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AFRINIC Bölgesindeki IPv4 Politika Önerileri
ccTLD Olay Müdahale
Topluluğu TLD-OPS'e
Katılımlar Başladı!
TLD-OPS topluluğunun
amacı, dünya çapındaki ülke
kodu üst düzey alan adı
(ccTLD) operatörlerinin olay
müdahale becerilerini işbirlikçi bir Şekilde kuvvetlendirmektir. TLD-OPS posta listesi, ccTLD'ler için bir iletişim
bilgi deposu işlevi taşımakta.
Aboneler düzenli olarak,
abone olunan tüm ccTLD'ler
(293 ccTLD'nin 170'i katılmış
durumda) hakkında genel
bir bakışı ve olay müdahale iletişim bilgilerini içeren
bir e-posta alıyorlar. ccTLD
operatörleri bu listeyi aynı
zamanda meslektaşlarıyla
güvenlik uyarılarını paylaşmak ve İnternet Tahsisli
Sayılar Otoritesi (IANA) ve
ICANN güvenlik ekibinden
uyarılar almak için kullanırlar.

Orta Doğu Ağ Operatörleri Grubu (MENOG) bölgedeki ağ
operatörlerinin temel operasyonel sorunları tartıştığı ve bölgede İnterneti büyütme amaçlı bilgi ve uzmanlıkların paylaşıldığı
bir forumdur. MENOG16 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul,
Türkiye'de yapılacak. Forum kayda açıldı. Ayrıca, forumun
başlangıcından önce 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek,
katılımı isteğe bağlı olan öğretici etkinlikler de bulunuyor. MENOG16 ve öğretici etkinlikler ücretsiz olmakla birlikte herkesin
katılımına açıktır.

ICANN Afrika'da Ofis Açıyor
ICANN, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Nairobi,
Kenya'da bir katılım ofisi açacağını ICANN55'te
memnuniyetle duyurdu. Nairobi ofisi Afrika için
ana katılım merkezi olarak görev yapacak ve
ICANN'i kıtada fiziksel olarak temsil edecek.
Ofis üç çalışanı destekleyecek ve bölgede katılım
için bir odak noktası olacak. Konum ve açılış tarihi
bilgisi yakın zamanda duyurulacak.

MENOG16 İçin Kayıtlar Başladı

TLD-OPS tüm ccTLD'ler
için açıldı. Detaylar ve katılım
hakkında bilgi için tıklayın.
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Orta Doğu Ağ Operatörleri
Grubu (MENOG) bölgedeki
ağ operatörlerinin temel operasyonel sorunları tartıştığı
ve bölgede İnterneti büyütme
amaçlı bilgi ve uzmanlıkların
paylaşıldığı bir forumdur.
MENOG16 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul, Türkiye'de

yapılacak. Forum, kayda
açıldı. Ayrıca, forumun başlangıcından önce 22-23 Mart
tarihlerinde düzenlenecek,
katılımı isteğe bağlı olan öğretici etkinlikler de bulunuyor.
MENOG16 ve öğretici etkinlikler ücretsiz olmakla birlikte
herkesin katılımına açıktır.

Mobil Teknolojiler Günü 6 Nisan'da Gerçekleşecek

Mobil iş çözümleri konusunda 24 yıldır sektörde hizmet veren Univera, hizmetlerinin yanı
sıra bu yıl 15’inci kez düzenleyeceği Mobil Teknolojiler Günü
etkinliği ile de birçok teknoloji
üreticisi ve kullanıcısını biraraya
getirecek. İş süreçlerini iyileştiren yeni teknolojilerin konuşulduğu etkinlikte, katılımcılar,
teknoloji kullanıcılarının deneyimlerinden faydalanacak.
Bu sene Zebra Technologies’in Ana Sponsor olacağı
etkinlikte, Çaykur, Torku, Adel
Kalemcilik, La Lorraine, Riot
Games gibi farklı sektörlerde
hizmet veren firmalar konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmalarında, özellikle saha
satış&dağıtım, sahadan bilgi
toplama ve depo yönetimi gibi
iş süreçlerini teknoloji ile nasıl
yönettiklerini ve deneyimlerini
anlatacaklar.
CNN Türk Ekonomi Müdürü
Emin Çapa da etkinliğin özel
konuşmacısı olarak yer alacak.
Konuları farklı bakış açısı ile
ele alan Çapa, MTG’de de iş
dünyası ile akıllı sistemlerin
şirket ekonomisine ve gelişimine katkılarını keyifli anlatımıyla
paylaşacak.

Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin: “Mobil Teknolojiler
Günü, bizim için olduğu kadar
artık katılımcılar için de çok
önemli bir etkinlik haline geldi.
Katılımcılar hem çözümlerle ilgili
gelişmeleri ve yenilikleri öğreniyor hem de benzer iş süreçlerine
sahip firmalardan deneyimlerini
dinliyor, fikir alışverişi yapabiliyor. Biz de birçok sektör temsilcisinden, sahada ve depodaki iş
süreçleri için ihtiyaçlarını öğrenme ve ürünlerimizi buna göre
geliştirme fırsatı buluyoruz.Bu yıl
15’inci kez gerçekleştireceğimiz
MTG tam anlamıyla geleneksel
bir etkinlik haline geldi. geleneksel taraflarını koruyarak, her
geçen yıl yeni detaylarla da
zenginleştiriyoruz. Son yıllarda
etkinliğimizde yer verdiğimiz özel
konuşmacı bölümü de katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu yıl da iş dünyasının
yakından takip ettiği CNN Türk
Ekonomi Müdürü Emin Çapa’yı
ağırlayacağız. Emin Çapa,
konuşması ile eminim sürekli
içinde olduğumuz konulara farklı
açılardan bakacağız ve anlatımıyla da keyifli dakikalar geçireceğiz.” diyerek bu yıl da dolu
bir etkinlik olacağının sinyalini
verdi.

BTK'ya Tüketici Özel
Ödülü Verildi
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın düzenlediği
19. Geleneksel Tüketici
Ödülleri Töreni 17 Mart
2016’da Ankara’da yapıldı. Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal
haklarını kullanmaları
konusunda özendirilmesi,
tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların
teşvik edilmesi, tüketici
hukuku veya tüketicinin
korunması ile ilgili bilimsel
çalışmaların özendirilmesi
amaçlarıyla verilen “Geleneksel Tüketici Ödülleri”
nde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK),
“Elektronik Haberleşme
Sektöründe Şeffaflığın
Artırılması ve Tüketici
Haklarının Güçlendirilmesi Konusunda Yapılan
Çalışmalar” başlıklı çalışma ile “Tüketici Özel
Ödülü”ne layık görüldü.
Kurum adına ödül, Kurul
Üyesi Sayın Figen Kılıç’a
takdim edildi.

Bakan Binali Yıldırım: Güvenli Kamu Ağı Oluşturulacak!
Siber saldırılar tüm ülkeler olduğu gibi ülkemizde de büyük sıkıntılar yaratmaktadır.
Geçtiğimiz dönemlerde kamu kurumlarına
ve bankalara yapılan saldırılar, siber saldırıların
ülkemize ne kadar zarar verebilecek potansiyelde olduğunu gözler önüne sermiştir.
Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama
yapan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, 2012 yılında kurulan
Siber Güvenlik Kurulu’nun geçtiğimiz Şubat
ayında toplandığını belirterek, siber güvenliğin
artık ülke güvenliğine eşdeğer olduğunu kaydetti.
Küçük bir casus yazılım ile büyük alt yapılara
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ciddi tahribatlar verebilen bu saldırılar hakkında
açıklama yapan Bakan Binali Yıldırım; “Elektrik,
doğalgaz, finans, ulaşım sistemi gibi günlük
hayatta ihtiyacınız olan her şey tahrip edilme
riski taşıyabiliyor. Onun için güvenlik duvarlarını
güçlendirmemiz lazım” dedi.
Yakın zamanda bir “Güvenli Kamu Ağı” oluşturulacağını belirten Yıldırım, Bazı kritik iletişim
ve bilgi akışında özel bir ağ kuruyoruz.
İntranet gibi, açık sistem değil, kapalı sistem
çalışacak. Ülke çapındaki bütün kurumlar bu
ağdan haberleşecekler” dedi.

TR Uzantılı Alan Adları, ODTÜ’den BTK’ya Devrediliyor
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, son dönemde yaşanan siber saldırılardan sonra ODTÜ’deki güvenlik zafiyetini gözler
önüne serdiğini belirterek, alan adlarının ODTÜ’den BTK’ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumuna) devredilmesi için gerekli görüşmelere
başlandığını bildirdi.
90’lı yılların başında Türkiye’nin internet ile
tanışmaya başladığını ve bu dönemde .tr alan
adı uzantılarının ODTÜ’ye verildiğini belirten Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Gerçekleşen
son siber saldırılar ODTÜ‘de güvenlik açıklarının
fazla olduğunu gösterdi. Bakanlık ve BTK olarak

devreye girdik ve bu saldırıları kısa sürede bertaraf ederek büyük zarar olmamasını sağladık.
Finans sektörü özellikle ciddi atak altındaydı. Ortak çalışmayla savuşturduk ama tehlike geçmiş
değil. Bütün alan adlarının BTK‘da toplanması
için geçtiğimiz yıllarda bir düzenleme yaptık.
Alan adlarının ODTÜ‘den BTK‘ya devredilmesi konusunda hala görüşmeler sürüyor. Bir
araya getirebilirsek siber tehditlere karşı savunma şansımız daha fazla olur. Güvenlik açıklarını
tespit etmemiz kolaylaşır. Yoksa biz meraklısı
değiliz, kim işletirse işletsin. Önemli olan bu
işletmeyi yaparken siber tehditlere karşı gerekli
tedbirlerin alınmasıdır.”
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Apple & FBI Kavgası, Teknoloji Sektörünü İkiye Böldü
Yakın zamanda pek çok yerde gördüğümüz
Apple-FBI kavgası, teknoloji sektörüne yön veren isimleri ikiye böldü. Facebook’un kurucusu
Mark Zuckenberg, Dünya Mobil Kongresindeki;
“"Şifre sistemini atlamak için açılacak bir arka
kapının ne güvenliği arttıracağını, ne de doğru
bir adım olacağını düşünmüyorum" sözleri ile
Apple’a destek verirken, Microsoft Kurucusu Bill
Gates ise; “Bu farklı bir olay.
Basit bir şeyler istenmiyor. Kişisel bir şeyler
isteniyor." sözleri ile daha önce Apple’a verdiği
destekten bir adım geri geldiği görülmektedir.
Apple’ın FBI’ın isteklerini yapmamasında
kişisel verilerin güvenliğinin yanı sıra bir başka
durum daha var. Eğer Apple, FBI’a bir arka kapı
açıp, verilere ulaşması için müsaade ederse,
bu diğer ülkelerle de bilgi paylaşması anlamına
gelecek. Bu konudaki en son örneklerden biri
Çin. Çin hükümeti geçtiğimiz yıl, ülkede satılan

10

tüm bilgisayar ve telefonların şiflerine ulaşmak
istediğini belirtmiş ancak ticaret gruplarından
gördüğü baskı neticesinde geri adım atmıştı.
Apple’ın FBI için bilgilere ulaşacak bir yol açması,
Çin hükümetini yeniden harekete geçirebilir.
Bu konuda en enteresan açıklama Güvenlik Uzmanı McCafee’den geldi. McCafee, eğer
kendisine 3 hafta verilirse şifreyi kırabileceğini,
aksi bir durumda televizyona çıkıp ayakkabılarını
yiyeceğini açıkladı.
FBI ne kadar haklı, Apple bu güvenlik olayını
çok mu abartıyor, ilerleyen zamanlarda bu konu
nasıl sonuçlanır bilinmez.
Ancak bu konu, FBI’ın saldırganın bilgilerine
ulaşmak istemesinden çıktı, Apple’ın “kullanıcı
güvenliği” temalı viral bir reklam kampanyasına
dönüşmeye başladı.

.istanbul ve .ist Alan Adı Uzantıları Büyük İlgi Gördü!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş tarafından ilk olarak global markalar için
açıklanan .istanbul ve .ist düzey alanları dünyanın dev markalarından büyük ilgi gördü.

Googlemaps, Facebook, Amozon, Blogger,
İnstagram, Turkcell gibi birçok dünya devi marka
bu sürede .istanbul ve .ist alan adı uzantılarının
sahibi oldu.

BBC, BMW, Versace, Whatsapp, Apple,
Google, Youtube, Gmail, Chrome, Googlemaps,
Facebook, Amozon, Blogger, İnstagram, Turkcell başta olmak üzere birçok dünya devi marka
bu sürede .istanbul ve .ist alan adı uzantılarının
sahibi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş. tarafından internette hizmete sunulan
.istanbul ve .ist üst düzey alanları dünya markalarından yoğun ilgi gördü. 27 Ocak'ta İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk ve tek alan adı
uzantıları .istanbul ve .ist. ilk olarak global markalara açılmıştı. Medya A.Ş. 26 Şubat'ta sona
eren .istanbul global markalar dönemini dünya
devleriyle kapattı. BBC, BMW, Versace, Whatsapp, Apple, Google, Youtube, Gmail, Chrome,

Medya A.Ş. Genel Müdürü Bekir Kaplan, global markalar için açıkladıkları dönemi çok yoğun
geçirdiklerini söyledi. Günde 300'e yakın başvuru
aldıklarını belirten Kaplan, "İnanıyoruz ki işletmelerden organizasyonlara ve bireylere .istanbul ve
.ist alan adı sahibi her kurum, İstanbul'un sağladığı prestij, görünürlük, güvenilirlik ve değerden
potansiyel olarak faydalanacak, İstanbul'un güçlü
marka değerini dijital adreslerine taşıyacak ve
.istanbul ve .ist, dünya çapında çevrimiçi kimlikleri İstanbul markası ile güçlendirecek" dedi.
.istanbul ve .ist yeni üst düzey alanlarının, İstanbul'un ticaret ve turizm alanındaki avantajlarını
da küresel ölçekte yaygınlaştıracağını söyleyen
Kaplan, 2016 sonuna kadar 100 bin kullanıcı
hedeflediklerinin altını çizdi.
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Siber saldırılara karşı Türkiye’de bir ilk: Savunma Teknolojileri
ve Mühendislik A.Ş.(STM) ‘SİBER FÜZYON MERKEZİ’ kuruyor
Siber güvenlik önlemleri konusunda yaptığı
çalışmalar ve yayımladığı ra-porlarla adından
sıkça söz ettiren STM Savunma Teknolojileri
ve Mühen-dislik A.Ş. (STM), yine bir ilke imza
atacak. STM’nin Ankara’da kuracağı ve dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Siber Füzyon
Merkezi’yle Türkiye, henüz ortaya çıkmamış
siber saldırı tehditlerini önceden tespit edebilecek bir güce kavuşacak.
Yüksek mühendislik teknolojilerini 25 yıllık
tecrübesiyle birleştiren STM, yeni nesil siber
güvenlik merkezi olarak nitelenen ve sadece
birkaç ülkede bulunan ‘Siber Füzyon Merkezi’ni
Türkiye’de kurmak için kolları sıvadı. Son yıllarda
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artan siber tehditler, saldırganların kullandığı yeni
ve karmaşık yöntemlerle artık boyut değiştirdi.
Günümüzde sadece tehdidin değil; saldırının
ken-disini bile tespit etmek çok zor hale geldi.
Bu saldırılara karşı geleneksel güvenlik yak-
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laşımları ise yetersiz kalıyor. Dünyanın pek çok
ülkesinde bulunan ve son zamanlarda ülkemizde
de gündeme gelen siber güvenlik merkezleri, yalnızca bilinen bir siber teh-didi, saldırı
gerçekleştiği anda devreye girerek engellemeye
çalışıyor.
Siber güvenlik alanındaki son çalışmalar ise,
siber tehditleri daha saldırı gerçekleşmeden
engellemek üzerine inşa ediliyor. Peki, bu nasıl
gerçekleşiyor?

