiniz.
Müşterileriniz, alacağı ürün hakkında yeterli
bilgi alamaz veya eksik bilgi ile karşılaşırsa farklı
sitelerde araştırmaya koyulacaktır ve siz de müşteri kaybetmiş olacaksınız.

Ürün Fotoğrafları : Ürün ekleme işlemindeki
en önemli konulardan birisi de ürün fotoğrafıdır.
Müşterileriniz ürünü görsel olarak görüntülemek
ve hatta fotoğrafı büyüterek incelemek isteyeceklerdir. Bu sebeple ürün sayfanızda en az 2 veya
3 adet fotoğraf bulunması ve ürününüzün ambalajı, içeriği vb. görüntüler içermesi etkili olacaktır. Fotoğraf eklerken, düzgün çekilmiş olması,
ürünün açık ve net bir şekilde görülebiliyor olması
ve ürünün kendisine ait olması önemli faktörlerdir.
Etiketler ve Meta Bilgileri : Ürününüz ile
alakalı olan etiketleri tanımlamayı unutmayın,
ayrıca meta kelimeleri ve meta açıklaması
alanlarını doldurmanız da arama motorlarında
ürününüzün düzgün ve ilgi çekici bir şekilde
yayınlanmasını sağlayacaktır. Bu da sitenize
ziyaret oranını arttıran bir etken olacaktır.
SEO & Link Yapısı : E-ticaret sitenizin SEO
ayarlarını aktif edip düzenlemeniz önemli bir
adım olacaktır. Böylece sitenizin linkleri ürün
isimleri şeklinde çalışmaya başlayacak, arama
motorlarında öne çıkmanızı ve ziyaretçi çekmenizi sağlayacaktır. Bu alan aslında bir nevi
ürün başlığı ile bağlantılıdır çünkü ürüne ait
belirleyeceğiniz SEO kelimesi, başlık ile bağlantılı
hatta aynı ve çok uzun olmayan bir yapıya
sahip olursa daha anlaşılır olacaktır. Bu sayede
ürününüzün yer aldığı sayfanın adresi örnektekine benzeyecektir

69

Marka İsimleri : E-ticaret sitenizde satışını
yaptığınız ürünlerin markalarını “Üreticiler”
alanına kaydederseniz, ürün eklerken detay
ekranında ilgili markayı da seçerek, ürün bilgilerine ekleyebilirsiniz. Bu sayede o marka
ismine tıklandığında veya sitenizde ilgili marka
adı aratıldığında bağlantılı tüm ürünler listelenecektir. Bu da daha iyi dönüşüm almanıza katkı
sağlayacaktır.
Benzer Ürünler : Ürün eklemesi yaparken,
benzer ürünler seçeneğine alakalı ürünleri de
ekleyerek ürün sayfasında gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede müşterilerinize ek ürün
önerisi de yapmış olur ve sipariş toplamının
yüksek olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin
eklediğiniz ürünün “Ahududu Reçeli” olduğunu
varsayalım, benzer ürünler kısmına da “Çilek
Reçeli” , “Vişne Reçeli” , “İncir Reçeli” vb. diğer
ürünlerini de tanımladığınızda, reçel alacak olan
müşterinize diğer reçel çeşitlerinizi de göstermiş
olursunuz ve ilgisini çekersiniz.
Ödeme Seçenekleri : Sitenizden alışveriş
yapan müşterilerinize alternatif ödeme yöntemleri sunabiliyor olmanız çok önemlidir. Alışveriş yapmaya karar vermiş ve ödeme aşamasına
kadar gelmiş bir kişi, ödeme seçeneği sebebiyle
siparişini yarıda bırakabilir. Bu sebeple siteni-
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zde en az 2 farklı ödeme seçeneği sunabiliyor
olmanız gerekmektedir. Eğer bir kredi kartı sanal
pos altyapınız yok ise ilk etapta Havale/EFT ödeme seçeneği ekleyebilirsiniz ancak havale yapmayan/yapmak istemeyenler müşterileriniz için
alternatif sunabiliyor olmanız size avantaj sağlayacaktır. Kapıda Ödeme seçeneği en çok tercih
edilen yöntemlerden biridir ve müşteri ürününü
teslim alırken dilerse nakit dilerse kredi kartı ile
ödeme yapabileceği için bu seçeneği daha çok
tercih edecektir. Kapıda ödeme hizmetini bir çok
kargo şirketi vermektedir, bu konuda kısa bir
araştırma yaparak sonuca ulaşabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kargo Seçenekleri ve Fiyatlandırması :
Satın alma işlemini sonuçlandırırken sunacağınız
kargo ve teslimat seçenekleri, müşterilerinizin
o aşamada siparişini tamamlamasını veya
vazgeçmesini etkileyen önemli bir unsurdur. ETicaret sitenizde kargo ücretlerinizin çok yüksek
olması durumunda, alınan ürün tutarı ile birlikte
toplamda çok yüksek bir meblağ ortaya çıktığı için
alışverişten vazgeçilebilecektir. Bu sebeple ülkemizde hizmet vermekte olan kargo şirketlerinin
gönderim ücretleri hakkında kısa bir araştırma
yaparak, hatta teklif isteyerek sizin için en uygun
çözümü tercih etmeniz ve müşterilerinize uygun
kargo seçenekleri sunmanız önem arz etmektedir.

