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ICANN56 için ICANN NextGen Adayları Seçildi

Yeni gTLD Toplantısı
Kiev'de Düzenlendi
AODA Medya Gezisinin
bir parçası olarak ICANN, 19
Nisan'da Kiev, Ukrayna'daki yerel medya üyelerini bir
araya getirdi. Toplantının
amacı; Yeni genel Üst Düzey
Alan Adı (gTLD) Programı ve
Uluslararasılaştırılmış Alan
Adları'na ait, iş dünyası ve
ekonomi ile ilgili görüŞlerin
tartışılacağı bir ortam oluşturmaktı.
Sunumu, ICANN'den
Michael Yakushev başlattı. Diğer konuşmacılar ise
Ukrayna İnternet Derneği
Başkan Vekili ve İnternet
Yatırım Grubu Başkanı
Alexander Olshansky ve
İnternet teknolojileri uzmanı
ve Ukrayna Ağ Bilgi Merkezi
Koordinasyon Konseyi üyesi
Yuri Kargapolov oldu.

Avrupa üniversitelerinden on beş kişi; Helsinki, Finlandiya'da 27-30 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek
olan ICANN56 Politika Forumuna katılmak üzere seçildi. Bu
kişiler; politika, iş, teknik, güvenlik, hukuk ve iletişimi kapsayan
alanlarda çalışmalar yapmaktalar. ICANN'in önceki Halka Açık
Toplantısına NextGener olarak katılmış olan ve seçilen beş
yedeğin, temsilci olarak görev yapacağı açıklandı.

Hosting Sektörüne Özel Sözlük Yayında
Türkiye web hosting sektörünün gelişimine ve
iletişimine katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında
yayın hayatına başlayan Hosting Dergi'den sonra, kullanıcıların hosting sektöründe karşılaştıkları
teknik terimler hakkında sorgulama yaparak temel bilgi alabilecekleri Hosting Sözlüğü (www.
hostingsozlugu.com) projesi yayın hayatına
başladı. Başlangıç itibariyle 200'den fazla terimin
yer aldığı Hosting Sözlüğü, içeriğini geliştirmeye
devam ediyor.

Armut 3,2 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Katılımcılar; hukuki
yaptırımlarla ilişki, WHOIS
reformu ve DNS altyapısının
güveni gibi yerel konular
hakkında tartışma ve network imkanı buldular.
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Hizmet ihtiyacı olanlarla
yüzlerce kategorideki 90.000’i
aşkın uzman hizmet vereni
buluşturan armut.com gösterdiği hızlı büyüme ile yabancı
yatırımcılardan toplam 3,2
milyon dolarlık önemli bir
yatırım aldı. Bu yatırımla

beraber şirketin aldığı toplam
yatırım 4,2 milyon dolara ulaştı. Armut.com aldığı yatırımı,
30 kişilik ekibini büyüterek
pazarlama çalışmalarına hız
vermek, yenilikçi ürünler ve
hizmetler geliştirmek ve yurt
dışına açılmak için kullanacak.

Orta Doğu DNS Forumu Üç Yaşında!

4,5G Kullanıcı Sayısı
10 Milyonu Aştı

Üçüncü yaşına girmiş olan
Orta Doğu DNS Forumu 2016
Tunus İnterneti (ATI) tarafından
Tunus'ta düzenlendi. Orta Doğu
DNS Forumu, ISOC ortaklığı
ile birlikte ICANN tarafından
düzenlenen yıllık bir etkinlik halini aldı. Tunus İletişim
Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Bakanı Noomane Fehri ve
ICANN Başkan ve CEO'sunun
Baş Danışmanı Sally Costerton
etkinlikte konuşma yaptı. Bu seneki forum, 100'ü aşkın katılımcıyı kendine çekti. Katılımcıların
geldiği ülkeler şu şekilde öne
çıkmakta; Mısır, Ürdün, Kuveyt,
Fas, Pakistan, Suudi Arabistan,
Tunus, ABD, Fransa ve İtalya.
Gündem, DNS'nin çeşitli
alanlarında uzman olan topluluk
üyeleri tarafından geliştirildi.

Bu seneki konular; Orta Doğu
ve Afrika bölgesindeki çevrimiçi
trendleri, girişimcilik ve hosting
sektörünü, alan adı sektörü
üzerindeki küresel ve bölgesel
perspektifleri ve ICANN politika
geliŞtirme sürecine sivil toplumun katılımını da içermekteydi.
Orta Doğu DNS Forumu,
topluluk üyeleri tarafından geliştirilmiş olan ICANN Orta Doğu
ilişkileri stratejisi ile ortaya çıktı.
Forum; alan adı konularıyla
ilgili paydaşların, yakın geçmişte
yaşanan gelişmelerden haberdar
olmak, deneyimlerini paylaşmak
ve iş birliği için yeni fırsatlar
keşfetmek amacıyla bir araya
gelebileceği bir platform olmayı
amaçlamakta ve bu doğrultuda
gerçekleştirilmekte.

Dünya Bilgi Toplumu ve Telekomünikasyon Günü’nde bu sene
“Sosyal Etki İçin Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Girişimciliği” konusu masaya yatırıldı. Etkinlikte
konuşan BTK Başkanı
Ömer Fatih Sayan sektörle ilgili çarpıcı rakamları
açıklarken, TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu,
yeni teknolojilerin getireceği yenilikler ile ilgili çarpıcı öngörülerini paylaştı.
Türkiye’de veri trafiği ile
ilgili son rakamları da
paylaşan Sayan, sabit
geniş bant internet kullanım miktarının bir önceki yıla göre yüzde 47,
mobil geniş bant internet
kullanım oranının yüzde
88 arttığını ve 1 Nisan’da
hayatımıza giren 4,5G teknolojine geçen kullanıcı
sayısının ise 10 milyonu
aştığını açıkladı.

Yüksek Kapasiteli Uygun Fiyatlı Sunucu Çözümü: XServerEco
Standart web hosting hizmetinin, yüksek
kaynak gerektiren web projeleriniz için yetersiz kalmaya başladığı durumlarda bir sunucu
çözümü tercih etmeniz gereklilik haline gelir.
Bu durumda ülkemizde ve dünyada yüzlerce
farklı kombinasyonda kiralık sunucu ve sanal
sunucu çözümleri ile sunucu kiralama yapmanız
mümkündür. Bu çözümler incelendiğinde genel
olarak düşük kaynaklar ve yüksek maliyetler,
kullanıcıların bir tercih yapmaları noktasında
zorlayıcı bir sebep haline gelmektedir.
Özellikle bu gibi sunucu çözümlerinin ülkemiz
içerisinde barındırıldığı seçeneklerde maliyetler
arttığı için fiyatlar daha da yükselebilmektedir.
Bu sıkıntıların başında ise özellikle düşük RAM
boyutu (Örn. 512 Mb, 1 GB vb.) ve standart
SATA (Örn. 10 GB, 20 GB vb.) düşük boyutlu
disk alanları kullanıcı tercihlerini kısıtlamakta.
Bu noktada Natro, kendi ürünü olarak geliştirdiği
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XServer‘i yeniden yapılandırarak XServer Eco
modeli ile geçtiğimiz günlerde bir kampanya
başlattı. Yüksek işlemci gücü (I5 & I7), SSD
Diskler ve 8 & 16 GB RAM seçenekleri ile dikkat
çeken XServer Eco, 39$ ‘dan başlayan fiyatlarla
satışa sunuldu.
Fiziksel sunucuların donanımsal gücünü ve
sanallaştırma teknolojisinin ergonomisini bir
arada kullanan ve bunu kullanıcılara uygun fiyat
seçenekleri ile sunan XServer, yüksek performans gerektiren işlemleriniz için uygun çözümler
sunuyor.
Yüksek kapasiteli SATA ve Yüksek hızlı
SSD disk seçenekleri ile 6 farklı seçenek sunan
XServer çeşitleri, ihtiyaçlarınıza göre en uygun
çözümü seçerek tercih yapmanız için kolaylık
sağlıyor. XServer Eco paketlerini detaylı incelemek için tıklayabilirsiniz.

Fikri IŞIK; Türkiye'deki ArGe Merkezi Sayısı 250'ye Ulaştı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
ArGe merkezi sayısının 250'ye ulaştığını belirterek, "ArGe merkezi belgesine sahip işletmelerde yaklaşık 26.500 Ar-Ge personeli istihdam
ediliyor, 5 bine yakın proje yürütülüyor, 1.060
tescilli patent ile 4 bine yakın patent başvurusu
bulunuldu" dedi. Bakan Işık, ArGe ve inovasyonun günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, etkin
ArGe teşvikleriyle sanayisi desteklenen ülkelerin,
dünya rekabet sıralamasında en üst sevilerde
yer aldığına işaret etti.
Işık, Türkiye'de son yıllarda, kamu ve diğer
çeşitli kaynaklar yoluyla ArGe, yenilik projelerinin
ve inovatif fikirlerin desteklenmesine için ciddi
anlamda harcama yapıldığını söyleyerek şöyle
devam etti : "Ülke olarak beklentimiz, yapılan
harcamaların ülkemize katma değer yaratacak
ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün
artırılmasına katkı sağlayacak, yüksek teknoloji

içeren ürünlere dönüşmek suretiyle ticarileşmesidir." Bu kapsamda, Ar-Ge merkezi kuran
işletmelere, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
ile sağlanan teşvik ve muafiyetlerin, ülkede özel
sektörün Ar-Ge alt yapısının oluşmasına ve
ekosistemin güçlenmesine ciddi katkı sağladığını
vurgulayan Bakan Işık, "Bu gün itibarıyla sayıları
249 olan Ar-Ge merkezlerimize bir yenisi eklendi.
250. Ar-Ge merkezi belgesi, tekstil makineleri
imalat sektöründe faaliyet gösteren Has Group
Makine Endüstrisi AŞ'ye verildi." ifadesini kullandı.
Işık, böylece 29 ilde ve 26 farklı sektörde
faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi belgesine sahip
işletmelerde yaklaşık 26 bin 500 Ar-Ge personeli
istihdam edildiğini, 5 bine yakın proje yürütüldüğünü, bin 60 tescilli patent ile 4 bine yakın
patent başvurusu bulunduğunu kaydetti.
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Büyük Veri Fırsatları ile Birlikte Büyük Tehditleri de Doğuruyor
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Yeryüzündeki her şey veri üretiyor. Sadece
bilgisayarlar, akıllı telefonlarımızla değil, sosyal
medya ve online alışveriş başta olmak üzere
internetteki her hareketimizle büyük veriyi besliyoruz. Evlerimiz, otomobillerimiz, hatta vücudumuz bile sürekli veri üretiyor.

Against All Odds Productions’ın kurucu
ortakları olan Rick Smolan ve Jennifer Erwitt
tarafından hayata geçirilen “The Human Face of
Big Data” (Büyük Verinin İnsani Yüzü) belgesel
filmi Büyük Veri’nin insanlığa sunduğu fırsatlar ile
birlikte, oluşturduğu riskleri de ustalıkla sunuyor.

Büyük Veri ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyayı
değiştirecek güçte her şey, fırsatlar ile birlikte tehditleri de doğuruyor. Analytics Center
ve Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Yüksek
Lisans Programı tarafından gerçekleştirilen özel
belgesel gösteriminde, birçok festivalden ödül
kazanan ‘The Human Face Of Big Data’ filmi ile
büyük veri masaya yatırıldı.

Telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgilerimiz, ilişkilerimiz, alışkanlıklarımız, konum
bilgilerimiz, IP adreslerimiz, kariyer geçmişimiz,
nelerden hoşlanıp, nelerden hoşlanmadığımız,
fotoğraflarımız, videolarımız, mesajlarımız,
yorumlarımız ve etiketlerimizin her biri artık
Büyük Veri’nin en kritik bileşenleri…

Boşanmaya Doğru Gittiğinizi İki Yıl Öncesinden Bilen Kredi Kartları

“The Human Face of Big Data”
(Büyük Verinin İnsani Yüzü) belgesel
filmi, okyanusların haritalarını çıkarmak
için başlarına antenler takılmış olan fok
balıkları; sivrisinekleri hedef almak için
kullanılan uydular; Gana’da sahte ilaç
satışını önleyici SMS sistemi; depresyona
gireceğinizi önceden tahmin edebilen akıllı
cep telefonları; boşanmaya doğru gittiğinizi
iki yıl öncesinden bilen kredi kartları;
bedeninizden doğrudan doktorunuza bilgi
aktaran haplar, filmde karşımıza çıkan
şaşırtıcı gerçeklerden sadece birkaç tanesi.
Görünmez kelimeleri açığa çıkaran
Büyük Veri’nin, salgın hastalıklar, isyanlar
ve doğal felaketlerdeki rolü ne? Apple,
Google, Facebook ve Twitter gibi sosyal
medya araçları Büyük Veri’yi nasıl işliyor?
Hangi bilgilerimizi alıyor? Alınan bilgilerimizi
nasıl kullanıyor? Büyük Veri daha iyi bir
dünya için fırsat mı?
Bireysel mahremiyet ve demokrasi için
bir tehdit mi? “The Human Face of Big
Data” belgeseli iyimser ve kötümser tahminleri bir arada tartışarak bu soruların
cevaplarına ışık tutuyor. Günümüz
insanının bir günde işlediği veri, 1500’lerde
yaşayan bir insanın hayatı boyunca
karşılaştığı veriden fazla. Bununla beraber,
Yapılan araştırmalar insanların, bir bebeğin
ilk gününde oluşturduğu verinin, ABD Ulusal Kongre Kütüphanesi’nin içerdiği verinin
70 katına eşit olduğunu gösteriyor. Her 2
yılda bir ikiye katlanarak artan veri ile 2020
yılına kadar 40 trilyon gigabayt hacminde
(40 zetabayt) veri hayatımıza girmiş olacak.
Analytics Center ve Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı
tarafından gerçekleştirilen “The Human
Face of Big Data” özel belgesel gösteriminde, bu olağanüstü bilgi devriminin tüm
vaatleri ve riskleri birlikte değerlendirilerek
merak edilen sorulara yanıtlar arandı.
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Türkiye’de Hukuk E-ticaretin Gerisinde Kalıyor!
E-Hukuk Derneği ve MEF Üniversitesi işbirliği
ile düzenlenen E-Hukuk Sempozyumu’nda uzman isimler; e-ticaret, ödeme sistemleri, bitcoin,
kişisel verilerin korunması ve pazar yerlerine
ilişkin güncel konuları tartıştı.
İlki 2015 yılında düzenlenen “Güncel Gelişmeler Işığında Elektronik Ticaret ve İnternet
Hukuku Sempozyumunun” ikincisi İstanbul MEF
Üniversitesi’nde gerçekleşti.
E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği
(E-Hukuk Derneği) ve MEF Üniversitesi işbirliği
ile düzenlenen etkinlikte e-ticaret, ödeme sistemleri, bitcoin ve pazar yerlerine ilişkin güncel
konular sektör temsilcileri, üniversite öğretim
üyeleri ve sektörde uzman avukatlar tarafından
tartışıldı. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinlik,
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed
Şahin, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
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Prof. Dr. Havva Karagöz ve E-Hukuk Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Av. Gökhan Uğur Bağcı’nın açılış konuşmaları ile başladı.
“Hukuk girişimciliği sınırlıyor”
E-tohum Kurucusu Burak Büyükdemir, “Yatırımcı Gözüyle Hukuk” başlıklı
konuşmasında, “Türkiye’de hukuk girişimciyi
sınırlıyor. Bu nedenle girişimci hızla harekete
geçiyor, daha sonra hukuku arıyor.” diyerek
bunu önlemek için girişimcilere ilk olarak hukuku
öğrettiklerini belirtti.
Türkiye’nin girişimcilik için standart bir ülke
olmadığını ve bu nedenle Türk girişimcisinin
strese ve kaosa daha dayanıklı olduğunun altını
çizen Büyükdemir, “Sektördeki gelişmeleri ve
hukuk sistemindeki yenilikleri dikkate alarak iş
modelimizi her yıl yeniliyoruz” dedi.

E-Hukuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Gökhan Uğur Bağcı ise konuşmasında,
Türkiye’deki yatırım ortamının belirsizliğinin bir
risk olmasına rağmen, İsrail’in de benzer politik
karmaşaya sahip olduğunu ve yine de dünyanın
en gelişmiş 2. girişimcilik merkezi olduğunu
belirtti. Türkiye’de hukukun girişimcilerin işini
kolaylaştırması gerektiğini söyleyen Bağcı,
bardağa dolu tarafından bakarak Türkiye’nin
de bunu başarabilmesine yönelik çalışmalara
odaklandıklarını ifade etti.
KOBİ’lerin hukuki bilgisi yetersiz
Büyükdemir’in ardından IdeaSoft CEO’su
Seyhun Özkara “E-Ticarette Hukuki Sorunlara
Sektörden Bir Bakış” konulu konuşmasında,
e-ticaretin hukuki açıdan tam olarak oturmuş
bir yapıya sahip olmadığını aktarırken, özellikle
KOBİ’lerin hukuki sorunlar ile karşılaşmadan
önce hukuki konuları bilmeleri gerektiğine dikkat
çekti.
“Ödeme Sistemleri” konulu panelde ise
PayU CEO’su Yunus Emre Güzer ve Ödeme
ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Yönetim
Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, Bağcı’nın
moderatörlüğünde bilgi ve tecrübelerini
katılımcılar ile paylaştı. Güzer, PayU olarak
bankalarla rekabet etmediklerini, onların üstlenemedikleri riskleri üstlendiklerini belirtti.
E–Ticaret Kurulu kurulabilir
Av. Gökhan Ahi’nin moderatörlüğünde yapılan
“E-ticaret Mevzuatında Güncel Gelişmeler” konulu ikinci panelde de İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan,
gelişen e-ticaret sektörüyle hukukçuların işinin
bir yandan zorlaşıyor olduğunu ancak bu
gelişmelerle beraber sektörde hukukçuya olan
ihtiyacın da arttığını kaydetti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ömer Faruk Ergün ise,
hükümetin e-ticaretin gelişimine son derece
önem verdiğini, 10. Kalkınma Planı’nda ve
64. Hükümet Eylem Planı’nda e-ticaretin
geliştirilmesine ve önünün açılmasına yönelik
birçok düzenleme yaptıklarını kaydetti. Hükümetin e-ticaretin daha güvenli hale gelmesi için

üzerinde çalıştığı “Güven Damgası” konusunda
katılımcılara detaylı bilgiler aktaran Ergün,
e-ticaret faaliyetlerini izleyip denetlemek ve eticaretin gelişmesine engel olan hususları ortadan kaldırmak amacıyla bakanlık bünyesinde
“E–Ticaret Kurulu” kurmayı planladıklarını belirtti.
BTS Hukuk Bürosu’ndan Av. Tuğrul Sevim da
panelin devamında hukukta yapılan tüm düzenlemelerin kendilerine bir takım yükümlülükler
doğurduğunu ve bu doğrultuda avukatların ve
hukuk bürolarının kendilerini sürekli geliştirmeleri
gerektiğini söyledi.
Artık kişinin açık rızası olmadan kişiye
ait veriler işlenemeyecek
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Başalp “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında detaylı
açıklamalarda bulundu. “Hassas Veri” kavramı
üzerinde duran Başalp, artık açık rıza olmadan kişiye ait verilerin işlenemeyeceğini
vurgulayarak, nelerin hassas veri olduğunu,
nelerin olmadığını örneklerle açıkladı. Başalp,
yurtdışında kişisel verilerin paylaşılması konusundaki cezaların 250 bin eurodan, yıllık cironun
%4’üne çıkarıldığını da aktardı.
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd.
Doç. Dr. Kadir Berk Kapancı ise “Bitcoin: Yeni bir
para?” başlıklı oturumda hukuki olarak bitcoinin
para olarak geçmese de pratikte para ile aynı
özellikleri taşıdığına dikkat çekti.
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SeaGate'in 8TB'lık NAS Diski Satışa Sunuldu!
Sahip olduğumuz ve baş etmemiz gereken veri hacmi her geçen gün artış gösteriyor. IDC’nin global araştırmasına göre, 2013-2020 yılları arasında üretilecek veri
miktarı 44 Zettabayt’a ulaşacak. Bu rakam şimdiye kadar üretilen tüm verilerin 10
katı demek.
Buna bağlı olarak veri depolama ürünlerinin
kapasiteleri de artıyor. Veri depolama sistemleri
üreticisi Seagate bu durumu da göz önünde
bulundurarak, dünyanın en yüksek kapasiteye
sahip ilk 8TB’lık NAS (ağa bağlı depolama) diskini üretti. Ürün Türkiye’de de satışa sunuldu.
Özellikle KOBİ’lerin, home-ofis çalışanların,
kreatif işler üreten profesyonellerin ve ajansların
ihtiyaçlarına hitap eden ürün sayesinde, daha
küçük alanda ve daha az sayıda disk ile daha
yüksek kapasiteye sahip olabilmek mümkün. 1
ila 8 yuvalı kasalarda kullanılabilecek 8TB’lık
diskler ile 64TB’a kadar dev bir depolama alanı
yaratabilirsiniz.
Yıllık 180TB’lık iş yükünü optimum performans ve güvenilirlik ile sağlayan disk, bu konuda
da şuana kadarki en yüksek sınıra ulaşmış
durumda.
“Bu yüksek depolama yoğunluğu, işletmelere
yüksek kapasite sunarken, bir yandan da
geleceğe hazırlıyor” diyen Seagate Türkiye
sorumlusu İlknur Baydak, NAS çözümlerini, veri
yönetiminde hızlı ve güvenilir çözüme gereksinim
duyan, sınırlı IT kaynaklarına sahip kuruluşların
artan depolama alanı ihtiyacına yönelik en doğru
çözüm olarak ifade etti.
Dünyanın en önemli NAS üreticilerinin de
(QNAP, Synology, ASUSTOR, Thecus, v.b) ürünlerini 8TB’lık Seagate NAS HDD ile uyumlu hale
getirdiğini belirten İlknur Baydak, uyum sorunu
yaşanmadığının altını çizdi.