Siber Füzyon Devrede

Fizikte, iki elementin nükleer reaksiyonla bir
araya gelip daha ağır bir element oluş-turması
manasında kullanılan ‘füzyon’ artık siber güvenlik
teknolojilerinin de günde-minde yer alıyor. Benzer şekilde siber füzyon, farklı kaynaklardan gelen
verilerin birleştirilip, yapay zekâ algoritmalarıyla
analiz edildiği ve devamında makine öğrenmesi
denilen mekanizma kullanılarak anlamlı hale

getirildiği yeni nesil bir yaklaşım olarak
karşımıza çıkıyor. Çok farklı disiplinleri bir
araya toplayan bu yöntem, siber tehdit istihbaratı sayesinde topladığı parametreler arasında
ilişki kurarak, tehdidi çok önce-den tespit etmeye ve böylece daha saldırı gerçekleşmeden
hazır olmaya yönelik pro-aktif bir metot olarak
tanımlanıyor.
Konu hakkında bilgi veren STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, “Fizikteki füzyonun siber
uzaya uyarlanmış versiyonu olan siber füzyon, yeni nesil siber savunma konsepti ola-rak
tanımlanabilir. Klasik siber güvenlik konsepti, bir
sistemi siber saldırılara karşı gözetleme ve saldırı olduğu anda, eğer tespit edebilirse saldırıyı
engellemeye çalışma şeklindedir, yani tamamen
reaktif yaklaşımın bir ürünüdür ve kullanılan veri
tabanında olmayan yeni tehditlere karşı etkisizdir.
Yeni nesil konsept ise pek çok kaynaktan gelen verileri yapay zeka mekanizmaları ile füzyona tabi tutarak saldırı gerçekleşmeden saldırıdan haberdar olmaya, saldırının karakteristiğine
göre savunma operasyonunu otomatik olarak
kurgulamaya ve saldırı gerçekleştiği anda da
saldırıyı püskürtmeye dayalı, çok katmanlı, çok
disiplinli bir çözüm olup, şu anda çok az sayıdaki
gelişmiş ülke tarafından kullanılmakta. Mühendislerimiz tarafından özgün olarak geliştirilen bu
inovatif ve oldukça etkili sistemin, ülkemiz için
çok faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye'ye Güç Katacak

STM’nin önümüzdeki ay Ankara’da faaliyete
geçireceği Siber Füzyon Merkezi sayesin-de,
artık sadece bilinen siber tehditler değil, henüz
ortaya çıkartılmamış, gelişmiş karmaşık metotlar
kullanan yeni tehditler de saldırıdan önce tespit
edilebilecek ve önlem alınabilecek.
STM’nin Siber Füzyon Merkezi’nde; zafiyet
yönetimi, siber tehdit istihbaratı, tehdit savunma
operasyonu, siber harekât merkezi ve olay müdahale yö-netimi yetenekleri, özellikle üst seviye
yöneticilerin siber olayların yönetiminde insiyatif almasına imkân sağlayacak yenilikçi harp

oyunları yöntemleriyle birleştirilerek mo-dern bir
siber güvenlik yaklaşımının uygulanmasına imkân
sağlanacak.
STM Siber Füzyon Merkezi’nde sadece siber
güvenlik uzmanları değil; büyük veri, veri bilimi,
istatistik, matematik, doğal dil işleme, görüntü ve
ses işleme gibi farklı disip-linlerden uzmanlar da
görev alacak. Her yönüyle ilk olacak bu merkez,
siber saldırılara karşı Türkiye’nin önemli bir gücü
olacak.
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Nevzat Aydın’dan girişimcilere tavsiyeler:
“Girişimcinin dilinden anlayan hukukçularla çalışın”
E-Hukuk Derneği’nin düzenlediği E-Hukuk Sohbetleri’nin 3. ayağında konuşan
Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, Türkiye’deki hukuk sisteminin girişim ekosistemine “Destek mi yoksa engel mi?” olduğu konusunu bilgi ve tecrübeleri ışığında değerlendirdi.

Hızla değişen teknolojinin yön verdiği
günümüzde, hukuki yapının da bu hıza ayak
uydurması gerekliliğinden yola çıkarak kurulan
E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği (E-Hukuk
Derneği) bu yoldaki faaliyetlerine E-Hukuk Sohbetleri ile devam ediyor.
18 Şubat Perşembe günü İstanbul’da girişim
destekleme platformu StartersHub’ta 3’üncüsü
gerçekleştirilen etkinliğin bu seferki konuğu Yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın idi.
Aydın, katılımın ücretsiz olduğu sohbette
girişimci ve yatırımcı gözüyle Türkiye’deki
hukuk sisteminin girişim ekosistemine “Destek
mi yoksa engel mi?” olduğu konusunu bilgi ve
tecrübeleri ışında değerlendirdi.
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"İşini iyi yapan ve sizi anlayan hukukçularla
çalışın"

Girişimci ve yatırımcı olarak kariyeri boyunca pek çok tecrübe edinen Nevzat Aydın,
hukukçulara, girişimciler için hızın ne kadar
hayati bir öneme sahip olduğunu anlamaları,
çalıştıkları girişimcinin sektörü ile hukuki
süreçleri yorumlayıp, "girişimcinin dilinden
anlaması" tavsiyesinde bulunurken girişimcilere
ise "İşini iyi yapan ve sizi anlayan hukukçularla çalışın" tavsiyesinde bulundu.Ülkemizdeki
hukuk sisteminin özellikle teknoloji konusunda
gerçekleşen yeniliklere geç ayak uydurduğunu
belirten Aydın, 15 yıllık iş yaşamında kendisinin
de zaman zaman yaşadığı hukuki problemleri
dinleyicilerle paylaştı.

Dinleyicilerin %40'ını hukukçuların
oluşturduğu söyleşide Nevzat Aydın, ülkedeki
girişimlerin çok daha artmasını temenni ettiğini
ve hukuki süreçlerin girişimci adaylarının
gözlerini korkutmaması gerektiğini söylerken Türkiye’de hukuk sisteminin teknolojik
gelişmelere ayak uydurmasının önemine de
değindi.

"Çocuğumun doğumundan sonra
hayatımdaki en mutlu gündü!"

Yemeksepeti.com'un satışından sonra 27
milyon doları şirket çalışanı 147 kişiye dağıtarak
kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Nevzat
Aydın, konuyla ilgili olarak "Satıştan gelen para
benim hesabıma yattığında değil, bu paranın
insanların hesaplarına yattığı gün daha çok
sevindim. Çocuğumun doğumundan sonra

hayatımda en mutlu olduğum gündü. Biz şirketi
hep birlikte bugünlere getirdik, bu işi beraber
başardık." şeklinde konuştu.
Aydın, şirketlerde işten ayrılan çalışanların
yaklaşık %30 oranında işe iade davası açtığını
ancak Yemeksepeti.com olarak şimdiye kadar
bu hususta tek bir davayla bile karşı karşıya
kalmadıklarını belirterek, çalışanları ile ilişkisine
verdiği önemin bir kez daha altını çizdi.
Nevzat Aydın tarafından 2001 yılında kurulan
Yemeksepeti.com 2015 Mayıs ayında 589 milyon
dolar gibi yüksek bir meblağa Delivery Hero’ya
satılmış ve bu satış Türkiye tarihinin en büyük
internet satışı olmuştu. Satış sonrası şirketteki
CEO’luk görevine de devam eden Aydın, halen
bu görevini yürütmektedir.
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Dünyaca Ünlü İsimler "Giveback Gala" Etkinliğinde
Girişimcilik Kültürünü Yaygınlaştırmak İçin Buluşuyor
Girişimcilik Vakfı 16 Mart’ta gerçekleştireceği “Giveback Gala”da Türk iş ve girişimcilik dünyası ile dünyaca ünlü yatırımcı ve
girişimcileri buluşturacak. Giveback Gala’nın ana konuşmacısı ise Zopa’nın kurucusu James Alexander olacak.
2014 yılında Türkiye'nin önde gelen girişimcileri, iş insanları ve fikir önderleri tarafından
kurulan Girişimcilik Vakfı, girişimcilik kültürünün
gelişmesi için gençlerle çalışıyor. “İlham” ve
“giveback” olmak üzere faaliyetlerini iki temel
prensip üzerine inşa eden Girişimcilik Vakfı,
gençlere ilham veriyor ve verdikleri ilhamla
kazandıklarını toplumla paylaşarak başarıyı
çoğaltmalarını hedefliyor. “Giveback” kültürünün
yaygınlaştırılmasının hedeflendiği Giveback Gala
gecesi, girişimcilik hareketinin bütün network ile
kutlanacağı bir etkinlik olacak.
16 Mart’ta Raffles İstanbul’da gerçekleşecek
Giveback Gala’nın ana konuşmacısı, Zopa’nın
kurucusu James Alexander olacak. Şu ana
kadar 1 milyar sterlinin üzerinde fon sağlamış
olan Zopa; dünyanın en eski, Avrupa’nın ise
en büyük “Peer to Peer Lending” (kişiler arası
borç alıp verme) platformu.Etkinliğe, Türk iş ve
girişimcilik dünyasının önemli isimlerinin yanı
sıra, sıra dışı fikirleriyle girişimciliğin efsane ismi
Virgin Group’un kurucusu Sir Richard Branson,
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Vu Technologies’in kurucusu Hindistanlı iş kadını
Devita Saraf, Enigma Dergisi’nin Yayıncısı ve
Venus Media & PR şirketinin kurucu başkanı
Yasmine Shihata, Endeavor San Francisco yöneticisi Allen Taylor, Teach for America’nın (Öğret
Amerika) kurucusu Wendy Kopp ve daha pek
çok isim de katılacak.600 kişinin katılacağı gecenin davetiye satışlarından elde edilecek gelir ise
Türkiye’de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak
ve gelecek vadeden üniversiteli girişimcilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Girişimcilik
Vakfı’na aktarılacak.
Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Sina Afra konuyla ilgili, “2014 yılında başladığımız yolculuğumuza bugün 80 Fellow ile
devam ediyoruz. Türkiye ve dünyada örneği olmayan Fellow Programı ile yalnızca ilham mekanizmasını kullanarak yetenekli gençleri girişimciliğe teşvik ediyoruz. Onlar bu program sayesinde
aldıkları ilham ile başkalarının hayatlarına ilham
veriyorlar. İlham vermenin yanı sıra Girişimcilik
Vakfı’nın yaratmak istediği kültürün bir diğer öğesi olan “Giveback” (karşılığını verme) kültürüyle
aldıkları ilhamı çevreleriyle paylaşarak bu zinciri
büyütüyorlar. Bu öğelere dikkat çekmek için bir
araya geleceğimiz Giveback Gala etkinliğinin
ardından “Giveback”in sadece girişimcilikle sınırlı
kalmayacağına ve Türkiye’deki birçok anlayışı
değiştireceğine inanıyoruz” diyor.

Qualcomm ve Ericsson, 5G'de İşbirliği Yaptığını Duyurdu
4G teknolojisindeki işbirliklerini daha da genişleten iki şirket, 5G teknolojisinin
geliştirilmesi ve müşterek testlerinin yapılması konusunda ortak çalışmalar yürütecek.
Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM)
iştiraki Qualcomm Technologies ve Ericsson
(NASDAQ: ERIC) bugün, 5G teknolojisinin
geliştirilmesi, ortak testlerinin yapılması ve önde
gelen mobil operatörler ile birlikte koordinasyonun sağlanması konusunda işbirliğine gittiklerini
duyurdu.
Her iki şirket, 2018’de tamamlanması beklenilen Release 15 3GPP standardizasyonunun teknik gerekliliklerini karşılayabilmesi için
5G teknolojisi içerisinde yer alan kilit öneme
sahip bileşenlerin ilk testlerini yapacak ve
doğrulanmasını gerçekleştirecek. İki şirket,
standartlara uygun 5G altyapısını hayata
geçirmek için 3GPP konusunda yapacakları
işbirliği dışında sektörde 5G standartlarına
uyumu hızlandırmak için de ortak çalışmalar
yapacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Qualcomm
Technologies Başkan Vekili ve Teknolojiden So-

rumlu Başkanı Matt Grob, “Kapasitesi daha fazla
olan ortak 5G platformunun gelişimi konusunda
Ericsson gibi sektörün önde gelen paydaşları ve
operatörleri ile 3G ve 4G’de olduğu gibi işbirliği
yapıyor olmaktan heyecan duyuyoruz. Artık 5G
vizyonu ve odağı tam olarak oluşmuştur. Bundan sonra operatörlerin denemeler yapmasını
ve bu yöndeki ticari ağların hayata geçirilmesini
desteklemek için gerekli teknik ve mühendislik
işlerine odaklanma zamanıdır.” dedi.
Ericsson’un Teknik İşlerden Sorumlu Başkanı
Ulf Ewaldsson ise “5G için takvimi hızlandırarak
müşterilere ve topluma fayda katacak standartlara uygun ileri çözümler geliştirmek için ekosistem içerisindeki önde gelen üyelerin işbirliği
yapması oldukça önemli. Ericsson’un Qualcomm Technologies ile uzun süredir devam
eden işbirliği bulunuyor. 5G’ye giden yolda
birlikte öncülük yaptığımız Qualcomm ile bu
sayede işbirliğimizi daha da ileriye taşımayı
amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.
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1 Nisan’da Dünyanın En Hızlı 4.5G Hizmetini Sunacağız!

Turkcell Teknoloji Zirvesinden Önemli Notlar
Türkiye’nin en kapsamlı ve en geniş katılımlı teknoloji etkinliği Turkcell Teknoloji Zirvesi’ne
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun “Hız ölçülebilir ve teknolojik bir şey. Biz dünyadaki en geniş spektruma sahibiz, dünyanın en gelişmiş altyapısını kurduk. 1 Nisan’dan 4.5G
ile dünyanın en hızlı mobil interneti Turkcell’de olacak” sözleri damgasını vurdu. Terzioğlu,
“Kota konusunda Turkcell abonelerinin içi rahat olsun. Artacak data ihtiyacına yönelik müşterilerimizi memnun edecek sürprizlerimiz var. Ayrıca yeni paketlerde data başına birim
maliyetler düşecek” şeklinde konuştu.Turkcell Teknoloji Zirvesi, 100 fikir önderi ile 7 binden
fazla davetliyi Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi. 50’yi aşkın eş zamanlı oturumun
gerçekleştirildiği zirveye Anousheh Ansari, Richard Dobbs, Michael Reeves ve Brad Templeton gibi dünyaca ünlü konuşmacılar katıldı.
Türkiye, dijital dönüşümün başlangıcı olarak
kabul edilen 4.5G’ye geçmek için gün sayarken,
Turkcell tarafından 8.’si düzenlenen “Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde Turkcell Genel Müdürü Kaan
Terzioğlu’ndan abonelere “Dünyanın en yüksek
4.5G hızı Turkcell’de olacak” müjdesi geldi.
Dünyanın ilk kadın uzay turisti Anousheh
Ansari’nin hayallerinin peşinden nasıl koştuğunu
anlattığı, ünlü ekonomist Richard Dobbs’ın liderlere “Bu değişim öyle böyle değişim değil.
Zırhlarınızdan kurtulun” çağrısı yaptığı ve
Brad Templeton’ın “Acımasız trafik sorunu akıllı
otomobillerle çözülecek” sözlerinin zihinlere
kazındığı zirveye Terzioğlu’nun “1 Nisan’dan
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itibaren dünyanın en hızlı 4.5G hizmetini sunacağız” sözü damgasını vurdu.

Birim başına data maliyetleri düşecek

Bu sene ana teması “4.5G ile geleceğin teknolojileri ve değişim” olan zirve, Turkcell Genel
Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz’ün açılış konuşmasıyla başladı. 7 binden fazla kişinin dinlediği
Kuruöz’ün ardından sahneye çıkan Turkcell
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Gerçek Bağlantı”
başlıklı sunumunda 1 Nisan için müjde verdi.
Hizmete girecek 4.5G ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Terzioğlu, “Buradan milyonlarca Turkcell abonesine sesleniyorum. 1 Nisan’dan
itibaren mobil internet hızında, bir devrim yaşanacak. Dünyanın en hızlı 4.5G hizmetinden

Turkcell müşterileri yararlanacak. Tabii ki hız
artarken tüketicinin aklına gelen ilk konu kota
oluyor. Bu konuda Turkcell’lilerin içi rahat olsun,
müşterilerimiz için her türlü hazırlığı yapıyoruz.
Turkcell’liler kota kullanımından dolayı sürprizlerle karşılaşmayacak, ayrıca sunacağımız yeni
tekliflerde data miktarında birim başı maliyetler
düşecek. Herkesin içi rahat olsun” dedi.

Türkiye’nin en büyük veri merkezi Turkcell’de
Türkiye’nin 4.5G’ye geçiş hazırlıklarına da
değinen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu,
“Piyasadaki akıllı telefonlarla ulaşılabilecek en
yüksek hızı ve en iyi deneyimi müşterilerimiz
1 Nisan’dan itibaren kullanmaya başlayabilecek. Dünyadaki en geniş spektrum Turkcell’de.
Dolayısıyla güçlü altyapımız sayesinde dünyada tüketicilerin erişebileceği en iyi deneyimi biz
sunacağız.

Laboratuvar ortamında ulaşılabilecek teorik
hızdan değil, doğrudan doğruya müşterilerimizin
ceplerindeki cihazlarla erişebilecekleri ‘gerçek
bağlantı’ hızından söz ediyoruz” diye konuştu.
Gebze’de hizmete açılacak Türkiye’nin en büyük
veri merkezinin 7 bin metrekarelik bölümünün
Mayıs 2016’da tamamlanacağını da vurgulayan
Terzioğlu, böylece 2018 sonunda 30 bin metrekare kapalı alana ulaşılacağını söyledi. Terzioğlu,
veri merkezinin tamamlanmasıyla yurtdışında
veri saklama ihtiyacının ortadan kalkacağını
belirtti.

kleri zaten sunuyordu. BiP artık mobil para transferi, müşteri hizmetlerinde bir kanal ve platform
olarak kullanılabilecek. Ayrıca sabit ve mobil her
yöne aramalar BiP üzerinden gerçekleştirilebilecek” dedi.

