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E-Hukuk Sohbetleri’nin 4. Ayağında “Dijital Medya
Mecralarının Hukuki Sorumluluğu” masaya yatırıldı!
E-Hukuk Derneği’nin düzenlediği E-Hukuk
Sohbetleri’nin 4. ayağında, Google Eski Bölgesel Hukuk Müşaviri Avukat Burçak Ünsal’ın
katılımı ile “Arama Motorlarının ve Dijital Medya
Mecralarının Hukuki Sorumluluğu / Veri Yönetimi” konusu ele alındı. 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.
29 Mart Salı günü İstanbul’da girişim destekleme platformu StartersHub’ta 4’üncüsü gerçekleştirilen etkinliğin bu seferki konuğu Google
Eski Bölgesel Hukuk Müşaviri Avukat Burçak
Ünsal’dı.
Ünsal, katılımın ücretsiz olduğu sohbette bir
hukukçu gözüyle “Arama Motorlarının ve Dijital
Medya Mecralarının Hukuki Sorumluluğu / Veri
Yönetimi” konusunu bilgi ve tecrübeleri ışında
değerlendirdi.Telif hakları ve arama motorlarında endekslenme ile bu konularda açılmış dava
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örneklerinden bahseden Ünsal, kişi ve kurumların
bu konularda dikkatli olmaları gerektiği üzerinde
durdu. Youtube’un yer sağlayıcı, arama motoru,
dijital medya gibi farklı fonksiyonları bir arada
bulunduran bir platform olduğundan bahseden Ünsal, hukukun bu mecrada da işlediğini,
paylaşımlar konusunda dikkat edilmesi gerektiğini
dile getirdi.
İnternetin artık hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olduğunu belirten Ünsal, kişilerin internete erişiminin sosyal bir hak olduğu ve engellenmemesi gerektiğinden de bahsetti.
E-Hukuk Derneği tarafından her yıl bir tane
büyük konferans ve her ay ya da iki ayda bir
olmak üzere “E-Hukuk Sohbetleri” adı altında
etkinlikler düzenleniyor.
Çeşitli sektör çalışanları ve hukukçuların, bir
araya gelerek bilgilerini paylaşma ve birbirlerini
tanıma imkânı bulduğu bu sohbetlerin geçen ayki
konuğu YemekSepeti.com Ortak Kurucusu ve
CEO’su Nevzat Aydın olmuştu.

Türkiye Fiber Altyapısının geleceği BTK’da tartışıldı
Türkiye Ulusal Genişbant Stratejisi Çalışma
Toplantıları BTK koordinasyonunda başladı.
Genişbant altyapısının ülkelerin elektronik haberleşme sektörünün gelişimi açısından önemi ve
ülkemizde genişbant altyapısının geliştirilmesine
yönelik alınabilecek tedbirler hakkında oluşturulacak raporun tamamlanması amacıyla; Ulusal
Genişbant Stratejisi Çalışma toplantıları 18 Mart
2016 tarihinde, Sektörde bulunan İşletmeciler ve
İşletmeci temsilcilerinin yer aldığı bazı STK’larla birlikte BTK İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde
başladı. Toplantıya ayrıca çeşitli merkezlerden
videokonferans sistemi ile de katılım sağlandı.
Bu kapsamda genişbant altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla;
• Toplantıya katılım sağlayan kuruluşların
genel görüşleri,
• Kamu hizmetlerine yönelik altyapı kuran,
belediyeler, karayolları, enerji şirketleri gibi kamu
kuruluşları tarafından alınabilecek tedbirler,
• Mevcut Geçiş Hakkı ve Tesis Paylaşımı
Mevzuatındaki sorun olarak görülen hususlar ve
çözüm önerileri,
• Mobil elektronik haberleşme altyapı kurulumundaki mevcut mevzuat ve bu mevzuatın

iyileştirilmesine yönelik görüşler,
• Toptan erişim pazarında alınabilecek tedbirler,
• Yeni bir altyapı şirketi kurularak genişbantın
yaygınlaştırılmaya çalışılmasına ilişkin görüşler,
• Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda
sunulmasına yönelik kamu kurumlarının alabileceği tedbirler
konularında tüm katılımcıların katkıları alındı.
İstanbul Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı salonunda BTK Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih SAYAN
başkanlığında gerçekleşen çalışma toplantısına
Kurul Üyesi Figen KILIÇ, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel
Müdürü Mustafa KOÇ, BTK’dan diğer yönetici ve
uzmanlar ile işletmeci ve STK’lardan, Türksat,
Türk Telekom grubu, Turkcell grubu, Vodafone
grubu, TELKODER ve MOBİLSİAD temsilcileri
katıldı.
Ulusal Genişbant stratejisinin belirlenmesi
için teknik bir rapor hazırlama amacıyla katılımcı
temsilcilerinden oluşan bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiş olup alt komisyonun çalışma süresi Nisan ayı sonun olarak belirlendi.
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Lenovo Sunucu Sektöründe Büyümeyi Sürdürüyor
Lenovo’nun IBM’in x86 sunucu iş birimini 2.5
milyar $’a satın almasıyla girdiği sunucu alanında faaliyetleri genişletmeyi sürdürüyor.
Lenovo sunucu alanında System x, BladeCenter ve Flex System Blade Sunucularını ve
şalterlerini, x86 altyapılı Flex entegrasyon sistemlerini, NeXtsCale ve iDataPlex sunucularını
ve ilgili yazılımları, blade network ağını ve bakım
operasyonlarını başarıyla gerçekleştiriyor. Lenovo’nun IBM’den 2005 yılında ThinkPad serisini
satın almasıyla başlayan işbirliği bugün Lenovo’yu bu alanda da tercih edilen markalardan biri
haline getirdi.
Lenovo Türkiye Kanal Müdürü Burç San
konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Lenovo, esnek
yapısıyla satın aldığı şirketleri büyütme stratejisini sunucularda da uyguluyor. Sunucu alanı bizim
uluslararası arenada bilinirliğimizi artıran ve ürün
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gamımızı tamamlayan çok önemli bir ürün. Türkiye’de sunucu pazarı yaklaşık 150 milyon $’lık
değerlere ulaştı. Yine IDC’nin 2015 yılı verilerine göre x86 sunucu tabanındaki pazar ise 159
milyon $ olarak gerçekleşti. Lenovo olarak 2015
senesini ortalama %12.2 pazar payıyla tamamladık, son çeyrekte ise pazar payımız %14.4’e
ulaştı. Sunucu alanında da tıpkı PC’de olduğu
gibi birinci olmayı hedefliyoruz.”
Giriş seviyesini işaret eden Think sunucularda
da özellikle Kobi’lere hizmet vererek büyümeye
devam edeceklerini ifade eden Burç San sözlerini şöyle tamamladı:
“Müşterilerimize sunucularda sunduğumuz
artılar, fiyat avantajından çok onlara katma değer
sağladığımız ürünlerimizden oluşuyor. Lenovo’nun pazarlama stratejileri arasında kanal iş
ortaklarımız büyük önem taşıyor.”

Intertech, "Code The Bank 2" Yarışması Sonuçlandı
Intertech’in düzenlediği ve üniversite öğrencileri ile genç profesyonellerin yenilikçi
çözümlerini paylaştıkları ‘Code The Bank 2’ yarışması sonuçlandı.
1-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen
ve inovatif iş fikirleri geliştirmeye teşvik eden
yarışmada birincilik ödülünü Umut Taşı projesi ile
Seyyar Ekibi kazandı.
Finansal yazılım geliştirme alanı başta olmak üzere pek çok sektör için bilgi teknolojileri
konusunda etkin ürün ve hizmetler sağlayan
Intertech, inovatif düşünce ve bu düşünce biçimini besleyen platformlar oluşturma yönünde
çalışmalarını sürdürüyor. Kurum bu kapsamda
DenizBank, Albaraka ve Odeabank sponsorluğu
ve IBM, Microsoft, HP, Blesh ve Türk Telekom
şirketleri iş ortaklığında “Intertech Hackathon –
Code The Bank” yarışmasının ikincisini düzenledi.
1-3 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenen
yarışma ile çiftçilerin, KOBİ’lerin ve Belediyelerin
yaşadığı sıkıtnılara; gençlerin yaratıcılığı ve
enerjisi ile katma değer yaratacak çözüm önerileri 48 saat içinde paylaşabilecekleri bir platform
sunuldu. Mobil servisler ana teması ile düzenlenen yarışma, geleceğe hazırlanan gençleri
ve profesyonelleri yeni iş fikirleri geliştirmeye
teşvik ederken; bu fikirlerin yenilikçi girişimlere
dönüşmesine olanak sağladı.
Gerçekleştirilen yarışma sonucunda başarılı
bulunan isimler ve kazandıkları ödüller şu
şekilde oluştu;
•
•
•

Umut Taşı Projesi ile Edanur Yıldız ve Sedanur Yıldız kardeşlerden oluşan Seyyar ekibi
Silikon Vadisi
Bilgeç Projesi ile Enes Günday, Ozan Onur
Tek ve Mustafa Melih Karaduman’dan
oluşan Orca Ekibi 5.000TL
Çevreni Dönüştür Projesi ile Haluk Keskin,
Kamil Bekar ve Mustafa Birinci’den oluşan
code.io ekibi 2.500TL

Ayrıca katılımcılardan Onur Karaduman,
Recep May ve Serden Bulut’tan oluşan Empathy

ekibi IBM Bluemix özel ödülü olan Sony Playstation 4 almaya hâk kazandı.
“Teknolojinin, inovatif düşüncenin
gençler ile buluşması yönünde
çalışıyoruz”
Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar gelişen
teknolojiye en hâkim olan ve bu teknolojiyi enformasyon anlamında en etkin kullanan kitlenin
başında gençler geldiğine dikkat çekerken
onların fikirlerini paylaşabilecekleri bir platform
sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Uyar
şöyle konuştu; “Intertech olarak kuruluşumuzdan
bu yana, teknolojinin, inovatif düşüncenin özellikle gençler ile buluşması yönünde çaba sarf
ediyor; sürdürülebilir gelişimimizin en önemli
yapı taşlarından birinin gençlerimiz olduğuna
inanıyoruz.
Bu bağlamda, “Code the Bank” projesi
kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediğimiz
yarışma ile üreticilerimizin, KOBİ’lerimizin ve
Belediyelerimizin yaşadığı sıkıntılara gençlerimizin yenilikçi çözüm önerilerini paylaşmalarını
sağlamış olduk. Diğer yandan ortaya konan
projelerin girişimciliği özendireceğine ve ülkemizin yeni markalar oluşturma macerasına katkı
sağlayacağına da yürekten inanıyoruz.
Yarışmaya katılan, ödül kazanan tüm
katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Intertech olarak
yenilikçi projelere imza atmayı sürdüreceğiz.”
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Tüketici Verileri Saldırı Altında: Siber Suçların Artan Tehdidi
Deloitte Tüketici Değerlendirmelerinin sonuncusu, tüketicilerin kişisel verilerinin kurumsal amaçlar ve uygulamalar için toplanması ve
kullanılması konusunda giderek güven kaybı
yaşadıklarını belirtiyor. Tüketim sektörü buna
nasıl yanıt vermeli?
Günümüzün giderek dijitalleşen dünyasında,
kompleks ağlar çapında erişilen, kullanılan ve
paylaşılan veri miktarı büyümeye devam ediyor.
Siber suç riskinin yükselmesiyle şirketlerin
odaklarını netleştirmeleri ve müşterilerin güvenini
koruyacaklarını garanti etmeleri gerekiyor.
Deloitte’un 2015 raporuna göre tüketicilerin
yüzde 84’ü, kullanıcı verilerinin ve kişisel online
bilgilerin güvenliğinin garanti altına alınmasından
şirketlerin sorumlu olmasını bekliyor.
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Peki şirketler tüketicilerin kişisel verilerini verirken kendilerini güvende hissetmeleri için neler
yapabilir?

Tüketici güveni ve siber suçlar

Tüketiciler şirketlerin kişisel verilerine
ulaşması veya verileri ellerinde tutmaları konusunda giderek artan bir şekilde tedirginlik duyuyorlar. Araştırma 2013’ten bu yana
bir siber güvenlik ihlaline maruz kalan kişi
sayısının önemli derecede arttığını gösteriyor ve
sonuç olarak artık bunların çok azı “hiçbir şey
yapmamayı” tercih ediyor.
Şirketlerin sadece tüketicilerin kişisel verilerini nasıl kullandıkları hakkında değil, ayrıca
tüketicileri verilerini paylaşmalarının potansiyel
faydaları ve riskleri konusunda nasıl bilgilendirecekleri hakkında da şeffaf olmaları gerekiyor.

Siber suçlar ve iş dünyası:
zorunlulukları anlamak

Deloitte Tüketici Değerlendirmesi
raporunda ortaya çıkan bulgular,
şirketlerin şeffaf olmaları ve tüketicilerin kişisel verilerinin ihlal edildiğini
anladıklarında hızlı bir şekilde hareket
etmeleri gerektiğini gösteriyor.
Araştırma, şirketlerin siber stratejilerini geliştirmelerinde odaklanmaları
için dört temel alanın altını çiziyor:
1.Siber güvenlik konusunda
Yönetim Kurulu seviyesinde hesap verilebilir entegre bir yaklaşım
geliştirin
2.Siber varlıklarınızı tanıyın
3.Tüketicilerle aranızda güven inşa
edin
4.Bir müdahale planı geliştirin

Güçlü bir siber güvenlik stratejisi
oluşturmak

Siber suçlar büyüyen bir sektör
olmaya devam ediyor ve şirketlerin
üzerindeki daha geniş ve daha
güçlü siber atak riskleri giderek
artıyor. Araştırma tüketicilerin yüzde
64’ünün şirketlerden web sitelerinde
daha fazla tanıma ve onay süreçleri
sunmalarını istediklerini gösteriyor.
Bununla birlikte, siber güvenlik
sadece suçla mücadele için doğru
teknolojilere değil, ayrıca işletme
genelini kapsayan doğru stratejiye
de ihtiyaç duyuyor. Bu doğru strateji
siber güvenliğin sadece bir bilgi
teknolojileri meselesi olmadığının
farkına varılmasını gerektiriyor.
Yönetim Kurulları tarafından
da tüketicilerin verilerinin nasıl
kullanıldığı hakkında duydukları
şüpheye ve farkındalıklarına dikkat
edilmesi önem taşıyor.
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Türkiye'de En Çok Karşılaşılan Beş Siber Saldırı Türü
Siber saldırganların durmaksızın sürdürdüğü saldırılar, kimi zaman kullanıcıları
kimi zaman da şirketler ve devlet kurumlarını hedef alıyor. Türkiye ise her zaman
en çok saldırı alan ülkelerin arasında yer alıyor. Trend Micro’nun yayınladığı güvenlik raporlarına göre ise Türkiye en çok siber saldırıya uğrayan ülkeler arasında
son yıllarda hep ilk beş arasında yer alıyor. Peki, Türkiye en çok hangi siber saldırı
çeşitlerine maruz kalıyor? Trend Micro, Türkiye’nin en fazla maruz kaldığı siber
saldırı çeşitlerini açıklıyor.

Fidye yazılımları

Fidye yazılımlarını; kullanıcıların dosyalarını
ve cihazlarını şifreleyip, bu tekrar ulaşabilmek
için kişileri ücret ödemeye zorlayan bir zararlı
yazılım şeklinde tanımlayabiliriz. Cryptolocker
ise Türkiye’de en çok görülen fidye yazılımı
çeşitlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.
Genellikle sahte e-postalarla kullanıcılara yollanan sahte faturalara saklanıyorlar. Cryptolocker
kişilerin ya da kurumların verilerini ve cihazlarını
şifreleyerek erişilemez hale getiriyor.
Kullanıcılar ise karşılaştıkları kilit ekranında
yönlendirildikleri noktalara ödeme yapmak zorunda bırakılıyor. Trend Micro’nun araştırma birimi
TrendLabs’ın verilerine göre 2015 yılının ikinci
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yarısında 4 milyondan fazla fidye yazılımı çeşidi
gözlemlendi. 2016’da ise fidye yazılımlarının
artarak devam edeceği öngörülüyor.

Olta saldırıları

Phishing, yani olta saldırısı olarak da
adlandıran bu siber saldırılar tamamen karşıdaki
kişiyi aldatma esasına dayanan bir yöntem. Bu
saldırının amacı ise hedefteki kişinin şifrelerini
ve kullanıcı hesaplarını ele geçirmek. Siber saldırganlar bir kurumdan yollanmış gibi
hazırladıkları e-postalarla, kullanıcıları bu
kurumların adını kullanarak hazırladıkları sahte
sitelere yönlendiriyorlar.
Bu siteler genellikle orijinal site ile çok benzer
bir kullanıcı ara yüzü kullanıyorlar.

Bundan dolayı kullanıcılar aradaki farkı
anlayamıyorlar ve kendi hesaplarına eriştiklerini
zannediyorlar. Kullanıcı adı ve şifresi kısmına
bilgilerini girdiklerinde ise bu bilgiler bilgisayar korsanları tarafından çalınıyor. Bu yöntem
Türkiye’de özellikle kullanıcıların banka hesapları
ya da sosyal medya profillerini ele geçirmek için
kullanılıyor.

demini meşgul eden yoğun bir saldırı dalgasında
kullanılan DDoS yöntemi aslında basit bir siber
saldırı biçimi. DDoS (Distributed Denial of Service Attack) saldırıları genellikle bant genişliğini
istilaya uğratarak sistemleri ve sunucuları hizmet
veremez hale getiren bir saldırı çeşididir. Yani ağ
üzerinde çok yoğun bir trafik yaratarak sistemleri
kilitler.

Kredi kartı dolandırıcılıkları

Mobil tehditler

Siber suçlular kullanıcılara özellikle herkesin
ilgi gösterdiği ürünler için çeşitli kampanya, fırsat
ve indirimler içeren sahte sipariş sayfalarını
içeren e-postalar yolluyorlar. Bu e-postalar özellikle Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar
Günü ve Yıl Başı gibi birçok kişinin birbirine
özellikle online alışveriş yaparak hediye aldığı
dönemlerde oldukça yoğunlaşıyor.
Bu e-postalardaki bağlantılara tıklayıp
sahte sipariş sayfalarından alışverişini yapan
kişilerin kredi kartı bilgileri bilgisayar korsanları
tarafından çalınıyor.