Data Kurtarma Paketi Var

Ürünü dilerseniz, Seagate’in data kurtarma
paketi (Rescue+) ile satın alabiliyorsunuz. Bu
paket ile verileriniz, 3 yıl boyunca, virüs, yazılım
sorunları, doğal afetler, mekanik problemler nedeniyle oluşabilecek kayıplara karşı koruma altına
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alınıyor. Profesyonel laboratuvarlarda %90
kurtarma garantisi ile veri kaybı riski ortadan
kalkıyor.
Seagate NAS HDD 8TB, arşivleme,
sanallaştırma, RAID, kişisel bulut çözümlerinde; yedekleme sunucusu ve multimedya
sunucularında kullanılabiliyor. Düşük enerji
tüketen ve sessiz çalışan NAS HDD serisinde
8TB’nin dışında, 1,2,3,4 ve 6TB’lık kapasiteli
diskler de yer alıyor.
8TB’lık Seagate NAS HDD’nin satış fiyatı
469$+KDV.

Blogspot Altyapısı Kullanan Sitelere HTTPS Desteği
Geçtiğimiz ay yayınladığımız haberde WodPress.com üzerinden oluşturulan tüm sitelerin
https’ye geçtiğini duyurmuştuk. Bu gelişmenin
ardından Mayıs ayının ilk haftasında bir geçiş
haberi de Blogspot’tan geldi.
Google’ın 2014 Ağustos ayında duyurduğu
HTTPS protokolünün arama motoru algoritmasına etki ettiği bilgisi, be geçişlerde etkili olan en
önemli unsur. Wordpress’in ardından Blogspot
da, kendi altyapısını kullanan tüm bloglara varsayılan olarak HTTPS desteğinin geldiğini duyurdu.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Google’ın attığı adım

ile tercihe bağlı sunulan HTTPS uygulaması
yeterli bulunmadığı için artık varsayılan olarak
tüm bloglara uygulanıyor. Ancak bazı eklentiler
ve uyumsuzluklar nedeniyle şimdilik HTTPS
kullanmak istemeyenler, ayarlar bölümünden bu
özelliği kapatarak http protokolünü kullanmaya
devam edebiliyorlar.
Bununla birlikte blogspot altyapısını kullanan ancak blog sitesine özel alan adı ile erişim
sağlayan kullanıcılar henüz HTTPS desteğini
alamıyor.
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.blog Uzantılı Alan Adı Kayıtları Ağustos'ta Başlıyor!
WordPress.com ‘un ana şirketi olan Automattic, .blog alan adı uzantısının satış hakkını
aldıklarını ve bu yıl sonunda .blog uzantılı alan
adı kaydı yapılabileceğini açıkladı.
Alan adı uzantısının fiyatı hakkında şu an
için net bir bilgi verilmeyen açıklamada, diğer
üst düzey alan adı uzantıları ile aynı seviyede, standart bir fiyat politikası uygulanacağı
belirtilmiş. Yeni alan adı uzantısı sadece
WordPress altyapısı kullananlar değil, herkes
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tarafından kayıt edilerek kullanılabilecek. Yapılan
açıklamaya göre Ağustos ayında öncelikle marka
tescili olanlar için kayda açılacak olan uzantı,
Ekim ayında ise jenerik alan adı kayıtları için
ikinci periyod kayıt süreci gerçekleştirilecek.
Kasım 2016 itibariyle de kayıtlar ilk gelen alır
şeklinde herkese açılacak.
.blog alan adı uzantılı ile ilgili gelişmeleri
öncelikli almak istiyorsanız bu adreste yer alan
form aracılığı ile kayıt olmanız gerekmekte.

Red Hat (DevOps) ile Red Hat Suiti ve Red Hat
OpenStack Platform 8 Çözümlerini Güçlendiriyor
En yeni Red Hat hibrit bulut çözümleri, Linux
sanallaştırması ile Red Hat'in Ceph Depolama
Çözümleri ve CloudForms ürünleriyle entegre ve
iyileştirilmiş güvenlik, hibrit yönetimi, performans
özellikleriyle sunuluyor.

Buna ek olarak, geliştirme ekipleri buluta özel
yeni uygulamaları oluşturmayı ve bunların
dağıtımlarını bir düzene koymayı beklerken IT
liderleri artan iş yüklerini bulut tabanlı otomasyonla karşılamayı ümit ediyor.

Dünyanın, lider açık kaynak çözümleri tedarikçisi Red Hat, bugün, bulut bilişim ölçeğinde
geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki açığı
kapatacak Red Hat Cloud Suite ve Red Hat
OpenStack Platform 8 ürünlerinin mevcudiyetini
duyuruyor. Red Hat, bugünün mevcut yeni ürünleriyle, bir container uygulama platformu (Red
Hat'in OpenShift platform çözümüyle), büyük
çapta ölçeklenebilir bir altyapı (Red Hat openstack Platformu 8) ve birleşik yönetim araçları
(Red Hat CloudForms) ile tam entegre bir hibrit
bulut yığını sunuyor. Tümü mevcut ürünler bireysel olarak edinilebilecekleri gibi Red Hat Cloud
Suite ile kolaylıkla uygulanabilen bir çözüm
olarak da bulunmaktadır.

Red Hat'in, en yeni bulut çözümleri tüm bu
gereklilikleri cevaplıyor:
.Red Hat OpenStack Platform 8, Red Hat'in
öncü OpenStack çözümünün bu en yeni sürümü,
Red Hat CloudForms ve Red Hat Ceph Storage
çözümlerinin ayrı ayrı eklenmesi ile optimize
yönetim ve depolama yetkinliklerini de kapsama
alıyor.
.Red Hat Cloud Suite, Red Hat bulut teknolojilerinin önceden entegre edilmiş seti ilk kez,
kapsamlı ölçeklenebilir altyapı ve tümleşik
yönetime ilaveten Red Hat'in OpenShift platform
çözümünün de dahil edilmesiyle, yerel bulut
uygulamalarının geliştirilmesini ve kullanıma
sunulmasına izin veriyor.

Giderek artan sayıda işletme özel bulut
altyapıları kurarak kendilerine geniş çapta
ölçeklenebilir ve modern altyapılar oluşturuyor.
İşletmeler, böylelikle daha yüksek ölçüde
güvenlik ve kontrolü sağlamış oluyor. Red
Hat'in, küresel ölçekte müşterilerle görüşülerek
gerçekleştirilen "Red Hat Global Müşteri
Teknoloji Görünümü 2016" (Red Hat Global
Customer Tech Outlook 2016) araştırmasına
göre, özel bulut kurulumu sayısının genel bulut kurulumunu 6 kat aşacağı öngörülüyor.

Red Hat'in, yaygın sertifikalı donanım ve
yazılım sağlayıcı ekosistemiyle desteklenen
OpenStack tabanlı özel bulut çözümleri, bir açık
kaynak vazifesi görerek günümüzün modern
işletmelerinin üretim seviyesi gerekliliklerinin
karşılanmasını sağlar. Red Hat, tekil bir platform
gibi hazır bulunan OpenStack Platformu veya
Red Hat Cloud Suite ile entegre sunduğu bulut
çözümleriyle müşterilerine ölçeklenebilir, hataya
dayanıklı, hizmet olarak altyapı (IaaS) ortamları
inşa edebilmelerini sağlar.

17

Siber Saldırılarda 'Ismarlama' Dönemi Başladı!
SophosLabs’ın gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, siber tehditlerin bölgelere göre
özelleştirildiği “ısmarlama” döneminin başladığını ortaya koydu. Siber suçlular artık kurbanlarını
konuma göre belirlerken, bölgenin özelliklerine ve kültürüne uygun kara para aklama ve siber
saldırı tekniklerini tercih ediyor. Ayrıca daha ikna edici olmak için kullandıkları araç ve tekniklerde
yerel dili, yerel markaları ve ödeme sistemlerini öne çıkarıyor.

Rapora göre Türkiye, yüzde 9,9’luk Tehdide
Maruz Kalma Oranı ile ortalamanın üzerinde yer
alıyor.
Dünyanın önde gelen ağ ve uç nokta güvenliği şirketlerinden Sophos, siber suçluların saldırı
yöntemlerini ve siber saldırı araçlarını bölgelere ve ülkelere göre özelleştirme eğiliminde
olduklarını ortaya koyan araştırma sonuçlarını
açıkladı. Araştırma, SophosLabs tarafından
dünya geneline yayılmış milyonlarca uç nokta
güvenlik çözümünden gelen bilgilerin analiziyle
gerçekleştirildi.
Siber suçlular, daha fazla kurbanı ağlarına
düşürmek için artık tuzak mesajlarını yerel dil,
kültür, marka ve ödeme sistemleriyle uyumlu
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hale getirerek daha ikna edici bir yöntem izliyor.
Fidye yazılımlarını (ransomware) içeren linklere
tıklamayı özendirmek için hazırlanan mesajlar,
bölgenin resmi kurumlarından gönderilmiş gibi
logolarla süslenerek uygun bir dille hazırlanıyor.
Yerel posta ofisinden, resmi vergi ve emniyet
kurumlarından veya büyük şirketlerden gönderilmiş gibi görünen bu mesajlar, gönderilen paketin
adrese teslim edilemediği, elektrik ve telefon
faturalarının ödenmediği, ödenmemiş trafik
cezası bulunduğu gibi merak uyandırıcı içeriklerle kişiyi zararlı yazılımların olduğu bağlantılara
yönlendiriyor. SophosLabs’ın araştırması, bu tarz
mesajlarda sıkça rastlanan gramer ve noktalama
hatalarının giderek azaldığına ve dilin profesyonelleştiğine özellikle dikkat çekiyor.

Siber dolandırıcılık için kullanılan yöntemlerin
giderek daha profesyonel bir hal alması, özellikle ev kullanıcılarını büyük risk altında bırakıyor.
Sahte e-posta bildirimlerini gerçek olanlardan
ayırmanın gün geçtikçe zorlaştığına dikkat çeken Sophos Kıdemli Güvenlik Danışmanı Chester Wisniewski, özellikle yaşadığınız bölgede insanları tuzağa düşürmek için uygulanan taktikler
hakkında bilgi sahibi olmanın giderek daha fazla
önem taşıdığının altını çiziyor.

Her bölgenin yazılımı farklı, Türkiye favoriler
arasında

SophosLabs’ın araştırması, kullanılan fidye
yazılımlarının niteliğinin de bölgelere göre değiştiğini ortaya koyuyor. CryptoWall fidye yazılımı
daha çok ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya,
Almanya ve Fransa’yı hedeflerken, TorrentLocker’in öncelikli hedefleri arasında İngiltere,
İtayla, Avustralya ve İspanya yer alıyor. TeslaCrypt’in favorileri ise İngiltere, ABD, Kanada,
Singapur ve Tayland.
Sophos’un Ocak-Nisan ayları arasında ülke
başına 1.000 uç nokta güvenlik ürünü üzerinden
gelen verileri karşılaştırarak ortaya koyduğu
Tehdide Maruz Kalma Oranı (Threat Exposure
Rates-TER) analiz raporları da ilginç sonuçlar
içeriyor. Örneğin batılı ekonomiler daha öncelikli
hedefler olmalarına rağmen, TER oranları nispeten düşük. Fransa’da bu oran yüzde 5,2 iken
Kanada’da yüzde 4,6, Avustralya’da yüzde 4,1,
ABD’de yüzde 3 ve İngiltere’de sadece yüzde
2,8. Bununla birlikte Cezayir yüzde 30,7, Bolivya yüzde 20,3, Pakistan yüzde 19,9, Çin yüzde
18,5 ve Hindistan yüzde 16,9 ile en çok tehdide
maruz kalan ülkeler arasında. Türkiye ise yüzde
9,9 ile ortalamanın üzerinde tehdide maruz
kalan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Mağaza hediye çekleri fidyecilerin yeni gözdesi

Yeni kullanılan tekniklerde para aklama
yöntemlerinin bile yerelleştiğini ifade eden
Wisniewski, kredi kartı gibi takibi kolay ödeme
yöntemleri suçlular için risk teşkil ettiği için fidye
taleplerinde farklı ödeme yöntemlerinin öne
çıkmaya başladığını söylüyor. Wisniewski bunlar
arasında çeşitli marketlerde para yerine geçen

hediye çekleri başta olmak üzere pek çok alternatife rastlamaya başladıklarına dikkat çekiyor.
Saldırı için belli ülkelerin hedef alınma eğiliminin de arttığına değinen Wisniewski, bunun olası
sebeplerini şöyle açıklıyor:

“Siber suçluların saldırılarını planlarken
belli ülkeleri ve belli dillere ait klavye dizilimlerini es geçme eğiliminde olduklarını gözlemiyoruz. Belki de suçlular bu sayede daha kolay
yakalanabileceklerini düşündükleri bölgelerde iş yapmaktan kaçınmayı tercih ediyorlar.
Milliyetçi duygular nedeniyle kendilerini yakın
hissettikleri ülkelerden uzak durmak, veya
belli bölgeleri saldırı alanının dışında tutarak
şüphelerin bu bölgelerde yoğunlaşmasına neden olma çabası da bunun sebepleri arasında
olabilir.”