Dobbs: “Bilinen tüm ekonomik sistemler alt
üst olacak”

Yurtiçi ve yurtdışından, iş ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri deneyimlerini
paylaşırken, yaratıcı ortamlarda birbiriyle fikir
alışverişinde bulunarak gelecek döneme ışık
tuttular. Zirvenin dünyaca ünlü konuşmacıları
arasında yer alan ekonomist, araştırmacı, McKinsey Global Institute Direktörü Richard Dobbs,
“Bu Öyle Böyle Bir Değişim Değil!” başlıklı sunumunu Turkcell Teknoloji Zirvesi katılımcılarıyla
paylaştı. Yönetici ve liderlerin, varsayımlarını ve
içgüdülerini sıfırlaması, eski dünyaya ait zırhlarından kurtulması gerektiğine dikkat çeken
Dobbs; dünyayı yeniden şekillendirecek “mahşerin 4 atlısı” olarak nitelendirdiği yeni güçleri
anlattı.
Gelişmekte olan pazarlar, ivmelenen teknoloji, yaşlanan dünya nüfusu ile git gide artan veri,
sermaye, ürün, insan akışının geleceğimizi belirleyeceğini ve bilinen tüm ekonomik sistemleri alt
üst edeceğini söyledi.

BiP’ten ilk para transferi Kaan Terzioğlu’ndan

Turkcell Müzik, BiP, Turkcell TV+ gibi Turkcell
ürün ve servislerin data tüketmediğine vurgu
yapan Kaan Terzioğlu, BiP üzerinden ilk para
transferini Teknoloji Zirvesi’nde gerçekleştirdi.
Terzioğlu, “BiP haberleşmenin yanı sıra aynı
zamanda dijital bankacılık platformu oldu. Yeni
dönemde en iyi deneyim için en yenilikçi ürün
ve servisleri müşterilerimize sunuyoruz. Goller
Cepte, Turkcell Müzik, Akıllı Depo, Turkcell TV+
üstün özellikleriyle milyonlarca müşterimizin tercihi olmayı başarmış ürünlerimiz. Burada BiP’e
özel bir parantez açmamız gerekiyor. Bugüne
kadar 189 ülkede 6,7 milyon indirmeye ulaşan
BiP; görüntülü konuşma, kendiliğinden silinen
mesajlar, roaming teklifleri gibi ayrıcalıklı özelli-
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Templeton: “Çalışmaya ayırdığımız zamanın
%20’sini ulaşıma harcıyoruz”

rişimci Beynim İş Başında”, “Marka ve Bireyin
Dijital Aşkı”, “Android TV hayatımıza giriyor”,
“Bireysel Bulut ve Veri Saklama Mimarileri” ve
“IPTV için Uygulama Geliştirme” gibi birbirinden
ilgi çekici yaklaşık 50 eş zamanlı oturumda,
konunun uzmanları katılımcılarla deneyimlerini
paylaştı. 4.5G’nin test edilebildiği, çeşitli akıllı
uygulamaların kullanılabildiği deneyim alanları
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Google’ın “Otonom Arabalar” yani sürücüsüz
araçlar vizyonuna yön veren Templeton, ilerlemeyen trafikte acımasızca ilerleyen zamanı daha
değerli kılmanın yolunu anlatırken katılımcıları
gerçeklerle yüzleştirdi.

“Geleceğe dönüş filminin içindeyiz”

Dobbs’un konuşmasının ardından katılımcıların geleceğe dair algılarıyla oynayan ve onlara bambaşka bir bakış açısı kazandıran dünyaca
ünlü fütürist ve mucit, Singularity Üniversitesi
Bilişim ve Network’ler Başkanı Brad Templeton, “Hem Oto Hem Mobil” başlıklı konuşmasını
gerçekleştirdi.

Templeton “Acı gerçek şu ki, çalışmaya ayırdığımız zamanın yaklaşık %20’sini ulaşıma harcıyoruz. Günlük yaşamımızda hiç de küçümsenmeyecek bir yer kaplayan bu zaman dilimini;
görüntülü toplantılara, yüz yüze sohbetlere veya
favori dizimize ayıracağımız günleri, sandığımızdan çok daha erken göreceğiz.” dedi.

50 eş zamanlı oturumda teknoloji konuşuldu

Zirvede gerçekleştirilen “Bir Dijital Eğitim Macerası: Öğren, Unut, Yeniden Öğren”, “4.5G'nin
Yıldız Cihazları”, “Dijitalleşen Finansal Servisler
Ekosistemi”, “Mobil Dünyada Pazarlama”, “Gi-
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Başkanı Ömer Fatih Sayan, zirvenin açılışında
yaptığı konuşmada, “Dijital çağın tam ortasında
yaşıyoruz. Benim kuşağımdaki 'Geleceğe Dönüş'
filmindeki geleceğin içindeyiz" dedi. Film kapsamında kurgulanan vizyonun günümüzde kullanılır hale geldiğinin altını çizen Sayan şunları
kaydetti: "İnternet ekonomisinin vardığı durum
gözümüzün önünde.
Dünyadaki ekonomik büyüme yüzde 3-4 iken
bu sektör her yıl yüzde 30-40 oranında büyüyor. Önümüzdeki süreçte 4,5G ile mobil internet
şu ankine göre en az 10 kat daha hızlı olacak.
5G'ye geçişle birlikte, 2020 yılında buna geçen
ilk ülkelerden biri olmak istiyoruz. Böylelikle en
az 100 kat daha hızlı internete sahip olunacak”
açıklamasını yaptı.

Fuaye alanındaki uygulama stantlarında fiber
hızında 4.5G

katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

1 Nisan 2016 itibariyle geçilecek 4.5G teknolojisinin hemen öncesinde Turkcell farkıyla
4.5G’yi ilk kez test etme fırsatı elde ettiler. Zirveye gelenler Turkcell’in “akıllı” konseptiyle hazırladığı pek çok hizmet, ürün ve servisini de denediler. Akıllı Ev, Akıllı Okul, Akıllı Ofis, Akıllı Enerji,
Araç Takip, Ekip Mobil, Turkcell Müzik, Turkcell
TV+, Turkcell Dergilik, BiP, Tam Burada, SağlıkMetre, T60 gibi tüm ihtiyaçların karşılanabildiği
ürün, servis ve hizmetleri yerinde, hem de 4.5G
hızı ile incelemek mümkün oldu.

Tam Burada ile robotunuz her an yanınızda

4.5G ile şirketler bambaşka olacak

Zirve için birebir oluşturulan otobüs durağında ise ziyaretçiler oturdukları yerden yolculuk
keyfi yaşadı. Sanal gerçeklik gözlüğü ile otobüs
yolcuğu deneyimini yaşayan katılımcılar anlık ve
benzersiz bir 4.5G deneyimi yaşadı.

Zirve sırasında 4.5G ile şirketlerin hayatının
nasıl değişeceğini gösteren uygulama alanları
da özellikle şirket temsilcileri tarafında büyük
ilgi gördü. Pek çok işlemin çok kısa sürelerde
ve çok düşük gecikme süreleri ile nasıl yapıldığı
mobil cihazlarla anlatıldı. Nesnelerin interneti ile
iş süreçlerinin nasıl dönüşeceği ve gelişeceği
örneklerle gösterildi.
Liman şeklinde düzenlenen alanda temsili
konteynerler 4.5G hatlı tablet üzerinden çok hızlı
bir şekilde yönetildi. Bir başka deneyim alanında
ise 4.5G ile gerçek zamanlı enerji takibi M2M
üzerinden anlatıldı. Yüksek güvenlik riski taşıyan
alanlarda makinelerin düşük gecikme süreleri ile
temsili greyder ve kamyonlarla yönetildiği alanda

Katılımcılar, motosikletlerini, önemli eşyalarını
veya evcil hayvanlarını bir uygulama üzerinden
her an görebildikleri Turkcell Tam Burada servisini 4.5G farkıyla deneyimleme şansı buldular.
Deneyim sırasında kullanılan sevimli robot da
büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler ellerindeki 4.5G
sim kartıyla çalışan tabletle robotu yönlendirerek
uygulama üzerinden gittiği yer hakkında bilgi
sahibi oldular.

Akıllı Durak’la gerçek otobüs yolculuğu

Mini futbol sahasında LTE Broadcast heyecanı
Turkcell’in yakın bir zamanda Türkiye’de
ilk defa canlı gösterdiği LTE Broadcast’i zirve
katılımcılarını da deneyimletti. Bunun için özel
kurulan mini futbol sahasından 3 kamera ile
alınan görüntüler cep telefonu üzerinden katılımcılara izlettirildi.
Sanal gerçeklik gözlüğü ile otobüs yolcuğu
deneyimini yaşayan katılımcılar anlık ve benzersiz bir 4.5G deneyimi yaşadı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr.Ömer
Fatih Sayan, Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde Konuştu
Vodafone tarafından bu yıl "Dijital Dönüşümün
Parçası Ol" temasıyla, İstanbul Lütfi Kırdar
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda ikincisi
düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nin açılışı,
Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'ün ev
sahipliğinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın
katılımıyla gerçekleştirildi.
Zirvenin açılış konuşmasında BTK Başkanı
Sayan, şunları kaydetti: “Günümüzde her
şey hızla dijitalleşiyor. Bugün artık, Endüstri
4.0 dönemindeyiz. Gelecekte, gücünü
dijitalleşmeden alan iş modelleri başarılı olacak.
Teknoloji, önce insanları, ardından makineleri
birbirine bağladı. Yakın gelecekte de nesneleri
birbirine bağlayacak.
Bu dönüşüm ise sadece hayallerimizle
sınırlı olacak" diyen BTK Başkanı Sayan, "Telekomünikasyon sektörü, tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’nin gelişiminde de önemli rol oynuyor. BTK olarak, Ulusal Genişbant Stratejisi’ni
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tamamlamak üzereyiz. Bu stratejinin hayata
geçmesiyle birlikte sayısal uçurumun azaldığı
bir Türkiye’ye adım atacağız. Vatandaşlarımıza
her an her yerde yüksek hızlı genişbant erişimi
sağlayacağız. 1 Nisan sabahı itibariyle hizmete
sunacağımız 4.5G, genişbant yol haritamızda
önemli bir adım olacak. 4.5G, sadece yeni bir
teknoloji değil, aynı zamanda yeni bir yaşam
ortamı getirecek. Bu teknolojiyle birlikte en
az 10 kat daha hızlı internet bağlantısına sahip olacağız. Ülke olarak, Dijital Dönüşüm’ün
parçası olmalıyız. Aksi durumda, teknoloji transferi yapmaktan öteye geçemeyiz" dedi.
Sayan, "Dijitalleşmenin etkin bir biçimde
hayata geçeceği yeni bir çağa giriyoruz. Bu yeni
dönemde biz de bilgi ve iletişim sektöründe yerli
ürün ve hizmetlerimizle daha fazla söz sahibi
olmayı hedefliyoruz. Birlikte hayal ediyoruz, bu
hayalleri birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye’ye dijital yenilikleri tanıtan Vodafone’a teşekkürlerimi
sunuyor, herkesi dijitalleşmenin bir parçası
olmaya davet ediyorum.” dedi.

BT Eğitim, San Diego’da “Indirect Learning

Partner of the Year Award” ödülüne layık görüldü.
San Diego’da düzenlenen 2016 Cisco Global Learning Partner Conference etkinliğinde BT Eğitim, “Indirect Learning Partner of the Year Award” ödülüne layık görüldü.
Dünya çapında 200’den fazla eğitim kurumunu geride bırakan BT Eğitim, “Teknoloji
Oscar’ı” olarak adlandırılabilecek bir ödülü evine
götürdü. Şirket 2014 yılında da EMEAR bölgesinin “En İyisi” seçilmişti.Ülkemizde ağ ve iletişim
teknolojileri alanında eğitim ve danışmanlık
hizmetleri sunan BT Eğitim, “Teknoloji Oscar”ı
olarak ifade edilebilecek bir başarıya imza attı.
2014 yılında EMEAR bölgesinin “Yılın Eğitim
İş Ortağı” seçilen BT Eğitim, bu defa dünya
çapında 200’den fazla Cisco Eğitim İş Ortağı
arasından sıyrılarak, Global Learning Partner
Organization ve Logical Operations tarafından
“Yılın Eğitim İş Ortağı” (Indirect Learning Partner
of the Year) seçildi.
BT Eğitim’i dünyanın en iyi Cisco eğitim
şirketlerinden biri yapan ödül, ABD’nin San
Diego kentinde düzenlenen “2016 Cisco Global
Learning Partner Conference” etkinliğinde, 28
Şubat Pazar gecesi düzenlenen törende duyuruldu.

Bu ödülün, ülkemizde teknoloji eğitimleri
veren şirketler arasında, bugüne dek elde edilen
en yüksek onur olduğunu belirten BT Eğitim
Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Kızıları sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji pazarında
ağ donanımları, sunucu, collaboration gibi farklı
segmentlerde pazarı domine eden bir teknoloji
geliştiricisinin ödülünü almak, yaptığımız işin
büyüklüğünü ve sunduğumuz hizmetin kalitesini
gösteriyor.
Ödül aynı zamanda, dünyanın Türkiye’nin
teknoloji alanındaki bilgi birikimi ve donanımlı
çalışanları ile örnek bir ülke olduğunu kabul etmesi anlamına da geliyor. Kuruluşumuzun 15’inci
yılında böyle bir onurla taçlandırılmamız ise
onun değerini bizim için daha artırıyor.
Elbette bu başarı, bu 15 yıllık emeğin ve
birikimin bir sonucu. Her biri alanlarında en iyi
olan çalışanlarımızı tebrik ediyor ve bu ödülü
onlara adıyoruz.”
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Gartner: 2016'da Yazılım Hizmet Pazarı
%20 Büyüyerek 37,7 Milyar Dolar'a Ulaşacak!
Kurumlara önemli oranda maliyet avantajı sağlayan bulut bilişim, son yıllarda Türkiye
pazarında en çok yatırım yapılan teknolojilerden biri. Gartner’ın açıkladığı “Global Bulut
Servisleri” raporuna göre, yazılımların bir hizmet olarak internet üzerinden kullanıma
sunulması olarak nitelendirilebilecek SaaS (Software as a service) hizmetleri, 2016’da
yüzde 20 büyüyecek. Ar-Ge gücü ve deneyimiyle iletişim sektörüne yön veren Unify,
bulut tabanlı yeni nesil ürünü Circuit ile kurumların tüm iletişim kanallarını tek ekranda
topluyor.

İş dünyası iletişim kurmak ve iş yapabilmek
için e-posta, dosya, sesli ve görüntülü konferans
sistemleri, mesajlar, proje notları ve sosyal platform karmaşasında saatlerini harcıyor. Aranılan
bilgilere, notlara ve raporlara hızlı şekilde ulaşabilmek, iş süreçlerinin daha kolay yürütülebilmesini mümkün kılıyor.
Kurumların tümleşik iletişimin konforuyla iş
akışlarını hızlı, kolay ve esnek olarak yürütebilmelerine imkân veren Unify, geliştirdiği Circuit
ürünü ile yenilikçi iletişim anlayışının önünü açıyor. Birden fazla lokasyonlu kurumların kolayca
ve her zaman iletişim kurabilmelerini mümkün
kılan Circuit, istenilen işletim sisteminden ve istenilen cihazdan iş yapabilmeye olanak tanıyor.

Avrupa ve Amerika’dan sonra ülkemizde de
kullanılacak

2015 yılında Avrupa ve Amerika’da hizmete
sunulan Circuit, 2016 yılının ikinci çeyreğinde
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Türkiye pazarındaki yerini alacak. Rekabetin
her geçen gün arttığı günümüzde, kurumlara
ve kullanıcılara büyük avantajlar sunan Circuit,
çalışanlar arasındaki iletişimin kesintisiz olarak
sürdürülmesine olanak tanıyor.
Mobil çalışma hayatını kolaylaştırıp, iş akışındaki bütünlüğü sağlayan Circuit, Avrupa ve
Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de kurumların
ve çalışanların ihtiyaçlarına cevap verecek.

Cihaz kalabalığı bitecek, tüm bilgiler tek
ekranda toplanacak

İletişim yazılımları ve servisleri sunan Unify; yeni çözümüyle cihazları ve uygulamaları
kullanımı kolay tek bir çatı altında birleştirerek
zengin ve anlamlı bir iletişim deneyimi sunuyor.
Kullanıcıların sanal olarak bütün cihazlara tek bir
ekrandan ulaşabildiği ilk platform olan Circuit, kullanıcı deneyimine verilen hassasiyet göz önünde
bulundurularak, iki yılı aşkın süreçte Y kuşağının

da içinde olan 1.000’den fazla beta kullanıcısının geri beslemeleri dikkate alınarak tasarlandı. Unify Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen
Circuit, e-posta kalabalığını ortadan kaldırıp iletişimi kolaylaştıran bir uygulama. Sosyal medya,
iş uygulamaları, görüntü, yazışma, analitik ve
geleneksel sesli iletişimi içine alan bu uygulama,
her kanalda bilgi ve veriyi bir araya getirerek
tümleşik iletişimin tüm konforunu sunuyor.

Kullandıkça öde, paran cebinde kalsın

Çalışanların her zaman ve her yerden bilgiye
erişmek istediklerini belirten Unify Türkiye Ülke
Müdürü Erda Tütüncüoğlu, “Rekabet ortamında öne çıkmak isteyen kurumlar, çalışanlarına
kolaylık sağlamayı hedefliyor. Özellikle bulut
tabanlı teknolojilerin gelişimi ve çalışanların
ihtiyaçları, yenilikçi, kolay kullanılan, verimli ve
en önemlisi tümleşik yapıya sahip çözümlerin ön
plana çıkmasını sağladı.
Yeniliğe ne kadar önem verdiğimizi, esnek
kullanım imkânı sunan Circuit ürünümüz ile

gözler önüne seriyoruz. Uzun yıllar içinde edindiğimiz deneyimi Ar-Ge gücümüzle harmanlayarak kullanıcı dostu bir ürün tasarladık. Kullandığın
kadar öde modeliyle bu ürünü Türkiye pazarına
sunuyoruz. İletişim sektörünün yenilikçi bir üyesi
olarak yeni nesil ürünümüz Circuit ile iletişimde
dengeleri değiştiriyoruz.” dedi.