DDoS saldırıları

Özellikle son dönemde Türkiye’nin gün-

Mobil cihazların artışıyla iletişim, dolayısıyla
veri miktarı sürekli artıyor. Bundan dolayı mobil
tehditler giderek daha tehlikeli hale geliyor. Özellikle Android platformundaki güvenlik problemlerinden dolayı birçok zararlı yazılım mobil cihazlara indiriliyor. Akıllı telefon kullanımının oldukça
yaygın olduğu ülkemizde 2015’in üçüncü
çeyreğinde kullanıcılar zararlı ve yüksek tehlike içeren mobil uygulamaları tam 160 bin 717
kez telefonlarına indirdi. TrendLabs tarafından
kullanıcıların indirdikleri bu uygulamaların içinde
2 bin 681 adet virüs keşfedildi.
Trend Micro’nun verilerine göre 2016 yılında
mobil zararlı yazılımların sayısının 20 milyona
çıkacağı öngörülüyor.
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WordPress Altyapısı Kullanan Sitelere HTTPS Desteği
WordPress, kendi altyapısını kullanan web
siteleri için önemli bir güvenlik özelliğini hayata
geçirdi. Bu özellik ile birlikte WordPress'in kendi
domainleri altında bulunan tüm siteler HTTPS
desteğine kavuştu. Kendi sunucularında barınan
siteler için (websitesi.wordpress.com) yaklaşık
2 yıl önce HTTPS protokolünü devreye alan
WordPress artık kendi domainleri altında yayın
yapan web sitelerine de bu hizmeti sunmaya
başladı. Bu özelliğin eklenmesindeki en önemli
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etken WordPress'in, Let's Encrypt hareketi ile
işbirliği yapması diyebiliriz. Bu sayede düşük
maliyetli bir entegrasyon süreci ile bu geliştirmeyi
tamamlamış oldu.
Site sahibi olarak sizin WordPress altyapısını
kullanmakta olan siteleriniz için herhangi bir
işlem yapmanıza gerek yok. Yeni güncelleme
ile birlikte otomatik olarak tüm sitelere HTTPS
desteği geliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Yazılım
Sanayicileri Derneği Yazılımcı Yetiştirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak “Bilgi Güvenliği Teknolojisi Önlisans Programı” için Yazılım Sanayicileri
Derneği (YASAD) ile işbirliği yaptı. Bu işbirliğiyle
eğitim programları geliştirilip, ortak panel, sempozyum ve seminerler düzenleyerek Yazılım ve
Bilgi Teknolojileri sektörüne yazılımcı yetiştirilecek.
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde, 11 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen imza törenine YASAD Başkanı
Doğan Ufuk Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, Rektör
Prof. Dr. Mehmet Durman, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) eski Başkanı Dr. Tayfun
Acarer’in yanı sıra akademisyenler ile her iki
kurumun yöneticileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman,
“YASAD’la imzaladığımız protokol çok kapsamlı
bir protokol. Öncelikli çalışma alanımız vakıf üniversiteleri arasında da ilk olarak açılan önlisans
programı “Bilgi Güvenliği Teknolojisi” alanında
olacak. Bu alan üniversitemizin çok ciddi olarak
yatırım yaptığı ve Türkiye’ye çok büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bir alan” dedi.
Prof. Dr. Durman, “İşletme, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri başta olmak üzere diğer fakültele-

rimiz ve sürekli eğitim merkezimiz BİLGİ Eğitim
aracılığıyla bu sektöre yönelik sertifika programları da düzenleyeceğiz” diye belirtti. İstanbul
Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat
Sarıcaoğlu konuşmasında, “Bu bir başlangıç.
Türkiye bugünlerde ciddi değişimlerden geçiyor.
Mevcut ve yeni çıkacak yasalar bu sektörü daha
da farklı yerlere taşıyacak. Nitelikli olan gençler
nitelikli alanlarda kariyerlerine devam edecek”
diye belirtti.
YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş ise, “Sektörümüz dünyayla rekabet etmeye çalışıyor. Her
gün gelişimini takip etmek zorunda olduğumuz,
yeni şeyler öğrendiğimiz bir meslek icra ediyoruz. Ancak pek çok meslek yüksek okulumuzda veya meslek lisemizde hala daha yıllar öncesinin eğitimleri veriliyor. Bu protokolle sektörde
ihtiyaç duyulan eğitimin verilmesini sağlayacağız.
Sanayiyle iç içe bir eğitim vermeyi hedefliyoruz.
Mezunlarımız sektörde aranılan gençler olacak”
dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
eski Başkan’ı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Tayfun Acarer işbirliğiyle ilgili
olarak, “Derslerin içerikleri, eğitim kadrosuyla ilgili uzun süredir çalışıyoruz. Programın, Türkiye’ye
çok olumlu bir katkı sağlayacağını ve örnek bir
model olacağını ümit ediyoruz ” sözleriyle düşüncelerini belirtti.
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk

Kulübü Öğrencileri Radore Veri Merkezi’ni Ziyaret Etti
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübü (İLSA) Öğrencileri, Radore
Veri Merkezi’ne ziyarette bulunarak dijital verilerin tutulduğu, korunduğu ve yedeklendiği merkezler olan veri merkezlerinin hayati rolü ve bilgi
güvenliği hakkında bilgiler edindi.
Radore Genel Müdürü Zeki Kubilay Akyol,
İLSA öğrencileriyle birlikte Radore Veri Merkezi’ni gezerek, dijitalleşen dünyada veri merkezlerinin ve bilginin korunmasının önemine
değindi.
Akyol ”Radore olarak iş sürekliliği ve bilgi
varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek
amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tüm
standartlarına ve yasal şartlarına uyuyoruz. Veri
merkezleri, işletmelere ait kritik bilgilerin yönetildiği; depolama, yedekleme ünitelerinin barındırıldığı, uygulama ve sistem sunucularını, ağ
katmanlarını bulunduran özel tasarlanmış alanlar
olduğundan; buradaki verilerin güvenliği için de
son derece gelişmiş güvenlik tedbirleri alınıyor.
Bu yüzden veri merkezi, ev veya ofis bilgisayarına oranla siber saldırılara karşı çok daha
fazla koruma altında” dedi.
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Bilişim Hukuku’nun önde gelen avukatlarından Sertel Şıracı da etkinlikte bilişim ve veri
güvenliği konularında yaşanan tecrübelerden
örnekler vererek sık karşılaşılan bilişim suçlarından bahsetti. Gündemdeki Bilişim Hukuku’ndan
söz eden Şıracı gelecekte bilişimin, hukukçuların
hayatında neleri değiştireceği üzerine de değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübü öğrencileri, ziyaretleri
sırasında ayrıca geçtiğimiz hafta meclisten
geçen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile
adli bilişim, online itibar, sosyal medya hukuku,
elektronik ticaret, yazılım ve telif hakları üzerine
de bilgiler edindiler.

Nokta İstanbul Öncelikli Kayıt Dönemi Sona Erdi
Türkiye’nin önde gelen marka ve
kuruluşlarının nokta İstanbul’a ilgisinin büyük
olduğu bildiriliyor. İstanbul markasını dijitale
taşıyan nokta İstanbul projesinin öncelikli kayıt
dönemi sona erdi. Proje ekibi 31 Mart saat 18.00’
de sona eren kayıt taleplerine yetişebilmek için
yoğun mesai harcadı.
Üniversitelerden hastanelere, medya
kuruluşlarından sivil toplum örgütlerine birçok
büyük kurum bundan sonra çevrimiçi kimliklerinde nokta İstanbul uzantılı internet adresini kullanacak. Spor kulüplerinin de yoğun
ilgi gösterdiği nokta İstanbul uzantılı internet
adreslerine İstanbul’daki belediyelerin büyük
bir kısmı kaydoldu. Beyoğlu, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Fatih Belediyeleri
bundan sonra İstanbul’u alan adreslerinde kullanacak belediyelerden sadece birkaçı.
Projeye İSPARK, Kültür A.Ş, Spor A.Ş. başta
olmak üzere İBB iştirak şirketlerinin tamamı dahil
olurken adeta isimleri İstanbul ile özleşmiş İETT,
İSKİ, Şehir Hatları ve Hamidiye de alan adlarını
.ist olarak değiştirdi.
Türkiye’nin dünya markası Türk Hava Yolları
da İstanbul’un gücünü markasına dahil eden bir
diğer büyük kurum oldu. Aralarında iHH ve Türk
Kızılay’ının bulunduğu çok sayıda sivil toplum
örgütü de Nokta İstanbul’a kaydoldu.

Nisan’da müzayede başvuruları alınacak, müzayede Mayıs ilk hafta
İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Bekir Kaplan
belgeli kayıt döneminde Türkiye’den çok fazla
markanın Nokta İstanbul’a başvurduğunu belirterek şöyle konuştu :

“İstanbul önemli bir şehir. Dolayısıyla
markalar İstanbul’un ismi ile markalarına güç
katmak istiyorlar. Tabii bir de İstanbul özlemi,
İstanbul sevgisi var. Bu nedenle yurt dışından da
çok talep aldık. Nokta İstanbul’u birkaç dönemde
başvurulara açtık biliyorsunuz. Önce global
markaların başvurularını kabul ettik. Sonra Türk
markaların, STK’ların ve kamu kurumlarının ve
bireylerin belgeli kayıt dönemini gerçekleştirdik.
Şimdi ise Nisan ayı başında müzayede ile
başvuru dönemini başlattık. Yani bir isim için
birden fazla başvuru varsa siteye geliyorsunuz,
isminizi yazıyorsunuz, müzayedeye giriyorsunuz.
Nisan sonunda başvurular bittikten sonra
Mayıs ayının ilk haftası online müzayede
yapılacak. 1 Mayıs’tan itibaren 5 gün boyunca
sitede açık artırmaya gireceksiniz. Bir isme
birden fazla başvuru olursa online müzayede de
ismin kimde kalacağı belli olacak.”
Kaplan, müzayede dönemi hakkında "nic.
istanbul" internet sitesinden detaylı bilgilerin
alınabileceğini belirtti.
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Positive a Digital Approach: Türkiye'nin En Büyük
100 Perakendecisinin 35'inin E-Ticaret Sitesi Yok!
Positive a Digital Approach, Türkiye'nin e-ticaret ve perakende sektörünü masaya yatırdı. Positive a Digital Approach'ın analizine göre Türkiye e-ticarette henüz potansiyelinin yarısından
azını kullanıyor. Öyle ki 55 milyon kredi kartından 33 milyonu halen daha tek bir kez bile internet
alışverişinde kullanılmamış. Positive Kurucu Ortağı Caner Istı, milyarlarca TL büyüklüğündeki
bir pazarın dokunulmadan durduğunu ve fırsatı gören öncü perakendecilerin, omni-channel
yatırımlar ile bu dokunulmamış pazardan pay almaya çalıştığını belirtti.

E- ticaretin ülke ekonomileri içindeki payı gün
geçtikçe artıyor. Öyle ki birçok ülkenin büyümesinde e-ticaretin önemli katkısı bulunuyor.
Bununla birlikte artık internette satılmayan bir
ürün yok gibi. Peki Türkiye'de durum ne, e ticarette ne durumdayız? E ticarette artık yapılmayan
bir şey kaldı mı, hangi alanlarda fırsatlar var?
Türkiye'deki e ticaret sektörünü masaya yatıran
Positive a Digital Approach, e ticaret ile ilgili
çarpıcı verileri değerlendirdi. Positive a Digital
Approach analizine göre Türkiye, e-perakende
pazarında büyük fırsatları içerisinde bulunduran
bir ülke durumunda.

Türkiye'de perakendenin yüzde 1,3'ü internetten

Positive a Digital Approach?un analizine göre,
e-ticaret 2015 yılında toplam 25 milyar TL'lik
hacme ulaşırken, e-perakende genel perakende
pazarından sadece yüzde 1,3 pay aldı. Dünyada
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e-perakendenin ortalaması yüzde 7, İngiltere'de
ise yüzde 11. Positive Kurucu Ortağı Caner Istı,
Türkiye'deki e-perakendenin genel perakende
pazarına oranının çok düşük olduğunu belirterek
"Bu alanda yatırım yapacak olan markalar için
çok büyük bir fırsat var. Verilere göre 2016 yılının
31 milyar TL civarında bir e-ticaret hacmi ile
kapatacağımız bekleniyor. Bununla birlikte e-perakendenin genel perakende içindeki payının
yüzde 1,3'ten yüzde 2'ye çıkmasını bekliyoruz"
dedi.Perakendecilerin 3'te 1'i, süpermarketlerin
4'te 3'ü e-ticarete henüz geçmedi. Positive a
Digital Approach?un analizine göre, Türkiye'deki
en büyük 10 perakende şirketi, tüm perakende
sektörünün cirosunun yüzde 57'sini oluşturuyor.
Bu da yaklaşık 47,5 milyar TL ediyor. 47,5 milyar
TL ciro yapan bu 10 markadan 5'inin bir e-ticaret sitesi henüz bulunmuyor. En büyük ilk 100
perakendeciye bakıldığında ise 35'inin e-ticaret
sitesi olmadığı görülüyor.

Perakende sektöründeki en yüksek ciro oranı
süpermarket kategorisinde görülüyor. İlk 100
içerisinde 17 süpermarket markası, yaklaşık
42,6 milyar TL ciro yapıyorlar. Bu 17 markanın
13'ünün e-ticaret sitesi bulunmuyor. Bu konu ile
ilgili olarak Istı "Artık kullanıcılar örneğin taze
gıda alımı konusunda da internetten alışverişe
sıcak bakıyorlar. Sektörde uzun süredir internetten market ürünleri satışı sağlayan lider firmanın
açıkladığı istatistiklere göre mağazada her 5
kullanıcıdan 1'i et ürünü almayı tercih ederken,
internet alışverişi yapan her 5 kullanıcıdan
2'si et ürünü almayı tercih ediyor. Ayrıca aynı
markanın sepet ortalamasının internet üzerinden yapılan alışverişlerde daha yüksek olduğu
belirtildi. Bu da e-ticaretin potansiyelinin ciddi bir
potansiyel barındırdığının en somut göstergesidir" diye ekledi.

Kredi kartlarının yüzde 60'ı hiç internette
kullanılmadı

Çok çarpıcı bir veri de kredi kartları ile ilgili. Analize göre, Türkiye'deki 55 milyon adet
civarındaki kredi kartının 22 milyonu e-ticaret
işlemlerinde de kullanılmış. Yani kredi kartlarının
geriye kalan yüzde 60'ı hiç internette kullanılmamış olarak duruyor. Positive Kurucu Ortağı
Caner Istı "Bu veri bize Türkiye?de kredi kartı
sahibi olup da, henüz internetten ilk alışveriş
deneyimini yaşamamış büyük bir kitle olduğunu
gösteriyor. Henüz hiç e-ticaret ile tanışmamış
kart kullanıcıları internetten alışveriş yapar hale
geldiğinde e-ticaret hacminde ciddi bir büyüme
olacağını öngörüyorum. Önümüzdeki günlerde

özellikle de hızla olgunlaşmakta olan e-perakende sektöründe ciddi büyüme oranları görülecek.
Positive olarak markalara bu büyük fırsatı değerlendirebilmeleri için altyapımızı her geçen gün
büyüyen sektörün ihtiyaçları doğrultusunda daha
da geliştiriyoruz" dedi.e- ticarette üçüncü dönem
başladı: Omni-channel yatırımları artarak devam
ediyor. Positive A Digital Approach Kurucu Ortağı
Caner Istı dünyanın en büyük 50 perakendecisinin 39'unun e-ticarete başlamakla kalmayıp,
e-ticaret omni-channel'a geçtiğini belirterek şöyle
konuştu. "Türkiye perakende sektörü e-ticarete
dünyadaki örneklerinden biraz daha geç başlamış
olabilir ancak tüketicilerin alışkanlıkları baz
alındığında dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş
adaptasyon hızı olan, sürprizlerle dolu bir sektör
görüyoruz. Türkiye'deki e-perakende sektörü,
dünya ortalaması olan yüzde 7'lik oranı yakalayacaktır. Bu sadece bir zaman meselesi. Ülkemiz
ile dünya ortalaması arasındaki yüzde 5'lik fark
bile, milyarlarca TL'lik bir ticaret hacmi anlamına
geliyor. Bu pastadan mümkün olduğunca büyük
bir dilim almak isteyen öncü perakendeciler
ise omni-channel yatırımlarını yapmaya çoktan
başladılar. Artık tüketicinin alışveriş yolculuğunun
cep telefonunda başladığı ve aynı deneyimi tüm
satış kanallarında yaşamayı beklediği bu dönemde omni-channel yatırımı yapan perakendeciler
geleceğe yatırım yapmış oluyorlar. Özellikle
süpermarket sektöründe var olan potansiyelin
yarısının bile kullanılmadığını düşündüğümüzde,
e-perakendenin gelişiminin e-ticaret büyüme ortalamasından daha da fazla olabileceğini öngörüyoruz" dedi.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih

Sayan Siber Savunma Teknoloji Merkezi açılışına katıldı
Kritik altyapıların güvenliği için projeler
geliştiren Hava Elektronik Sanayi HAVELSAN’da
kurulan Siber Savunma Teknoloji Merkezi
(SİSATEM) açıldı. İleri siber güvenlik hizmetleri
verecek olan merkezin 23 Mart 2016’ da
gerçekleştirilen açılışına Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih
SAYAN’da katıldı.
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kuruluşun üst düzet yöneticileri katıldı.

Siber Savunma Teknoloji Merkezi hangi görevleri yapacak?

Türkiye'nin ilk özel sektöre ait siber güvenlik
merkezi olan ve siber güvenlik alanında eğitim
hizmetinin de verileceği merkezde HAVELSAN
hem kendi ürünlerini hem de başka firmaların
ürünlerini test edip, doğrulamasını yapılacak.

SİSATEM ülke çapındaki siber güvenlik
zafiyetini gidermek için liderlik yapmak ve bu
doğrultuda Türkiye’nin siber güvenlik mükemmeliyet merkezi olmayı hedefliyor. Kurumların
siber saldırı veya siber güvenlik açısından
zafiyeti olup olmadığını tespit edip, o zafiyetleri
giderecek tedbirlerin alınacağı merkezde sadece
siber tehdit ve saldırıları takip edip, önlemeye
çalışan 40 bilişim uzmanı görev yapıyor. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 80'e çıkacak.