Bankacılığa yönelik zararlı yazılımlar dev bir
endüstriye dönüştü

Bankalara yönelik saldırılar da, siber suçluların
amaçları için kullandıkları yazılımları farklı bölgeler için özelleştirdiklerini ortaya koyan bir tablo
çiziyor. Sophos’un araştırmasında yer alan siber
suçluların kullandığı Truva atlarının ve zararlı
yazılımların farklı bölgelerde kullanımına dair veriler şöyle:
• Brezilya için Brazilian banker Truva atı tercih
ediliyor. Wisniewski’nin aktardığına göre özellikle
Brezilya’daki bankaları hedefleyen yazılımları
hazırlamak üzere dev bir yeraltı endüstrisi mevcut.
• ABD ve Almanya’da Dridex popüler.
• Trustezeb özellikle Almanca konuşulan
ülkelerde daha yaygın.
• Yebot’a Hong Kong ve Japonya’da daha
fazla rastlanıyor.
• En yaygın örneklerden Zbot, özellikle ABD,
İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya, İtalya,
İspanya ve Japonya’yı hedef alıyor.
SophosLabs’ın analizleri, dünya genelindeki
siber tehditleri kontrol altında tutmak üzere yılın
365 günü, 7 gün 24 saat Sophos güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor.

19

.istanbul ve .ist Alan Adı Kaydı Herkese Açıldı!
Tarihi metropolün cazibesini dijital dünyaya
taşıyan .ist ve .istanbul uzantılı internet adresleri 10 Mayıs’ta halka açıldı. Artık isteyen herkes
dijital dünyadaki varlığına İstanbul’un marka
değeriyle güç katabilecek. .ist ve .istanbul uzantılı alan adresleri, KOBİ’lerden, yatırımcılara,
yeni fikir ve proje sahiplerinden bireysel kullanıcılara, kısacası herkese yeni fırsatlar sunacak.
10 Mayıs itibariyle isteyen herkes .ist ve
.istanbul uzantılı alan adreslerini “İlk gelen alır”
kuralına göre www.nic.istanbul sitesi üzerinden
alabiliyor.

Hedef kitlenizle buluşun

10 Mayıs’ta İstanbul’un dijital gücü halka açılıyor. Artık herkes .ist ve .istanbul alan adı uzantılarıyla dijital kimliğinde bu tarihi şehri referans
vererek marka gücünü artıracak, İstanbul’un
marka gücünden yaralanabilecek. Hastaneniz
var diyelim ya da bu güzel şehirde bir moda
eviniz, Nokta İstanbul uzantılı bir alan adı alarak
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bulunduğunuz lokasyonla özdeşleşme ve Google aramalarında daha üst sıralarda görünme
avantajı yakalayabilirsiniz. Böylece .ist ve .istanbul uzantılı bir alan adresi alarak aynı şehirde
yaşayan potansiyel müşterilerinizle yani hedef
kitlenizle buluşmanız kolaylaşabilir.

İyi alan adları için yeni fırsat

Öte yandan yeni girişimler ya da kişisel web
sitelerine iyi bir isim bulmak için Nokta İstanbul
bakir bir alan sunuyor. .com ve .net gibi uzantılarda istediğiniz alan adını boş bulabilmek neredeyse imkansız. İstanbul uzantıları ise bunun
için bulunmaz bir kaynak. Bu nedenle Nokta
İstanbul yeni girişimlerin ya da kişisel web sitelerinin dijital dünyada iyi bir isimle var olabilmeleri
için ciddi bir fırsat sunuyor.
.ist ve .istanbul uzantılı alan adı kayıt
işlemlerinizi Türkiye'nin en uygun fiyatı ile
sunan Natro üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
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MÜSİAD "Gelecekte Teknoloji Raporu’nu Açıkladı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu, “Gelecekte
İş Yapmak” mottosuyla hazırladığı “Gelecekte Teknoloji Raporu”nu açıkladı. Türkiye’nin öde
gelen firmalarının Bilgi Sistemleri Grup Başkanları (CIO)’ların da katıldığı bir basın toplantısı ile
“Gelecekte Teknoloji Raporu’na ilişkin açıklama yapıldı.

Amaçlarının, dijital dönüşümün şekillendirdiği
yeni dünyayı, yeni iş modellerini, yeni pazarları, sektörleri ve bunların gelecekteki etkilerini
kavramak olduğunu açıklayan, MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Başkanı İhsan Taşer’in
yapmış olduğu açıklamada; “Bununla birlikte
dönüşümün, etik ilkeler çerçevesinde, toplumun
refah ve huzurunu artırıcı şekilde yönlendirmek
ve insan merkezli olmasını sağlamak.
Bunun için ilk olarak, milli gelir içerisindeki
Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 3’e çıkarılmalı.
Devletin inovasyona dayalı bilgi teknolojileri vizyonu, bürokrasiden başlayarak tüm paydaşlara
yaygınlaştırılmalı ve kültür haline dönüştürülmelidir.” ifadelerine yer verdi. Bulut, mobil, büyük veri
teknolojileri ve gelişen sosyal ağların dünyada

22

dijital dönüşümü tetiklediğini ifade eden Taşer;
“Deneyimden önce meziyete dayalı nitelikli insan
kıymetleri, yöneticilik yerine adil liderlik önem
kazanıyor. Doğru insanların ürettiği doğru fikirler
öne çıkıyor. Fason üretim yerini yeni ve kaliteli
ürüne bırakıyor ve de müşteri odaklı olmak ile
müşteri değeri oluşturmak, olmazsa olmaz hale
geliyor. Sanayi 4.0, siber güvenlik, nesnelerin
interneti, mesh altyapılar, 3-B yazıcılar, derin
öğrenme, yeni tip sensörler dijital çağın kavramlarıdır.
Bu kavramlar, telekomu, ulaşımı, eğitimi,
sağlığı, enerjiyi, e-ticareti ve e-devleti yeniden
şekillendirecek. 'Ben' değil 'Biz' ekonomisine
vurgu yapan, platform tabanlı çözümler ön plana
çıkacak.” açıklamasında bulundu.

ICANN, İstanbul'daki İlk Açık Hava Etkinliğini Düzenledi
ICANN İstanbul merkez ofisi, 22 Nisan'da
açılışa özel bir açık hava etkinliğini düzenledi. ICANN İstanbul ofisi; Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika'nın (AODA) merkez ofisi niteliğinde
çalışmalarını sürdürmekte. İlk açık hava
etkinliğinde katılımcılar, Türkiye'de bulunan
yazmanlar ve tescil merkezi operatörlerden
oluştu. Bölgedeki sekiz yazmandan altısı ve tescil merkezi operatörlerinin her ikisi de etkinliğe
katıldı.

• .ist ve .istanbul üzerinde ikinci düzey alan
adlarının genel olarak ulaşılabilirliği.

Önemli konu başlıklarına aşağıdakiler de
dahil oldu:
• Türkiye'deki iş koşulları hakkında güncel
bilgiler
• Yükselmekte olan küresel rekabet ortamında
Türk alan adı sektörünün rekabet gücü ve
erişkinliği
• Türkiye'nin AODA bölgesindeki konumundan
doğan fırsatlar
• .ist ve .istanbul alan adı alma dönemi
hakkında güncel bilgiler

Katılımcılar; Küresel Alan Adları Bölümü
(GDD) Sektör Zirvesi ve Orta Doğu ve Türk Alan
Adı Sistemi (DNS) Forum faaliyetleri gibi gelecek
etkinlikler hakkında da bilgi edindiler.

Ayrıca katılımcıların, ICANN çalışanları ile
birebir tartışma yapma ve bilgi paylaşımında
bulunma şansı da oldu. ICANN çalışanları;
katılımcıları, politika geliştirme konusunda daha
büyük bir rol üstlenmeleri ve Tescil Merkezleri
Paydaş Grubu ve Yazman Paydaş Grubu'na
katılmaları için teşvik etti.

ICANN, böyle buluşmaların meslektaş
düzeyinde bilgi aktarımı yapılmasını sağladığına
ve ICANN faaliyetleri hakkında topluluğa güncel
bilgi verme fırsatı sunduğuna inandığını açıkladı
ve bir sonraki buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

23

Akamai; Global IPv6 Kullanım Oranlarını Yayınlandı
Henüz ülkemizde önemli bir
gelişme kaydedilmeyen IPv6 hakkında
dünya genelinde kullanım ve geçiş
istatistiklerini inceledik. Akamai’nin
yaptığı sıralamada ülkelerin IPv6
kullanım oranlarına göre yapılan
sıralamada Türkiye %0.0 oran ile
99. sırada yer alıyor. Sıralamada
Türkiye’yi Filipinler, Kosta Rika ve
Kenya takip ediyor. 263 ülkenin yer
aldığı sıralamada, ilk beş şu şekilde
listeleniyor;
1.
2.
3.
4.
5.