Yeni nesil iş hayatında özgür olmak istiyor

Günümüzde kişiselleştirilmiş cihaz kullanımı
giderek artıyor. Özellikle internet çağının ortasına
doğan Y kuşağının günlük hayattaki mobil bazlı
hayat tarzı, iş hayatını da etkiliyor.
Y kuşağı, günlük hayatta kullandıkları cihaz
veya uygulamaları, işte de etkili şekilde kullanmak istiyor. Kullanıcıların iletişim ihtiyaçlarına tam
olarak cevap veren Circuit ile kullanıcı beklentileri
en üst seviyede karşılanıyor. Yenilikçi teknoloji
anlayışı ile kurumların yanı sıra çalışanların da
beklentilerini göz önünde bulunduran Unify, tek
ekran üzerinden hızlı, verimli ve kolay şekilde
tümleşik iletişimin en kapsamlı halini sunuyor.
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ABD, Ödüllü "Hack the Pentago" Yarışmasını Başlattı
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Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon'a
yönelik başlattığı hacking yarışması ile ülkenin
dijital alanda güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor.
ABD tarihinde bir ilk olacak olan bu program
aracılığı ile hackerları savunma bakanlığının web
sayfalarını test etmek üzere davet ediyorlar.

Yarışma sadece onaylanmış hackerlara açık ve
geçtiğimiz sıl son çeyrekte Beyaz Saray tarafından kurulan Dijital Savunma Servisi düzenliyor.
Yarışmaya katılmak isteyen hackerlar özgeçmiş
taramasından geçecek ve pilot program Nisan
ayında başlayacak.

Yarışma için Savunma bakanlığının yayınladığı listede 488 farklı site mevcut ve bunların
içerisinde çeşitli içerikler ve konular mevcut.

Yarışma sırasında çalışmalar doğrudan sitelere değil, önceden tespit edilmiş önemli ve kritik
operasyonların yer almadığı sitelere yapılacak.

Türkiye, Pawn Storm Operasyonu’nun Hedef Listesinde!
Uzun soluklu bir siber casusluk operasyonu
olan Pawn Storm, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve Başbakanlığı içeren hükümete ait ofisleri ve
Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden birini
hedef listesine aldı. Pawn Storm operasyonu;
silahlı kuvvetler, diplomatlar, gazeteciler, siyasi
muhalifler ve yazılım geliştiriciler olmak üzere
birçok kesimden personeli hedef almasıyla biliniyor.
Bu hedeflerin birçoğu ise, Rus politikası adına
tehdit oluşturma ihtimallerine karşılık ortak paydada buluşuyor. Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen
bu saldırıların 2015 yılının sonbahar-yaz aylarında gerçekleştirilen, Rusya’nın Suriye’deki müdahelelerine karşı sesini duyurmak isteyen tüm
Arap ülkelerini ve Suriyeli muhalifleri hedef alan
daha önceki Pawn Storm vakalarıyla bağlantılı
olduğunu düşünülüyor.
Trend Micro, saldırılar hakkında Türkiye’deki
yetkili şahıslara gerekli uyarılarda bulunduğunu
ve bu saldırıların neden olabileceği gözden kaçması muhtemel hasarları hafifletmede yardımcı
olduğunu belirtiyor.
Pawn Storm siyasi ve jeopolitik önemi olan
ülkelerden bilgi edinmeye oldukça önem verirken, saldırganların Türkiye’yi hedef almasının
altında birçok neden yatıyor:

• Rusya ile çeşitli nedenlerden kaynaklanan
anlaşmazlıklar
• Türkiye yoluyla Avrupa sınırlarına ulaşmak
isteyen mülteci akınları

Tüm veriler bir araya geldiğinde, Pawn Storm
gibi bir operasyonun Türkiye’yi hedef listesine
eklemesi çok da şaşırtıcı değil. Örneğin; Türkiye’de hedefe yönelik bir dizi sahte Outlook Web
Access (OWA) sunucularıyla da karşılaşılmıştı.
OWA kullanıcılarına karşı gerçekleştirilen oltalama (phishing) saldırılarının maliyeti saldırganlar
için düşükken, yapılan saldırılar oldukça hassas
bilgileri ele geçirmek açısından büyük önem taşıyordu.Pawn Storm, Türkiye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırılarda merkezi Hollanda’da yer alan
bir ağ altyapısından faydalanıyor. Saldırganlar,
Birleşik Arap Emirlikleri’nde posta adreslerinin
bulunduğu VPS sunucuları ve Hollanda’da sunucuların yer aldığı veri merkeziyle birlikte rahat bir
yer edinmişe benziyor.
Pawn Storm’un DustySky ve Carbanak gibi
çeşitli tehdit gruplarıyla birlikte VPS sunucusunu kullanması, ilk kez gerçekleşen bir olay
değil. Bahsi geçen sunucu Rusya’nın en büyük
bankalarından birinin kullanıcılarını da hedef
almak üzere kullanılmıştı. Bu da saldırganların
Hollanda’da bulunan sunucularının kurşun geçirmez bir zırh gibi sağlam olduğunu gösteriyor.

27

Telekomünikasyon Sektörünün Nitelikli İş Gücü, Türk
Telekom ve Ege Üniversitesi İş Birliğinden Çıkacak!
Türk Telekom, mesleki eğitime ve istihdama
katkı sunan Meslek Yüksekokulu İşbirliği Projesi
kapsamında üniversitelerle işbirliklerine devam
ediyor. Proje ile MYO öğrencilerinin telekomünikasyon sektörüyle ilgili mevcut teknik bilgi ve
becerilerinin artırılması ve sektöre nitelikli iş
gücünün kazandırılması hedefleniyor. Türk Telekom, proje kapsamında son olarak Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (Ege MYO) ile
işbirliği yaptı.
“İnsana yatırım”ı stratejik odak noktalarından
biri olarak gören Türk Telekom, nitelikli eleman
ihtiyacını karşılayarak hem sektöre hem de
üniversiteli gençlerin istihdamına katkı sunacak
projelerine devam ediyor. Türk Telekom, Meslek
Yüksekokulu İşbirliği Projesi kapsamında üniversitelerle yaptığı işbirliği anlaşmalarına Erciyes
ve Gazi Üniversitesi’nin ardından Ege Üniversitesi’ni de ekledi. 9 Mart 2016, Çarşamba günü
Ege Üniversitesi ile İzmir’de iş birliği anlaşması
imzalayan Türk Telekom, aynı gün anlaşma kapsamında kurulan “Telekomünikasyon Teknolojileri
Uygulama Laboratuvarı”nın da açılışını yaptı.
İki kurum arasındaki iş birliği imza törenine
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer
Yılmaz, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Coşkun Şahin, Ege Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. H. Semih Güneş,
Türk Telekom Batı I Bölge Müdürü Timur Sevim
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ve Türk Telekom Akademi Teknik Fonksiyonlar
Gelişim Grup Müdürü Doğan Özmen katıldılar.
Türk Telekom ve Ege Üniversitesi Ege Meslek
Yüksekokulu (Ege MYO) arasında yapılan anlaşma kapsamında sunulacak “Telekomünikasyon
Teknolojileri” dersiyle, üniversitenin Elektronik
Haberleşme, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar
Bölümü öğrencilerinin bu alanda teknik uzmanlık
kazanmaları hedefleniyor. Telekomünikasyon
sektöründeki teknik cihaz kurulum, işletme ve
arıza ıslahı faaliyetlerinin öğrencilere aktarıldığı
projeyle, teorik bilginin pratiğe dönüştürülerek
üniversite-sanayi işbirliğinin etkin olarak sağlanması da amaçlanıyor.
Ege Üniversitesi Ege MYO’da “Telekomünikasyon Teknolojileri” dersi 25’er öğrenci ile
yürütülecek. Öğrencilerin seçebileceği bu özel
ders kapsamında Türk Telekom’un belirlediği
Haberleşmenin Gelişimi, Erişim Şebekeleri Bakır
Kablo Ek ve Ölçüm Metotları, Türk Telekom’da
PSTN VE XDSL Servisleri, Erişim Şebekeleri Fiber Ek ve Ölçüm Metotları, Yeni Nesil Erişim Teknolojileri - FTTH, IPTV, WiFi, FTTB/C Sistemleri,
Türk Telekom'da Enerji ve Soğutma Sistemleri ile
Temel Network Eğitimi konuları öğretilecek. 14
hafta boyunca haftada 1 gün olarak düzenlenecek olan programda Telekomünikasyon Teknolojileri Laboratuvarı’nda 56 saat teori ve uygulamayla, konuyla ilgili e-eğitimler ve Türk Telekom
sistem salonu ziyaretleri gerçekleştirilecek.

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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YURDUMUN 'BULUT'LU BİLİŞİMİ
ÜLKEMİZDE BULUT BİLİŞİME BAKIŞ
fatih.b@hostingdergi.com.tr

Fatih BOY
Proje Yöneticisi
T.C. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
Türksat A.Ş.
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www.twitter.com/fatihboy

Kariyerimde, farklı zamanlarda ve farklı rollerde kamu ile çalışma
şansım oldu. Zaman içerisinde masanın her iki yanında bulunarak
farklı bakış açılarını deneyimleme fırsatı yakaladım. Bu sürede de
giderek artan bir biçimde bulut bilişimi ağırlığını gözlemledim. Bu
konuda, global pazardaki Amazon, Microsoft, Google, IBM ve
Oracle gibi aktörlerin aldıkları yeni pozisyonun payı yadsınamaz.
Gartner raporları bağıra bağıra bulut bilişiminin geldiğini zaten
yıllardır söylüyor. Büyük aktörlerin hareketlerinden ilham alan diğer
aktörlerde yerlerini sağlamlaştırmanın peşinde. Yani anlayacağınız,
herkes bir köşesinden tutmuş, “bulut”u çekiştirmekte. Pazardaki bu
büyüme kaçınılmaz olarak yerli aktörlerin de iştahını kabartıyor…

Bulut bilişimine kamu açısından
baktığımızda konu biraz karmaşık.
Özel sektör için uzun zamandır
masada olan “bulut”, kamu için
daha yeni yeni masaya gelmekte. Kamu’nun en büyük çekincesi
de kuşkusuz ki veri güvenliği. Bu
yüzden de yerli aktörler maça
daha avantajlı başlıyorlar.

olarak hazır bile değil. Dolayısıyla
ilk adımları atanların önemli
güçlükleri göğüslemesi gerektiği,
başlarının ağrıyacağı aşikar. Diğer
yandan, son zamanlarda siber
güvenlik konularında yaşanan
gelişmeleri göz önüne aldığımızda
bu alanda hızla yeni adımlar atılacağını beklemek gerekir.

Bu çekinceye de hak vermek
lazım. Henüz veri güvenliği anlamında ulusal bir politikamız yok,
kanun ve yönetmeliklerimiz tam

Kamu için “bulut”a mesafeli
demek doğru olacak; ama buradaki
“bulut”tan kasıt tabi ki herkese açık
bulut.

Diğer yandan bu mesafe ülkemize has bir
durum da değil. Gelişmiş ülkelerde de durum
farklı değil. Dolayısıyla da kamunun ihtiyacının
ancak kapalı bir bulut ya da kamu bulutu ile
karşılanabileceğini görmek lazım. Bu kamu bulutunda da, güvenlik gerekçesi ile, yerli aktörlerle ilerlemek bir seçenek. Hem de ağırlığı olan
bir seçenek.
Hal böyle olunca bu noktada durup yerli
aktörlere bakmamız gerekir. Görevim nedeniyle
katıldığım toplantılarda farklı kamu kurumlarının
ve yerli aktörlerin yaklaşımlarını görme fısatım oldu. Üzülerek söylemem gerekir ki; global
aktörler “ürün bu, işinize gelirse kullanın” modunda iken, yerli aktörlerin çoğu ise daha yolun
başında. Bu durum normal karşılanabilir; diğer
yandan asıl önemli olan “bulut”a yaklaşımları.
Yerli aktörler için malesef hala bulut=sanallaştırma=hosting. Evet, yanlış okumadınız… Ok,
kabul ediyorum; bulut bilişiminde atılması gereken ilk adım sistemleri sanallaştırarak hareket
kabiliyeti kazanmak; ama unutmayın bu daha ilk
adım… Bu hedef değil, ara bir adım olabilir ancak. Hedef ise; kamusal veri yolları, iş zekası

çözümleri, uygulamaların hızla yatayda genişlemesine olanak veren mimariler/altyapılar,
atıl CPU gücünü farklı hizmetlere paylaştırabilme, micro servisler ile katma değer hizmetler
sunmak olmalı.
Özellikle micro servislerin ülkeden ülkeye
farklılık gösteren özelleştirmeler olduğunu göz
önüne alacak olursak, yerli aktörlerin parlayacağı,
ön plana çıkacağı konu olacaktır. Her bir kamu
kurumun aynı hizmetleri defalarca oluşturduğu
günümüzde; tek bir yetkilendirme altyapısı, tek
bir kimlik yönetimi, sms/email/MERNİS v.b. micro
servisleri… bunlar maliyetleri düşürecek, katma
değer sunucak ve kamu bilişimine hız katacak
şeyler olacaktır. Böylesi bir hedef ise kuşkusuz
ki güçlü bir mimari altyapı ve kamusal veri yolu
atılması gereken ilk adımlar olacaktır .

Umuyorum ki, ilerleyen zamanlarda kamu ve
yerli aktörlerin yurdumun “bulut”lu bilişimine bakış
açısı da paylaştığım doğrultuda olumlu olarak
değişecektir.
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2 1 . Y Ü Z Y I L D A “ S İB E R ” R E K A B E T
YENİ HEDEF KRİTİK ALTYAPILAR MI?
ayhan.g@hostingdergi.com.tr

ayhan-gucuyener-157b0b44

Küresel güçler arasında süregelen rekabet ve bu rekabette bir araç
olarak kullanılan “asimetrik güç unsurları” günümüzde uluslararası
ilişkileri şekillendiriyor. Ancak, bu yarışın doğasını tanımlamak için
ortaya atılan ve kökenleri 20. yüzyıla uzanan “jeopolitik” teori,
günümüzdeki gelişmeleri açıklamakta yetersiz kalıyor. Bir başka
deyişle, tarih boyunca karada, denizlerde ve okyanuslarda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan aktörler bugün uzlaşma ve çatışma
alanlarını çok farklı bir boyuta taşıyor: Siber dünyaya.
Ayhan GÜCÜYENER
Hazar Strateji Enstitüsü
CIPALERT Araştırmacı

Siber dünyadaki mücadelenin
ölçülü ve hakkaniyetli olacağını
söyleyebilmek güç. Politik ve ekonomik çekişmelerde zarar görmeleri ciddi sonuçlar yaratabilecek
“kritik altyapılar” özellikle tehlike
altındaki yerler. Bazı uzmanlar, gelişmiş ülkelerin olası bir çatışmada
kullanılmak üzere, kritik altyapılara
zarar verebilecek yazılımlar ve
siber silahlar geliştirdiğini iddia
ediyor. Öte yandan, “yumuşak
hedefler” olarak da adlandırılabi-
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lecek, elektrik altyapıları ve enerji
nakil hatları; finansal altyapı; sağlık
sistemleri yani aslında günlük hayatın işleyişini devam ettirmek için
gerekli zincirin tüm halkaları siber
suçluların iştahını kabartıyor.
Bu çerçevede akıllarda beliren
birkaç soruya değinmek mümkün:
“Nesnelerin İnterneti” dönemini
yaşadığımız 21. yüzyılın gerçeği siber silahlanma ve siber savaşlar mı
olacak? Bu saldırılar özellikle kritik

altyapıları mı hedefliyor? Bu bağlamda
Ukrayna’daki siber saldırıyı ve elektrik kesintisini
nasıl okumak lazım?

21. yüzyıl jeopolitik düzeninin en büyük belirleyicisi.

Nükleer Caydırıcılıktan Siber Caydırıcılığa:
Siber Silahlanma Yarışı

Devletler arasında siber uzaydaki yarışın bir
uzantısı olarak, küresel politikanın başat aktörleri, ‘siber caydırıcılık’ kavramını göz önünde bulundurarak siber savunma/saldırı kapasitelerini
geliştiriyor ve siber ordularına devasa yatırımlar
yapıyor. Bunların yanı sıra, saflarını belirleyerek,
siber savunma ve siber istihbarat paylaşımı gibi
alanlarda çeşitli ittifaklara gidiyorlar. Örneğin
ABD Başkanı Barack Obama, 2016 yılı için siber
güvenlik bütçesini yüzde 35 artışla, 19 milyar
dolar olarak açıkladı.