SİSATEM'in açılışına; Milli Savunma
Bakanı İsmet YILMAZ, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ÖZTEKİN
ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi
ATALAY’ın yanı sıra sektörden birçok kurum ve

SİSATEM’in yetenekleri ve gerek kamu
gerekse özel sektörde bilişim sistemleri işleten
kurumlara verebileceği temel hizmetler arasında;
bilişim sistemlerini siber saldırılara karşı izlemek
uyarmak ile korumak ve siber güvenlik kurumsal
destek hizmetleri vermek yer alıyor.

Zenium: Türkiye Online Oyun Pazarının Veri Merkezi İhtiyacı
Hızla Artıyor ve Lokasyon Her Zamankinden Daha Önemli
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’ne göre
yaygın internet kullanım oranı ile birlikte bugün
Türkiye’de online oyun oynayanların oranı
yüzde 54’e ulaştı. Oyun sektörü sadece 2015
yılında 464 milyon dolarlık gelir elde etti. Akıllı
telefon, 4,5G teknolojisi ve mobil oyunların artan
kullanımı ile birlikte, halihazırda 22,5 milyon olan
Türk oyuncu sayısının daha da artması bekleniyor.
Orta Doğu cep telefonu pazarında beklenen
büyüme ve bunun sorunsuz oyun deneyimi
bekleyen oyuncu sayısında yaratacağı yukarı
yönlü baskının da, Türk online oyun yayıncılarına
ek gelir getirmesi bekleniyor. Bölgede sayısı
hızla artan online oyuncuları desteklemek
için gelişmiş bağlantı, yüksek yoğunluklu güç
kaynağı ve bekleme süreleri gibi konular da oyun
sektörü için her geçen gün daha fazla önem
kazanıyor. Bu gereksinimler oyun şirketlerini
daha dayanıklı altyapılara yönlendiriyor. Rekabet avantajını korumak isteyen oyun şirketleri
veri merkezi operasyonlarını üçüncü partilere
devretmenin önemini her geçen gün daha iyi
kavrıyor; Türk oyun sektörünün her zaman
erişilebilir, dayanıklı ve ölçeklenebilir veri merkezi ortamlarına yönelik talebi artıyor.

Zenium Türkiye Ülke Müdürü Aslıhan
Güreşcier, Türkiye’deki online oyun pazarının
hem oyuncu sayısı hem de pazara giren yeni
oyun şirketleri bakımından hızlı bir büyüme
evresinde olduğuna dikkat çekiyor.
Güreşcier, bu dönemde oyun şirketlerinin,
ürün geliştirme ve test aşamalarında doğru
veri merkezi altyapısını kullandıklarından emin
olmak ve talep üzerine büyük ölçekli teslimat çalışmalarını kolayca gerçekleştirebilmek
için veri merkezinde dış kaynak kullanımına
yöneldiğini gördüklerini söylüyor.
Güreşcier “Oyun yayıncılarının birincil
önceliği, kullanıcılarına kesintisiz online oyun
deneyimi sunabilmek. Bunun için şirketler,
mobil ve devasa çok oyunculu online oyunlarda
(MMOG) gecikme ve duraklama sürelerini azaltmaya odaklanıyor. Mevcut veri merkezlerine ek
yatırım yapmak ise gereğinden fazla bütçe ve
vakit harcanmasına neden olabiliyor.
Üstelik bu veri merkezlerini gelecekte yeniden
ölçeklendirmek hiç kolay değil. Bu noktada veri
merkezi hizmetinde dış kaynak kullanımı çekici
bir seçenek olarak öne çıkıyor” diyor.
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Kayıtlı Elektronik Posta Pazarı 2016'da 2 Kat Büyüyecek
Değişen mevzuat sebebiyle firmalar Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) hizmeti almaya başladı.
Bu şekilde kurumlar dijital dönüşümlerini
hızlandırıyor ve bu da KEP pazarını yukarı çekiyor. 2016 yılında, Türkiye’de KEP pazarında iki
katından fazla büyüme görülmesi bekleniyor.

olduğu geniş bir kitle yer alıyor. 2015 yılında
pazardaki büyüme oranı bir önceki yıla göre 2
katına ulaştı. 2016’da abonelik rakamlarımızda
2 katından fazla büyüme olacağını öngörüyoruz. Bu büyüme oranı tüm sektör için geçerli
olacaktır” dedi.

Elektronik tebligat anlamında zorunluluk
getirilen firmaların yanı sıra kamu firmalarının
da KEP kullanmaları konusundaki mevzuat
değişikliği, geçtiğimiz yıl hayata geçti. Buna
göre, gerek kamuda KEP gönderimlerinin
gerçekleşmesi gerekse elektronik ticaret yapan
firmaların entegrasyonunu tamamlaması buradaki pazarın hacminde artışa neden oldu. Duygu
Yantaç sektörü değerlendirirken “Şu an Türkiye
pazarındaki kullanıcı sayısı 160 binin üzerinde.

Pazarın ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara
ekseninde döndüğünü belirten Yantaç, “KEP
iletilerine ayrı bir web ara yüzünden erişim
sağlanıyor olması, kullanımın yaygınlaşmasında
bir engel olarak karşımıza çıkıyordu.

TNB KEP olarak hizmet verdiğimiz kurumlar
arasında yüzlerce kamu kurumu, binlerce kurumsal firma, şahıs şirketleri ve bireylerin dâhil
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Müşterilerimizden gelen talepleri
değerlendirerek Microsoft ile beraber hayata
geçirdiğimiz KEP365 projesi ile Türkiye’nin
her yerinden Outlook 365 ara yüzünden hem
standart maillere hem de yasal olarak geçerli
KEP maillerine güvenli erişim olanağı sağlamaya
başladık” dedi.

Fikri Işık: Gençleri Kod Yazmaya Teşvik Edeceğiz!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
eğitim yolculuğunda öğretmenlerin rolüne işaret
ederek, "Hangi teknolojiyi, hangi materyali
kullanırsanız kullanın, nihai aşamada eğitimin
niteliğini belirleyecek olan öğretmenlerimizin
niteliği ve performansıdır" dedi.
Işık, Geleceğin Eğitimi Derneği (GED)
tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Küresel
Eğitim Zirvesinde eğitimde bilgi teknolojilerinin
kullanımıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.
Teknolojik gelişmelerin, başta üretim ve
tüketim alışkanlıkları olmak üzere ekonomik
faaliyetlerde köklü değişimlere neden olduğunu
belirten Işık, "Üreten ülkelerle tüketen ülkelerin her geçen gün keskin çizgilerle ayrıştığı
dünyamızda, dijital teknolojilerde yetkinlik kazanmak büyük önem taşıyor. Artık ülkeler arasındaki
rekabet ve mücadele, siber aleme taşınmış

durumdadır" ifadelerini kullandı.
Bugün dünyada en çok konuşulan ve
tartışılan kavramların başında 4’üncü Sanayi
Devrimi (Sanayi 4.0) diye isimlendirilen sürecin
geldiğini söyleyen Işık, "Öyle görünüyor ki 2020’li
yıllarda, kas gücü gerektiren, sık tekrar eden ve
düşük becerili işlerin neredeyse tamamı otomasyon yoluyla yapılacak.
Bugün bazı fabrikalarda sınırlı alanlarda
görev yapan robotlar, yarın hayatımızın her
alanına, hatta evlerimize dahi girecek. İnsanlar
ise daha çok yüksek beceri ve beyin gücü gerektiren işlere yoğunlaşacak" diye konuştu.
Önümüzdeki dönüşümün, büyük fırsatları
ve büyük riskleri aynı anda barındırdığını aktaran Işık, eğitim sistemini bu sürecin ihtiyaçlarını
gözeterek kurgulayan toplumların riskleri fırsata
dönüştüreceğini söyledi.
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Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Çalışmalarımıza,
Köklü SEO Ajanslarından Biri Olan Webtures İle Startı Verdik!
Gün geçtikçe gelişen ve ilerleyen online
pazarlama tekniklerini Hosting Dergi olarak
yakından takip ediyoruz. Hepimizin de bildiği gibi
online mecralardaki verimliliği artırmak için bu
tür pazarlama stratejilerini izlemek seçenekten
ziyade zorunluluk. Biz de bu pazarlama tekniklerinden en verimlisi olduğunu düşündüğümüz Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) çalışmalarına
başladık. SEO çalışmalarımızı yürütmek için de
işin ehli olduğunu düşündüğümüz Webtures ile
anlaşma sağladık.
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Bu pazarlama çalışmamız ile amacımız sektörel aramalara cevap vererek daha çok kişiye
ulaşmak ve kullanıcıların aramalarına karşılık verebilecek bilgilendirici içeriklerimizi onlara hızlıca
sunabilmek.
Webtures ile yürüttüğümüz bu çalışma ile siz
okuyucularımıza ilettiğimiz içeriklerimizi, ilgisi ve
ihtiyacı olan birçok yeni okuyucuya da ulaştırmak
temennisi ile :)
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Red Hat Dördüncü Çeyrek Mali Yıl Sonuçlarını Açıkladı
Red Hat’in dördüncü çeyrek dönemde toplam
geliri, önceki yılın aynı dönemine oranla, ABD
doları olarak yüzde 17, sabit para birimiyle ise
yüzde 21 artarak 544 milyon dolara ulaşırken,
2016 mali yılının tamamında gelir önceki yıla
oranla, yüzde 15, sabit para birimiyle ise yüzde
21 artarak 2,05 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Dördüncü çeyrek abonelik gelirleri geçen yılın
aynı dönemine oranla yüzde 18 (sabit para birimine göre yüzde 22) artarak 480 milyon dolar;
mali yılın tamamında ise geçen yıla göre yüzde
16 artarak 1,80 milyar oldu. Ertelenmiş gelirler
ise geçen yıla oranla yüzde 16 yükselerek 1,72
milyar dolar oldu.
Dünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Inc. (NYSE: RHT) dördüncü
çeyrek ve 29 Şubat 2016’da sona eren 2016
mali yıl üçüncü çeyreğinin finansal sonuçlarını
duyurdu.
Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi
Jim Whitehurst, “Müşterilerimizin açık kaynak
teknolojilerini ve bulut teknolojisini benimsemeleri sayesinde oldukça güçlü rakamlara ulaşmış
bulunuyoruz. Dördüncü çeyrek ile birlikte arka
arkaya 56 çeyrek büyüme kaydederek, toplam
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gelirlerimizde 2 milyar doları aştık. Müşteriler, hibrit bulut ortamlarındaki uygulamalarının
geliştirilmesi, kullanılması ve yaşam döngüsü
yönetiminde modernizasyona gidiyorlar. Bunların
çoğu fiziksel, sanal, özel bulut ve genel bulut
ortamlarında kurumsal uygulamalarını istikrarlı
ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için hem altyapı
hem de uygulama geliştirme platformlarında Red
Hat’e güveniyor” dedi.
Red Hat Başkan Yardımcısı, Faaliyetler ve
Mali İşler Müdürü Frank Calderoni ise, “Dördüncü çeyrek sonuçları beklentilerimizin de üzerine
çıkarak çok güçlü bir seyir gösterdi. Bugün, tüm
çeyreklerde, toplam gelir büyümesini bir önceki
yıla kıyasla sabit para birimiyle yüzde 20’den
daha fazla artırmış bulunuyoruz.
Bu performansın içinde ayrıca 2,13 milyar
dolarlık bekleyen işler de vardır ki bu rakam geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artmıştır. Tüm bunlar
bizlere anlamlı bir gelecek tablosu çiziyor. İşletme hızımız sayesinde yıllık nakit akışında yüzde
15 büyümeyle 716 milyon dolar kaydedildi ve bu
da 5. yılımızda da da nakit faaliyet marjında yüzde 35’lik bir oranı yansıtıyor,” diyerek görüşlerini
bildirdi.

GBA, Egeli Genç İş Adamlarını Geleceğe Hazırlayacak
Melek yatırımcılık ağı Galata İş Melekleri (GBA), 2014’te başlattığı Melek Yatırımcılık Eğitimleri’ne devam ediyor. Bu kez Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) üyeleri için düzenlenen eğitimde katılımcılara “Melek Yatırımcılık" hakkında bilgiler verildi.
Türkiye girişimcilik ekosisteminin Hazine
Müsteşarlığı tarafından akredite edilen ilk Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olan Galata Business
Angels (GBA), Ege Genç İşadamları Derneği
(EGİAD) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında
dernek üyelerine “Melek Yatırımcılık" konusunda
eğitim verdi.
Türkiye'de melek yatırımcılığın ve girişimcilik
ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren GBA’nın İzmir’de verdiği bir günlük eğitim ile Egeli genç işadamlarına, vizyoner
bir bakış açısı ile girişimcilik ekosisteminin önemi
hakkında bilgiler paylaşıldı.
Eğitim kapsamında yapılan panelde GBA’nın
tecrübeli melek yatırımcıları Ahu Serter, Cem
Soysal ve Ömer Akarca, ekosistem içerisinde
elde ettikleri deneyim ve bilgi birikimlerini katılımcılar ile paylaştı.Panel ardından gerçekleştirilen seansta ise startup’ların katılımıyla EGİAD

üyeleri için eğitici sunum seansı düzenlendi. Bu
eğitimde katılımcıları eğitmek için GBA üyelerinden oluşan jüri sunum sonrası startup’lara çeşitli
sorular yöneltti.
Etkinliğin açılışında konuşan GBA Genel
Sekreteri, Ata Uzunhasan, Türkiye’nin ilk melek
yatırım ağı olarak, Türkiye’nin girişimci ve melek
yatırımcı kalitesini yükseltmeyi ve bu ekosistemdeki oyuncular için artı bir değer oluşturmayı
hedeflediklerini belirterek, “Bunu sağlamak için
büyük şirketleri doğuracak yeni fikirleri olan
girişimcileri destekliyoruz. Bu girişimcilerin ancak
doğru sermaye ile buluşması durumunda geleceğin büyük şirketlerinin ortaya çıkacağına
inanıyoruz. Bu amaçla Melek Yatırımcılık Eğitimleri düzenliyoruz. İlkini 2014 yılında başlattığımız Melek Yatırımcılık Eğitimleri’nde, bu kez
Ege’nin incisi İzmir’in birbirinden kıymetli, genç
iş adamlarını ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz.” dedi.
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PARDUS ÜZERİNDE .NET CORE VE
KONSOL UYGULAMASI GELİŞTİRME
gencebay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/gencebaydemir

Bulut teknolojileri için optimize edilmiş, hızlı, mobil ve konteyner
yapıları ile uyumlu sistemler tercih edilme sebeplerini kuvvetlendiren
argümanlar üretmeye devam ederken, bu özelliklerin geliştiricilere
sağladığı kolaylıkları örnekleriyle çoğaltmanın önemli olduğu
anlaşılmaktadır. Windows, Mac OSX, Ubuntu, Debian, FreeBSD gibi
işletim sistemlerinin yanı sıra mevcut durumu veya daha önceki
süreçlerine takılmadan yerli işletim sistemimiz Pardus ile de .NET
Core tabanlı web veya konsol uygulaması geliştirebilmenin teknik
uygunluğunu kapsamlıca değerlendirebilir, çıktıları analiz edebiliriz.
Gencebay DEMİR
Kıdemli Danışman
Senior Consultant

Bu sayede; rekabetin tavan
yapmış olduğu bir sektörde,
üretkenliğimizi, çözüm hızımızı,
alternatifler ve farklı mimariler
sayesinde yeni bir perspektif ile
değerlendirebiliriz.
Girişimcileri, geliştiricileri ve
yerli başarı hikayelerini diri tutan
bu buluş ve yapıların ateşleyici
gücü, tüm cihazlara uyarlanabilen sistemler bütününe evrilmesi
sağlanabilmektedir. (IoT, Mobility,
Cross-Platform)
Build2016 ile birlikte Windows
tarafında Linux a olan ilgi daha
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da belirginleşti. Windows için Bash
Shell, geliştirme araçları (Xamarin,
Visual Studio Code) ve açık kaynak
kodlu bir çok proje geliştiricilerin
beğenisine sunuldu.
Veri işleme, yoğun işlemci tüketen süreçler ve istek bazlı iş kuralları için (API, Servis) basit ayarlarla
hızla işlem (compute) istasyonları üretebilmek ve bunları çevre
bileşenleri bağımlılıkları ile uyumlu
hale getirmek ve saniyeler içerisinde çoğaltmak, ölçeklendirmek yeni
trendin çıkış noktasına ciddi temas
eden unsurlar olarak sıralanmaktadır.

Ürünün test veya gerçek ortamlarının kolaylıkla yönetilebilmesi, versiyonlama, entegrasyon, dağıtım süreçlerinin tümünün otomatize
edilmesi ve çoklu platform desteği yine yukarıda
bahsedilen yapıların en kilit özellikleri arasında
yer almaktadır.
Bu kapsamda, farklı platformları destekleyecek şekilde geliştirilen .NET Core için Pardus
tarafında yapmamız gerekenleri sıralayalım.

Pardus için .NET Core Çevre Bileşenlerinin
Ayarlanması
Pardus kurulumu için www.pardus.org.tr

adresinden en güncel ISO yu temin edebilirsiniz.
İster fiziksel bir makine ister kullandığınız işletim
sistemi üzerine sanallaştırma (virtualbox, vmware, hyberv) sayesinde Pardus kurulumu yapabilirsiniz. (Kurulum için internette yeterince kaynak
mevcut! "virtualbox pardus" şeklinde aratabilirsiniz.)
Pardus için varsayılan paket kaynak listelerine
(sources.list) ek olarak; izleyeceğimiz adımlar gereği ihtiyaç duyacağımız git, libuv, libunwind8 vb.
paketleride yüklememiz gerektiğinden ilk olarak
aşağıdaki komutları konsoldan sırasıyla çalıştırmamız gerekmektedir.