%41.8 – Belçika
%25.8 – İsviçre
%25.1 – Almanya
%24.4 – Yunanistan
%22.7 – Portekiz

İlgili sıralamayı tam liste halinde
görüntülemek için tıklayınız.
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Startup İstanbul Final Etkinliği Wolkswagen Arena’da!
Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı
ve erken aşama yatırımcısı Etohum’un düzenlediği Startup İstanbul, bu yıl 6-10 Ekim tarihleri
arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin kapanışı
ise Volkswagen Arena’da yapılacak. ABD,
Avrupa ve Asya’dan gelen yüzlerce girişimci ve
yatırımcı Startup İstanbul çatısı altında buluşacak. Avrasya bölgesinin en önemli yeni dijital
ekonomi etkinliğinde yer alarak dünyanın dört
bir yanından gelen yenilikçi girişimleri ve yeni
ekonominin vizyoner isimlerini yakından tanıma
fırsatını siz de yakalayabilirsiniz.
İçerisinden çıkardığı yeni internet girişimleri
ve internet sektörünün geleceğine yön veren
konuşmacılarıyla geçtiğimiz üç yıla damgasını
vuran ve birçok uluslararası kuruluş tarafından

Avrasya bölgesinin en önemli yeni dijital ekonomi etkinliklerinden biri olarak gösterilen Startup
İstanbul bu yıl dördüncü kez dünyanın en önemli
internet vizyonerlerini bir araya getiriyor.
6 Ekim Perşembe günü başlayacak olan etkinlikte girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri
bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşırken bu
ekosistemin daha da gelişmesi için yeni çözüm
önerileri de ortaya konulacak. 10 Ekim Pazartesi
günü Volkswagen Arena’da muhteşem bir final
ile son bulacak Startup İstanbul’a katılmak, ekosistemde yarattıkları farklarla öne çıkan isimleri
bizzat yerinde dinlemek ve speed networking
seansına katılarak iş ağınızı genişletmek için tek
yapmanız gereken, http://startupistanbul.com/register adresi üzerinden kaydınızı yaptırmak.
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Hosting Festivali Etkinliği İstanbul'da Gerçekleştirildi
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Hosting sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olan ve hem sektör yöneticilerini
hem de son kullanıcıları bir araya getirerek,
sektörün gelişimine katkı sağlayan Hosting
Festivali 16 Nisan'da İstanbul Levent’te bulunan
Wyndham Grand Otel’de gerçekleştirildi. Etkinliğin moderatörlüğünü Natro Hosting Pazarlama
Yönetmeni Burkay Yapağcıoğlu gerçekleştirdi.

oyun pazarında Türkiye’nin 16. sırada olduğunu
belirtti. Mobil trafik, bulut servisleri, IT sektörünün
personel ihtiyaçları, veri depolama ve e-ticaret
sektörünün genel durumuna da değinen Saraç,
son olarak dünya hosting pazarından daha fazla
pay alınması için; planlama, kurumsallık, reklam,
insan kaynakları, eğitim ve ürün geliştirmenin ne
derece önemli olduğunun altını çizdi.

Etkinlik Selçuk Saraç’ın “Her Şey Hosting”
isimli açılış konuşması ile başladı. Hosting’in
güncel yaşantımızdaki önemine dikkat çeken
Saraç, kendi hazırlamış olduğu rapora göre
Türkiye’de 1 milyon 570 bin alan adı olduğunu
belirtti. Dünyada hosting hizmetlerinde trendin
cloud hizmetlerine doğru yönlendiğini ve hazır
uygulamaların çok fazla önemsenmeye başlandığını ifade etti. 2015 yılında sektör hacminin
600 milyon dolar seviyesine çıktığını belirten
Saraç, dünyada 465 milyon dolar hacme sahip

İkinci oturumda, HP EMEA İş Geliştirme
Direktörü Robert Stroomberg, HP’nin dünya
üzerindeki partnerleri, gelecek planları, bulut
sektörünün son durumu ve verilerin daha sağlıklı
depolanması için HP’nin yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Özellikle bulut bilişim konusunun ön
planda olduğu etkinlikte, Microsoft Azure Strateji
Partneri Bülent Sezgin’de Microsoft tarafından sunulan bulut bilişim hizmetlerine değindi.
Microsft’un Hibrid Bulut hizmetinin yanı sıra en
büyük silahının Azure Stack olduğunu açıkladı.

Verilen kahve arasından sonra herkesin
büyük merakla beklediği cPanel sunumu başladı.
cPanel SEO’su Nick Koston ve İş Geliştirme
Direktörü Ken Power’ın gerçekleştirdiği sunumda
cPanel versiyon 5.6’ya geçildiği ve bunanla birlikte; SSL, sunucu taşıma, e-mail yapılandırma
ve MySQL konularında bir çok yenilik yapıldığı
açıklandı. Bunların dışında cPanel için alt
kullanıcı oluşturma ve Easyapache 4 ‘te multi
PHP seçeneğinin de geldiği belirtildi.
cPanel sunumu ile aynı anda farklı bir salonda BGA’nın Kurucusu Huzeyfe Önal, kişisel bilgi
güvenliği konusunda tehlikelerin neler olduğu
ve ne gibi önlemlerin alınabileceğine dair bilgiler
aktardı.

hosting sektörü için öneminden bahsetti. Vernode Kucusu Emre Savaş, RIPE ve IPv4 – IPv6
İşlemleri konusunda, IP alımının avantajları ve
dezavantajları konusunda bilgiler aktardı.
Kapanış konuşmasını yapan Radore Kurucusu Kubilay Yılmaz, bir şehir efsanesine
dönüştüğünü belirttiği Tier sertifikaları hakkında
bilgiler aktardı.
Ayrıca Hosting Dergi ve Hosting TV ekibi
de her etkinlikte olduğu gibi Hosting Festivali
2016'da da sektörün önde gelen isimleri ile röportajlar gerçekleştirdi.

Bilişim sektörünün tanınan simalarından
Sertel Şıracı’da Hosting Festivali’ne konuşmacı
olarak katılan isimlerdendi. Hosting sektöründe
hukiki süreçleri anlatan Şıracı; “verilen hosting hizmetlerinde, yedekleme, ödeme, siber
saldırılar ve mail gönderimleri ile ilgili hangi
maddelerin olması gerektiği konusunda bilgiler
aktardı. Ayrıca, içeriklerin kaldırılabilmesi konusunda web sitesi sahibinin mahkeme kararının
isteyebileceği ve resmi yazı geldiğinde içeriğin
kaldırılabileceğini belirtti.
Diğer oturumlarda NGX Storage – CEO’su
Beyhan Çalışkan SSD ve flash disklerin hosting dünyasına etkilerini anlatırken, R10.net’in
sahibi Coşkun Çetin; R10 ve sosyal medyanın
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Türkiye'nin Siber Saldırılara Karşı İlk Füzyon Merkezi Açıldı
Son dönemlerde yaşanan ve hem kamu
kurumları hem de özel sektörü olumsuz yönde
etkileyen siber saldırılara karşı önceden haber
veren Türkiye’nin ilk siber Füzyon Merkezi 17
Mayıs’ta Ankara’da açıldı.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret
A.Ş. tarafından ülkemize kazandırılan Siber
Füzyon Merkezi’nin açılışı Savunma Sanayii
Müsteşarı İsmail Demir ve STM Genel Müdürü
Davut Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Siber
saldırıları gerçekleşmeden önce haber veren bu
sistem ile birlikte Türkiye siber güvenlik alanında
önemli bir güce kavuşmuş oldu.
Siber Füzyon Merkezi’nin açılışını yapan
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir;
“Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Siber Füzyon Merkezi’yle Türkiye, siber güvenlik
konusunda önemli bir güce kavuştu. Dünyada
ülkelerin güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlardan biri, siber saldırılar. Siber saldırıları
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gerçekleşmesinden önce analiz etmek, önüne
geçebilmek kritik bir öneme sahip. Bugün bunun
için büyük bir adım atıldı” dedi.
Her geçen gün sayıları artan ve kullanılan
yöntem anlamında boyut değiştiren siber tehditleri, klasik yöntemlerle tespit etmenin imkansız
hale geldiğini belirten STM Genel Müdür Davut
Yılmaz; “Saldırı olmadan haberdar olmak ve
buna göre otomatik olarak savunma kurgusunu oluşturmak, yani reaktif değil, proaktif bir
yaklaşım göstermek gerekiyor.
Bugün kullanıma açtığımız siber füzyon
merkezi, bu yeni nesil siber güvenlik anlayışının
bir ürünü ve ülkemiz için her anlamda pek çok
ilki bünyesinde barındırıyor.
Çok farklı disiplinleri bir araya getiren ve
tamamen bizim geliştirdiğimiz yapay zeka
mekanizmalarıyla çalışan bu merkezin ülkemize
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye'de Yayın Yapan En Değerli Haber Siteleri Açıklandı
Webtures’in SEO Web Ölçümleme Sistemi’ne
göre haber sitelerinin piyasa değerleri belirlendi!
Milliyet ve Hürriyet en değerli haber siteleri
olarak öne çıkarken Sabah 3. sırada ve Haberler.com da 4. sırada yer alıyor.
Site Adı
Milliyet.com.tr
Hurriyet.com.tr
Sabah.com.tr
Haberler.com
Mynet.com
Haber7.com
Haberturk.com
Internethaber.com
Yenisafak.com
Ensonhaber.com
Sozcu.com.tr
Gazetevatan.com

SEO Değeri
21.645.057
17.932.243
8.654.987
7.247.019
5.122.458
1.766.660
1.541.226
853.249
780.444
702.548
499.057
469.829

Bu veriler ışığında Mynet’in haber sitesine dönüşünü doğru bir strateji olarak

değerlendirebiliriz. Domain gücünü kullanarak
rekabetçi sektörün içinde 5. sırada yerini almış
durumda.
Yapılan hesaplamalara göre; sıfırdan
oluşturulacak bir haber sitesinin SEO gücü
olarak Milliyet ile aynı seviyeye gelmesi için
yaklaşık 22 milyon TL tutarında bir SEO yatırımı
gerekecektir.
Webtures’in özel olarak geliştirdiği SEO Web
Ölçümleme Sistemi ile; organik trafik kaynağı,
anahtar kelime sayısı, rekabet düzeyi ve tıklama
başı reklam maliyeti gibi birçok kriter üzerinden
yapılan hesaplama ile web sitelerinin SEO kapasitesinin maliyeti hesaplanmaktadır.
*Bu araştırmada haber sitelerinin; marka,
yazılım altyapısı, sosyal medya ve diğer
faaliyetlerine ilişkin değerleri göz önünde
bulundurulmamıştır.
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Siber Saldırılara Karşı Güvenlik Uzmanları Yetişiyor!
Artan siber saldırılar, bilgi güvenliği konusunda yetişmiş insan kaynağı gereksinimini ortaya
çıkarıyor. Önümüzdeki yıllarda 20.000’den fazla siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyacağız.

Yaşanan siber olaylar arasında 50 Milyon
kimlik bilgisinin İnternet üzerinden dağıtılması,
siber güvenlik noktasında ülke olarak doğru
adımlar atmamız gerektiğini ve siber güvenlik
alanında nitelikli uzman yetiştirme eksikliğimizi
gözler önüne seriyor.

Türkiye tarihinin en büyük ve en kapsamlı
siber saldırıları ile karşı karşıyayız!

Son birkaç yılda Türkiye tarihinin en büyük ve
kapsamlı siber saldırıları ile karşı karşıya geldik. Siber saldırganlar, DDoS olarak tanımlanan
dağıtık bir şekilde farklı lokasyon ve IP adresleri kullanarak .com.tr alan adlarını devre dışı
bırakmaya çalışmıştı. Bankacılık sistemlerinden
kurumlara kadar birçok dijital platformda aksamalar ve sorunlar yaşandı. Diğer bir yandan da
50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini ifşa ederek
vatandaşlarımız dolandırıcılara karşı savunmasız
bırakılıyor.
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Bu tarz saldırılar ilk ve son değil, daha büyük
saldırılarla da karşı karşıya kalacağız.

Ülkemizde Siber Güvenlik ile ilgili nitelikli
eleman yetiştirme potansiyeli sadece %1 seviyesindedir.
Bu alandaki insan kaynağı eksikliğini gidermek ve ülkemizin “Ulusal Siber Güvenlik vizyonunun” tamamlanmasına destek olmak amacı ile
siber güvenlik uzmanları yetiştirmek zorundayız.