Günümüzde, son derece gelişmiş teknikler kullanan, kurbanını çok iyi tanıyan ve yüksek maliyetlerle geliştirilen siber silahların kullanım amacı,
ekonomik kazanç sağlamak ya da bir hacker’ın
kendini kanıtlama isteğinden çok daha fazlası. Bir
başka deyişle, siber silahlar aslında uluslararası
politikada sıkça başvurulan bir araç. Siber casusluk yoluyla birçok kritik ve gizli bilginin ele geçirilmesi mümkünken, asıl korkulan bu silahların
‘kritik altyapılar’ olarak adlandırılan finans, enerji, haberleşme, ulaştırma gibi sistemleri hedef
alması. Nitekim, bu olasılık birçok kaos senaryosuna da ilham veriyor.

ABD ve AB arasında 2010 yılından bu yana
siber güvenlikte işbirliği mekanizması oluşturulmaya çalışıyor. Öte yandan, birçok güvenlik
uzmanına göre, Çin ve ABD arasındaki ‘siber
kapışma’ tehlikeli boyutlara taşınıyor. Bütün bu
gelişmeler, siber güvenliği yalnızca teknolojiye
ait bir alan olarak okumanın son derece yanlış
ve yetersiz bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.
Büyük resimde siber güvenlik; dış politika ve
ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası, belki de

Siber saldırıları kullanarak bir devletin kritik
altyapılarını çökertmek ve karşılıklı bağımlılık ilişkisine dayanan bir sistemin tüm işleyişini domino
etkisi ile felç etmek artık bir komplo teorisi olarak
görülmüyor. Bu teorinin gerçekliğe dönüştüğü
yani, literatüre “Blended Attacks” olarak geçen siber saldırıların fiziksel dünyada da yıkıcı sonuçlar
doğurabileceği, , İran nükleer tesislerini çalışmaz
duruma getiren Stuxnet vakasıyla 2010 yılında
deneyimlenmişti.

Yeni Nesil ‘Akıllı’ Siber Silahlar
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Ukrayna’da Neler Oldu?

23 Aralık 2015’te, Ukrayna’da yaşanan olay örgüsü irdelendiğinde, saldırıların ülkenin batısında başladığı görülüyor. Saldırılara maruz kalan
olan Prykarpattyaoblenergo tesisi saat 17.00
civarında bir duyuru yayınlayarak bölgenin en
önemli şehirlerinden Ivano-Frankivsk’e elektrik
verilemediğini açıklıyor, öte yandan kesintinin
sebebinin henüz bulunamadığını da ekliyor. Ancak daha sonra kesintinin sanılandan çok daha
kapsamlı olduğu ve aslında bu kesintinin birden
fazla tesisin siber saldırıya uğraması sonucunda
yaşandığı anlaşılıyor.
Son rakamlara göre Ukrayna’nın çeşitli bölgelerindeki 27 dağıtım istasyonu ve 3 güç santrali
siber saldırılara maruz kalıyor ve bu koordine
saldırılar bölge çapında elektrik arzında sistematik bir çöküş yaratıyor. Bununla beraber,
her ne kadar rakamlar üzerinde henüz bir fikir
birliği olmasa da birçok kaynak 225 bin insanın
bu kesintiden etkilendiğini doğruluyor. Olayı
yerinde incelemek için Ukrayna’ya giden ABD’li
EKS-SOME (Endüstriyel Kontrol Sistemleri
Siber Olaylara Müdahale) ekiplerinin yayınladığı
rapor ise saldırıların tahmin edilenden çok daha
kapsamlı ve sistematik olduğunu ortaya koyuyor.
Ukrayna saldırısına ilişkin teknik detaylara,
ABD’de bulunan SANS (ABD’de siber güvenliğe
ilişkin eğitim veren en temel yapılardan biri) ya
da çeşitli siber güvenlik danışmanlık hizmeti
sağlayan kurumların yayınlarından ulaşmak
mümkün. Bununla beraber, birkaç ayrıntı dikkat
çekici: Saldırganlar kurbanlarını çok iyi tanıyor
ve nereye yöneleceklerini çok iyi biliyorlar, yani
bu son derece planlı ve sistematik bir saldırı.
Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre, saldırılar Rusya merkezli bilgisayarlardan yönlendirilmiş ve saldırganlar sistemlere sızmak için altı
aydan daha uzun süre çalışmış.
Ayrıca sisteme ne zaman sızıldığına ilişkin kesin
bir bilgi yok ancak tespitlere göre, sistemlere
saldırılar Mart 2015’te başlıyor ve saldırganlar
hedef odaklı oltalama saldırılarını kullanarak
içeri sızıyorlar. Unutmamak gerekir ki birçok
uzmana göre operasyonel alanı hedef alan, (güç
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tedarikinin kesilmesi, boru hattı basıncının değiştirilmesi, vb.) ve fiziksel dünyada çeşitli sonuçlar
doğurabilecek saldırıların çoğu IT sistemlerinin
delinmesiyle başlıyor. Bu noktada, operasyonel
teknolojiler (OT) ve bilgi teknolojileri (IT) dallarında çalışan uzmanların siber güvenlik kültürünü
beraber inşa etmeleri kritik öneme sahip.

Siber Dünyada Sınır Yok

Bugün, jeopolitik düzlemden siber dünyaya
taşınan rekabeti göz ardı etmek pek mümkün
değil. Ayrıca, siber dünya ulusal sınırlar ya da
uluslararası hukukun kaidelerini çok da dikkate
almıyor. Bu anlamda siber silahların kullanıldığı
bir çatışma ortamını ve sonuçlarını öngörmek
pek mümkün değil. Öte yandan, ulus devletler
ve uluslararası aktörler siber kapasitelerini hızla
artırıyor ve bu kapasitelerin ‘yalnızca’ savunmaya
yönelik olduğunu iddia etmek güç. Son dönemde
yaşanan gelişmeler 21. yüzyılın gerçeğinin ‘siber
savaşlar’ olacağını gösteriyor. Bir başka deyişle,
gelecek için ‘güvenli bir siber dünya’ yaratmak
bugün ülkelerin ve diğer uluslararası aktörlerin en
zorlu sınavlarından.
Bu doğrultuda aslında kamuya olduğu kadar özel
sektöre, özellikle kritik altyapı işletmecilerine ve
operatörlerine de büyük görevler düşüyor. Aslında
özellikle birbiriyle çok yakın çalışması gereken IT
ve OT ekipleri arasında ortak bir ‘siber güvenlik
dili’nin oluşturulması oldukça önemli. Öte yandan,
etkin bir kamu-özel sektör işbirliğinin tesisi her zaman teşvik edilen bir strateji. Bu çerçevede özel
sektör ve kamu kurumları arasında “siber tehdit
bilgi (istihbarat) paylaşımı” başta ABD olmak üzere birçok ülkede teşvik edilmeye başlandı.

5651 SAYILI KANUN'A GÖRE KAYIT TUTMA

YER SAĞLAYICILAR LOG TUTMALI MI?
sertel@sertels.av.tr

www.twitter.com/sertels

5651 Sayılı Kanuna göre okurlarımızı ilgilendirebilecek internet aktörleri içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı olarak sayabiliriz. Özetle; İçerik
sağlayıcı, bir web sitesindeki içeriği giren kişidir. Yer sağlayıcı bu
içeriği barındıran kişidir.

Av.Sertel ŞIRACI
İstanbul Barosu Bilişim
Hukuku Komisyonu
Başkan Yardımcısı

İçerik Sağlayıcılar için kayıt
tutma

İçerik sağlayıcılar açısından
direkt bir kayıt tutma yükümlüğü
yoktur. Yine de bir mahkeme tarafından eldeki bilgilerin gönderilmesinin talep edilmesi halinde, şayet
elde bir bilgi varsa paylaşılması
gerekecektir.

Yer Sağlayıcılar için kayıt tutma

Yer sağlayıcılar için kayıt
tutma yükümlülüğü mevcuttur.
Yeni düzenleme ile bu süre en az
6 aydan en az 1 yıla çıkartılmış
durumdadır. Yönetmelikte bu süre
şu an 6 ay, henüz yönetmelik
değişmediği için 6 ay tutulmasın-
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da bir sorun yoktur. Başkanlığın
talep ettiği bilgileri talep edilen
şekilde Başkanlığa teslim etmekle
ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri
almakla yükümlüdür hükmü iptal
edilmiştir. Bununla birlikte kayıt tutma yükümlülüğü devam etmektedir.
Bu bilgiler mahkeme kararı ile
talep edilebilir.
Tutulacak bilgi nedir? Kanun
bunu trafik bilgisi olarak şöyle
tanımlıyor: Taraflara ilişkin IP
adresi, verilen hizmetin başlama ve
bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin
türü, aktarılan veri miktarı ve varsa
abone kimlik bilgileridir.

Yönetmelikte ise buna ek olarak Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisi Tanımı yer almaktadır: Yer
sağlayıcı trafik bilgisi, İnternet ortamındaki
her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; kaynak
IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat
bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET,
POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kayıt Tutma Yöntemi

Yer sağlayıcı, bu bilgilerin doğruluğunu,
bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük
değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak
ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. Buna ek
olarak şu an mecliste görüşülen Kişisel Verilerin
Korunması Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni yükümlülükler gündeme gelecektir.
Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir
tarihte var olduğunu kanıtlarlar. Zaman Damgası
Sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için
açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar.
Zaman damgası konusunda çeşitli donanımlar bu desteği vermekle birlikte zaman
damgasının hangi standartlarda sağlanması
gerektiği net değildir. Örneğin yabancı bir
ürünün içerisinde yer alan zaman damgasının
Türkiye’deki otorite tarafından onaylı olmaması
halinde geçerliliği tartışma konusudur. Buna ek
olarak kayıtların maniple edilebildiği iddiası da
bir başka tartışma konusudur. Uygulamadaki bu
sorunlarla birlikte zaman damgası hususunda

artık yaptırımın olması ve yönetmelikte yer alması
sebebiyle tercih edilecek yazılım ve donanımda
bu özelliğin olması tercih edilmesi yükümlülüğün
yerine getirilmesi için yeterli olacaktır.

Sorumluluk

Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen
yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on
bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar
idari para cezası verilir hükmü yer almaktadır.
Tanımda belirtiği gibi yer sağlayıcı gerçek kişi
veya tüzel kişi olabilir. Bu cezanın muhatabı da
yer sağlayıcı olan kişidir. Şirketler için sorumlu
tüzel kişilik olacaktır. İdarî nitelikte bir yaptırım
olarak para cezası idarî görev yapan kurum tarafından verilir.
Anayasa’nın 38. maddesindeki “Ceza sorumluluğu şahsidir” hükmüne paralel olarak ilgili idari
cezanın sorumlusu tüzel kişiliktir.
Bununla birlikte Ceza Hukukunun son yıllarda
üzerinde özellikle durduğu en temel prensiplerinden biri, ekonomik suça ekonomik yaptırımların
uygulanmasıdır. Hürriyeti bağlayıcı ceza istisnai
bir yaptırım olarak uygulanabilir.
Anonim şirketler açısından Türk Ticaret
Kanunu’nun 336/5 ncı maddede yer alan “Gerek
Kanunun gerek esas mukavelenin kendilerine
yüklediği sair vazifelerin, kasten veya ihmali neticesi olarak yapılmaması” hükmünden hareketle
kusurlu şirket yetkililerinin pay sahiplerine karşı
sorumlu olduğunu da belirtelim.
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ASP.NET CORE 1.0 NELER SUNUYOR
ASP.NET'İN GELECEĞİ NE OLACAK?
ugur.u@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/ugurumutluoglu

2014 yılı itibariyle Microsoft’un uygulama geliştirme platformu olan
.NET Framework’ün önemli bir dönüşümüne şahit oluyoruz. Açık
kaynak olmayan ve resmi sürüm olarak sadece Windows işletim
sistemlerinde çalışan .NET Framework’ün çekirdek sürümü .NET
Core‘un hem açık kaynak olacağı hem de platformdan bağımsız
şekilde çalışacağı duyurulmuştu. Geçmişte Mono isimli bir proje ile
resmi olmasa da .NET Framework’ün Linux sistemlerde çalışması
sağlanmıştı.
Uğur UMUTLUOĞLU
ugurumutluoglu.com
Yazılım Geliştirme
Danışmanı

38

Microsoft’un bu hamlesiyle artık
resmi olarak açık kaynak kodlu
ve platformdan bağımsız çekirdek versiyon bir .NET Framework
dağıtımı hayatımızda olacak. Yani
.NET Core ile Linux ve MacOS
işletim sistemlerinde uygulama geliştirebilecek ve uygulamalarınızı
çalıştırabileceksiniz.

ASP.NET Core yakın zamana kadar ASP.NET 5 ismiyle anılıyordu. Geçtiğimiz
aylarda yayınlanan resmi
bir yazı ile artık ASP.NET 5
yerine ASP.NET Core olarak
isimlendirileceği belirtildi.

Geçen zaman içinde .NET Core
gelişimini tamamlama noktasına
geldi. Bilhassa bu platform üzerine
inşa edilen ve web uygulamaları
geliştirmek için kullanılacak ASP.
NET Core için önemli çalışmalar
yapıldığını söyleyebiliriz. Öyleki
Microsoft, Linux ve MacOS kullanıcılarının bu ortama ısınma-

ları ve kolayca adapte olmaları
için Visual Studio Code isimli kod
editörünü geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Microsoft’un açıkladığı
yol haritasına göre .NET Core ve
ASP.NET Core’un 2016 yılı içerisinde RTM ve resmi sürümler olarak
yayınlanması bekleniyor.

Yazının geri kalan kısmında .NET Framework üzerinde çalışan ASP.NET’i “klasik
ASP.NET” olarak adlandıracağım. Microsoft literatüründe böyle bir tanım var
mı bilmiyorum, yanlış bir atıf olur mu,
sanmıyorum ama karşılaştırmalar net
anlaşılsın diye bu ifadeyi kullanacağım.
Tabii ki bu yenilikler ve gelişmeler biz yazılımcıların aklına ASP.NET Core nasıl bir yapı sunuyor, neler getiriyor, neleri götürüyor, ASP.NET
Core klasik ASP.NET’in devamı mı yoksa farklı
bir sürümü mü… gibi birçok soruyu da getiriyor.
Kısaca değinelim...

dows Service, WPF vb. uygulamaları bu ortamda
şimdilik geliştiremiyoruz.
.NET Core için .NET Framework’ün basitleştirilmiş çekirdek versiyonu. .NET Core, CoreFX
adındaki sınıf kütüphanesinden oluşmakta ve
CoreCLR adındaki runtime üzerinde çalışmaktadır. Managed bir ortama sahip olduğunu, JIT
derleyicisinin ve Garbage Collector(GC)’un aynen
muhafaza edildiğini söylemekte fayda var. CoreFX System.IO, System.Collections gibi birçok
System.* ve Microsoft.* bileşenlerini içermektedir.
Detaylar için CoreFX Github repo‘sunu inceleyebilirsiniz.

.NET Core’un temel amacı ASP.NET Core ile
web uygulamaları geliştirilmesini sağlamak(en
azından şimdilik). Zira .NET Core ile sadece
web uygulamaları ve konsol(console) uygulamaları geliştirebilecek. Yani Windows Forms, Win-

Çekirdek bir .NET Framework versiyonu
olduğu için daha önceden .NET Framework
4, 4.5 gibi sürümlerde uygulama geliştirenler
kullandıkları bazı kütüphaneleri .NET Core’da
bulamayabilir. .NET Core’un NuGet üzerinden
dağıtımının yapılacağını da vurgulamakta fayda
var, zira bazı System.* kütüphanelerini de yine
NuGet’ten indirerek projelerinizde kullanabiliyorsunuz.

ASP.NET Core proje yapısının klasik ASP.
NET projelerinden önemli farklılıkları var. web.
config yerine JSON uzantılı farklı bir ayar dosyasının bulunması, Global.asax dosyasının olmaması, onun yerine benzer yapıda bir Startup
dosyasının bulunması, uygulamanın başlangıçta
en yalın halde çalışması ve sizin kullanılacak
bileşenleri(statik dosya, directory browsing,

debug modda çalışma… gibi) tek tek kayıt ederek kullanabilmeniz göze çarpan ilk farklılıklar.
Son olarak .NET Core’da desteklenmeyenleri
belirtelim. Şimdilik sadece C# dili ile geliştirme
yapabiliyoruz, yani VB.NET vb. .NET dillerini
kullanamıyoruz. ASP.NET Core ile MVC ve Web
API uygulaması geliştirebiliyoruz, WebForms şu
an için desteklenmiyor.

ASP.NET Core ve .NET Core Yazılım Geliştiricilere Nasıl Bir Yapı Sunuyor?
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ASP.NET Core, ASP.NET 4.5’in Devamı mı?

Hayır değil. ASP.NET Core, .NET Core üzerinde çalışıyor.
.NET Core ise .NET Framework’teki temel
kütüphanelerden oluşturulan ve farklı platformlar
için daha sade hale getirilmiş bir .NET dağıtımı.
Dolayısıyla ASP.NET Core ile klasik ASP.
NET’in benzer kütüphaneleri kullanmasına
rağmen farklı çatılar olduğunu söylemeliyiz.
ASP.NET Core, klasik ASP.NET uygulamalarının
devamı niteliğinde değil, klasik ASP.NET .NET
Framework üzerinde ilerlemeye devam edecek.
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Klasik ASP.NET Ne Olacak?