$ sudo su
$ printf "deb http://ftp.us.debian.org/debian jessie main\n" >> /etc/apt/sources.list
$ apt-get update
Böylelikle Debian paket kaynak listesine
erişebileceğimiz tanımları yapmış bulunuyoruz.
Kestrel .NET Core destekli bir web uygulamasının Windows, Mac OSX ve Linux tabanlı
bir işletim sisteminde çalıştırılmasını sağlayan

libuv tabanlı asenkron web sunucusudur. Pardus
da planladığımız yapı gereği kurulumuna ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sebeple öncelikle şu adresten
libuv kaynak kodlarının indirilmesi gerekmektedir.
Daha sonra indirilen dizin de:

tar zxfv libuv-1.8.0.tar.gz -C /usr/local/src/
komutu ile kaynak dosyalar çıkarılarak derlenmeye hazır hale getirilmelidir.

apt-get install autoconf automake build-essential libtool
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Derleme işleminde kullanacağımız bağımlılıkları da yükledikten sonra libuv u çıkardığımız dizinde
sırasıyla (root izni ile):

sh autogen.sh
./configure
make
make check
sudo make install
ldconfig
komutları çalıştırılmalı ve libuv un yüklendiğinden emin olunmalıdır.

.NET Core Gereksinimleri

.NET Core bileşenleri DNX, DNVM ve DNU yakın zamanda dotnet cli ismi ile tek çatı altında daha
basit bir işlem arayüzü ile düzenlenecektir. Bu üçlemenin gereksinimleri için çalıştırılması gereken
komutumuz:

apt-get -qq update && apt-get -qqy install unzip curl libicu-dev
libunwind8 gettext libssl-dev libcurl3-gnutls zlib1g sqlite3 libsqlite3-dev
Pardus için DNVM .NET Versiyon Yöneticisinin Kurulumu

Dnvm .NET Çalışma zamanı versiyonlarını yönetmek, güncellemek, Nuget veya MyGet gibi beslemelerini ayarlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra:

DNX_VERSION=1.0.0-rc1-update1 && echo $DNX_VERSION && export
DNX_VERSION && DNX_BRANCH=v$DNX_VERSION && export DNX_BRANCH
DNX_USER_HOME=/opt/$DNX_BRANCH && export DNX_USER_HOME &&
echo $DNX_USER_HOME
ortam değişkenleri tanımlanmalıdır.

curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Home/dev/dnvminstall.sh
| DNX_USER_HOME=$DNX_USER_HOME DNX_BRANCH=v$DNX_VERSION sh
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Ortam değişkenleri sayesinde belirledeğimiz
.NET Core DNX versiyonu ve yükleme dizini,
curl programı ile indirilen dnvm yükleyicisi tara-

fından kullanılacak ve dnvm komutunun çıktısı
aşağıdaki gibi olacaktır.

Eğer curl ile dosya indirilemez veya SSL ile ilgili sorun yaşanırsa aşağıdaki komut ile curl insecure
modu ile register edilebilir.

echo insecure ~/.curlrc
Konsolu tekrar açtığınızda dnvm komutu bulunamaz ise "dnvm.sh" dosyasının bulunduğu dizin için
aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz;

source /foo/path/dnvm.sh
Dnvm hazır olduğunda .NET Core çalışma zamanı (runtime) belirlememiz gerekmektedir. Bunun için
mono yada coreclr alternatifleri tercih edilebilir.

dnvm upgrade -r coreclr
Dnx yüklendikten sonraki çıktı

dnx
Artık .NET Core RC1 Update1 bilgisayarımızda hazır durumda. Örnek bir uygulama
ile hızlaca test edebilmek için; ASP.NET Core
- MVC6 ile geliştirilmiş Angular - RequireJs SPA

başlangıç bileşenlerini sunan Github - AspNetCoreAngularBoilerplate projeyi, istediğiniz bir dizine
indirebilirsiniz.

git clone https://github.com/gencebay/AspNetCoreAngularBoilerplate.git
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Projede "project.json" dosyasının bulunduğu dizinde

dnu restore
komutu ile çalışma zamanı bağımlılıklarını,
paketleri indirebilirsiniz. Side-by-side versiyonlamanın kendini belirginleştiği bu noktanın detayları için bu linki inceleyebilirsiniz.

Kestrel ve libuv un devreye girdiği noktayı
harekete geçirmek ve web uygulamamızı çalıştırmak için "project.json" dosyasındaki bu bölümü
gözlemlememiz yeterli olacaktır.

"commands": {
"web": "Microsoft.AspNet.Server.Kestrel"
}
Uygulamamazı aşağıdaki komut ile çalıştırdığımızda

dnx web

kestrel web sunucusunun istekleri işlediğini ve log kayıtlarını konsola yazdığını gözlemleyebiliriz.

Tüm bunların yanı sıra web ve basit konsol
uygulamaları için bir çok imkan ve kütüphane
sunan teknolojilere ek olarak; Electron veya
Chromium EF temelli HTML-CSS-JS üçlemesi
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kullanılarak Spotify, Slack veya Visual Studio
Code gibi her platformda çalışabilen Masaüstü
uygulamaları geliştirmenin tercih edilebileceği
değerlendirilmektedir.
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TÜRKİYE'DEKİ MİLLİ İŞLETİM SİSTEMİ

YANILGISI VE LINUX POLİTİKALARI
burak.a@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/avcioglutr

Milli işletim sistemi dediğimiz olgu bir Devletin bağımsız bir biçimde, başka dağıtım veya sistemleri baz almadan işletim sistemi mimarisinin kendisine ait olduğu ve kendisinin geliştirdiği, ihtiyaçlar
doğrultusunda özelleştirdiği bir yapıdır. Devletin milli işletim sistemi
yapmasındaki amacı bu işletim sistemini başta güvenlik sebebiyle
tüm kritik alt yapısında kullanmasını amaçlar ve bu doğrultuda bu
yapıyı kendi içinde geliştirir.

Burak AVCI
Bilgisayar Mühendisi

Kendinize ait bir işletim sistemini Nükleer Santral, Kritik kamu
kurumları, Telekomünikasyon alt
yapısı gibi yerlerde kullanmayacaksanız bağımsız bir sistem yapmanıza çok gerek yoktur ve vakit
kaybı olur. Günümüzde birçok
devlet saf Kernel'i alınarak Linux
dağıtım yapmıştır ve yapmaya
devam etmektedir. Bu dağıtımların
kimisi paylaşılmış kimi ise o devlet
tarafından gizli tutulmuştur. Türkiye 2005 yılında PARDUS adında
buna benzer bir çalışma yapmıştır.
Bir işletim sisteminin milli olabilmesi için onu özgün yapan kolları
olması gerekir. Bu özgünlükteki
en basit kol ise size ait bir paket
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yönetim sisteminizin olmasıdır.
Tabi bu başlangıçtı. İlerleyen
yıllarda Devlet bunu geliştirmek,
improve etmek ve diğer dağıtımlar
ile yarışmasının çok zor olacağını
görünce vazgeçti. Oysaki Pardus
projesi neden ihtiyaç var dediğimizde Devletin algısı genelde Microsoft ürünlerine ödenen lisans maliyetleri başlığı ön plana çıkıyordu.
Eğer ihtiyaç lisans maliyetlerinden
kısmak ve verimi hemen almak ise
Dünyanın ve piyasanın takip ettiği
dağıtımları kullanmanız en doğru
çözüm olacaktır.Debian, Redhat
veya benzeri ana bir dağıtımı temel
alıp kendinizin bir dağıtım yapması
da aslında bir zaman kaybıdır.

Çünkü Linux'de birçok ana dağıtım ve yan
dağıtımlar var. Sizin ayrıca yapacağınız yan
dağıtım ve buna harcadığınız zaman hem ana
dağıtım tarafından kaile alınan bir çalışma olmayacak hemde birçok hata verecektir. Siz bu hataları gidermek için ayrıca enerji, para ve zaman
harcayacaksınız.Devletler eğer başta dediğim
gibi kritik bir amaç doğrultusunda bir işletim
sistemi yapmayacaksa ve bu işletim sisteminden 20 sene sonra verim alacağız ama bekleriz
demeyecekse bir Linux dağıtımı yapmaları veya
bir dağıtımı temel alıp yan dağıtım yaparak onu
geliştirmek zaman kaybı olacaktır. Özellikli ikinci
seçenek olan bir dağıtımı temel almak daha zorlu bir süreçtir. Siz aslında dağıtımın özelliklerini
kendi özellikleriniz ile birleştirmeye çalıştığınızda başta yaptığımızın daha zorlusu olan bir
sürece girmiş oluyorsunuz ve yine zaman kaybı
diyeceksiniz. Çünkü biz bu sistemi lisans ve
benzeri işlemler için yapıyoruz onun ötesinde bir
projemiz yok. O zaman Dünyanın ve piyasanın
kullandıklarını kullanmanızı tavsiye ediyorum.

Peki Hangi Dağıtımları Kullanalım?

Diyelim ki bağımsız bir işletim sistemi ve yan
dağıtım yapmaktan vazgeçtik. Tüm Linux dağıtımlarını incelemek ve kullanmakta özgürüz.
Amacımız lisans ve benzeri maliyetleri düşürüp
daha verimli iş istasyonları oluşturmak olsun.
O zaman ben RPM paket yönetimini ön planda
tutulması gerektiği düşünüyorum. Redhat ve
türevleri(CentOS) yanı sıra Oracle Linux gibi
RPM seçimi olan dağıtımlar daha çok ön plana
çıkıyor. Piyasa koşulları için Debian tek başına iyi
bir dağıtımdır fakat kurumsal pazarı doldurması
tek başına Türkiye'de mümkün değildir. Çünkü
Debian üzerine kurumsal anlamda bir şeyler inşa
etmek daha fazla enerji ve bilgi birikimi isteyebilir.
Keza Google bile Debian kullanır. Tabi bu Debian
ve APT paket yönetiminin kötü olduğu anlamına
gelmez. Tamamen tercih meselesi de olabilir.
Devlet, piyasadaki ve kamudaki bu ihtiyaç için
Telekom veya benzeri bir şirket altında Outsource bir firma kurarak işe başlayabilir. Bu çalışma
ile 3-4 sene içerisinde hemen verim alacak ve
istediği olacaktır. Kuracağı firma yapısı Dünyadaki tüm Linux dağıtımlarını inceleyeceği için hangi
dağıtım bizi ileriye götürür ve piyasa ihtiyaçlarına

ne gibi cevaplar veririz şeklindeki sorulara hızlı
reaksiyon gösterebilecektir.

RPM temelli GNU/Linux dağıtımları: Red Hat
Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux, ClearOS,
Fedora, SUSE Linux
Birkaç yıl içerisinde reaksiyon veren bu oluşum
sadece RPM ve türevleri değil, UNIX ve Debian
gibi konularda da piyasa ihtiyaçlarının giderilmesinin gerekliliğini görerek önemli işler yapacaktır.
Kullandığınız ve uzmanı olduğunuz dağıtımları
improve etmek ve belli bir bilgi seviyesine geldikten sonra gelecekte onlara yön verebilme konuma
gelinmesi daha kolaydır. Türkiye ileriye dönük bu
yolu seçebilir.

Yeni Nesil ‘Akıllı’ Siber Silahlar

GNU/Linux dağıtımları önümüzdeki 20 sene
içerisinde yan dağıtımları azaltarak kararlı dağıtımlar üzerinde yoğunlaşma politikasına gidecektir.
Genel düşünce şu olacaktır, daha iyi bir dağıtım
varsa orayı improve edin baştan Amerikayı keşfetmeye gerek yok. Özellikle Debian türevleri
Üzerlerine çok gidilecektir ve birçok yan dağıtıma
son verilecektir. Redhat ve türevleri ise azalarak
en mükemmelleri kalıp piyasaya yön verecektir.
Başta yazdığım Debian yerine Redhat türevlerine
piyasanın yönelmesi tamamen verilecek hizmetin
sadece son kullanıcı olarak düşünülmemesi ve
kurumsal bir hizmet verilmesi gerektiğinden Redhat ve türevlerini savundum. Debian ve türevleri
de iyi bir dağıtımdır fakat piyasanın ihtiyaçları son
kullanıcıya göre değildir. Ubuntu evinizde kurabilirsiniz fakat piyasada Ubuntu veya Debian ile yola
çıkamazsınız.
Türkiye için yerli teknoloji üretimi ve fikri mülkiyet açısından Arge politikası ileri ye dönük değişebilir. Bu değişim sıfırdan teknoloji yapmak yerine
büyük devleri buraya çağırıp onların teknolojilerine
bir şeyler eklemek ve belli bir bilgi birikimine gelince bunlara yön verebilecek güce gelmek olabilir.
Şuan Türkiye'de büyük firmaların büyük şirketleri
İstanbul'da henüz yok. Birkaç firmanın var fakat
daha fazlasının olması için bu politikayı uluslar
arası arenaya söylemek gerekir. Bu söylendiği
zaman Oracle, Google, Redhat gibi birçok dev
İstanbul'a gelecektir.
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Sina Afra bu günlerde neler yapıyor?

Markafoni’nin satışından sonra kurucusu
olduğum Türkiye Girişimcilik Vakfı ve kurucuları
arasında olduğum UNDO odaklandığım çalışmalar arasında yer alıyor. Öte yandan Afra G3
Family Office altında da yatırımlarıma devam
ediyorum. Yakın zamanda yeni bir girişim
düşünüyorum.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin şu
anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de girişimcilik günden güne daha çok
önem kazansa da hala toplum olarak girişimciliğe mesafeli olduğumuz söylenebilir. Toplumda
yerleşik bazı düşünme/yaşama tarzları mevcut.
Genel olarak kendini güvenceye alma içgüdüsüyle hareket ediyor ve kararlar veriyoruz.
Elbette bunda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum ile eğitim faaliyetlerinin
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önemi büyük. Hal böyleyken girişimcilik birçok
insan için riski yüksek ve meşakkatli bir kariyer
seçeneği olarak görülüyor. Bu ortamda fırsatlarla
olduğu kadar risklerle de dolu olan girişimcilik
adına çalışmalar yapmak ve insanları bu yönde
teşvik etmek elbette kolay değil.
Kalkınmadaki en temel sorun ise sürdürülebilirlik, bunu sağlamak her geçen gün zorlaşıyor. Ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkınmayı
sağlarken sürekli tüketiyor ve salt tüketime teşvik
ediyoruz. Uzun vadede ortaya çıkacak girişimlerin
de sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi gerektiğine inanıyorum.
Zaten etki yaratan girişimcilik modeli de bünyesinde ekonomik kalkınma yanında değer yaratan unsurları da barındırıyor. Biz de bu nedenle
geleneksel girişimlerden daha çok değer yaratan
girişimlere odaklanıyoruz.

Değişime açık olmak ve her yenilikte kendini yenileyebilmek, girişimciliğin ve melek yatırımcılığın olmazsa olmazlarından olduğu için,
yatırım tercihlerimizde bu özellikleri barındıran
girişimlere destek olmaya çalışıyoruz.
Bugün Türkiye'de eTohum, Girişim Fabrikası,
Endeavor, GBA ve BIC gibi girişimcileri “eğitim”,
“network” ve “maddi” açılardan destekleyen pek
çok yapı ve yatırım ağları mevcut. Üç boyutu da
ele alan bu oluşumların ortak özelliği, girişimciliğe karar vermiş kişilere farklı alanlarda destek
olmaları. Benim kurucusu olduğum Girişimcilik
Vakfı ise, girişimci olmamış ama girişimciliğe
yatkın ve ilgili gençleri destekleyen bir vakıf.
Girişimcilik ekosistemini “grassroot” bir yaklaşım
ile aşağıdan beslemek amacıyla kuruldu. Şimdi
tüm bu oluşumlar ekseninde ekosistemimizin
çok geniş bir yelpaze oluşturduğunu rahatlıkla
görebiliriz.

Şu an hem yatırımcı hem de girişimci
kimliğinizde öne çıkıyorsunuz. Sizin için
hangisi ağır basıyor? Gelecek planlarınızı
hangi tarafta kurguluyorsunuz?
Kesinlikle girişimci kimliğim. Markafoni
satışından sonra bir tür geçiş dönemi oldu
– son 2 sene – ve bu dönemde yatırımcı
kimliğim daha ön plana çıktı. Ama benim kalbim
girişimcilik tarafında.

Sina Afra bu güne kadar hangi
girişimlere yatırım yaptı?