Geleceğin Siber Güvenlik Uzmanları Yetişiyor!
Siber güvenlik alanında teknik çalışmalar
yürüten, üretmeyi ve projeler geliştirmeyi hedefleyen Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ, 2011 yılından
beri sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği Siber Güvenlik Kamp’larının 7.sini, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliği ile hayata
geçirecek.

BGA Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ, ülkemizin
“Ulusal Siber Güvenlik vizyonunun” tamamlanmasına destek olmak amacı ile, Siber Güvenlik
Kamp’larında Siber Güvenlik sektörüne uzman
yetiştiriyor.
Siber Güvenlik Kampı’na katılacak olan
üniversite öğrencileri, Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ’nin tecrübeli eğitmenleri ve sektörün önde
gelen Siber Güvenlik Uzmanları’ndan 7 gün
süreyle ücretsiz olarak özel eğitim alacaklar.
Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ Siber Güvenlik
alanında kariyer yapmak ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencilerini İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleşecek
olan Siber Güvenlik Yaz Kampı’na davet ediyor.
Bu alandaki insan gücü ihtiyacını karşılamak
ve sektöre uzman personeller yetiştirmek amacı
ile gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kamplar’ına
katılmaya hak kazanan öğrencilerin tüm masrafları, Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ tarafından
karşılanacak.

gereksinimini karşılamak amacı ile yapılan Siber
Güvenlik Kamp’larına yoğun bir ilgi gösterildiğini
belirtiyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek olan
2016 Siber Güvenlik Yaz Kampı’na üniversitelerin
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora
programlarında öğrenimleri devam eden kişiler
kabul edilecektir.
Kampa katılmaya hak kazanan öğrencilerin
konaklama, yeme, içme, eğitim ve diğer giderleri
Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ tarafından karşılanacaktır.
Kamp, başvurular ve sorularınız ile ilgili daha
fazla bilgi almak için www.SiberKamp.org adresini
ziyaret edebilir, eğitmen ve destekleyen firmalar
hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Başvuru adresi: https://siberkamp.eventbrite.com

Hacking, bilgi güvenliği, zafiyet tarama,
zararlı yazılım analizi, mobil güvenlik, DDOS
saldırılarına karşı doğru savunma gibi birçok
konuda eğitim alacak olan Siber Güvenlik Yaz
Kamp’ı öğrencileri, eğitici ve öğretici CTF yarışmaları sayesinde takım çalışması yeteneklerini
de arttıracak ve öğrenmiş oldukları bilgileri
pekiştirebilecekler.
Siber Güvenlik Yaz Kampı’na katılıma hak
kazanan öğrenciler, bilgi güvenliği alanında
deneyim sahibi akademisyenler, kamu ve özel
sektör yöneticileri ile de bir araya gelerek bu
alanındaki kariyer fırsatları konusunda da bilgi
sahibi olacaklar.
BGA Bilgi Güvenliği Akademisi Yönetici
Ortağı ve Siber Güvenlik Uzmanı Ozan Uçar
“Gerçekleştirmiş olduğumuz Siber Güvenlik
Kamp’larına bugüne kadar 20.000’den fazla
başvuru yapıldı. Bu başvurular sonucunda
250’den fazla öğrenci Siber Güvenlik uzmanlarımız tarafından yetiştirildi ve sektöre kazandırıldı” açıklaması ile, sektördeki nitelikli uzman

31

WHM/CPANEL VERSİYON 56 İLE GELEN

YENİ ÖZELLİKLER VE GELİŞTİRMELER
kerem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kemirhan88

WHM/cPanel linux tabanlı sunucular için şüphesiz en çok kullanılan
ve en stabil çalışan yönetim panelleri arasında gelmektedir. Ücretli bir yönetim paneli olan cPanel verilen ücretin hakkını vermek
için sürekli olarak yazılımı geliştirmekte ve bizim sunucu üzerinde
yapacağımız işlemleri minimuma indirmek için yenilikler getirmektedir. Versiyon 56 ile beraber gelen yenilikleri bu yazımda sizlerle
paylaşacağım.

Kerem EMİRHAN
Natro Web Hosting
2.Seviye Sunucu
Destek Uzmanı

SSL Wizard

cPanel üzerinde SSL kurulumu
normal şartlarda zor olmamakla
beraber bilmeyen bir kişi için zaman alabilecek bir durumdur.
Cpanel yazılımcıları yönetim paneli arayüzüne SSL/TLS Wizard
ekleyerek ssl kurulum işlemini
artık minimuma indirmekteler.
SSL almak istediğiniz alan
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adınızın cPanel'ine erişim sağladıktan sonra SSL/TLS Wizard'a erişim
sağlayıp alan adınızı seçtikten
sonra almak istediğiniz ssl tercihini
yaparak ssl satın alma işlemini kolay bir şekilde yapabilmektesiniz.
Bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde ssl sertifikası alıp alan adınıza
kurulum işlemi gerçekleştirmiş
bulunmaktasınız.

Site Publisher

Belki de Versiyon 56 ile gelen en büyük özellik Site Publisher özelliği diyebiliriz. cPanel artık
sadece bir hosting yönetim paneli olmaktan
ötesine geçmeyi hedeflediğini, bu özellik ile bize
göstermiş oldu aslında.
Site Publisher'ı kullanmak için cPanel 'e
giriş yaptığınızda en üstte yeni bir menü olarak
eklendiğini görebilirsiniz. Bu sayede Site Publi-

sher ile artık kendinize basit web siteleri oluşturabilmektesiniz.
Cpanel üzerinde Site Publisher menüsüne
erişim sağladıktan sonra karşınıza şimdilik 3
adet seçenek hazır şablon çıkmakta. İlerleyen
dönemde bu şablon seçeneklerinin artacağını öngörüyorum. Alan adı seçeneğini geçtikten sonra
aşağıdaki 3 seçenekten birini seçerek bir sonraki
adıma ilerliyoruz.
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3 Hazır şablondan birini seçtikten sonra şablonda görülmesini istediğimiz kişisel yada firma
bilgilerimizi girerek sitemizi şekillendirebiliyoruz.
Bu alana ad-soyad, sosyal medya bilgilerinizi,
google analytics kodunuzu ve adres bilgileri gibi

bilgilerinizi yazabilmektesiniz. Gerekli bilgilerinizi
girdikten sonra “Publish” butonuna tıkladığınızda
web sayfanız artık hazır durumdadır. Bu özellik
ile artık kendi sayfanızı Site Publisher ile hazırlayabilirsiniz.

Transfer Tool

host hesaplarına addon domain yani takma ad
ekleyerek 1 hosting hesabının 1’den fazla alan
adında çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Önceden ana domaine ihtiyacınız kalmayıp hostunuzu
sildiğinizde içerisinde tanımlı tüm addon domain
bağlantıları silinip yeniden host hesabı açmanız
gerekiyordu.

Aslında bu özellik WHM üzerinde önceden
de bulunan ve oldukça yararlı bir tooldur. Sunucular arası web sitelerinizi Transfer Tool ile
taşıyarak büyük bir yükten bu tool ile kurtulmaktasınız.
Cpanel yazılımcıları Transfer Tool'u geliştirerek artık http.conf ve exim.conf dosyalarını
da sunucular arası taşıyarak diğer sunucunuz
üzerindeki Apache ve Exim yapılandırmanızı
yeni sunucunuza aktrabilmektedir. Bu özellik sayesinde artık yeni bir sunucuya geçiş yapmanız
durumunda Apache ve Exim yapılandırması için
ekstra bir vakit ayırmanıza gerek kalmayacaktır.

Convert Addon Domain to Account

WHM panel üzerinde açmış olduğunuz
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Versiyon 56 ile beraber WHM panel üzerinden
eklediğiniz addon domainleri ana hesap olarak
tanımlayabilmektesiniz.
Bu özellik ile artık ana domaine ihtiyacınız kalmasa bile WHM panelde bulunan “Convert Addon
Domain to Account” linkine erişim sağlayıp istediğiniz addon domaini ana hesap olarak değiştirebilir ve addon domain üzerinde herhangi bir
kesinti olmadan çalışmasına devam edebilirsiniz.

KISA

KISA

cPanel Önümüzdeki Yıl 20 Yaşına Giriyor!
Bundan 19 yıl önce, 1997 yılında evinde cPanel'i
geliştirmeye başlayan Nick KOSTON, 2002 yılında ilk
çalışanını işe aldı. 2004 yılına gelindiğinde ise Houston,
Texas'a taşınarak buradaki fırsatlardan ve yeteneklerden
faydalanmayı hedefleyen cPanel, 2009 yılında hızla süren
büyümesini karşılayabilmek için ofisini büyüttü. 2015
yılına gelindiğinde ise 300'den fazla çalışanı ile dünyanın
en çok kullanılan kontrol panellerinden birisiydi.

VERİ MERKEZLERİ, MÜŞTERİ SUNUCU
TRAFİKLERİNİ KAYDETMEK ZORUNDA MI?
d.uzgur@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/diggyen

İnterneti düzenleyen yasaların ve yönetmeliklerin değiştirilmesi ile
birlikte erişimin kısıtlanmasından, internet trafiğinin takip edilmesine birçok konuda değişiklikler gündeme gelmekte. İnterneti
sağlayanlar (servis sağlayıcılar) ve kullananlar yönünden yapılan bu
düzenlemelerde veri merkezi hizmetine yönelik bir değerlendirme
yapılmamış olması nedeniyle de veri merkezi sektörü değişimlerden
olumsuz etkilenebilmektedir.

Dağhan UZGUR
DGN Teknoloji, CEO

İnternet kullanıcılarının tüm
trafiklerinin loglanmasını amaçlanan bir düzenleme daha sonraları
Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmiş olsa da sunucular
ile kullanıcılar arasındaki trafiğin
saklanıp saklanamayacağı konusunda belirsizlikler devam etmektedir.
Yer sağlayıcılar ve veri merkezleri açısından konuyu Avukat
Dr. Cankat Taşkın ile birlikte in-
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celeyerek,geçerli kanun ve yönetmeliklere göre bir değerlendirme
hazırladık.

5651’e göre kim kimdir?