Microsoft’un ana geliştirme ortamı hâlâ .NET
Framework, dolayısıyla ASP.NET’in gelişimine
kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Klasik
ASP.NET bitecek, devam etmeyecek, daha ilerlemez… gibi söylemler şu an gerçeklikten baya
uzak. Scott Hanselman’ın “ASP.NET 5 is dead –
Introducing ASP.NET Core 1.0 and .NET Core
1.0” başlıklı yazısı klasik ASP.NET’in sonu geldi
diye yorumlayanlar olabiliyor, o yazıda söylenen
ASP.NET 5 aslında ASP.NET Core’un önceki adı.
Özetle klasik ASP.NET durduğu yerde durmakta,
ASP.NET Core kadar ivmeli olmasa da gelişimine
devam edecek.

Hangisini Seçmeli: Klasik ASP.NET vs. ASP.
NET Core

Şu an aktif olarak ASP.NET 4.6 versiyonu
kullanılan klasik ASP.NET, .NET Framework
üzerinde çalıştığı için daha donanımlı, stabil ve
kullanışlı. Dolayısıyla teknik donanımı ve yapılabilir şeyleri düşündüğümüz zaman klasik ASP.
NET açık ara önde. Güçlü ve oturmuş yapısının
yanında ASP.NET Core karşısında en önemli
eksileri ise sadece Windows platformlarda çalışması ve performansı. Performans konusunu alt
paragrafta detaylandıracağım.
ASP.NET Core’un şu aşamada klasik ASP.
NET’ten daha donanımlı veya kullanışlı olmak
gibi bir iddiası yok. Microsoft’un yakın vadedeki amaçlarından biri Core versiyonunu daha
genişletmek ve klasik ASP.NET kıvamına getirebilmek. ASP.NET Core’un en önemli avantajı
platformdan bağımsız olması ve artık Linux sunucularda dahi çalıştırılacak olması. .NET Core
ile .NET Framework’ü sadeleştiren ve yeniden
ele alan Microsoft takımının en çok odaklandığı
noktalardan biri performans. Şu linkten yapılan
test sonuçlarının detaylarını görebilirsiniz.
Bilhassa Kestrel web sunucusu üzerinde çok
dikkat çekici sonuçlar var. Hatta birkaç gün önce
saniyede 1.15 milyon request’in üzerine çıktıklarını şu blog postuyla duyurup kutlamıştılar.
Özetle ASP.NET Core’un gerek Linux gerekse
Windows platformlarda klasik ASP.NET’e göre
ciddi bir performans artışı olduğunu söylemeliyiz.

Core’u incelemeye ve gelişmeleri takip etmeye
şimdiden başlayın.

ASP.NET 5 Neden ASP.NET Core Oldu?

Aslında bir üstte bahsettiğimiz konu bu
sorunun kısmen açıklaması niteliğinde. Mevcut
ASP.NET versiyonları, .NET Framework versiyonları ile birlikte anılıyordu, ASP.NET 4, ASP.
NET 4.5, ASP.NET 4.6… gibi. .NET Core üzerinde çalışacak ASP.NET versiyonuna ise ASP.
NET 5 denilmesi kafa karışıklığına yol açıyordu, 5
versiyonlaması doğal olarak 4.5’in devamı algısı
oluşturuyordu. Hatta “5 > 4.5, demek ki ASP.NET
5 önceki sürümlerin daha da gelişmişi…” durumunu akla getiriyordu.
Halbuki .NET Core, .NET Framework’ün
devamı değil, sadeleştirilmiş bir yan ürünü. Bu
noktada kafa karışıklığını gidermek adına isimlendirme değişikliğine gidildi ve bir ay kadar öncesinde bütün kaynaklarda ASP.NET 5 olarak geçen
sürüm adı ASP.NET Core olarak değiştirildi.
Mevcutta bir çok ASP.NET 5 blog yazısı bulunduğu için kısa vadede kafalar yine karışmaya
devam edecek, ama orta ve uzun vadede kafa
karışıklıklarını ortadan kaldıracak bir isim değişikliği oldu bu.
Biz yazılımcılar yazdığımız metotlara isim
bulmakta zorlanırken anlaşılan o ki Microsoft’taki
ürün yöneticileri ve mimarlar da ürünlerini isimlendirmekte oldukça zorlanıyorlar.

Şimdilik ASP.NET Core sadece ar-ge amaçlı
seçilmeli, zira henüz kararlı bir sürümü hatta
RTM sürümü dahi olmayan bir yapı üzerine
uygulama geliştirmek biraz riskli. Release olduğunda ise artık gönül rahatlığıyla kullanılabilir,
hatta geliştireceğiniz uygulama MVC veya Web
API tarzında bir uygulama olacaksa ilk tercihiniz olmalı. Klasik ASP.NET’e göre sağlayacağı
performans farkının yanında uygulamalarınızı
Linux bir sunucu üzerinde host ederek sunucu
maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Sunucularınız
Windows ise ve Windows plarformlarında
çalışıyorsanız klasik ASP.NET sizin için daha
iyi bir tercih olacaktır, ama göz ucuyla ASP.NET
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TÜRKİYE GELİŞTİRİCİ
TRENDLERİ RAPORU

i
Geçtiğimiz yıl son çeyrekte VisionMobile
tarafından gerçekleştirilen Developer Economics National Trends (Geliştirici Ekonomisi) anketinin sonuçları açıklandı.
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ARAŞTIRMA RAPORU

TÜRKİYE GELİŞTİRİCİ
TRENDLERİ RAPORU

Yapılan araştırma sonucu ülkemizdeki geliştirici trendlerini 6 farklı kategoride gözlemleme
şansı bulduğumuz raporda ayrıca Amerika, Birleşik Krallık, Almanya, Rusya, Hindistan ve
Çin gibi ülkelerin verileri ile karşılaştırıyoruz.
Geçtiğimiz yıl son çeyrekte VisionMobile
tarafından gerçekleştirilen Developer Economics National Trends (Geliştirici Ekonomisi) anketinin sonuçları açıklandı. Bu yıl 10’uncusu
gerçekleştirilen ankette aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 150 ‘den fazla ülke yer alıyor. 5 Aralık
2015 tarihine kadar katılım sağlabailen ankete
dünya genelinde 22.000 geliştirici katılmış durumda.
Gerçekleştirilen ankette platformlar Masaüstü,
IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Bulut platformları
şeklinde ayrılıyor. Türkiye’den ankete katılan
geliştiricilerin de istatistiklerine yer verilen
rapordaki veriler şu şekilde öne çıkıyor.
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EN POPÜLER
PROGRAMLAMA
DİLLERİ HANGİLERİ

EN POPÜLER
MOBİL
PLATFORMLAR
HANGİLERİ

TÜRKİYE'DEKİ
GELİŞTİRİCİLERİN
ÇALIŞTIKLARI
ŞİRKETLER

Türkiye’nin en popüler programlama dilleri hangileri?

Raporun başında karşımıza çıkan ilk veri, “Türkiye’de en popüler programlama dilleri” olarak dikkat
çekiyor. Türkiye’den ankete katılan geliştiricilerin verdiği yanıtlara göre oluşan bu rakamlar şu şekilde;
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Türkiye’deki geliştiricilerin çalıştıkları şirketlerin boyutları nedir?

Türkiyede yazılım geliştirme alanında çalışan geliştiricilerin çalıştıkları şirketlerin boyutları hakkında
rakamlar içeren veriye göre;

Türkiye’de en popüler proje katılım türleri hangileri?

Ülkemizde geliştirilen yazılımların hangi projeler tarafında gerçekleştirildiği hakkında ortaya çıkan
rakamlare ise şu şekilde;
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Türkiye’nin en popüler mobil uygulama kategorileri hangileri?

Bir önceki raporda değindiğimiz en popüler mobil platformlarda ülkemizde yapılan geliştirmelerin
kategorizasyonu sonucu ortaya çıkan en popüler mobil uygulama kategorileri şu şekilde;

Türkiye’deki en popüler mobil platformlar hangileri?

Yazılım geliştirme çalışmalarında ülkemizde tercih edilen en popüler mobil platformlar ise şu şekilde sıralanıyor;

47

Türkiye’deki geliştirilen monil uygulamalarda kullanılan en popüler araçlar neler?

Ülkemizde geliştirilen mobil uygulamalarda kulanılan en popüler mobil araçlar ise şu şekjilde sıralanıyor;

DEĞERLENDİRME
Türkiye’den kartılan yazılım geliştiricilerin
değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan tablo
üstteki gibi dikkat çekiyor. Şimdi bir de Amerika,
İngiltere, Rusya, Hindistan, Çin ve Almanya sektörlerindeki eğilimlere kısaca göz atalım. Ülkelere göre en popüler dilleri sıraladığımızda;
• Amerika, Birleşik Krallık ve Almanya:
HTML5
• Rusya, Hindistan ve Çin: Java
platformlarında geliştirme çalışmalarının yüksek
olduğu gözlemleniyor. Ülkemizde ise Javascript’in lider konumda olduğu dikkat çekiyor ve
onu takip eden HTML5’in de az bir farkla geliştirme çalışmalaırnda ikinciliği aldığı dikkat çekiyor.
Yine bu ülkelerdeki en popüler mobil platformları istatistiklerine göz attığımızda karşımıza
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şöyle bir tablo çıkıyor;
• Amerika, Birleşik Krallık, Rusya, Hindistan,
Çin ve Almanya: Android
platformlarına geliştirme yapıldığı ve tüm bu
ülkelerde Android platformununu lider konumda
olduğu gözlemleniyor. Ülkemizde ise az bir farkla
IOS platformunu lider olduğu ve yazılım geliştirme
çalışmalarının o yönde daha fazla olduğu dikkat
çekiyor.
Yapılan geliştirmelerde öne çıkan platformlar
ise şöyle listeleniyor;
• Amerika, Birleşik Krallık, Rusya, Almanya ve
Hindistan: Mobil Uygulamalar
• Çin: Masaüstü Uygulamalar

biliyor muydunuz?
Dünya genelindeki WordPress sitelere her
ay 58.7 milyon yeni içerik yayınlanıyor
ve okuyucular tarafından bu içeriklere
54.300.000 adet yorum yazılıyor.
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OPEN SSH KULLANMANIN AVANTAJLARI
OPEN SSH İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?
d.uzgur@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/diggyen

SSH Telnet yapısına alternatif olarak üretilmiş ve güvenlik seviyesi arttırılmış bir program yapısıdır. Yazımıza SSH ( Secure Shell )
tanımıyla başlammıız, hem hatırlamamız hemde bilgimizi tazelememiz açısından oldukça faydalı olacak. SSH ( Secure Shell ) güvenli
veri iletimi için kriptografik ağ protokolüdür ve iki bilgisaya arasında
veri aktarımı güvenli olan bir kanal üzerinden sağlanabilir.

Dağhan UZGUR
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri

Peki Open SSH ile neler yapılabilir ?

- Uzak kullanıcı üzerinden kabuğa bağlanmak mümkündür.
– Uzak kullanıcıda tek bir komut çalıştırılabilir.
– Lokal bilgisayardan uzak bilgisayara dosya kopyalanabilir.
– SSH dosya gönderim protokolüyle FTP ile dosya transferine
güvenli bir alternatif olabilir.
– Port yönlendirme için kullanılabilir.
– OpenSSH server ve client
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kullanılarak şifrelenmiş bir Proxy
oluşturulabilir.
– Otomatik olarak uzaktan
server kontrolü ve yönetimi sağlanabilir.
Yukarıda paylaşmış olduğumuz
unsurlar dışında bir çok yapı ve
yönetim şekli SSH (Secure Shell)
yardımıyla yapabilmektedir. SSH
yapısı ve kullanım alanlarından
bahsetmiş olduğumuza göre artık
SSH yapısının avantajlarına geçebiliriz.

Peki Open SSH ile neler yapılabilir ?

Yazımızın başında da belirtmiş olduğum gibi
SSH ( Secure Shell ) öncelikle yapılacak ve
uygulanacak işlem adımlarının tamamını güvenli
bir protokol üzerinden tamamlamakta ve oluşabilecek risk unsurlarını minimize etmektedir.
Peki SSH hangi tehtitlerin önüne geçebilir ?
- Güvenli veri iletişimine olanak sağlar.
- Unix, Linux ve Windows platformlarında
komplike bir şekilde kullanılabilir.

- Ücretsiz paket program versiyonları mevcuttur.
- TCP bağlantı noktalarındaki veri tünelleri stabil bir şekilde çalışmaktadır ve VPN kullanımına
olanak sağlar.
- KERBEROS, TIS, SecurID ve RSA dahil olmak üzere pek çok kimlik doğrulama yöntemlerini
kullanarak güvenlik düzeyini arttırabilmektedir.
- Veri bütünlüğü ve veri şifreleme unsurlarının
güvenlik düzeyini arttırabilmektedir.
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DOĞRU SPF (SENDER POLICY FRAMEWORK)

YAPILANDIRMA VE ÖNEMLİ İPUÇLARI
oguzhan@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/c1982

Özellikle son on yılda Spam ile savaşmak için onlarca takla atmaya başladı insanoğlu. DKIM‘ler, DNSSEC‘ler derken SPF (Sender
Policy Framework) diye bir standart daha girdi sistem yöneticisinin
hayatına. Tabi hepsi yararlı şeyler, maksat istenmeyen mailler gelmesin, hayat daha kolay olsun.

Oğuzhan YILMAZ
MaestroPanel Tech.Lead

Kısaca acıklamak gerekirse;
SPF, Spam ile mücadele tekniklerinden sadece bir tanesi. Eposta
sunucusunun hangi şartlarda
çalıştığını karşı SMTP sunucusuna bildiren kuralları içeren bir
DNS kaydı.Esas amaç eposta’ların gerçekten doğru yerden
geldiğini teyit ederek sahte (spoof)
epostaların önüne geçmek, phishing‘leri engellemek.
Çalışma mantığı gayet basit.
SMTP sunucunuzda SPF kontrolünü aktif ettiğinizde. Eposta
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gönderen Domain’in DNS alanından TXT kaydını istiyor. İçinden
“v=spf” olan kaydı dikkate alarak
Domain’in bu değişkenlere uyup
uymadığını doğrulunu teyit ediyor.
Aslında SPF politikasının TXT tipi
yerine SPF isminde başlı başına
yeni bir kayıt olarak DNS’de var
olması taraftarıyım.
Tabi bunu IETF‘deki elemanlarda istiyordur da durumu ne bilmiyorum. Bu arada konuRFC4408
üzerinden dönüyor.

İşin teorik kısmı bir yana gerçek hayattan bir
örnek ile sadede geleyim. Aşağıdaki DNS sorgusuna bir bakalım.

nslookup -q=txt domain.com
Bu komutun çıktısı ise şu şekilde;
v=spf1 a mx ip4:77.92.136.90 mx:mail.domain.com ~all

Gördüğünüz gibi basit bir DNS sorgusu ile
SPF politikasına çok kolay ulaşıyoruz. Buna
ulaştıktan sonra epostayı alan SMTP sunucusu nasıl yolumluyor ve değerlendiriyor ona bir
bakalım.
#1 Epostayı alan SMTP sunucusu hemen
Domain’in DNS sunucsundan “domain.com” için
TXT kaydını ister ve SPF politikasına ulaşır.
#2 SPF söz dizimi (syntax) analiz edilir ve
hangi mekanizmalarla çalıştığı belirlenir. Yukarıdaki örnekte “a” ve “mx” mekanizmalarını doğrulama için kullanılabilir olduğu belirtildiğinden
buna göre doğrulamalar işletilir.
Bu doğrulamalar “a” için;
Epostayı gönderen SMTP adresinin A kaydı
sorgulanır ve döndürdüğü IP adresi, SPF’de
belirtilen IP adresi ile karşılaştırılır.
Örnek SPF politikamızda domain.com’un
A kaydından dönen IP ile SPF alanındaki
“Ip4:77.92.136.90” değerlinin eşleşip, eşleşmediğine bakılır. Eşleşmiyorsa “Fail” olarak eposta
reddedilir ve arkasından gelen mekanizmalar
çalıştırılmaz.
“mx” doğrulaması için ise;
Epostayı gönderen SMTP adresinin IP
adresi, SPF’de belirtilen IP adresine ait olarak
değerlendirilirse “pass” olarak geçilir. Şimdi “mx”
mekanizması sorgulanabilir.
Örnek SPF politikamızda domain.com’un MX
kaydı sorgulanır ve dönen Host isminin hangi IP

adresini döndürdüğü tespit edilir, daha sonra Ip4
alanındaki 77.92.136.90 IP’si ile eşleşiyormu diye
bakılır.
Gördüğünüz gibi olay SPF direktiflerini değerlendiren DNS maymunluğu ile dönüyor.Mantığı
biraz kavradıktan sonra nasıl düzgün bir SPF
kaydı oluşturmalıyız? Ona biraz kafa yoralım.
Bunun kesin bir cevabı yok her sunucunun
veya ağ’ın çalışma şekilleri, iletişim kurduğu sistemler ve erişim durumlar farklılık gösterebiliyor
fakat biz genelleme yaparak en azından doğru bir
kaç şey söyleyebiliriz.