Melek yatırımcı olarak 2007’den beri Türkiye
başta olmak üzere, Almanya, ABD, Hollanda,
İngiltere ve İsviçre’de toplam 26 girişime yatırım
yaptım.
Yakın tarihli yatırımlarımdan biri, Türkiye’nin
Fiverr’ı olarak tanınan Sadeceon.com. 10
TL’den başlayan fiyatlarla hizmet almak isteyenlerle hizmet sağlayanları buluşturmayı
hedefleyen Sadeceon.com, ilgi çekici mikro
servisleri ve yetenekleri potansiyel alıcılarla
buluşturuyor. Site, grafik-tasarımdan müziğe,
video-animasyondan çeviri, online pazarlama ve
teknolojiye kadar birbirinden farklı 11 kategoride
barındırdığı uzman hizmetleriyle Türkiye’de ihti-

yaç duyulan bir pazarı güçlendiriyor. Sadeceon.
com, şu anda YouTube klibine Türkçe altyazı
eklemek isteyenlerden web sitesinin Android
uygulamasını Google Play’e ekletmek isteyenlere, en güzel hikâyenizi çizgi roman yapabilenlerden sizin için evlilik bloğu hazırlayanlara
kadar herkese her konuda yaratıcı, eğlenceli
ve faydalı hizmetler sunabilecek noktada. Çok
kısa süre içinde Türkiye’de ilk akla gelen sosyal
medya pazaryeri olmayı başarması ve bugün
çok sayıda ajansla çalışması, umut vadeden bir
girişimin hızla büyüyeceğine ve küresel bir marka
olabileceğine dair olumlu sinyaller veriyor. Son
derece etkili bir iş modeliyle hizmet veren ve kısa
sürede büyük bir işlem hacmine ulaşmış olan
Fiverr.com’un Türkiye’ye başarıyla uyarlanması
ve daha önce başarılı exit’ler yapmış, deneyimli
bir kurucu ekip tarafından hayata geçirilmesi,
500 bin TL’lik yatırım kararı vermemde önemli rol
oynadı. Sadeceon.com’un ileride ikinci ve üçüncü
tur yatırım alacağına inanıyorum.
Ortaklarımla UNDO’yu kurarken, Türkiye’nin
çok önemli bir ayakkabı bağcığı üreticisi olduğu
ancak bugüne kadar bu potansiyelin ortaya
çıkmadığı ve değerlendirilmediği düşüncesinden
yola çıktık. Dünya çapında da sadece ayakkabı
bağına odaklanan bir marka henüz yok.
Dolayısıyla biz de İstanbul merkezli tasarım
stüdyosu “UNDO Labs” ile birlikte bunu bir fırsat
olarak gördük ve Türkiye’nin üretim potansiyelini
markalaştırmak üzere yatırımlarımızı bu yönde
gerçekleştirdik. Bunun için ilk etapta dünyanın
önde gelen bağış sitesi Kickstarter üzerinden bir
bağış kampanyası başlattık.
Şimdi ise UNDO ayakkabı bağcıkları UNDO
Labs online mağazası (shop.undolabs.com) üzerinden satışa çıktı. Birçok farklı renk seçeneği ile
birlikte kısa, orta, uzun boy seçeneklerine de sahip bağcıkların satış fiyatı ise 15 dolar. UNDO’nun
çıkış noktalarından biri, ayakkabı endüstrisinin
yarattığı ekolojik tahribatı elimizden geldiğince
azaltmak. Çünkü bildiğiniz gibi ayakkabı üretmek
endüstriyel bir süreç ve ayakkabının parçalarının
hazırlanmasından mağazalara ulaştırılmasına
kadar müthiş bir karbon salımı yaratıyor.
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Tek bir ayakkabının karbon emisyonunun
yaklaşık 14 kg. olduğunu hesap ettiğimizde
ayakkabının giydiğimiz kıyafetler ve aksesuarlar
arasında en yüksek karbon salımı yapan ürün
olduğunu anlayabiliriz. Siz UNDO bağcığını aldığınızdaysa, biz sizin adınıza aldığımız karbon
ofset kredisi ile yeryüzüne verilen bir ayakkabılık
karbon zararını kapatıyoruz. İsmimizin de açıkça
dile getirdiği gibi, doğaya yönelik bu tahribatı
‘geri alıyoruz’ (UNDO).
2014’te kurucuları arasında olduğum Girişimcilik Vakfı ise, en önemli inisiyatiflerimden biri
aslında. Gençlerin girişimcilik kültürüyle erken
yaşta tanışması ve benimsemesi her şeyden
önemli. Girişimcilik Vakfı’nın ana amacı, Türkiye’de girişimciliğin yaygınlaşması olup bunun
için Türkiye’de girişimcilik ve liderlik açısından
en yatkın ve en yetenekli gençlerin bulunması
ve desteklenmesidir. Türkiye'de girişimcilik
konusunda son yıllarda bir "uyanış", bir "diriliş"
yaşanıyor fakat "alt-yapı" ve "kafa-yapı" eksiklikleri nedeniyle ülkemiz kendisinden beklenen
gelişimi gösteremiyor.
Biz de, tıpkı sizin gibi, bu gelişimi hızlandırmak ve girişimci gençlerin önünü açmak adına
bu vakfı hayata geçirdik. Amacımız tüm sektörlerde somut proje geliştirmek değil, Fellow Programımız ile Türkiye çapında girişimcilik fikrini

40

yaymak. İlham vermeyi, yaptıkları işin dünyayı
değiştirebileceğini, “geri verme” kültürünü ve networking’i daha girişimcinin somut bir fikri yokken
anlatmalıyız ki, girişimci benliğinin vazgeçilmez
bir parçası olsun.
Yine 2009 yılında kurulduğundan bu yana
özellikle girişimcilik ekosistemi ve pek çok kurumsal firma tarafından tercih edilen, bu şirketlerin
internet projelerine yazılım ve tasarım hizmeti
sunan Atölye15’e de 450 bin liralık yatırım yaptım.
Merkez ofisi İzmir’de bulunan şirket, bu yatırımla
birlikte İstanbul ofisini de açtı. Şu anda yurtdışındaki müşterilerinin oranı yüzde 20 civarında
olan Atölye15, bu ortaklıkla birlikte yurtdışındaki
müşteri sayısını yüzde 50’nin üstüne çıkartarak,
yazılım ve tasarım ihracatını artırmayı amaçlıyor.

Girişimlerinizde veya yatırımlarda teknik
altyapıya ne derece önem veriyorsunuz?

Bu girişimin faaliyet alanına göre değişiyor
ama genelde teknoloji kendi değerlendirmem için
en ön planda olan işlerden biri.

Yeni yatırım planlarınız var mı, ipucu alabilir miyiz?
Yatırımlar devam edecek. 2016’nın ilk yatırımı
İzmir’den “Silence of the Bees” oldu - genç bir
perakende şirketi.

Yatırım yapacağınız girişimlerde nelere
önem veriyor, ne gibi değerlendirmeler
yapıyorsunuz?

2011 yılında e-ticaretin hangi alanı yükselecek
diye sorsaydınız kesinlikle “dikeyler” derdim. Ama
bugün en büyük iki dikeyin cirosu 50’şer milyon
lira. Artık e-ticarete giren herkes daha az sermaye
ile yürütebilecekleri işlere giriyorlar ki pazaryerlerinin geri dönüşü bunun sonucu.

Girişimcilerin ayrıca yatırımcılarını seçerken
onlar hakkında bilgi toplamasını ve geçmişte
yaptığı yatırımlardaki girişimcilerden referans
almalarını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda yeni
girişimcilerin inovasyona yönelmesini ve nakit
akışlarını ciddi, planlı bir şekilde kontrol etmelerini öneriyorum.

O nedenle Markafoni benzeri hiçbir girişim
kurulmuyor. Çünkü dört sene sonunda karlı olmayı kimse beklemiyor. Ama pazaryeri altı ayda kar
yakalayabilir, %10-20 komisyon alıyorsunuz ve
lojistik maliyeti yok, iadesi yok.

Girişimciler küçük düşünüp büyük adımlar
atmaya çalışıyorlar. Fakat tam tersi olmalı. Yani
büyük düşünüp küçük adımlar atmalılar.

Bununla birlikte girişimler her şeyden önce
çok iyi bir fikirle gelmeliler. En önemli sermayelerinin, pazarın ihtiyaçlarına karşılık veren
bir iş fikri ve bunu hayata geçirecek bir ekip
olduğunu unutmamalılar. Tüm bunları yaparken
kendilerine inansınlar ve iş fikirlerine tutkuyla
sarılsınlar. Eğer siz inanmıyorsanız, emin olun
karşınızdakileri de heyecanlandıramazsınız. Örneğin ben bir melek yatırımcı olarak işin başındaki ekibin bu işe inanmadığını anlarsam hemen
geri çekilirim. Bunun yanı sıra net bir gelir modeli sunabilmek de girişimciye avantaj sağlar.

UNDO’da işler nasıl gidiyor?

Önceki soruda paylaştığım üzere UNDO
ayakkabı bağcıkları UNDO Labs online mağazası (shop.undolabs.com) üzerinden satışa
devam ediyor. Şu an ABD üzerinden offline
satışlarımızı organize etmeye çalışıyoruz.
Markafoni’de kullandığınız teknolojiler nelerdi?
Phyton / Django bazlı bir teknolojimiz vardı.
Sanırım bugünlerde yeni sahipleri başka bir
platforma taşıdı.
Türkiye e-ticaret sektörünün bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün
geleceği hakkında öngörüleriniz nelerdir?
Günümüzde artık e-ticaret alanında klonlamaktan ziyade özgün fikirlerin yani dünyaya
satılabilecek fikirlerin ortaya çıkması sevindirici.
Diğer taraftan girişimciler de maliyet yoğun e-ticaret yerine işin pazaryeri modeline yöneliyor.

Her halükarda kısa vadede e-ticareti zorlu iki
sene bekliyor. Yatırımcılar geri dönmeyecek, melekler harekete geçmeyecek, yabancı yatırımcıları
bekleyeceğiz.
Kuruluşunda öncülük ettiğiniz alanında tek
olan Türkiye Girişimcilik Vakfı hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Girişimcilik, Türk kültürünün ve dolayısıyla eğitim sisteminin bir parçası değil. Bugünkü girişimcilere baktığımızda, çoğunun bir şekilde dünya ile
bağlantısını kurmuş kişiler olduğunu görüyoruz.
İlham veren rol modelleri görmek ve risk almak,
girişimcilik için en önemli unsurların başında
geliyor. Bununla birlikte, Türkiye’deki mevcut yapı
hâlihazırda girişimci olmaya karar vermiş kişilere
yönelik hızlandırma programlarından ve sonrasındaki desteklerden oluşuyor.
Oysa girişimcilik kültürünü geliştirmek için
önce altyapı oluşturmanız, buna temelden başlamanız gerekir. Burada en doğru başlangıç noktası
da üniversitelerdir. Üniversiteler, girişimcilik için
doğru inkübasyon alanlarını oluşturuyor. Çünkü
gençler, bu yaş aralıklarında ve üniversite ortamında risk almaya, farklı ve yeni şeyler öğrenmeye, en önemlisi de ilham almaya çok daha
açıklar.
Biz de bu düşünce ve gerekçeler ile yola
koyulduk. Kurucusu olduğum ve dünyada da bir
ilk olan Girişimcilik Vakfı, Türkiye’de girişimcilik
kültürünü geliştirmek için 17-24 yaşları arasındaki
gençlerle birlikte çalışacak bir yapı oluşturmaya,
girişimcilik kültürünü üniversite çağından itibaren
yaymaya çalışan bir yapıdır.
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Gençlerin girişimcilik kültürüyle erken yaşta
tanışması ve benimsemesi her şeyden önemli.
Çünkü Türkiye’de girişimciliği kuvvetlendirmenin
Türk ekonomisini kuvvetlendirmek olduğuna
inanıyorum. Eğitim ve girişimcilik uzun vadede
Türkiye’yi olumlu yönde etkileyecek ve dönüştürecek en önemli iki kaldıraç.
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vermeyi, yaptıkları işin dünyayı değiştirebileceğini, “geri verme” kültürünü ve networking’i daha
girişimcinin somut bir fikri yokken anlatmalıyız ki,
girişimci benliğinin vazgeçilmez bir parçası olsun.

Bunu yaparken girişimcilik tarafında devletten
bir beklentimiz olmamalı. Bir girişimcilik ekosistemi olarak gençlere girişimciliği en geç üniversiteden itibaren anlatmamız lazım. Genelde Türk
aile kültüründe girişimcilik hâkim bir değer olmadığından, bunu başarılı rol modellerini kullanarak, bunların gençlere ilham vermesini sağlamamız lazım. İlham vermemiz lazım ki, gençler
o heyecanla girişimciliğin uçsuz budaksız potansiyelini anlayabilsinler ve hayata geçirebilsinler.
İlham verirken, yaptıkları işe inanarak yapmaları
gerektiğini de anlatmamız lazım.

Girişimcilik Vakfı’nın yaratmak istediği kültürün bir diğer öğesi de “Giveback”. Fellow Programına katılan üniversite öğrencileri aldıkları
ilhamla başkalarının hayatlarına ilham veriyorlar,
karşılığını verme kültürüyle aldıkları ilhamı çevreleriyle paylaşarak bu zinciri büyütüyorlar. Bu
öğelere dikkat çekmek için bu yıl ilkini 16 Mart’ta
gerçekleştirdiğimiz Giveback Gala’da Türk iş ve
girişimcilik dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra,
İstanbul TALKS Inspired 2016 Konferansı’nın
Sir Richard Branson gibi dünyaca ünlü konuşmacılarını ağırladık. Zopa’nın kurucusu James
Alexander’ın ve Founder Pledge’in kurucularından David Goldberg’in konuşmacı olarak yer
aldığı geceye 550’nin üzerinde kişi katıldı.

Hiçbir girişimcinin “kurduktan sonra hemen
satayım, köşe olayım” mantığıyla bir girişime
yaklaşmaması gerekiyor. Tam tersine, “dünyayı
değiştireceğine” inanarak başlanması nihai hedefimiz olmalı. Genç yaşta networking’in değerini anlatabilmemiz lazım. Genç yaşta anlatalım
ki, ileride bunun faydalı olacağını görsünler. Hatta anlatırken somut networklere dâhil edelim ve
gençler somut avantajlar elde edebilsinler. İlham

Yeni girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Başkalarının tavsiyelerine çok kulak asmayın.
Kendi deneyimlerinizi edinin; gerekirse bunun
bedelini siz ödeyin ama yolunuza devam edin.
Sevdiğiniz işi iyi insanlarla yapınca başarı kendiliğinden geliyor. O da maddi olarak tatmin edici bir
sonucu da beraberinde getiriyor. Ayrıca dünyanın
neresinde olursanız, büyük düşünüp ufak adımlar
adın. En önemli nokta bana göre bu.

Bunun dışında Türkiye’de ve dünya çapında öne çıkan, fark yaratan her türlü girişimi,
dünyanın başarılı CEO’larını takip etmelerini,
onların hikâyelerinden ilham almalarını girişimcilere tavsiye edebilirim. Türkiye’de Sadeceon,
Etkinlikcim ve Onedio bunlardan bazıları. Dünya
çapında ise Fiverr, Whatsapp veya Snapchat’i
takip etmelerini tavsiye edebilirim. Bunun dışında, örneğin; benim hayatımın her döneminde
ilham aldığım kişiler farklı oldu. Her gün yeni
fikirler ve bilgilerle dünya görüşümü oluştururken
ve bu süreçte sorumluluklarım da çeşitlenirken,
doğal olarak tarzı, hikâyesi ve yaptıklarıyla bana
yol gösteren rol modellerim de değişti, çoğaldı:
Chrysler eski CEO’su Anthony Lee Iacocca’dan
General Electric eski CEO’su Jack Welche’e,
Skype’ın kurucusu Niklas Zennström’dan Tesla,
Space X ve Solarcity Kurucusu Elon Musk’a
kadar bana ilham veren çok kişi oldu.

yısı 42 milyon, aktif mobil sosyal medya kullanıcı
sayısı ise 36 milyon. Hal böyleyken özellikle
müşteri memnuniyetine önem veren ve onlarla
sıcak iletişim kurmak isteyen markalar için sosyal medyada güçlü bir şekilde varlık göstermek
kaçınılmaz. Sosyal medya hedef kitleyle doğrudan iletişim olanağı sağladığı gibi pazarlama
açısından da cazip oyun alanları açıyor. Fakat
sosyal medyanın gerçek kişiler üzerinden çalışan
bir sistem olduğunu ve markaların oralarda ne şekilde yer alacaklarına çok dikkatli karar vermeleri
gerektiğini düşünüyorum.
2016 hedefleriniz nelerdir?
Yeni bir girişimin içinde olmak ve hayatın keyfini çıkarmak.

Sosyal medyaya bakış açınız nasıl?

Özellikle gençler ve girişimcilerle sıcak
iletişim kurmamı sağladığı için Twitter’ı aktif
kullanmayı tercih ediyorum. Mümkün olduğunca
mentionlara cevap vermeye çalışıyorum. Twitter
dışında Facebook ve Instagram’da da oldukça
aktifim.
Aktif olarak kullanılmasa bile, sosyal medyadaki yeniliklerin takip edilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Sosyal medyanın çok ciddi bir
gücü var ve kendi sektörünüzle ilgili gündemdeki
tartışmaları kaçırmamak, hatta bu tartışmalara yön verebilmek için sosyal medyada varlık
göstermek en iyisi. Bunun bir örneğini Digital
Bosphorus terimi ile ilgili olarak yaşamıştım. Bu
terim ilk olarak Almanya’daki DLD 2012 konferansında Türk internet sektörünün ne kadar
sıcak ve gelişen bir pazar olduğunu anlatmak
için kullanıldı. Ben de bu konunun daha çok konuşulması gerektiğine inandığım için Twitter’da
#DigitalBosphorus diye bir hashtag başlattım
ve gerçekten bunun üzerinden heyecan verici
tartışmalar döndü. Twitter aracılığıyla sektörde
bu konunun konuşulmasına vesile olmuştum.
Sosyal medya pazarlaması hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcı sa-
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NESNELER NEDEN KONUŞMALIDIR?
NESNELERİN İNTERNETİNE NASIL HAZIRLANMALIYIZ?
aliyavuzer@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/trShark

Oecd geçtiğimiz günlerde IoT cihazlardan en çok yararlanan ülkelerin bir sıralamasını yayınladı. Bu listeye göre Kore’de her 100
kişiden 37 si Internete bağlı nesneleri kullanıyor. Koreyi 32.7 ile Danimarka ve 29 ile İsviçre izlemekte. Listede Avrupa ülkeleri çoğunlukla
görünmekte. Bu gösteriyorki dünya yavaş yavaş Internete bağlı
nesneleri günlük yaşamlarında kullanmaya başlamış durumdalar.

Ali YAVUZER
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Ülkemiz henüz sıralamada yer
almıyor. Bunun nedeni nest gibi
cihazların ülkemizde yoğun olarak
kullanılmamasına bağlayabiliriz.
Ülkemizde IoT teknolojileri
konusunda atılım yapıldığı söylenemez. Fakat geçtiğimiz günlerde
IoT platformu Iven için Netaş Wesley Clover fonu projeyi fonladığını
açıkladı. Iven verilerin internete
aktarılıp toplanması ve işlenmesini
sağlayan bulut tabanlı bir platform
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niteliği taşıyor. Dünyadaki örnekleri
Xively, thethings ve thingSpeak
olarak gösterilebilir. Iot servisleri için yerli bulut platformunun
hazırlanmakta olduğunu söylemek
mümkün.
Peki platformlarda hazırsa neden ortaya çok fazla proje çıkmıyor? Bunun nedeni nesnelerin
internetinin gücünden ülke genelinde fazla bahsedilmemiş olması
gösterilebilir.