Bilindiği üzere 5651 sayılı kanun
içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı,
erişim sağlayıcı ve toplu kullanım
sağlayıcıların yükümlülük ve
sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer
ve erişim sağlayıcıları üzerinden
mücadeleye ilişkin esas ve usulleri

Buna göre 5651 Sayılı Kanun’un 2/m maddesinde Yer sağlayıcı; İnternete açık hizmet ve
içerikleri barındıran sistemleri sağlayan/işleten
gerçek veya tüzel kişilerdir. Erişim sağlayıcı
(İnternet servis sağlayıcı); Kurduğu kablolu/
kablosuz sistemler, ADSL, fiberoptik, 3G vb.
teknolojilerle internete erişim olanağı sağlayan
gerçek veya tüzel kişilerdir.
Bu tanıma bağlı olarak, 5651 Sayılı Kanun’un
5. maddesinde (ve Faaliyet Yönetmeliği 7/1a maddesinde: İnternet Ortamında Yapılan
yayınların Düzenlenmesine Dair usul ve Esaslar Hk Yönetmelik, 30.11.2007 T 26716 Sayılı
RG) yer sağlayıcının sorumluluğu şu ifadelerle
belirtilmiştir: “5651 SK md 5: Yer sağlayıcı, yer
sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka
aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını
araştırmakla yükümlü değildir. Yer sağlayıcı, yer
sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla,
bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre
haberdar edilmesi halinde hukuka aykırı içeriği
yayından kaldırmakla yükümlüdür.”
Faaliyet Yönetmeliği madde 7/1-a’ya göre yer
sağlayıcının sorumluluğu benzeri biçimde ifade
edilmiş ve “Yer sağladığı hukuka aykırı içerikten,
ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kal-

mak kaydıyla, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre Başkanlık, adli makamlar veya
hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar
edilmesi halinde hukuka aykırı içeriği yayından
kaldırmakla yükümlüdür.” denmiştir.
Bir yönüyle hosting hizmeti; “İnternet sağlayan operatörlerin sunduğu internet aboneliği
hizmetinin, web siteleri için hazırlanmış ve onların internete erişimlerini sağlayan halidir. Yani,
kullanıcılara sunulan internet aboneliğinin web
sitelerine sunulmuş teknik nitelikli şeklidir.” olarak
açıklanabilir.
Veri merkezi(datacenter) açısından ise sunucu kiralama veya barındırma hizmeti verilmesi yönünden ilgili hizmeti sunan şirket ücreti
karşılığında bir fiziksel barındırma faliyetini
yürütmektedir. Şirketin verdiği hizmet aslında;
şifresi veya anahtarı müşteride olacak şekilde bir
kasanın fiziksel olarak barındırılmasına benzetilebilir. Müşteriler bu şifreli kasa içinde verilerini
saklamaktadır. Kiralanan bu kasanın şifresi ve
anahtarı sadece hizmeti kiralayan kişide bulunmaktadır. Veri merkezi işletmecisi kasanın içinde
ne olduğundan veya bu kişilerin ne tür faaliyetler
içinde olduğu hakkında bir bilgi sahibi olmadığı
gibi bu kişilerin faaliyetlerinden onu sorumlu tutmaya kalkmak da anlamlı ve hukuki değildir.
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Veri merkezi yönünden müşteri sunucusu ile
istemci arasına girerek tüm trafiğin saklanması mümkün değildir.
Yayınlanan içeriklerden sorumluluğu bulunmayan veri merkezleri açısından yine bu sunucuların dış dünya ile kurduğu iletişimin takibi
de mümkün olamamaktadır. Buna göre hizmeti
sunan şirketler ilgili sunucu hizmetini ücreti
karşılığı alarak yayın yapanların tüm iletişim bilgilerini saklamakta ve talep edilmesi durumunda
sunabilmektedirler.

1- Teknik İmkanlar

Veri merkezi barındırdığı sunucu sayısı ve
yönettiği internet kapasitesi açısından sunucuya
doğru gerçekleşen tüm iletişimin bir kopyasının
alınarak depolanması mevcut teknik imkanlar
için zorlayıcıdır. Bu tip bir işlemin yapılması
istenmesi durumunda kopyalanan trafik bilgilerinin 1 yıl boyunca yazılacağı disk kapasitesi
barındırılan sunucu sayısı ve trafik ile doğru
orantılı olarak maddi olarak erişilebilecek seviyenin üzerindedir. Bu durum hizmet maliyetlerini
arttıracaktır. Yine Sunucular ile internet kullanıcıları arasında kurulan güvenli erişimin şifresinin
kırılmak sureti ile takibi teknik olarak mümkün
değildir.

2- Hukiki Engeller

5651 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 6518
Sayılı Kanun’un 88’nci maddesi ile 6.2.2014
tarihinde değiştirilen 3’üncü fıkrası şöyledir: “Yer
sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik
bilgilerini 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak
üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar
saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.”
5651 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 6518
Sayılı Kanun’un 88’nci maddesi ile 6.2.2014
tarihinde değiştirilen 4’üncü fıkrası şöyledir: “Yer
sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine
göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri
itibarıyla farklılaştırılabilirler”
5651 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 6518
Sayılı Kanun’un 88’nci maddesi ile 6.2.2014
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tarihinde değiştirilen 5’inci fıkrası şöyledir: “Yer
sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep
edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve
Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.” hükmünü, 5651 Sayılı Kanun’un 5’inci
maddesinin 6518 Sayılı Kanun’un 88’nci maddesi
ile 6.2.2014 tarihinde değiştirilen 6’ncı fıkrası
şöyledir: “Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine
getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık
tarafından 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk
Lirası’na kadar idari para cezası verilir”
Şunu önemle ifade etmek gerekir ki yukarıda
bahsedilen 5651 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 5 ‘inci fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin
8.12.2015 T., 2014/87 E.; 2015/112 K sayılı kararı
ile İPTAL edilmiş; iptal kararı 28.01.2016 T ve
29607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup;
iptal hükmünün 1 yıl sonra yürürlüğe gireceği
ifade edilmiştir. Şu halde, bu fıkra 28.01.2017 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkacaktır. (Ancak aynı
kararla maddenin 3,4 ve 6 numaralı fıkralarının
iptal istemi reddedilmiştir)

5651 Sayılı Kanun’un 6’nci maddesinin 6518
Sayılı Kanun’un 89’uncu maddesi ile 6.2.2014
tarihinde değiştirilen 1’inci fıkrasına eklenen ç
bendi şöyledir: “Erişimi engelleme kararı verilen
yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını
engelleyici tedbirleri almakla ve Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa
teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri
almakla, yükümlüdür”
(Bu bendin iptal istemi Anayasa Mahkemesi’nin 8.12.2015 T., 2014/87 E.; 2015/112 K
sayılı kararı ile reddedilmiştir)
5651 Sayılı Kanun’un 6’nci maddesinin 6518
Sayılı Kanun’un 89’uncu maddesi ile 6.2.2014
tarihinde değiştirilen 1’inci fıkrasına eklenen d
bendi ise şöyledir: “Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla”
yükümlüdür.”
(Bu bent Anayasa Mahkemesi’nin 8.12.2015
T., 2014/87 E.; 2015/112 K sayılı kararı ile İPTAL
edilmiş olup; iptal kararı 28.01.2016 T ve 29607
sayılı Resmi Gazete2de yayınlanmış olup; iptal
hükmünün 1 yıl sonra yürürlüğe gireceği ifade
edilmiştir. Şu halde, bu fıkra 28.01.2017 tarihi
itibarıyla yürürlükten kalkacaktır)

Bilişim sistemlerine girmeksizin teknik
araçlarla hukuka aykırı olarak izleme yapan(dinleyen) kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılacak.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243’üncü
maddesine 24.3.2016 tarih ve 6698 Sayılı
Kanun’un 30’uncu maddesi ile 4 numaralı şu
fıkra eklenmiştir: “Bir bilişim sisteminin kendi
içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik
araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Buna göre, bir sunucuya internet erişimi
sağlamaktan ibaret bir hizmetin sunucu ile
internet kullanıcısı arasındaki trafiğin, dinlemesi
ve kayıt edilmesi TCK madde 243/4 gereğince
suçtur. Bahsedilen yasa değişikliği, 7.4.2016

T ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak
yürürlüğe girmiş olduğundan, iki kişi arasındaki
internet trafiğinin trafiğin dinlenmesi hukuken
mümkün değildir. Ancak yasada açık bir düzenleme bulunmadığı için tartışmalı olmakla birlikte;
iki kişi arasındaki internet trafiğinin izlenmesi için
mahkeme kararı gerektiğini ifade etmek gerekir.
Yukarıda değinilen 5651 Sayılı Kanun’un 5’inci
maddesinin 2’nci fıkrasına göre yer sağlayıcıya
yapılacak bildirime rağmen, yer sağlayıcının teknik olarak imkan bulunsa dahi TCK 243/4 hükmü
karşısında ancak hakim/mahkeme kararı ile iki
kişi arasındaki internet trafiğine ilişkin bilgileri
verebilmesi mümkündür.
Aksi yöndeki uygulama hem kolluk birimlerini
hem de yer sağlayıcıları ceza ve tazminat hukuku
anlamında sorumlu kılacaktır.

Tüm bu düzenlemeler doğrultusunda trafiğin
kayıt altına alınması mümkün olmamasına
karşın, sonraki düzenlemeler ile sürekli kayıt
yönünde alınacak herhangi bir karar, sektörün
güvenirliğine de büyük darbe vuracaktır.
Veri merkezlerinin tüm dünyaya hizmet verdiği
düşünüldüğünde başka bir ülkedeki kullanıcının
Türkiye’den hizmet aldığı için iletişiminin dinlenmesini istemeyeceği bir gerçektir.
Bulut teknolojileri ile verilerini her geçen gün
daha fazla olarak internet bulutuna taşıyan yerel
kullanıcılar açısından da sürekli takip altında
olunduğunun bilinmesi bu verilerin yurtdışı noktalarda depolanmasına sebep olacak ve stratejik
kayıplara sebebiyet verebilecektir.
Tüm trafiğin mahkeme kararı olmaksızın dinlenmesi ve depolanması aynı zamanda bu trafiğin
dışarı sızma risklerini de beraberinde getirecektir.
Mahkeme veya savcılık kararı olmadan istemci
ve sunucu arasına girerek kimi zaman şifreli(secure) özel trafiğin dinlenmesi etik olmayacağı
gibi bu dinleme sonucunda oluşan büyük verinin
saklanması konusunda işin teknik imkansızlık
boyutu da ayrı bir gerçektir.
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PROGRAMLAMAYA NASIL BAŞLANIR?
KAYNAKLAR VE YENİ BAŞLAYANLARA TAVSİYELER
mgokgoz@hostingdergi.com.tr

Mertcan GÖKGÖZ
Bilgi Teknolojileri
Uzman Yardımcısı

Programlamaya başlayacaksınız ama nasıl bir yol izleyeceğinizi
bilmiyorsunuz yada eğitim aldığınız kurumda tarafınıza böyle bir
ders verilecek ama ben dersi anlamam yada hobi olarak yapacağım
bu işi yapamam diye şüpheleniyor olabilirsiniz.Öncelikle programlamaya başlamak ciddi bir süreç özellikle daha önceden programlama ile uğraşmadıysanız ve matematik ile ingilizceden nefret eden
bir bireyseniz işiniz hele imkansıza yakındır. Ama olay aslında tamamen matematikde bitiyor işlem basamaklarını anlamak yapılacak
algoritmayı kafada tasarlayabilmek ve aşamalarını sırasıyla yapabilmek çok önemli matematik bilgisayar bilimi için herşeydir
matematik olmazsa olmazımızdır.

Algoritmalar neticesinde yeni
uygulamalar geliştirmek yada geliştirilmiş olan uygulamayı düzenleyebilmek veya yeni özellikler
kazandırabilme yeteneğidir.
Ekrana “Merhaba dünya”
yazdırmak ile programlamayı
öğrenmiş olmazsınız. Algoritma =
Programlama bu bağlamda sizin
yapacağınız en iyi şey algoritmaları tam olarak öğrenmektir.
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www.linkedin.com/mertcangokgoz

Programlamaya Hangi Dil ile
Başlamam Gerekiyor?