Tavrınızı Belirleyin

SPF’in sonundaki söz dizimine dikkat etmişsinizdir, “~all” dediğinizde SPF polikalarından
birisinde eşleşme bulunmasa bile SoftFail olarak
sonuç döner. SMTP sunucusu isterse alır, isterse
almaz. Yani bir gri alan yaratır. Siz böyle yapmayın.
Aynı şekilde “+all” ,”?all” demekte yumuşak bir
SPF kaydına sahip olmanızı sağlar.
SPF’i düzgün işletecekseniz tavrınız ne olsun “-all” yapın. SPF’de herhangi bir eşleşmeme
durumunda direkt Fail olmasını sağlamalısınız ki
Spoofing ve Phising’den yırtasınız.

IP Aralığını Kısıtlayın

SMTP sunucusunun çalıştığı Ağ’ın Subnet’lerinide SPF sözdiziminde belirtebilirsiniz.
Örneğin: ip4:198.2.128.0/24
ip4:198.2.132.0/22 gibi.
Bu çok tercih edilen bir şey değildir. Aynı subnet’den başka bir sunucu başkasına tahsis edilmiş veya hacklenmiş olabilir. SMTP sunucusunun
çalıştığı IP’leri olabildiğince /32 veya /28 vererek
yüzeyini daraltacak hareketler yapın.
Neyin Sorgulanması Gerektiğini Belirleyin
SPF’de a, mx, ptr, exists (ip4, ip6’yı saymıyorum) gibi mekanizmalara göre sorgulamalar
yapılır. SMTP sunucunuzun host ismini veya
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domain’e ait olan MX ismini sorgulamak çoğu
zaman daha etkilidir. Özellikle MX üzerinden
bir değerlendirme SPF’in daha kesin bir eleme
yapılmasını sağlar. O nedenle SPF politikanızdaki host ismini MX’e göre düzenleyebilirsiniz.

PTR Kullanmaktan Kaçının

Yukarıdaki genellemeler doğrultusunda bir
kaç karşılaştığım senaryoya göre SPF’leri sıralayalım.
Sadece bir sunucunuz var ve olay hep tek
bir SMTP sunucusundan dönüyorsa. Aşağıdaki
politika işinizi görür. Fazla abartmaya gerek yok.

v=spf1 mx ip4:77.92.136.90 -all
Bu en temiz SPF politikalarından biri. SPF’i
değerlendiren sunucu direkt domain.com’un
MX’ine bakar. Eğer mail.domain.com Ip4 alanındaki değer ile eşleşmiyorsa Fail verir. Eşleşiyorsa eposta kabul edilir.
Örnek olması açısından şu senaryo da işletilebilir. Bir “a” mekanizması ekleyip MX’den önce
değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

v=spf1 a mx ip4:77.92.136.90
ip4:77.92.136.91 -all
Önce domain.com’un A kaydına baklır, eğer
domain.com’un döndürdüğü IP adresi 91 veya
90 IP’lerinden biri ile eşleşiyorsa MX mekanizmasına hiç bakılmadan “Pass” olarak değerlendirilir, eşleşmiyorsa “mx” mekanizmasına geçilir.

Bonus

Şimdi politikamızı biraz daha sıkılaştırıp herhangi bir DNS Black List’e bağlayarak güçlendirebiliriz, ayıktırayım. Bunu yaparkan “exists”
mekanizmasını kullanıyoruz.

v=spf1 exists:%{d}.dbl.spamhaus.org
Domain için “a” ve “mx” mekanizmaların değerlendirilmeden önce “exists” mekanizması dikkate alınıyor. “exists” mekanizmasında çeşitli

54

host isimleri oluşturabileceğiniz makrolar bulunuyor. Bunları kullanarak host isimleri oluşturabilir ve Black List servislerine uydurabilirsiniz.
Spamhaus’dan DNS Black List sorgusu aşağıdaki
gibi yapılıyor.

a mx ip4:77.92.136.90 ip4:77.92.136.91 -all
biz;

nslookup -q=TXT domain.com.dbl.spam
haus.org
direktifinde %{d} makrosunu kullanarak

exists:%{d}.dbl.spamhaus.org
gibi bir kayıt’ın var mı yok mu olduğunu sorguluyoruz. Eğer varsa Black List’de olmuş oluyor.

exists:domain.com.dbl.spamhaus.org
Lazım Olursa Genişletin

Internet sürekli evriliyor, gelişyor bunun sonucunda da sürekli yeni sernaryolar ortaya çıkıyor. Şuraya bağlayacağım. Sendloop, Mandrill,
MailGun gibi üçüncü parti SMTP servisleri var
piyasada hem kendi SMTP sunucunuzu işletip
hem de buradan mail göndereceğiniz senaryolarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu aşamada “include”
mekanizmasını kullanıyoruz.

v=spf1 a mx ip4:77.92.136.90
ip4:77.92.136.91 include:spf.mandrillapp.com
-all
Include mekanizmasını kullanarak spf.mandrillapp.com TXT kaydındaki SPF politikasını
da kendi politikamızın içine dahil edebiliyoruz.
Burada sırası ile “a”, “mx” mekanizmaları çalışır
bunlardan herhangi birinde eşleşen IP bulunmaz
ise “include” mekanizmasına bakılır ve oradaki
politikada yine eşleşme aranır.

Sonuç

SPF kullanın, net olun, sert olun :)
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5 MADDE İLE KODLAMA KAVRAMI
VE UYGULAMA GELİŞTİRME ÜZERİNE
ugur.u@hostingdergi.com.tr

Gencebay DEMİR
Kıdemli Danışman
Senior Consultant

İlk tıklamayla başlar serüven, planlanmış bir tasarımın harika
işler yapmasını umduğunuz bir başlangıçtır bu. Teknoloji devlerinin rekabetlerinden nasibini almış, hırs ve tutkuyu peşinden
getiren kazançların (beklentilerin) ilk adımıdır... Seviye ve yeteneklerin sınırlarının zorlandığı, zirveye yürüyüşün, hayallere atılan
adımların geri sayımıdır! Doğru teknolojileri ve programlama dillerini kullanıp kullanmadığınızdan bir türlü emin olamayıp, bin parçaya
bölünüşünüzün hüznüdür bu! Ayrıca buna neden gerek kaldığınızı
sorgularken yaşadığınız ikilemler mesleğinizin devrinin yaşandığı bir
dönemde belki de en önemli çıkmazınız! Evet geliştirme ve kod yazmak. Bu kavramları irdeliyoruz!

Geliştiriciler için kodlama ve
kişisel yetenekler, istediği işi elde
etmek veya bir girişime yelken
açmak için en kuvvetli referanslar
arasında yer almaktadır. Özellikle
bulut ve mobil çağında öğrenilmesi gereken programlama dilleri ve
altyapı çeşitliliği, rekabete ayrı bir
boyut kazandırdığı gibi geliştiricilerden beklentileride arttırmaktadır.
Bu kapsamda; dağıtık - çoklu platformlar (Cross Platform), geliştirme operasyonları (DevOps), versiyonlama ve devamlı entegrasyon
(CI, ALM) vb. süreçler yeni dilleri,
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linkedin.com/in/ugurumutluoglu

teknolojik altyapıları beraberinde
getirip yetenek silsileri bağı oluşturmaktadırlar.
Teknolojinin yaygınlaşması,
girişimlerin getirileri, mobil platformlar, ağ erişim hızları ve aktif
kullanıcı sayılarının artmasıyla
birlikte internet üzerinden sunulan
hizmetler ve bu hizmetleri bir araya
getiren öğeler büyük önem kazanmıştır. Bu öğelerin başta gelen iki
üyesi, kod ve geliştirme süreçleri
için birkaç konu başlığını derleyelim.

1 - Açık Kaynak (Open Source - Topluluğun
Gücü)

Bir gün geçmiyor ki teknoloji devlerinden her
hangi biri yeni bir platformu topluluk ile paylaşmasın!
Son dönemlerde devasa ve popüler kod
deposu Github ı değerlendirdiğimizde karşımıza
net bir tablo çıkmaktadır. Microsoft .NET platformu, Apple Swift programlama dili, Google'
ın ve Facebook' un web, mobile ve UI konulu
geliştirmeleri açık kaynak kodlu projeler olarak
paylaşılmış durumda.
Topluluk desteğini arkasına almış bir çok açık
kaynak kodlu proje aktif süreçlerine hızla devam
etmekte ve her geçen gün yeni özellikler kazanmaktadır. Böylece paydaşların, destekçi ve son
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilen, esnek,
verimli ve hızlı geliştirme ortamları, kütüphaneler
ve dokümanlar oluşturulabilmektedir.

2 - Kalite

DEMİŞ Kİ

dil meydana getirmiş olursunuz! Fakat göreceli
değerlendirme ve yorumları göz ardı etmeden!

3 - Standardizasyon

DEMİŞ Kİ

"When you come to work, you are
not writing code for you, you're
writing code for those who come
after you"
Nicolas C. Zakas

Prensiplere uyan ve gereksinimleri karşılayan
kodlar yazmak! Evet ama tam bu noktada ince
bir husus sizi bir üst seviyeye taşıyacaktır. Sürdürülebilir, bakımı kolay ve hızla anlaşılabilen
bir kod! Bunun içinde her ne olursa olsun sadık
kaldığınız bir yapı her hangi bir serbestlikten çok
daha iyi olacaktır. (Coding Conventions)

"Any fool can write code that a
computer can understand.
Good programmers write code
that humans can understand."
Martin Fowler

Evet herkes kod yazabilir ancak iyi bir geliştirici tarafından yazılan kod herkes tarafından
okunabilir. Geliştirme sürecinde bir şeye dikkat
çekmek gerek; kodu okumanın yazmadan daha
fazla yapılıyor olması. Farklı kaynaklardan
derlenen (Referanslar, Kütüphaneler) programlar, takım arkadaşlarınız tarafından yazılan
kodlar ve entegre çalıştığınız her bir kaynak
(API) incelenmek ve keşfedilmek üzere sizleri beklemektedir. İlk değişikligi belirgin olarak
kendinizde yapar ve uygularsanız, beraberinde
yorum satırına dahi ihtiyaç duymayan ortak bir
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4 - Odaklanma

Tam zamanlı olarak yeni bir proje için bir araya gelen bir ekibin, etkin ve hedef odaklı yönetilmesi, emeklerin boşa harcanmaması ve nihai
son açısından büyük önem taşımaktadır. Ekibin
beklenen çıktıları üretebilmesi için yeteneklerin
doğru katmanlarda iş paylaşımı yaptığından
emin olunmalıdır.
Herkes her işi yapabilir tarzı makul gelebilir fakat bu seçenek teoride iki tam zamanlı işi
aynı anda yapmanızla eşdeğer! Sizce böyle bir
durumda her hangi birinden fedakarlık yapmadan iş kalitenizi koruyabilir misiniz?
Hiçbir şeyin tam zamanlı işinizdeki performansınızı etkilemesine müsade etmeyin!
Böylelikle her bir gününüz size katkı sağlamaya
devam edecektir. O an için öğrendiğiniz ve geliştirdiğiniz ne ise o yolda ilerleyin ve bunu en iyi
şekilde yapmaya gayret edin.

Detayları gözden kaçırmayarak fark yaratın!
5 - Destek

DEMİŞ Kİ

"The purpose of software engineering is to control complexity,
not to create it"
Dr. Pamela Zave

Bu zamana kadar üzerinde çalıştığınız
altyapı, sistem ve kodlama; analiz, geliştirme
ve test süreçlerini tamamlayıp kullanıcıların
hizmetine sunulduğunda artık bir proje olarak
adlandırılmış ve yepyeni bir dünyada görücüye çıkmıştır. Her şey bugünler için yapılmış bir
yatırım gibidir. Dogru mimari her anlamda etkin
ve hızlı destek saglayabilmenize olanak sağlayacaktır.
Bu noktada; sadık kaldığınız prensipler (SOLID), uyguladığınız yöntemler ve standartlar bu
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süreçte sırdaşınız ve en etkin yardımcınız olarak
safınızda yer alacaktır.

Sonuç:

"Failure is not an option; It's included with the
software"
Elbette elinizden geleni yaptınız! Çok çalıştınız
ve güzel bir projenin üyesi olarak sektörde yerinizi aldınız. Öyle bir an ile karşılaştınız ki; kendinizden, ailenizden ve dostlarınızdan çaldığınız
zamanı ve emeklerinizi, oynadığınız bu masada
kaybetmek üzeresiniz! işler istediginiz gibi gitmedi
ve elinizde olmayan bir sebeple projeyi hayata
geçiremediniz!
Bunun bu işin bir parçası olduğunu unutmazsanız her zaman size bir çıkış kapısı verecek,
size daha iyisini yapma şansı tanıyacaktır...
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FİBER OPTİK; IŞIĞI GELECEĞE TAŞIYOR
FİBER OPTİK İLETİM TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE
d.uzgur@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/diggyen

Yüksek kapasiteye sahip verinin(data) uzak iki nokta arasında iletilmesinde kullanılan yegane yöntem fiber optik iletim teknolojisidir.
1854 yılında ingiliz bilim adamı John Tyndall kavisli bir su yolunu takip
ederek ışığın bu kavisli yol üzerinden ilerleyebildiğini kanıtladı. 1880
yılında Alexander Graham Bell photophone ismini verdiği optik telefon sisteminin patentini aldı. 1958 yılında lazerin icadı sonrasında
1966 yılında Charles Kaolazeri cam fiberin içinden geçirerek bu
alanda büyük ilerleme sağladı.
Dağhan UZGUR
DGN Teknoloji, CEO

Birden fazla ışık dalga boyunun aynı fiber kılı üzerinden
iletilmesi ile hızı daha da artan
fiber gücü 1997’ye gelindiğinde
40Gb/sn’lik hızla 300 Km iletim
imkanını sağladı. 2000’li yıllarda
ise ulaşılan hız terabit seviyesine
ulaştı.
İletişimde bugün için bildiğimiz en
hızlı hareket edebilen ışığı iletişim
için kullanabiliyor olmamız bilgiye
ulaşımımızı kolaylaştırıyor.
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İki tarafın da lazer kaynağından
gönderilen ışığın, insan saç teli
kalınlığında, saf bir cam ip üzerinden iletilmesi prensibiyle çalışan bu
iletim teknolojisinin bir diğer avantajı da nemli, rutubetli, elektriksel
alan parazitlerinin yoğun olduğu
yerlerden etkilenmemesi ve her
zaman stabil bir bağlantı sunması.
Tüm bu özellikleri ile fiber optik
yatırım, çağın hem ihtiyacı hem
de olmazsa olmazı arasına girmiş
durumda.

Bu teknolojinin yaygınlaşması için ise ülkeyi fiber hatlarla sarmak ve her noktaya ışığın
gücünü ulaştırmak gerekiyor. Işığın gücü yaygınlaşmadan internet ve bilgiye ulaşım hızlanamıyor.

Fiber optik altyapı kurulması için gerekenler; kazı izni verilmesi, altyapı işletmencilerinin desteklenmesi ve mevcut şebekenin
paylaşılması.

BTK raporlarına bakıldığında alternatif işletmecilerin toplam 53,3 bin km, Türk Telekom’un
ise büyük miktarı özelleştirilmesinden önce,
kamu kuruluşu olduğu zamanlarda inşa edilmiş
197.262 km’lik fiberi bulunuyor. Fiber altyapı
kurma bedelinin yaklaşık %80’inin kazma, kapama gibi inşaat maliyetleri oluşturduğundan, Türk
Telekom’un fiber şebekesini, kanal ve gözlerini
ücreti karşılığında diğer işletmecilere kullandırması gerekiyor.
İçinden kablo geçen gözlerin doğalgaz,
elektrik şirketleri gibi hali hazırda sürekli kazı
yapan şirketlere kullandırılması ile ara geçişler
tamamlanarak fiber altyapının daha hızlı yaygınlaşması sağlanabilir.

Tüm dünyada öncelikli olarak mevcut altyapının paylaşımı esası kabul görüyor. Türk
Telekom’un kendi şebekesini paylaşmak istememesinden ötürü yeni fiber şebeke tesis etmek
isteyen yeni nesil işletmeciler, yatırım yapmak
istemelerine rağmen çok çeşitli engellerle karşı
karşıya kalıyor. Fiber şebeke yatırımı yapmak isteyen yeni nesil işletmeciler için ise iki yol bulunuyor. Bunlardan ilki, kendi şebekesini kurmak.
Bir işletmecinin kendi şebekesini (fiber kablo,
kanal, göz) kurabilmesi ve kamu/özel mülkiyet
altındaki arazilerden geçebilmesi için kazı yapma
izni alması gerekiyor.
İkinci yol ise “Tesis Paylaşımı” adı verilen
mevcut milli yeraltı kablo kanallarından isteyen
işletmecilerin makul bir bedel karşılığı faydalanması yolu. Bu yolla her işletmecinin kendi kazısını
yapmasının yerine, mevcut kurulmuş fiber şebekesinin bedelini ödeyen diğer işletmeciler tarafından kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede fiber şebekelerin yaygınlaşması büyük hız kazanabiliyor.
BTK’nın ilgilendiği “Tesis Paylaşımı” konusunda
da çok gecikmeli olarak yapılan düzenlemeden,
beklenen sonuç alınabilmiş değil.
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Kısacası, fiber şebeke yatırımı yapmak
işletmeciye “dur, yatırım yapamazsın” deniyor. Bununla birlikte BTK’nın 2011 tarihli Fiber
Muafiyet kararı sektöre yeni işletmecilerin girişini
ve sektörde yer alan diğer işletmecilerin Türk
Telekom ile rekabet etmesini güçleştiriyor.