Yök Tez sisteminde yapılan araştırmalarda
yakın yıllara ait birkaç tez bulunurken yabancı
tez kaynaklarında konu hakkında binlerce tez
bulmak mümkün. Nesneleri konuşturmak ve
verileri internet ortamına taşımak pek o kadarda zor bir işlem değil. Nesnelerin interneti
üniversitelerde hatta liselerde dahi öğrencilere
anlatılarak projeler üretilebilir. Arduino ve Particle gibi geliştirme kartları ile küçük projelerden
büyük projelere adım atılabilir. Sadece Particle
altyapısı kullanılarak Kickstarterda nesnelerin
internetine ait onlarca proje bulunmakta ve
birçoğu aldıkları fonlarla hayata geçmiş yada
geçmek üzereler. IoT teknolojileri yükte hafif pahada ağır projeleri doğurabilir. Katma değer yaratmasının yanında nesnelerin interneti yaşamı
kolaylaştıracak projeler ortaya çıkaracak.
Bu gelişimin farkına varan şirketler birçok
alt kategoride iot teknolojisine yatırımlarını
artırmakta. Venture scanner’ın verilerine göre
Şubat 2016 itibariyle Şirketler kategorisinde 2.3
Milyar $ Şehir , Bina kategorisinde 1.3 Milyar
$, Tarım kategorisinde 960 Milyon $ yatırım
alındığı gözlenmekte. Bu kategorileri otomotiv
ve endüstriyel üretim kategorileri takip etmekte. Peki Iot konusunda Hosting firmaları neler
yapabilir? Hosting firmalarının verilerin internet

ortamına aktarılabileceği ortamı ve servislerin
oluşturulması büyük önem taşıyor. Amazon ve
Microsoft bu servisleri hali hazırda sunmaktalar.
Amazon’un iot servisi daha çok taze denebilir.
Amazon’un IoT servisi verilerin aktarılmasını ve
REST Api’lerle mobil cihazlar üzerinden yönetilmesine zemin hazırlıyor. Azure ise IoT Suite ile bulut ortamını kullanıcılarına sağlamakta. Azure’un
Türkçe içerik sunması şu anda Amazon’a göre
Türkiye’de bir avantaj sayılabilir. İki serviside
inceleyerek karar vermek ise geliştiricilere kalmış
durumda.
Eğer geliştirilen proje veri takibi ve veri analizi
yapmak ise bu konuda kullanmış olduğum plotly
servisini de önerebilirim. Bu konuda Xively servisi daha iyi bir altyapı sunsa da tamamen ticari
hizmet vermesi geliştiricileri zorlamakta. Bu tip
servislerin arduino, raspberry pi ve particle gibi
geliştirme kartları için sundukları kütüphaneler
sayesinde verilerinizi kısa bir süre içerisinde
bulut ortamına aktarabiliyorsunuz. Her sektörde
kullanılabilecek olan IoT ve m2m teknolojisi için
dünyaya ayak uydurarak yeni projeler üretmek ve
geliştirmek gerekiyor. Bu alana ne kadar çabuk
uyum gösterirsek üretim ve yaşam standartlarını
doğru orantılı olarak yükselteceğimize
inanıyorum.
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HOSTING KONTROL PANELLERİ KARŞILAŞTIRMA

PAZARLAMA İPUÇLARI VE TAVSİYELER
emindogu@hostingdergi.com.tr

Emin DOĞU

www.twitter.com/emindogu

Sanal sunucu veya dedicated sunucu kullanan kullanıcıların aklına ilk
gelen 3 kontrol paneli vardır; cPanel, Directadmin ve Plesk.
Kontrol panelleri, komut kullanmadan sunucunuzu tüm yönleriyle
yönetmenize olanak sağlar. Bu sayede, yeni kullanıcılar ekleyebilir,
veritabanlarını yönetebilir, popüler yazılımları yükleyebilir, e-posta
yapılandırmalarını gerçekleştirebilir, yedekleme ve geri yükleme
gibi birçok işlemi kontrol paneller üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Teknik olarak mümkün olsa bile bir sunucuda kontrol paneli olmadan genel kullanıcıların işlem gerçekleştirmesi ve hatta hosting
satmanız olanaksızdır.

Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni

Bir kontrol paneli seçerken ana
zorluklardan biri de, daha sonra
fikir değiştirirseniz aralarındaki
farklılıklar nedeniyle taşıma işlemi
sizin için zorlu olabilir. Bu nedenle
kontrol paneli seçimi yaparken
ihtiyaçlarınızı doğru analiz ederek
seçim kararını buna göre vermelisiniz.
Bu makalede, farklı hosting
kontrol panelleri arasındaki temel
farklılıklardan bahsederek bu
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konuda seçim yapmakta zorlanan
kkullanıcılar için bir rehber hazırladık.

Arayüze Bakış

Hosting kontrol paneli seçiminizi
etkileyebilecek bir faktör de kontrol
panel arayüzü ve tasarımı olabilir.
Sizin ve kullanıcılarınızın işlemlerini
gerçekleştireceği arayüzün basit,
anlaşılır ve tüm işlevlere kolay
erişilebilir olması pozitif etki yaratacaktır.

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Seçeceğiniz kontrol panelinin hangi işletim
sistemini desteklediği, uyumlu ve stabil çalıştığı
da oldukça önemlidir. Bazı kontrol panelleri hem
Linux hem de Windows işletim sistemlerini desteklese de, siz kullanacağınız amaç için uygun
bileşenlerin hangileri olduğu ve bunların hangi
işletim sistemi ve buna uyumlu kontrol paneli ile
optimize çalışacağını belirlemelisiniz. Bu noktada, altta yer alan tabloda cPanel, Maestropanel
ve Plesk panel’in hangi işletim sistemlerini desteklediğini görebilirsiniz;

cPanel

cPanel Hosting Kontrol Paneli, Linux sistemler üzerinde çalışır ve üç platformu destekler. Bunları; CentOS, CloudLinux ve RedHat
olarak sıralayabiliriz. Bu sınırlamaya rağmen
cPanel, sunucu pazarında oldukça yaygın bir
kullanım oranı elde etti. Ancak Windows işletim
sistemi tabanlı bir sunucu kullanacaksanız cPanel sizin için doğru bir seçim değil.
Bundan birkaç yıl önce cPanel’in Windows
işletim sistemi tabanlı sunucularda da çalışan bir
versiyonu olması bekleniyordu. Hatta Enkompass denilen geliştirme aşamasında, piyasaya
da sürülmüştü. Ne yazık ki yayınlandığında ilgi
görmesine rağmen ilerleyen süreçte kullanım
oranı sabit kaldı ve cPanel tarafındaki güncellemeler de durdu. Bu da, 2014 yılında cPanel
Windows’un End-Of-Life olarak rafa kaldırılmasına sebep oldu.

olmak üzere işletim sistemi konusunda daha fazla
çeşitlilik sunuyor. cPanel tarafından desteklenen
üç platforma ek olarak; Plesk’i Ubuntu, Debian ve
openSUSE üzerinde de çalıştırabilirsiniz.
Bunun dışında Plesk, Windows işletim sistemini de destekliyor. Plesk’in yeni sürümünün
yayınlanması ile birlikte Windows Server 2012 R2
kullanmanız öneriliyor. Bu makalede incelediğimiz üç hosting kontrol paneli arasında Windows
işletim sistemini destekleyen tek kontrol paneli
Plesk’tir. Bu noktada, kullanacağınız işletim sistemi belirleyici nokta olacaktır.

Directadmin

cPanel gibi DirectAdmin de sadece Linux
işletim sistemlerini destekliyor. Özellikle RedHat,
CentOS, FreeBSD ve Debian üzerinde çalışıyor.
Söz konusu hosting kontrol paneli olduğunda
Linux sistemler için oldukça geniş bir alternatif
yelpazesi mevcutken Windows işletim sistemi
kullanımı söz konusu olduğunda ise bu konuda
yapabileceğiniz seçim yelpazesi oldukça daralmaktadır.

Sonuç: Windows sunucu tercih edecekseniz,
cPanel kullanamazsınız.

Plesk

cPanel’in aksine, Plesk kontrol paneli
Linux’un kendi içerisindeki varyasyonları dahil
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Fiyatlandırma

Bu üç hosting kontrol panelinin fiyatlandırma seçenekleri büyük ölçüde değişkendir. Bu
kontrol panellerinin hiçbiri açık kaynak değildir
ancak DirectAdmin’in fiyatlandırmasında “Ömür
Boyu Lisans” ve “Sınırsız Güncelleme” seçeneği yer almaktadır. Diğer iki kontrol paneli ise
sadece belirli süreler için lisans almanıza olanak
tanır ve bu süreçler içerisinde yayınlanan güncellemeleri almanıza olanak tanır.
Üstteki tabloda yer alan fiyatlar, ilgili kontrol
panellerine ait web sitelerinden direkt olarak satın almanız halinde geçerlidir. Ancak farklı servis
sağlayıcılar, kendi bayilik programları dahilinde
çeşitli indirimler ve kampanyalar sunabilmektedir.

cPanel

cPanel kontrol panelinin lisans fiyatlandırmasında, dedicated sunucu veya sanal sunucuya özel olarak iki farklı fiyatlandırma mevcuttur.
Dedicated sunucu için yıllık lisans almak istediğinizde $425 ödeme yapmanız gerekmekte.
Buna ek olarak cPanel, herhangi bir problem
yaşadığınızda olay başına $64 ücret karşılığında telefon desteği sağlıyor. Ayrıca VPS sunucunuz için aylık lisans almak isterseniz $20 ödemeyi gözden çıkartmanız gerekiyor.

Plesk

Plesk, en büyük rakibi olan cPanel gibi dedicated ve vps sunucular için ayrı fiyatlandırmalar
sunuyor. Ancak cPanel’den farklı olarak “geliştirici araçları”, “barındırılacak alan adı sayısı”
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gibi çeşitli tercihler için geniş bir yelpaze sunuyor.
Örneğin sunucunuzda 5 alan adı barındıracaksanız, Plesk için ayda sadece $5 lisans ödemesi
yapmanız yeterli olacaktır.

Directadmin

Diğer kontrol panellerinden farklı olarak DirectAdmin, “Ömür Boyu Lisans” seçeneği sunmakta
ve $299 ödeyerek sınırsız lisans satın alabilirsiniz. Bununla birlikte DirectAdmin, Aylık, 3 Aylık ve
Yıllık Lisans seçenekleri de sunmakta.
DirectAdmin’i cPanel’den ayıran önemli bir
özellik de tüm lisans seçeneklerinde sınırsız
teknik destek sunuyor olmasıdır. Yaşadığınız
problemlerde ekstra herhangi bir ücret ödemeden
destek alabilirsiniz.
Plesk de ücretsiz teknik destek sunduğunu
belirtmekte ancak bu desteğin kapsamını ve
politikaları bulmak oldukça zordur. DirectAdmin
ise sadeliği ile övünür ve hizmet şartları ve politikalarını da bu doğrultuda yayınlamaktadır.
Not: DirectAdmin “Ömür Boyu Lisans” satın
almanız halinde teknik destek 90 gün ile sınırlıdır!

Yönetim Arayüzü / Kullanıcı Arayüzü ve İşlevsellik

Kendi sunucusunu kullanan bir kişinin kontrol
panellerine bakış açısı ile son kullanıcının bakış
açısı birbirinden çok farklıdır. Hatta cPanel kullanan normal bir kullanıcı WHM’yi hiç duymamış
bile olabilir.

WHM Panel’in, cPanel ile ilgili tüm işlemlerin
gerçekleştirildiği, DNS yapılandırması, güvenlik, kullanıcı ayarları, sunucu yapılandırmaları
ve paket ayarlamaları gibi bir çok yönetimsel
ayarlamanın yapıldığı bir yönetici kontrol paneli
olduğu son kullanıcı tarafında bilinmeyebilir.
Plesk ve DirectAdmin kontrol panellerinde ise

bu şekilde bir ayrım olmamakla birlikte, kullanıcının sahip olduğu yetkiler dahilinde aynı arayüz
içerisinde erişebileceği yönetimsel ayarlar mevcuttur. (Reseller, Admin vb.) Bu konuda alttaki tablo
üzerinde ilgili kontrol panellerinin arayüzleri ve
yönetimsel seçeneklerini karşılaştıracağız.

Grafiğin tamamını görüntülemek için tıklayınız.
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Güvenlik

Yukarıdaki tablonun devam olarak, cPanel,
Plesk ve DirectAdmin güvenlik modelleri, son
kullanıcı ve yönetici hesapları için mevcut izinler
oldukça farklıdır.

cPanel

cPanel /WHM ile her bir kullanıcı için ayrı
WHM erişim yetkisi oluşturabilirsiniz. Bu kullanıcıların kullanabileceği seçenekler ve kaynaklar
önceden hazırlanarak belirlenmektedir.

Plesk

Diğer yandan Plesk panelde “Abonelikler”
kavramı mevcuttur. Her abonelik, bir kullanıcının
erişebileceği kaynakları ve ayarları belirleyen
plan ile bağlantılıdır.

Directadmin

DirectAdmin kontrol panelinde kullanıcılara
atanan paket kavramı kullanılır. Yeni kullanıcılar,
yönetici tarafından veya bayi hesabından oıluşturulabilir.

Kullanılabilirlik

Bu kısım zorunlu olarak öznel bir değerlendirme olarak hazırlanmıştır.

cPanel

cPanel ve WHM güç, esneklik ve bu kombinasyonu sağlamak için gerekli seçeneklerin
çeşitliliği nedeniyle diğer iki kontrol paneline
kıyasla biraz daha karmaşık bir arayüz sunmaktadır.

Plesk

Plesk kontrol paneli, cPanel’e göre daha estetik ve sade bir düzene sahip. Son kullanıcı ve
yönetici arayüzleri arasında bir geçiş mevcut ve
genel olarak kolay kullanım imkanı sunuyor.
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Directadmin

Oldukça basit ve kolay kullanım imkanı sunan
bir arayüze sahip olan bu konuda DirectAdmin
diğer üç kontrol panelinden öne çıkıyor. Yönetim
ve son kullanıcı arayüzlerindeki sadelik ve kullanım kolaylığı kullanıcılarına eşsiz bir deneyim
sunuyor.

Değerlendirme

Üç web hosting kontrol paneli ürününün her
birinin çeşitli güçlü ve zayıf yönleri mevcut. İşletim
sistemi uyumluluğu, fiyatlandırma, teknik destek,
kullanım kolaylığı, eklentiler ve fiyatlandırma.
Çalışmalarınızda yapacağınız seçimi kolaylaştırmak için bir rehber niteliğinde hazırlanan bu
makalenin faydalı olmasını umuyorum.
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KAAN GÜLTEN - SEO ÖZEL SÖYLEŞİ
SEO Uzmanı Kaan Gülten bu söyleşide, e-ticaret
şirketleri açısından SEO’nun önemini, yeni açılan
e-ticaret şirketlerinin neler yapması gerektiğini
ve SEO ile ilgili diğer birçok soruya cevap veriyor.

E-TİCARET ŞİRKETLERİ İÇİN SEO
Yeni açılacak bir e-ticaret şirketi için alan adı
seçimi önemli midir? Alan adı tercihi, SEO
açısından bir anlam ifade eder mi?
E-Ticaret siteler için alan adı seçiminde
SEO’dan daha çok marka algısına önem verilmelidir. Telaffuzu kolay, akılda kalıcılığı yüksek,
yazım hatalarını minimum seviyede tutacak
isimlere öncelik verilmelidir.

Eğer E-Ticaret sitesi tek bir ürün veya hizmet
satışı gerçekleştirmekteyse o zaman SEO adına
bu hizmet veya ürünün alan adı içerisinde yer
alması önem teşkil edecektir. Eğer genel elektronik ürünler satan bir site ise, markaya yönelik
alan adı, sadece laptop satışına yönelik ise
SEO avantajı sağlamak üzere içerisinde laptop
geçen bir markaya yönelik alan adı seçmek
daha doğru olacaktır. Tabi alan adı içerisinde
ilgili anahtar kelimenin geçmemesi, o kelimede
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başarılı olunamayacağı anlamına gelmemelidir.

E-ticaret Sitelerinin tasarımı ile SEO arasında
bir bağlantı var mıdır? SEO’ya uygun tasarım
diye bir şey var mı? Bu konuda neler söylemek
istersiniz?

SEO, ziyaretçilere her aşmada verimli ve
faydalı olma çalışmalarından olumlu etkilenmektedir. Ziyaretçilerin, ürünlere daha rahat erişmesi,
daha fazla sayfa gezinmesi, sitede kalma süreleri,
mobil, tablet ve pc gibi her platformdan sorunsuz erişim olanağı gibi tasarıma bağlı her unsur
SEO’yu olumlu yönde etkileyecektir.
Tasarım kalitesi, aynı zamanda sitenin vizyonunu ortaya koyar bu da e-ticaret teki en önemli
ihtiyacın yani “güven” in oluşmasında son derece
etkilidir.

Yeni açılan/açılacak olan bir e-ticaret şirketinin SEO çalışmalarını en baştan ele alması
gerekiyor mu? SEO rekabet açısından vazgeçilmez midir? Yoksa bir site bu tür çalışmalara hiç bulaşmadan da hedefine ulaşabilir
mi?
SEO, şu aşamaları kapsamaktadır;
•
•
•
•
•
•

Domain Bazlı SEO
Sunucu Bazlı SEO
Yazılımsal SEO
Tasarımsal SEO
İçerik Odaklı SEO
Ziyaretçi Odaklı SEO

Tüm bu aşamalar bakımdan ele alınırsa,
domain seçiminden, sunucu yapılandırmasına,
yazılımdan tasarıma kadar başlangıçtan itibaren her aşamada SEO verimliliği gözetilerek
çalışma yapılmalıdır. SEO rekabet açısından
vazgeçilmez değildir, ancak uzun vadeli düşünen firmalar için en güvenilir pazarlama aracıdır. Eğer dönemlik veya sezonluk ticaret yapan
siteler açısından değerlendirecek olursak SEO
olmadan da başarılı olabilirler. Ancak tüketicilerin, arama motorlarında en üst sırada yer
alan firmalar için “bu işi en çok yapan ve en iyi
yapan” izlenimine sahip olmaları, rakiplerine fark
atmaları açısından büyük önem arz etmektedir.

SEO çalışmaları yapılırken genellikle Google’a yönelik çalışmalar yapılıyor. Yahoo,
Bing, Yandex ve daha birçok arama motoru
ise genellikle göz ardı ediliyor. Bu konu
hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir?

Evet bunun öncelikli sebebi Google’ın lider
arama motoru olmasıdır. Diğer bir sebebi de
Google için yapılacak çalışmaların büyük ölçüde diğer arama motorlarına da katkı sağlıyor
olmasıdır. Seo Hocası için yaptığımız çalışma
sonrasında Google ile birlikte Yandex ve Bing
üzerinde de 1. sırada yer almaktayız.

Mobil cihazlar artık tamamen hayatımıza
dâhil olmuş durumda. SEO çalışmaları kapsamında şirketler, mobil platformlara ayrı
yaklaşımlar gerçekleştirmeli mi?
Şu an için mobile özel bir SEO algoritması
geliştirilmedi, ancak önümüzdeki dönemlerde

geliştirilmesi kuvvetle muhtemeldir.
Mobil desteği olmayan, mobilde kullanıcı
deneyimini önemsemeyen, hız ve kullanılabilirlik
unsurlarını göz ardı eden sitelerin mobil aramalardaki performanslarının düşebileceğini söylemek mümkündür. Her firmanın mobil sitelerinin
ziyaretçi alışkanlık ve deneyimlerini analiz ederek
optimize etmeleri SEO anlamında oldukça faydalı
olacaktır.