Puan (Sadakat) Programı : Birçok online
alışveriş sitesinde bulunan bu özelliği kendi
sitenize de uyarlayabilirsiniz. Müşterilerinizin
sitenizden yapacağı alışverişlerde belirleyeceğiniz oranlarda puan kazanmalarını sağlayabilirsiniz. Kazandıkları puanlar karşılığında sitenizden
alışveriş veya indirim hakkına sahip olabilirler.
Böylece bir sadakat programı oluşturarak sürekli çalıştığınız, sizi tercih eden müşterilerden
oluşan bir portföyünüz olacaktır.
Hediye Çeki : Çoğu zaman bir arkadaşınıza
veya yakınınıza e-ticaret siteleri üzerinden hediye alırken ne alacağınızı seçmekte zorlanırsınız
ve onun ilgisini çekecek, işine yarayacak bir şey
almak için strese bile girersiniz. Böyle durumlarda hediye çekleri en işe yarayan hediye türlerinden birisidir. Bu noktada müşterilerinizin yakınlarına veya arkadaşlarına hediye etmek için
hediye çeki alabilmelerini sağlamanız da size
ekstra avantaj sağlayacaktır. Böylece müşterileriniz ödeme yaparak, daha sonra o tutar karşılığı

alışveriş yapabilmek için hediye çeki satın alacak
ve diledikleri zaman sitenizden alışveriş yaparak
ödeme işlemini mevcut hediye çekleri ile gerçekleştirebileceklerdir.
Üstte bahsettiğim temel maddeler ile ilgili gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları gerçekleştirdiğinizde, alışveriş siteniz daha düzenli, işlevsel, dikkat
çekici ve tercih edilebilir olacaktır. Ziyaretçilerinize, mümkün olduğu kadar seçenek, avantaj ve
kolaylık sağlarsanız, onların müşteriye dönüşme
olasılığı da bir o kadar yüksek olacaktır.
Ayrıca bu düzenlemeler sonrası arama motorları ve çeşitli platformlarda da fark ediliyor ve
öne çıkıyor olacaksınız. Bu da sizin Google’da üst
sıralara yükselmenizi, daha fazla tercih edilmenizi
ve dolaylı olarak sitenize daha fazla ziyaretçinin
gelmesini sağlayacaktır. Sitenize gelen ziyaretçiler de aradıklarını kolayca bulduğunda sunduğunuz hizmet avantajları ile birlikte satın alma kararı
verme oranları da yüksek olacaktır.
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PDF dosyaları üzerinde, küçültme, dönüştürme, bölme, birleştirme, döndürme,
şifreleme ve şifre kaldırma gibi 14 farklı işlem gerçekleştirebileceğiniz bir web aracı.
Türkçe dil seçeneği de sunan servis, tüm işlemleri ücretsiz ve basit arayüzü ile
oldukça hızlı gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.
Servisi kullanmak için altta yer alan “Siteyi Ziyaret Et” butonuna tıklayabilirsiniz.

www.smallpdf.com
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quip.com/intl/tr

Web üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerinizi, ekip olarak koordine içerisinde takip
edebilmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir uygulama. Windows, Android ve
IOS uygulamaları da olan uygulamanın kendi içerisinde oldukça gelişmiş düzenleme
ve bildirim özellikleri ve iletişim araçları mevcut. Servis 10 kişiye kadar ücretsiz
kullanılabiliyor.
Servisi kullanmak için altta yer alan “Siteyi Ziyaret Et” butonuna tıklayabilirsiniz.

www.quip.com
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