“Küçük hesapları bırakalım arkadaşlar. Aman
o fiber yaparsa biz zarar ederiz, bizim işler
geride kalır, bunları bırakalım.”

Uzun yıllardır devletin korumacı tarafından
faydalanan hakim operatörün, fiber yaygınlaşmada geri kalıyor olması, ülke internet hızının
dünyada 55. sırada olması gibi etkilerle, verilen
bu desteğin devamı gelmeyecek gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde 4.5G imza töreninde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, hiç gecikmeden bir fiber seferberliğin
başlatılması gerektiğini belirterek şunları söyledi;
“Burada da küçük hesapları bırakalım.
‘Aman o fiber yaparsa biz zarar ederiz’
bunları bırakalım. Siz nasıl öne geçeceksiniz.
Performansınızla, ortaya koyduğunuz hizmet
çeşitliliği ile hizmet kalitesi ile içerikle öne geçmenin yollarını arayacaksınız. Yollara barikat ku-
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rarak üstünlük sağlamak olmaz. Onu yapanların
memlekete ne kadar zarar verdiğini birlikte görüyoruz. Bu fiber konusunu ben burada söylemiş
oluyorum. Bundan sonra da bütün operatörlerimizin küçük hesapları bırakıp büyük fotoğrafı
görmelerini istirham ediyorum. Biz de bu konuda
uygulamada yaşanan sorunları biliyoruz ve giderilmesi için çalışmalara başladık. Göreceksiniz
bunu yaptığımız zaman herkes kazanacak. Sizler
de kazanacaksınız, ülke kazanacak, milletimiz
kazanacak.”

Fiberliyor muyuz?

Fiberin reklam sloganı olmaktan çıkması için
bu seferberliğe; operatörü, kullanıcısı yani hepimizin katılması gerekiyor. İdare bu konudaki
eksiklikleri görmeye, kabullenmeye başladığına
göre altyapının ve altyapı gelişmesi ile birlikte
internet hızımızın ülkemize yakışır bir noktaya
gelmesi biraz da bizim ellerimizde. Tüketicilerin
taleplerini daha yüksek sesle dile getirmesi, fibere
taş koymayan, gerçekten yatırım yapanın yanında olması bu işin anahtarı olacaktır.
John Tyndall tarafından 1854’de başlatılan bu
hikayede Türkiye hak ettiği rolü çok geç olmadan,
bugün almalıdır.

MICROFSOFT SQL SERVER 2016'YI ARTIK
LINUX KULLANICILARI DA KULLANILABİLECEK
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Dünyaca ünlü yazılım geliştirici Microsoft, resmi internet bloğu
üzerinde Linux için SQL veritabanı yazılımını kullanıma sunacağını
açıkladı. Kullanıcılar tarafından Microsoft’un yazılım dili olan ASP
.Net üzerinde veritabanı yönetim sistemi artık Linux kullanıcıları
için görücüye çıkıyor. İlk olarak 1991 yılında yayınlanan Linux, Microsoft veritabanı ile güçlerini birleştirerek hayli güzel şeyler ortaya
çıkaracak gibi görünüyor.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Microsoft, Linux için kullanıcıları
veritabanı hizmetini 2017 yılının
içerisinde bir tarihte yayımlanacağı
belirtilse de bu yıla ait net bir tarih
verilmemiş.
SQL Server hizmeti ile beraber Linux kullananlar açık kaynak
olarak kullanılan bir çok ücretsiz
yazılımlar ile beraber, kurumsal
kullanıcıların kullanımınada hitap
edecek bir veritabanı yönetim ara-
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cına sahip olabiliyorlar.
Kurumsal kullanıcılar ile SQL
Servisini ele alacak olursak Microsoft, kurumsal tarafta daha çok
Oracle veritabanı hizmeti veren
şirket ile rekabet içerisinde. Ancak
buradan da görebiliyoruz ki Microsoft sadece işletim sistemi ya da
Windows Phone geliştirme odaklı
değil, geliştireceği tüm servislerine
öncelik tanımaktadır.

Şunuda belirtmek isterim ki Microsoft daha
önceki süreçlerde Linux işletim sistemini oldukça aşağılarda gördüğünü ve pekte kullanıcı
dostu olmadığını belirtmiş olsa da yapılan bu
adım ile Linux’un aslında sistem tarafından öneminin yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.
Microsoft CEO’su Satya Nadelle ile birlikte
belli başlı değişikliklere yönelern Microsoft, 2015
yılının Nisan ayalarında çıkarılan Visual Studio
kodunun, Linux işletim sistemleriyle de birlikte uyumlu olarak çalışabileceğinin duyumları
çıkmıştı.
SQL tarafından düşünecek olursak; SQL,

MySQL veritabanı yönetim sistemleri kullanıcılar
tarafından çokça tercih edilen yazılımlardan.
SQL Server’ın Microsoft tarafından yapacağı
bu katkının özellikle web ve sunucu yöneticilerine avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Yazımızın
sonuna gelirken şöyle perspektif bir bakış açısı
ile yorumlayacak olursam yazımın içerisinde de
geçtiği gibi aslında
Linux’un SQL’e entegrasyonu daha erken
yapılabilir ki bunun erken yapılmış olması bir çok
servisi ve bir çok yazılım entegrasyonu da beraberinde geçirecektir. Neyse geç olmasın güç olmasın diyoruz, umarız kullanıcılar için bir o kadar
avantajlı ve verimli bir sistem olacaktır.
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GİRİŞİMLERİNİZİ BLOG SİTENİZ ÜZERİNDEN

PAZARLAMA İPUÇLARI VE TAVSİYELER
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

Blog yazmak her sektörde ve alanda olduğu gibi girişimcilik için de
çok önemlidir. Özellikle yeni başlayan ve maddi gücü çok fazla olmayan girişimlerin, reklam ve tanıtım çalışmalarında blog çok önemli
bir araçtır. Yeni bir girişim için hedef kitle oluşturmanın, tanıtım ve
reklam yapmanın en ucuz ve kolay yolu blog oluşturmaktan geçer.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Hangi ürün ya da hizmet
sektöründe olursa olsun, başlatılacak olan girişim projelerinin
blog yazıları ile desteklenmesi
gerekmektedir. Girişimciler için
blog yazmak çok önemlidir ancak
blog yazarken de bazı konulara
dikkat edilmelidir. Hizmet verilecek sektör, ürün ve hizmetin türü,
hedef kitle vb. gibi pek çok kriter
göz önüne alınarak blog siteleri
oluşturulmalıdır.

1- Sektörünüzü İyi Tanıyın

Girişim ile ilgili bir blog oluşturu-
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lurken, yine girişim yapılacak olan
sektör analiz edilmelidir. Bu konuda
diğer rakiplerin neler yaptığı, sektörün hangi alanlarında eksiklerin
bulunduğu, tüketicilerin firmalardan
beklentileri ve firmaların tüketici
için bu konuda ne kadar yeterli ve
sağlıklı bilgiler sunduğu araştırılmalıdır. Bu doğrultuda içeriklerinizi
oluşturmalı ve kullanıcıların arayıp
da bulmakta zorlandığı içerikleri
oluşturmaya gayret göstermelisiniz.
Bu sizi rakiplerinizden ayrıştırarak daha faydalı ve daha güvenilir
kılacaktır.

2- Hedef Kitlenizi Analiz Edin

Sektörünüzdeki gelişmeleri inceledikten
sonra yapmanız gereken en önemli işlerden bir
tanesi de hedef kitlenizi belirlemenizdir. Satacağınız ürün ve hizmetin kimlere hitap ettiğini
belirleyin. Bu konuda hedef kitlenizin yaşını,
cinsiyetini, eğitim durumunu, coğrafi koşullarını
analiz edip, oluşturacağınız içeriklerin seviyesini de bu şekilde belirlemelisiniz. Bu şekilde en
doğru ve ilgili kitleye ulaşarak hem firmanızı,
hem sattığınız ürün ve hizmeti tanıtabilir hem
de blog sayesinde yapacağınız tanıtım çalışmalarında daha yüksek oranda geri dönüşüm elde
edebilirsiniz.

3- Sitenizin İçeriği Kitlenize Ne Gibi Faydalar
Sağlayacak?

Oluşturulacak olan blog sitesinin içeriği çok
iyi belirlenmeli. Öncelikli olarak bloğunuzun,
kullanıcılara hangi alanlarda hizmet edeceğini
belirleyin. Kullanıcılarınız blog sitenize geldiğinde ürün veya hizmet ile ilgili bilgiler mi bulacak
yoksa sektörden genel haberler mi olacak. Bu
ikisinin dışında kullanıcılarınıza ürün ve hizmetlerle ilgili satış öncesi ve sonrası için faydalı
bilgiler mi sunacaksınız. Bunlar iyi belirlenmeli
ve kullanıcılara fayda sağlayacak kaliteli ve
özgün içerikler oluşturulmalıdır. Bunların dışında
kullanıcılara nasıl yapılır tarzında fayda sağlayacak ve ufak tüyolar verecek içeriklerde oluşturmalısınız.

4- Hedef Kitlenizle Sürekli Olarak İletişim
Halinde Olun!

İçerik elbetteki her şeyden önce gelir çünkü
sitenizi kaliteli yapacak ve kullanıcıları sitenize
çekecek ilk etken içeriğinizdir. Ancak kullanıcılarınız ile sürekli olarak iletişim halinde olmak, sorularına cevap vermek, hem sitenizin
SEO’sunu olumlu yönde etkileyecek hem de
kullanıcı bazında sizi daha güvenilir kılacaktır.

5- Sektörünüz ile İlgili Genel Değerlendirmelere Yer Verin
Girişimi gerçekleştireceğiniz sektör ile ilgili gelecek zamanlarda neleri ön gördüğünüzü,
kullanıcıları nelerin beklediğini anlatan içerikler
oluşturmak kullanıcılarınızın dikkatini çekecektir. Bu sayede bloğunuza gelen trafik artacak ve
bloğunuz daha fazla ilgi görecektir. Siteniz he
kadar çok ilgi görür ve kullanıcı çekerse tanıtım
çalışmalarınız da o kadar başarılı olacaktır.

6- Sosyal Medyayı En Etkin Şekilde Kullanın

Artık internet üzerinden yapılacak her işte klişe
olmuş bir sözdür; "Sosyal Medyayı Kullanın." Ancak klişe olduğu kadar da değişmeyen bir gerçektir. Artık milyarla ifade edilen bir kitleyi barındıran
sosyal medya, internet üzerinden yapılacak olan
her türlü çalışmayı, bazen milyonlarca kişiye ulaştrabilmektedir. Bu da yapılacak olan ana çalışmalara çok etkin şekilde yardımcı olacaktır.
Girişimcilik her sektörden pek çok kişinin hayalidir. Girişimler, bazen var olan ürün ve hizmetler
üzerinden bazı farklılıklar oluşturularak gerçekleştirileceği gibi daha önce yapılmayanı yapmak
üzerinde oluşturulabilir. Siz hangisini seçerseniz
seçin önemli olan kaliteli ve güvenilir hizmet vermek her şeyin başında gelir. Tabi, girişimin başındayken kalitenizi ve güvenilirliğinizi hedef kitlenize
ulaştırmak çok kolay olmayacaktır.
Bunu sağlamanın yolu da reklam ve tanıtım
faaliyetlerinden geçmektedir. Yeni başlanan ve
maddi olanakları çok fazla olmayan bir girişim için
ise reklam ve tanıtım faaliyetlerinde ekonomik
yolları seçmek önemlidir. Girişiminiz için gerçekleştireceğiniz en uygun ve etkili tanıtım çalışmalarından biri blog tutmaktır. Yukarıda bahsedilen
kriterlere dikkat ederek oluşturacağınız bir blog
sitesi, projenizin başlangıç aşamasında reklam ve
tanıtım faaliyetlerinize büyük katkı sağlayacaktır.
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10 ETKİLİ SOSYAL MEDYA ARACI

Çalışmalarınızı, kampanyalarınızı, markanızı veya kendinizi sosyal medyada duyurmak için
çeşitli çalışmalar yapmanız gerekmektedir. Bu yazıda, bu çalışmalar için kullanabileceğiniz en
iyi 10 sosyal medya aracını tanıyoruz.

1.CoShedule

Sosyal medya platformlarında yapacağınız
paylaşımlarınız için bir yönetim aracıdır.
Sürükle-bırak şeklinde çalışan takvimi ve yaptığınız değişikliklerin tüm sosyal medya hesaplarınızda paralel olarak güncellenmesi, büyük
kolaylık sağlayan özelliklerinden birisi. Ayrıca
WordPress ile kolayca entegre edebileceğiniz
bir de eklentisi bulunmaktadır.
http://coschedule.com

2.Buffer

Bu sosyal medya aracını programlayarak,
LinkedIn, Twitter, Facebook ve daha fazla platform için hesaplarınızı ekleme, yönetme kontrollerine sahip olabilirsiniz. Tek sefer veya birden
çok paylaşımı planlayabilirsiniz.
Bu planlamayı, dilerseniz tüm profiller için
aynı, dilerseniz her biri için farklı zamanlarda
farklı paylaşımlar şeklinde gerçekleştirebilirsiniz.

68

Ayrıca dilerseniz bu araca web sayfanızı eklemeniz için de izin veren tarayıcı eklentisi mevcut.
https://buffer.com

3.Flare

Flare, sadece tek bir tıklama ile paylaşım yapmanıza olanak tanıyan bir sosyal medya aracıdır.
Paylaşımlarınızın hangi sosyal medya platformunda, kaç kere görüntülendiği ve paylaşıldığı
gibi istatistikleri size veren araca göz atmanızı
tavsiye ediyoruz.
http://filament.io/flare

4.Narrow

Twitter’da takipçilerinizle iletişim kurarken ve
paylaşımlarda bulunurken size zaman tasarrufu sunan bu araç, ürün ve hizmetler üzerinden
gerçek kullanıcıları talip ederek, size en uygun
kitleyi oluşturur ve takipçi kazanmanızı sağlar.

5.HootSuite

Yeni paylaşımlar yapma, gelen etkileşimleri
yanıtlama gibi işlemler yapabileceğiniz HootSuite’e 100 adete kadar sosyal medya hesabı
tanımlayabilirsiniz. Bu araç ile, paylaşımlarınızı
planlayarak, hesaplarınızı izleyebilir, zaman
içerisinde oluşan sosyal medya büyümenizi
gözlemleyebilir ve hesaplayabilirsiniz.
https://hootsuite.com

6.Topsy

Özellikle Twitter’a odaklanmışsanız Topsy
sizin için önemli bir araç olacaktır. Herhangi bir
konuda veya şirket hakkında tweet aramak ve
bulmak, bu tweetlerin kaç kere paylaşıldığını
görmek için işinize yarayabilecek bir araçtır.

sadece bu sebepten dolayı bu sitede sunumlar ve
paylaşımlar yayınlamaktadırlar.
www.slideshare.net

10.Social Mention

Gerçek zamanlı sosyal medya araması ve
analizi için kullanabileceğiniz bir araç olan Social
Mention, anlık olarak sosyal medya trend konularını da listelemektedir. Facebook, WordpRes
bloglar, Twitter, YouTube, Ask.com ve daha pek
çok platformda araştırma yapan platform, size
detaylı bilgi ve fikirler verir.
www.socialmention.com

Örneğin; “içerik pazarlama” kelimesi geçtiğimiz 13 saat içerisinde yaklaşık 3.048 kez tweet
edildi.

7.Bit.ly

Sosyal medya üzerinde kimse uzun ve
karmaşık linkler görmekten hoşlanmaz. Özellikle Twitter gibi karakter sınırı bulunan sitelerde
zaten uzun linkleri etkili kullanamazsınız. Bu
aşamada bit.ly servisi sizin için kurtarıcı nitelikte
bir servis olacaktır. Uzun linklerinizi kısaltarak,
sosyal medya hesaplarınızda kolayca paylaşmanıza olanak tanıyan bu servis ayrıca ilgili
linklere nereden, kaç kere tıklandığını da raporluyor.
www.bit.ly

8.Source Metrics

Bu araç, sosyal medya üzerinde kampanyalar oluşturmanıza, bu kampanyaların etkileri
ve dönüşümleri hakkında bilgi sahibi olmanıza,
belirli bir bölge ve kitleye özel hitap ederek,
dönüşümler almanızı sağlayan bir araçtır.
http://sourcemetrics.com

9.SlideShare

Ayda 60 milyon tekil ziyaretçiyi ağırlayan SlideShare ‘de paylaşacağınız içerikler ile ciddi bir
takipçi ve ziyaretçi kazanabilirsiniz. Bir çok kişi
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Google Resizer

Günümüzde tasarlanan web siteleri, duyarlı tasarım (responsive) yapısında
hazırlanarak tüm platformlardan (masaüstü bilgisayar, notebook, tablet ve akıllı
telefonlar) uyumlu ve düzgün bir biçimde görüntülenebilmektedir.
Duyarlı tasarıma sahip web sitesi çalışmalarınızda mevcut yapıyı test etmek için
kullanabileceğiniz bir servis olan Google Resizer ile web sitenizin görünümünü
tüm platformlarda test edebilirsiniz. Servisi kullanmak için altta yer alan butona
tıklayabilirsiniz.

design.google.com/resizer/
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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

71