Google tarafından gerçekleştirilen algoritma
güncellemelerinin birçok siteyi fazlasıyla etkilediği söyleniyor. Bunlardan minimum hasar ile
sıyrılmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Her zaman şuna dikkat çekiyoruz, Google için
değil Ziyaretçi için site oluşturulmalıdır. Çok basit
bir örnekle açıklayalım. “Parke Fiyatları” gibi bir
kelime için SEO çalışması yapacaksanız, Google’ın güncel algoritmaları bu kelimeye yönelik bir
sayfa açıp, ortalama 200 – 250 kelimelik bu konuya özel bir makale yazmanızı yeterli bulacaktır.
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sahip olmak isterseniz, m2, ürün cinsi, işçilik vs.
gibi bilgiler girilerek direk fiyat bilgisine ulaşılabilecek, kişiye özel fiyat hesaplama motoru yapılması gerekir. Bu örnekte görüldüğü üzere güncel
algoritmalara göre site yaparsanız içerik oluşturmanız yeterlidir, ancak gelecek algoritmalara göre
yapmak istiyorsanız kullanıcılara en faydalı yapıyı
oluşturmanız gerekir.

E-ticaret şirketlerinin sosyal medya çalışmalarını oldukça önemsediğini, bu platformların
gücünden faydalanmak için çabaladıklarını
görüyoruz. Bu platformların SEO açısından
önemi ne düzeydedir? Bu konuda şirketlere ne
gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Sosyal Medya, günümüzün en önemli iletişim
ve paylaşım kanallarıdır. Bu sebeple güncel ve
faydalı sitelerin, içeriklerin paylaşılması kullanıcıların bu site ve içerikleri faydalı bulduğu anlamına gelir.
Kullanıcıya fayda sağladığı anlaşılan her unsur
da SEO açısından olumlu etki oluşturmaktadır.

Özellikle orta ve küçük ölçekli e-ticaret şirketlerinin, blog ve web sitelerden tanıtım yazısı
aldığını bilmekteyiz. Bu yöntem SEO açısından
faydalı mıdır?
Ancak Google ziyaretçilerin beklentilerini de
tam anlamıyla ölçümleyemediği için ve bu konuda sürekli kendini geliştirerek algoritmalarını
güncellediği için sonraki algoritmalarda makale
içeren bu sayfa SEO anlamında olumsuz etkilenecektir. Bu sebeple her zaman, kullanıcılar
bu aramayı yapıyorken, aslında hangi bilgiye
ulaşmak istiyorlar sorusunu sormamız gerekir.
Buradan yola çıkarak, fiyat politikasını anlatan bir makaledense, fiyat için kısa bir bilgi
içeren yazı ve fiyat almak için formu doldurunuz
gibi bir etkileşim daha verimlidir, ancak bundan
da daha verimlisi, fiyat tablosuna yer vererek
kullanıcıların ihtiyaçlarının ne tutarda olacağını
tablo vasıtlasıyla öğrenebilmesidir. Eğer en
verimlisine ulaşmak ve bundan sonra çıkacak
tüm yeni algoritmalara uyumlu bir web sitesine

54

Evet tanıtım yazısı, site dışı SEO adına etki
gösteren unsurlardır. Ancak, tanıtım yazısı alınan
kaynakların şu açılardan incelenmesi gerekir;
•
•
•
•
•
•
•

Siteden yapılan link çıkışı nedir?
Trustrank değeri nedir, ne kadar güçlü bir
domaindir?
Domain ve ip odaklı bir cezai durumu var
mıdır?
Hangi kelime veya kelime gruplarından link
verilmektedir?
Sitenin ziyaretçi yoğunluğu nedir?
İçeriklerin özgünlük durumu veya oranı
nedir?
Sitenin içerikleri kendi başlıklarında hangi
sıralarda çıkmaktadır?

gibi birçok açıdan incelenerek alım yapılmalıdır,
aksi halde bilinçli olmadan yapılacak her tanıtım
yazısı siteye zarar verecektir.

E-ticaret şirketleri backlink almak istedikleri
platformların PR değerleri ile alexa sıralamalarını dikkate alıyorlar. Bu konuda siz ne
düşünüyorsunuz?
PR değeri Google tarafından artık güncellenmeyen, güncellendiği dönemde de SEO
ile doğrudan bir ilişkisi olmayan bir değerleme
sistemiydi. Alexa elbette bir fikir vermektedir,
ancak manipüle edilebilir olması tek başına
dikkat edilmemesi gereken bir unsur olduğunu
göstermektedir. Backlink alınacak platformların
SEO açısından gücünü en iyi gösterecek kriter,
kendi ilgili kelimelerinde kaçıncı sıralarda çıktığıdır. Neticede iyi pozisyonlarda yer alan bir site
Google tarafından sevilen bir sitedir, bu sebeple
o siteden alınacak bir backlink de en değerli
backlink kaynağı olacaktır.

Bir reklam ve pazarlama yöntemi olarak SEO
çalışmalarının uzun vadede şirketlere daha
az maliyet ve daha yüksek dönüşüm oranı
olarak olumlu katkılar sağladığını söylemek
mümkün mü? Bu konuda elimizde somut örnekler var mı? Neler söylemek istersiniz?

firma kabul etmediğimizden dolayı da rekabette ikinci planda kalmalarının nedenli bir kayıp
olduğunu o zaman anlayabilmektedirler.

Sanat dünyasında yer alan kişiler tarafından
söylenen bir söz var. Zirveye çıkmak değil,
orada kalmak zordur derler. Bu durum SEO için
de geçerli midir? SEO ile zirveye taşınan bir
e-ticaret şirketinin orada sürekli kalabilmesi
için benzer çalışmalarına düzenli olarak devam
mı etmesi gerekir? Yoksa SEO ile gelen yükselme kalıcı mıdır?

Eğer yapılan çalışmalar, ağırlıklı olarak
backlink kaynakları kalıcı ise elde edilen başarı
büyük ölçüde kalıcıdır. Büyük ölçüde dememizin
tek sebebi rakipler olmaktadır.Çünkü rakipler sizin
başarınızdan sonra çalışmalarına hız vererek sizi
geçebilirler aksi halde bir gerileme veya düşüş
yaşanmayacaktır.

Elbette bu SEO’nun en cazip pazarlama stratejisi olmasının en önemli sebepleridir. Diğer
reklam ve pazarlama stratejileri hızlı geri dönüş
almanızı sağlar, ancak maliyeti en yüksek ve
sonlandırıldığı anda direk etkisini kaybeden
çalışmalardır. Ancak SEO kalıcı olduğu için dönemlik yapılması halinde bile uzun yıllar boyunca geri dönüşü olacak bir pazarlama stratejisidir.
SEO’nun geri dönüşü konusunda maalesef
orta ölçekli firmalar yeterli vizyona sahip olamamaktadır. Çünkü SEO’nun karlılığını anlayabilmeleri için ya SEO üzerinden ciddi cirolar elde
eden firmaların rakamları hakkında duyumlara
sahip olması gerekir, ya da bu işin geri dönüşü
olacağına dair vizyona sahip olması gerekir.
SEO orta ve uzun vadeli bir geri dönüş sağladığı
için vizyon sahibi olmayan girişimcilerin bu alana
yatırım yapmasını beklemek çok doğru olmayacaktır. Tabi bir müşterimizin sadece Google üzerinden gelen satış cirosunu 1 yılda 3.1 milyon TL
arttırdığımızı öğrenen firmaların bu alana yatırım
yapmak istemeleri, ancak o sektörde ikinci bir
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Tabi ki Google her zaman güncel faydaya
önem vermektedir. Bu sebeple 1 yıl önce alınmış
5.000 backlinkten ziyade son 1 ayda alınmış 50
– 100 backlink daha değerlidir. Eğer rakipleriniz
son zamanlarda daha fazla paylaşılıyor ve tavsiye ediliyorsa sizleri geçme ihtimali artacaktır. Bu
durum da SEO’nun rakipleri ve sektörü düzenli
takip ederek devamlı yapılması gerektiği anlamına gelmektedir.

Peki, SEO’nun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

İnsanoğlu yaşamı boyunca hep bir arama ve
araştırma içerisinde olmuştur ve bu durum vazgeçilmez bir davranış şeklidir. Arama var oldukça
ve buna hizmet eden araçlar da bulundukça
“arama sonuçlarında iyileştirme” çalışmaları da
sürekli bir ihtiyaç olacaktır. Ancak insanların,
alışkanlıkları, davranış ve tüketim şekilleri, arama motorlarının yapısı değiştikçe çalışmaların
uygulama alanları da eş zamanlı değişmek
zorunda kalacaktır. Bunu sektörde “arama motoru algoritma güncellemesi” olarak tanımlıyoruz.
Algoritmalar bir sitenin neden o sonuç için daha
iyi bir kaynak olduğunu tespit etmeye yarayan
hesaplama sistemidir. Bu sebeple, arama motorları insanların arama eylemlerinin altındaki ihtiyacı daha iyi tanımaya başladıkça sürekli geliştirdikleri ve bu sayede SEO sektörünü sürekli güncel
tuttukları bir işleyiş içerisindedir.
Son olarak e-ticaret sektörü içinde yer alan
kimselere, bizim size yöneltmediğimiz ancak sizin söylemek istediğiniz SEO önerileriniz var mı?
Biliyorsunuz sizin bu sözlerinizin onlar için ayrı
bir önemi ve yeri olacaktır.E-Ticaret sektöründeki
firmalar, internetteki varoluşlarında sadece ticari
amaçla yaklaşmasınlar.
Faydalı olabilecek uygulamalar geliştirsinler.
İnsanların bu uygulamayı paylaşacakları, tekrar
tekrar kullanmak için siteyi ziyaret edecekleri,
daha sonra ziyaret etmek üzere site ismini
hatırlamaya çalışacakları ve bu sayede marka
olmanın yolunu da hızlandıracaklarını bilmeliler.
Uzmanından SEO kitabımdaki son cümleyle
röportajı bitirmek isterim :)
Paylaşmak kazanmanın en hızlı yoludur.
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VMWARE CREATE VIRTUAL MACHINE

SNAPSHOT KAYDI NASIL ALINIR?
osman@hostingdergi.com.tr

www.linkedin.com/osmansevinc

Günümüzde veri güvenliği olmazsa olmaz unsurlar arasında kendine
yer edinmiştir. Sonuçta kullanmış olduğumuz platformların yapısı
bozularak işletim sistemimiz zarar görebilir. Hem veri güvenliğimizi
ön plana almamız hem de herhangi bir olumsuzluk karşısında alternatif ve hızlı çözüm yolu oluşturabilmemiz için sunucu snapshot
kayıtlarını tutmamız oldukça faydalı olacaktır.

Osman SEVİNÇ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri

Bu yazımızda VMware platformunda nasıl shopshot kaydı
oluşturabileceğimizi anlatacağım.
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Ayrıca ilerleyen yazılarımızda snapshot manager ekranını
detaylandırarak bu işlevi nasıl
otomatik hale getireceğimizi
paylaşacağız.Artık işlem adımlarına başlayalım.

1- VMware vShere Client programı
aracılığıyla Vmware ESX sunucumuza erişiyoruz. Home ekranından
"Inventory" bölümüne tıklıyoruz ve
ESX sunucumuzda tanımlı olan sanal sunucularımızı listeliyoruz. Eğer
liste direkt olarak tarafınıza ulaşmadıysa Virtual Machines bölümüne gelerek tüm sanal sunucuların
listesine ulaşabilirsiniz.

2 – ESX sunucumuzda kayıtlı
sanal dizinleri listelediğimize göre
artık kaydımızı alabiliriz. İşlem

yapacağımız sunucuya sağ tuş
tıklıyoruz ve snapshot menüsü altından "take a snapshot" butonuna

3 – Butona tıklamamız ile beraber alacağımız
snapshot kaydının detaylarını girebileceğimiz
ekran bizi karşılacak. Bu ekranda dilediğiniz

ismi snapshot kaydınıza atayabilir ve dilediğiniz
açıklama değerini description bölümüne girebilirsiniz.

4 – Ok tuşuna basmamız ile beraber snapshot alma işlemini başlatmış olacağız. İşlem
akışını "Recent Task" ekranından takip edebilir

ve status bölümünden işlemin tamamlanıp tamamlanmadığını görebilirsiniz.
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TÜRKİYE'DE İNTERNET KULLANIMI
DETAYLI İSTATİSTİK VE GRAFİKLER
zafer.a@hostingdergi.com.tr

Günümüzde bilişim teknolojileri yaşamın vazgeçilmez bir parçası
haline gelmiştir. Hemen hemen her alanda bilgisayar ve internetten
faydalanılmaktadır. Yaşadığımız şu günlerde en önemli iletişim
araçlarından olan bilgisayar ve internet her geçen gün gelişmeye devam etmekte. İnternet, yalnızca bir iletişim aracı değil pek çoğumuz
için günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bu teknoloji yardımıyla
pek çok konuyla ilgili bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilmekte
ve çoğu işlemlerimizi bu teknolojiyi kullanarak yapabilmekteyiz.
Zafer AĞYAR
Endüstri Mühendisi

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bilişim teknolojileri
kullanımı yaygınlaşmaya devam
etmektedir. Bunu rakamlarla da
görmek mümkün. Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması sonuçlarına göre 2015
yılında Türkiye genelinde İnternet
erişim imkanına sahip hanelerin
oranı %69,5'tir. Bir başka ifadeyle,
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ülkemizde her on hanenin yedisi
internet erişim imkanına sahiptir.
2007 yılında internet erişimine
sahip hanelerin oranı sadece
%19,7 iken, bilgisayar ve internetin
yaşamımıza hızlı bir şekilde girmesi sonucu kullanım yaygınlaşarak
2015 yılında internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı %69,5'e
yükselmiştir.

Grafik.1: 2007-2015 yılları arası İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı (%)
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması 2015 yılı sonuçları incelendiğinde,
internet kullanan bireylerinin oranının %55,9
olduğu görülmektedir. Erkekler kadınlara göre
daha çok internet kullanmakta olup, erkeklerde
internet kullanma oranı %65,8 iken kadınlarda
%46,1'dir. İnternet kullanım oranları bölgesel
düzeyde incelendiğinde, internet kullanan bireylerin oranının en yüksek olduğu bölge %67,1

ile İstanbul iken, en düşük olduğu bölgeler %40,2
ile Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu
bölgeleridir.
Yaş gruplarına göre internet kullanımı analiz
edildiğinde, tahmin edileceği üzere genç nüfusta
daha fazla internet kullanımı gözükmekte olup,
yaş ilerledikçe internet kullanımı düşmektedir.

Tablo.1: Yaş gruplarına göre internet kullanım oranlar (%), 2015
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Son yıllarda sosyal medya'nın gücü ve
kullanım yaygınlığı istatistiklere de yansımış
durumdadır. İnternet kullanım amaçları arasında
sosyal medya ilk sıradadır.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
sonuçlarına göre İnternet kullanım amaçları
dikkate alındığında, 2015 yılının ilk üç ayında
internet kullanan bireylerin %80,9’u sosyal medyayı kullanırken, bunu %70,2 ile haber, gazete
ya da dergi okuma ve %66,3 ile sağlıkla ilgili
bilgi arama takip etmiştir.

İnternet kullanım amaçları geçmiş yıllara göre
analiz edildiğinde, teknolojinin gelişmesi, farklı
programların ve uygulamaların geliştirilmesi ve
iletişimde yeniliklerin artması neticesinde bireylerin de internet kullanım amaçlarının farklılık
gösterdiği görülmektedir.
Örneğin 2007 yılında internette en çok bilgi
arama ve çevrimiçi hizmetlerden faydalanılırken,
2008 yılında gazete okuma, 2009 ve 2010 yılında
e-posta gönderme/alma, 2014 ve 2015 yıllarında
ise sosyal medya ön plana çıkmıştır.

Tablo.2: Yıllara göre en çok internet kullanım amaçları
Kullanıcılar için büyük bir kolaylık olan ve
aynı zamanda internetin yaygınlaşmasına
önemli katkıda bulunan faktörlerden biri de e-ticaret'tir. E-ticaret aracılığıyla Türkiye'nin hatta
dünyanın herhangi bir yerinden ürün sipariş
edilmekte ve kısa sürede ürün teslim alınabilmektedir.
Türkiye'de 2015 yılında İnternet kullanan
bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım
amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da
satın alma oranı %33,1 olarak gerçekleşmiştir.
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2014 yılı Nisan ile 2015 yılı Mart aylarını içeren
on iki aylık süre zarfında, İnternet üzerinden
alışveriş yapan bireylerin %57,4’ü giyim ve spor
malzemesi, %27’si seyahat bileti, araç kiralama
vb, %25,5’i ev eşyası, %22,4’ü elektronik araçlar
%18,4’ü kitap, dergi, gazete almıştır.
2010 yılında ülkemizde İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın
alma oranı %15,0 iken, 2015 yılında bu oran iki
kat fazla artarak %33,1 olmuştur.

Grafik.2: İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya
hizmet siparişi verme yada satın alma oranları (%), 2010-2015
Vatandaşlar için internetin en büyük kolaylıklarından biri de, herhangi bir devlet kurumuna gitmeden işlemlerini online olarak yapabilmeleridir.
2015 yılı itibariyle İnternet kullanan bireylerin
%53,2’si e-devlet hizmetleri kullanarak kamu
kurum ve kuruluşları ile iletişime geçmiş veya
kamu hizmetlerinden yararlanmıştır. 2010 yılında kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde internet
kullananların oranı %27,2 iken , beş yıl içerisin-

de bu oran yaklaşık iki kat artmıştır. Günümüzde
firmalar rekabet gücünü artırmak için teknolojiyi
de yakından takip etmek ve kullanmak zorundadır. Girişimlerde internet kullanım rakamlarına
baktığımızda; 10 ve daha fazla çalışanı olan
girişimlerin İnternete erişim oranı 2015 yılında
%92,5 olduğu görülmektedir.
Web sayfasına sahip girişimlerin oranı %65,5
iken sosyal medyayı kullanan girişimlerin oranı
%38,8 olmuştur.
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LINUX'TA SSH PORTU DEĞİŞTİRME

İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
kerem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kemirhan88

Linux SSH portu değiştirmek, sunucunuzda uygulayacağınız
güvenlik uygulamalarından biridir. SSH servisi için standart gelen
port 22 portudur. Sunucunuzdaki SSH portunu değiştirmemeniz
durumunda internet üzerindeki botlar tarafından otomatik olarak
sunucunun standart portu üzerinden şifre denemesi yapılarak sunucunun hacklenmesine sebep olabilir. Linux SSH portu değişimi
için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamanız gerekmektedir.

Kerem EMİRHAN
Natro Web Hosting
Sunucu Destek Uzmanı

Linux SSH portu değiştirmek,
sunucunuzda uygulayacağınız
güvenlik uygulamalarından biridir.
SSH servisi için standart gelen
port 22 portudur. Sunucunuzdaki
SSH portunu değiştirmemeniz
durumunda internet üzerindeki
botlar tarafından otomatik olarak
sunucunun standart portu üzerinden şifre denemesi yapılarak
sunucunun hacklenmesine sebep
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olabilir. Linux SSH portu değişimi için aşağıdaki işlem adımlarını
uygulamanız gerekmektedir.
Sunucunuza ssh ile erişim
sağladıktan sonra ssh konfigürasyon dosyasına erişmek için aşağıdaki komut çalıştırılması gerekmektedir.
nano /etc/ssh/sshd_config

Konfigürasyon dosyasına erişim sağladıktan
sonra aşağıdaki resimde bulunan port satırını

bulmanız gerekmektedir.

Port satırındaki #Port 22 alanının başındaki
# karakterini kaldırdıktan sonra 22 yerine sunucunuzda kullanmanız gereken port numarasını
yazmanız gerekmektedir.

dir. Port erişim izini vermek için aşağıdaki kodu
kullanabilirsiniz.

Bu alana sunucunuzda başka bir servisin
kullanmadı port numarasını yazmanız gerekmektedir. Aksi halde portunuz stabil olarak
çalışmayacaktır. Port değişim işlemini yaptıktan
sonra problem yaşamamanız için firewallunuza
bu port için erişim izini vermeniz gerekmekte-

iptables -A INPUT -p tcp –dport <PORTNUMARASI> -j ACCEPT
Firewall üzerinde gerekli izinleri verdikten sonra port değişikliğinin aktif olması için ssh servisinin restart edilmesi gerekmektedir.
/etc/init.d/sshd restart
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VESTA KONTROL PANEL KURULUMU
mustafautku@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mutkus

Merhaba, bu yazımızda bir Linux hosting & sunucu kontrol paneli olan Vesta’nın kurulumunu anlatacağız. “Basit ve Zeki Hosting
Kontrol Paneli” sloganı ile karşımıza çıkan Vesta, içerisinde bir çok
güzel sistemle geliyor. Tasarımı ve özellikleri ile gayet tatmin edici
olan Vesta, temel ihtiyaçları karşılayan bir sistem. Oldukça kolay ve
tek satırlık bir kurulum komutu olması da konu ile bilgisi olmayan
arkadaşlarımız da kopyala-yapıştır yöntemi ile kendi sunucularını bir
kaç dakika da web sunucsu haline getirebilirler.
Mustafa Utku
SEYİTHANOĞLU
Bilgi İşlem Yöneticisi

Özellikleri
-Web Server
-DNS Server
-DB (Database) Server
(MySQL)
-Mail Server (Exim Mail Server,
RoundCube Webmail, Dovecot
IMAP/POP3)
-FTP Server (VsFTPD)
-SSL Sertifika desteği
-Nginx desteği
-SNI desteği
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-Wildcard
-Özelleştirilebilir temalar
-DKIM desteği
-Hızlı yedek alma kabiliyeti
-Sistemi kolayca güncelleme
-Sistem izlemesi (RRDtool)
-Antivirus ve Antispam (ClamAV
ve SpamAssassin)
-WHMCS satış desteği
-CLI ve API desteği
-Basit ve temiz GUI (Arayüz)
-Güvenli
-Otomatik güncelleştirme

-Apache
-Web site log desteği (AWStats, Webalizer)
GPL v3 lisansı ile dağıtılan Vesta, Türkçe
dahil bir çok dil desteği barındırmakta. Yukarıda
saydığımız paketler dışında aşağıda ki paketleri
de desteklemekte;
Ek Özellikler
-PostgreSQL
-ProFTPD
-Python
-Monit
-SquirreMail
-phpPgAdmin
Kurulum
Girişte de bahsettiğimiz gibi, kurulumu oldukça kolay olan bu kontrol panelinin çalışması
için sadece RHEL 5, RHEL6, CentOS 5, CentOS6, Debian 7, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10,
Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10 veya Ubuntu 14.04
işletim sistemli bir Linux sunucuya ihtiyacınız
var. Eğer bu sunuculardan birine sahipseniz
sıfırdan bir web sunucusu kurulumuna
başlayabilirsiniz.
İlk olarak sunucunuzun SSH ile erişim
sağlayarak root ile giriş yapıyorsunuz.
Ardından aşağıda ki komutu yazarak kuruluma
başlıyorsunuz;

curl -O http://vestacp.com/pub/
vst-install.sh && bash ./vst-install.sh
--force

kurulacak olan paketleri listeledi. Hemen bunun
ardından aşağıda ki kısım gelecek;

Do you want to proceed? [y/n]):
Please enter valid email address:
Please enter hostname :
Burada ilk kısma “y” diyerek devam etmek
istediğimi söylüyoruz. Hemen ardından bizden
mail adresimizi isteyecek. Onu yazdıktan sonra
tekrar yazarak doğruluyoruz ve dilersek bir hostname belirte biliyoruz.
Ardından işletim sistemimize göre gerekli
dosyaları indirerek kuruyor. Kurulum bittikten sonra bize sunucumuza erişim bilgilerimizi veriyor;

Göreceğiniz gibi sunucu admin portumuz 8083
olarak geliyor. Bu port, admin kullanıcısı ve verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Görüdüğünüz gibi yukarıda sistemimize
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SOSYAL MEDYA ANALİZİ VE RAPORLAMASI
ADIM ADIM ÖNERİLER VE ÖNEMLİ İPUÇLARI
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

Dijital ortamda yapılan tüm çalışmalar için raporlama yapmak çok
önemli bir konudur. Yapılan çalışmaların sonuçlarını görmek, analiz
etmek ve gelecek planları hazırlamak için düzenli raporlama yapmak gereklidir. Sosyal medya pazarlaması da artık günümüz dijital
pazarlama kanallarından biri durumuna gelmiştir. Bu nedenle sosyal
medya üzerinde yapılan tüm çalışmaların raporlanması ve analiz
edilmesi gerekmektedir.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Sosyal medya, her ne kadar
direk satış kanalı olarak kabul
görmese de yapılan paylaşımlar
ve reklam çalışmaları ile yapılan
satışlara önemli derecede etki etmektedir. Belirli periyotlar ile hazırlanacak sosyal medya raporları ile
yapılan tüm bu çalışmalarda elde
edilen sonuçlar değerlendirilmeli
ve başarının artması için gelecek
planları bu raporlamalar doğrultusunda yapılmalıdır.

Paylaşımlarınızın durumunu
gözden geçirin

Sosyal medya raporlamasında yapılacak olan ilk işlerden
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biri, ilgili dönem içerisinde yapılan
paylaşımların durumunu görmektir. Sosyal medyada başarılı
olmanın en önemli belki de tek
koşulu, ilgi çekici ve kaliteli içerikler hazırlamaktır. Bu nedenle
paylaşımlarınızın ne kadar başarılı
olduğunu ölçümleyin.
Yapılan paylaşım sayısı,
paylaşımların toplam erişimi ve
almış olduğu etkileşimleri raporlayın. Bu rakamların yüksek ya da
düşük değerde olması, yapılan
paylaşımların da ne kadar ilgi çekici
ve başarılı olduğunu gösterecektir.

Bu sonuçlardan yola çıkarak, elde edilebilecek olumsuz bir durumda paylaşım modellerinizi
değiştirebilirsiniz.

Herkesin farklı beğenileri olduğunu unutmayın!

Daha sonraki aşamada farklı türde yaptığınız
paylaşımları ayrı ayrı inceleyin. Sosyal medya
fotoğraf, durum, video ve bağlantı gibi farklı
paylaşım imkanı vermektedir. Takipçi kitlenizin
en çok hangi paylaşım türüne, ne kadar tepki
gösterdiğini görmek için farklı türlerde kaç adet
paylaşım yapıldığını, bu paylaşımların kaç kişiye
ulaştığını ve ne kadar etkileşim aldığını raporlayın. Sayfanız binlerce takipçiye sahip olacaktır
ve bu kadar büyük bir kitlede farklı davranışlar
sergileyen takipçileriniz olacaktır. Kimileri daha
fazla video izlemekten hoşlanırken, kimileri GIF
paylaşımlara, kimileri ise fotoğraflara daha fazla
tepki verecektir. Elde edeceğiniz rakamlar sonucunda hangi paylaşım türünde ne kadar başarılı
olduğunuzu tespit edebilir, gelecek dönemde
paylaşımlarınızı bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz.

Sosyalden gelen trafiğe önem verin

Sosyal medyayı kullanmak için birçok farklı
sebebiniz olabilir. Bunlar; ürün ve hizmet tanıtımı, marka bilincinin oluşturulması, direk satış
yapma hedefi, satış sonrası destek sağlamak ya
da içerik sitenizin trafiğinin arttırılması gibi… Bu
amaçları gerçekleştirmek için paylaşımlarınızda,
ilgili sayfalara link veriyor olabilirsiniz. Yapmış
olduğunuz paylaşımlar sırasında vermiş olduğunuz linklerin ne kadar tıklandığını görmek için
sitenize sosyal medyadan gelen trafiği raporlayın. Hangi sosyal medya kanalından ne kadar
trafik elde ettiğinizi bilmeniz, paylaşım modellerinizi geliştirmenizde sizlere yardımcı olacaktır.
Tabi ki sadece gelen trafiğin az ya da çok olması
önemli değildir. Sitenize gelen ziyaretçilerin,
sitenizde ne kadar süre kaldığı, kaç sayfa dolaştığı gibi veriler de önemlidir.

Sizden istenilenleri göz ardı etmeyin!

Sosyal medya, takipçilerinizin sadece ürün ve
hizmetleriniz ile ilgili bilgi aldığı bir kanal değildir.
Aynı zamanda takipçilerinizin ürün ve hizmetle-

riniz hakkında şikayetlerini ilettiği bir kanaldır. Bu
nedenle raporlarınızda, gelen istek ve şikayetlere
de yer ayırmanız gerekir. Gelen istek ve şikayetlerin sayısı kadar bu istek ya da şikayetlerin hangi
konularda olduğu daha önemlidir. Bu nedenle ilgili
dönem içerisinde topladığınız bu geri bildirimleri,
belli başlıklar altında toplamanız gerekir. Bu istek
ya da şikayetlere göre yapacağınız düzenlemeler,
ürün ya da hizmetlerinizi geliştirmenizde yardımcı
olacağı gibi kullanıcılarınızın memnuniyet oranını
arttırmanıza da katkı sağlayacaktır.

Olabildiğince sade ve anlaşılabilir olun

Sosyal medya raporu hazırlarken, bu raporun
başkaları tarafından da kolay bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlayın. Bu nedenle hazırladığınız
her grafiğin altına, kullanmış olduğunuz metrikleri
yazın ve grafiğin hangi amaçla hazırladığı ile ilgili
kısa bir açıklama yapın. Renk karmaşasından
kaçının, rakamlarınızın ve yazılarınız net okunabilmesi için font ve punto seçimlerinizi en anlaşılabilir şekilde seçin.
Veriler arasındaki hiyerarşik sıraya dikkat edin.
Genelden özele gitmenin, raporunuzu daha anlaşılabilir kılacağını unutmayın. Bir önceki dönem
ile yapacağınız karşılaştırmalı verilerde, sadece
rakamları değil artış ya da azalış oranlarını da
belirtin.

Gelecek dönem planlarınızdan bahsedin

Geçmiş dönem rakamlarını belirlemek kadar,
gelecek dönemde yapacağınız çalışmalar ve hedefleriniz hakkında da bilgilere yer verin. Özellikle
gelecek dönemde hazırlayacağınız raporda, daha
önceden belirlemiş olduğunuz bu hedeflerin ne
kadarını gerçekleştirebildiğinizi de görmüş olursunuz. Ayrıca, belirlenen bu hedeflerin size klavuz
olması bir kenara, raporunuzu sunduğunuz yöneticinizin de yapılan ve yapılacak olan çalışmalar
hakkında fikir sahibi olmasını sağlayacaktır.
Raporlama çok geniş bir kavramdır ve aslında sizin amaçladığınız hedefler doğrultusunda
değişkenlikler gösterebilir. Bu nedenle, çalışmalarınız ile ilgili raporlama yapmadan önce
amaçlarınızı sıralarsanız, hangi metrikleri kullanmanız gerektiğine daha kolay karar verirsiniz.
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Küresel e-Ticaret Platformları Market Değerlendirmesi
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Küresel e-ticaret platformları ile ilgili
aheadWorks’un gerçekleştirdiği araştırmada,
günümüzün sektör ntrendleri gözlemlenebiliyor.
İlgili çalışmayı incelediğimizde popüler ve ücretsiz e-ticaret yazılımı Magento’yu kullanan web
sitesi sayısının 1 milyondan fazla olduğu dikkat
çekiyor.

%29,1 Pazar payına sahip olduğu gözlemlenen Magento’yu %26,5 Pazar payı ile Woocommerc takip ediyor.

Alexa verilerinden alınan bilgiye göre Magento, e-ticaret pazarını domine etmeye devam
ediyor.

Küresel e-ticaret platformları ile ilgili Mart
2016’da hazırlanan pazar payı grafiğini altta görebilirsiniz;

Ancak Woocommerce platformunun büyüme
hızında bir yavaşlama olduğu da dikkat çeken
bilgiler arasında.

Raporu incelediğimizde Shopify’ın bir önceki yıl araştırma verilerine göre %17,4 ‘lik bir büyüme
oranı ile oldukça yüksek bir yükseliş gösteriyor. Yine aynı tabloya göre PrestaShop 4. Sırada yer alıyor. Bunları takip eden VirtueMart ise en yakın rakibi olan PrestaShop’tan 3 kat daha düşük bir Pazar
payı ve kullanım oranına sahip. Buna göre 2016 yılı Top 10 e-ticaret platformları sıralaması ise şu
şekilde ortaya çıkıyor;

Top 10 sıralamasında yer alan Inspire Internet Shop, son altı ay içerisinde önemli bir yükseliş gösteren ikinci en başarılı platform olarak öne çıkıyor. Bu büyüme oranı Shopify kadar yüksek olmasa da
ciddiye alınması gereken bir artış olarak değerlendirilebilir. İlgili tabloda yer alan platformların genel
büyüme oranı ise +%1,8 olarak ortaya çıkıyor.E-ticaret platformlarının Mart 2016 büyüme hızlarını
değerlendirdiğimizde ise alttaki tablo ortaya çıkıyor;
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E-ticaret pazarı mutlak bir artış gösteriyor
ancak bu pastada en büyük payı sadece birkaç
platform alıyor. Yapılan araştırmada 1 milyondan
fazla Magento web sitesi incelendiğinde alttaki
sonuçlar ortaya çıkıyor;
• Her 20 Magento sitesinin 19’unun ingilizce
dilinde olduğunu ve bu mağazaların arasında
sadece 1 tane Vietnam dilince e-ticaret sitesinin
yer aldığı
• Bu internet mağazalarında yer alan ürün
segmentinde Giyim ve Aksesuar ürünlerinin hakim olduğunu, bunu elektronik ürünler, ayakkabı, oyuncak ve yedek parça vb. ürünlerin takip
ettiğini
• Bu mağazaların ortalama Alexa değerinin
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635,854 olduğu gözlemleniyor.

Önemli Detaylar

Magento’nun diğer e-ticar et platformlarına
karşı %29,1 Pazar payına sahip olduğu,Shopify’ın
yine en hızlı büyüyen e-ticaret platformu olduğu,
Shopify ve PrestaShop tercihinin güçlendiği ve
değerlendirmede üçüncü sırayı aldığı, çalışmada ele alanınan 4 platformun, e-ticaret pazarında %75,9 ‘luk bir Pazar payına sahip olduğu
gözlemleniyor.
Sonuç olarak bu yıl, Magento kullanan e-ticaret mağazası sayısında büyümenin devam
edeceği bekleniyor. Diğer platformların ise pazarda tutunmak ve yen kullanıcılar kazanmak için
maksimum çaba ve çalışma gerçekleştirmeleri
gerektiği değerlendirmesi ortaya çıkıyor.
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UptimeRobot

Resim dosyası halindeki metinleri, bu
siteye yükleyerek, online olarak text
olarak çıktı almanıza yarayan harika bir
web aracı Onlineocr. PDF, JPG, BMP,
TIFF ve GIF formatlarını destekleyen
OnlineOCR, %100 doğruluk payı olmasa da resimleri text'e dökme konusunda oldukça başarılı.

Ücretsiz hizmet veren UptimeRobot,
web sitelerinizin ve sunucunuzun
durumunu izlemenize yarayan bir
araç. Sitenize veya sunucunuza erişim
kesildiğinde size bildirim göndererek
haber veren uygulamaya birden fazla
siteyi ekleyerek izleyebilirsiniz ve genel
durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

www.onlineocr.com

www.uptimerobot.com
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FlatIcon

İnternette pek çok icon arama motoru mevcut. Flat icon da bunlar
arasından sıyrılan kaliteli bir servis.
Günümüzün web trendi olan flat
iconları bulabileceğiniz, renk ve boyut
seçenekleri sunan bu web aracı icon
ihtiyaçlarınıza kaliteli seçenekler
sunacaktır.

www.flaticon.com

Themeforest

Her gün onlarca yeni tasarımın
eklendiği Themeforest, freelance
tasarımcılar ve profesyonel tasarım
şirketlerinin HTML ve WordPress gibi
bir çok platform için hazırladığı web
sitesi tasarımlarını sergiliyor. Uygun
fiyatlı binlerce profesyonel tasarım
seçeneğini inceleyebilirsiniz.

www.themeforest.net
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