Tabiki İngilizce çünkü internetdeki tüm kaynaklar ingilizce herhangi
bir hata aldığınız zaman araştırma
yaptığınızda size türkçe kaynak
çıkmayacaktır.İngilizceyi öğrenmelisiniz yada translate uygulamaları
kullanarakda işinize yarayacak
kadar çevirisini yapmalısınız.Türkçe bir şekilde verilen kaynaklar ile
ilerleyebilmeniz mümkün değil.

Hangi Programlama Dili ile Başlamalıyım?

Programlamaya başlamak için size C dilini
veya Python dilini önerebilirim iki dil bir birinden
oldukça farklı ancak size oldukça faydalı olacak
birisi syntax bakımından oldukça kolayken birisi
oldukça katı kuralları vardır.Kafanızda ne yapacağınızı kararlaştırmış olsanızda bu iki dili de
öğrenmenizi tavsiye ederim.
İlk olarak C den başlayın internetdeki bir çok
eğitim setlerine ve yabancı kaynaklara bir göz
atın;
•
•
•
•
•

TutorialPoints - C
w3schools
Drexel Universitesi
LearnC
Dennis Ritchie C Kitabı

Daha Sonra Python öğrenmeye başlayabilirsiniz.Her iki dilide aynı anda öğrenmeye
çalışmayın yapısal olarak farklılık gösterdiği için
anlamakda sıkıntı yaşayacaksınızdır.O yüzden
C ile başlayıp işleri ilerlettikten sonra Python
programlama diline geçebilirsiniz.
•
•
•
•
•

İstihza
Python Doc
TutorialsPoint - Python
Learn Python
HardwayLearn

Ben bu iki dili önerdim diye bunlardan başlamak zorunda değilsiniz tabikide ama temel olarak
c öğrenmenizi şiddetle önereceğim.

Nasıl Çalışılır?

Programlamaya ilk başlayan birisi genelde
yaptığı şeylerden hoşlanmaz sıkıcı gelir yada
yapamadığı için bıkar ve bırakmak ister bu yanlış
bir davranıştır.Yılmadan algoritmanızı yazmanız
yada istediğiniz uygulamayı yapmaya başlamanız
gerekiyor korkmayın yapamayacaksınız ama bu
demek değildir ki üstesinden gelemeyeceksiniz
biraz araştırma biraz tanıdıklara sorma kitapları
kurcalama ile yapabileceksiniz.Herşeyden önce
çaba sarf etmeniz gerekiyor.Yılmadan yolunuza devam etmeniz gerekiyor.Düzenli bir şekilde
çalışmanız gerekiyor. Yani 1 gün çalıştınız tamam
ben bu dili biliyorum yaa artık şu dile geçeyim
diye bir kural yok o dilde ustalaşana kadar gerekiyorsa 6 ay boyunca veya 1 yıl o dilde kalın ve
temeliniz sağlam olsun bırakın diğer dilleri yoğunlaşın başladığınız dil ile belki sadece o dil konusunda uzmanlaşacaksınız ve hayatınız değişecek nereden biliyorsunuz?
Yazdığınız algoritmadan keyif alın toplama
işlemi yada basit bir hesap makinası yapmış olabilirsiniz ancak o yazdığınız kod sizin siz dünyaya
getirdiniz onun babası sizsiniz.Basit olabilir ama
kimse direk olarak büyük projeleri hazırlamadı
yada kütüphane yazmadı.
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Kendinize Sormanız Gereken Sorular
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgisayar nedir?
Algoritmalar nelerdir ne işe yarar?
Başladığım dil dünyada hala geçerli olarak kullanılıyor mu ?
Kullanmaya başlayacağım dil multi-platform bir dilmi tüm sistemlerde çalışıyor
mu ?
Googlede arama yaptığınızda işime yarayan materyaller bulabiliyormuyum ?
Başladığım dilin en son teknolojiler ile
uyumlumu?
Kullanmayı düşündüğünüz veritabanlarını
destekliyormu?
Ben bunların hepsinin üstesinden gelebilirmiyim ?
İş bulmak içinmi yoksa proje geliştirmek

Öğrenme Konusunda Yardımcı Platformlar
•
•
•
•
•
•
•
•
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Codecademy
Acikakademi
Sanalkurs
Projecteuler
Codeabbey
Lynda
Udemy
Codeschool

•
•
•

için mi ben bu dili öğreniyorum?
İlerleyen zamanlarda ne kadar para kazandırır ?
Programlama dilini tam olarak öğrenebilmişmiyim ?
İnsanlara faydalı ürünler sunabiliyormuyum?

IT Sektöründe Son Zamanlarda Popüler Olan
Diller(2015 Verilerine Göre Github ve Githut)

Yaptığım araştırmaya ve Github sitesinin
istatistiklerini yayınlayan Githut sitesinin verilerine
göre ilk 10 şu şekilde verilebilir.
Burada gözüken aslında insanların açık kaynak kodlu dillere daha çok yöneldiği ve multi-platform çalışanları tercih ettigi görülmekte.

•
•

Codeavangers
Udacity

Geliştirme Ortamı Oluşturmak

Yavaş yavaş geliştirme ortamınızı hazırlamanız gerekiyor.Ama bunu yaparken windows
kullanmayacaksınız çünkü windowsun geliştirme
ortamı tam bir fiyaskodur. Kesinlikle ve kesinlikle
size rahat bir ortam sunmayacaktır.

Kimi zaman kasmalar yapabilir geliştireceğiniz dilde sıkıntılar çıkartabilir(Bu dil C# değilse)
Sonuçta windowsdur bu herşey beklenir benim
sizden ricam sisteminizin yanına herhangi bir
tane kullanımı kolay olan linux distrosu kurmanız. Daha sonrasında yazacağımız dil C yada
C++ diyelim.
Buna uygun bir ide(Clion) kurmak yada bir
editör(Abiword, Atom) ile yazıp komut satırından
derlemek Linux geliştiriciler için oldukça güzel
çünkü içerisinde geliştirmeler için kullanılacak
olan herşeyi barındırıyor tüm compiler uygulamaları çalıştırmak için gereken uygulamalar
hatta konsoldan bile yazabilirsiniz ufak bir kaç
program;

Kod Yazmaya Başlayan Arkadaşlara Tavsiyeler

1. Mouse kullanmayı bırakın kod yazarken
o mouse kullanılmayacak yazdığınız
editörün kısayollarına alışın yada yön
tuşlarını kullanan ama yapacaklarınızı
mouse ile yapmayın.Bu size pratiklik
kazandırma konusunda oldukça yardımcı
olacak
2. Çözüm üretmeyi bilin gerekirse saatlerce
düşünün yaşadığınız algoritmasal sorun
en kısa nasıl çözülebileceğini düşünün
3. Gerekirse kağıt kalem kullanın yazmaktan
utanmayında korkmayında algoritmayı
kafanızda oluşturamadıysanız elinize bir
kalem birde defter alın çözümü yazarak
yapın kodu deftere yazın gerekirse
4. Googlede araştırma yapmayı öğrenin bir
hata ortaya çıktı yada yaptığınız uygulama çalışırken hatalara sebep oldu googlede bir arama yapın illaki aynı hata ile
karşılaşanlar ve nasıl çözdükleri ile ilgili
detaylı bilgiler olacaktır
5. Yazılım konusunda makale,dergi ve yayınları devamlı takip edin bu sizin yazmış
olduğunuz dil konusunda bilmediklerinizi
öğrenmenize ve yeni gelen özelliklerden
haberdar olmanızı sağlayacaktır.
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1. Nesne yönelimli programlamaya yavaş
yavaş geçin günümüzde özellikle çokça
kullanılıyor sizinde kullağınıza illaki gelmiştir.Hız,performans ve kullanılabilirlik
açısından kodlarınızı mümkün olduğunca
sınıf yapılarına göre oluşturun.
2. Kodunuzu devamlı saklayın iyi kötü demeden yazdığınız ve çalıştığını gözlemlediğiniz kodlarınızı bu yöntem sayesinde hem
koruyabilir hemde vakti zamanı geldiğinde
daha önceden yazdığınız bir kod işinize
yarayacak ise sizi yazma zahmetinden
kurtaracaktır.
3. Debug yapabilin bu kodunuzdaki hataları
görebilmeniz için bir fırsat oluşan hatalarıda bu sayede çözebilirsiniz.
Ama Python gibi debug ortamı pek iyi
olmayan programlama dillerinde bu pek
kolay olmayacaktır.Bu gibi durumlarda
kodlarınızı satır satır inceleyerek yada
deneme yanılma yaparak sorunlarınızı ve
hatalarını çözebileceksiniz.
4. Not tutmayı unutmayın bu sizin için ve
geliştirdiğiniz projede yapacaklarınız için
oldukça etkili olabilecek bir yöntemdir.
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yapılacakları önceden yazmak ve belirli bir
çizelge çıkartmak yapacağınız işi kısaltacağı için vakit kaybının önüne geçebilirsiniz.
5. Kodunuzda yorum satırları olsun bu kodun
basamaklarını daha iyi çözümlemenize olanak sağlayacak hemde ileriki zamanlarda
eğer projede başka birileri çalışırsa yazılan
o kodda ne yapıldığını fark edecek böylelikle işin sürekliliğide bozulmamış olacak.
6. Olabildiğince basit kod yazın böylelikle kodunuz okunabilir olur bakımı ve değiştirilmesi oldukça kolay olur sizin ve sizden sonra
geleceklerin işini kolaylaştırmış olursunuz.
7. Herşeyi sorgulayın evet aklınıza gelebilecek herşeyi yürürken yerdeki kaldırım
taşlarını arkadaşınız ile konuşurken yada
internetden baktığınız herşeyi sorgulayın
biat etmeyin aykırı olun biraz devletin yada
çevrenizdekilerin istediği kişi olmayın.

Sonuç

Programlama dili öğrenmek bir süreçtir bu
süreci güzel bir şekilde atlatırsanız.Öğrenerek
ilerlerseniz algoritmalar konusunda fikir sahibi
olursanız ve düşünce tarzınızı değiştirebilirseniz
yapamayacağınız yazamayacağınız kod olmaz.

WEB SİTE ZİYARETÇİLERİNİZDEN NASIL
SATIŞ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYABİLİRSİNİZ?
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Yaşadığımız dijital zamanda artık herşeyi internet üzerinde hallediyoruz. Alışveriş, ödeme, sorgulama aklımıza gelecek bir çok şey.
İnternet üzerinde alışverişte insanları web sitenize çekmek ve bu
kişileri nasıl müşteriniz yapabileceğinize dair ufak notlarla bilgiler
paylaşmak istiyorum.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Basit bir örnek verecek olursak bir e-ticaret sitesi sahibisiniz.
Yeni başladığınız bu işte ilk olarak
yapılması gereken tabiki bir müşteri portföyü oluşturabilmek. İnsanları web sitenize çekmek, gelecek
olan kişilerin de müşteriniz olma
potansiyelinde atılan ilk adımdır.
Bir kullanıcının web sitenize girdiğinde karşılaştığı ilk izlenim her
zaman büyük rol oynar.
İlk giriş sayfanız kullanıcının
web sitenizde kalacağı ve gideceği süreyi belirleyen ilk faktördür. Web sitenizin giriş sayfasını
dışarıda bir mağazanın vitrinini
inceliyormuş gibi düşünebilirsiniz.
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Giriş sayfanız, dükkanınızın vitrinidir kısaca. Web sitenize gelen ziyaretçilerinizi müşteriye dönüştürmek
için giriş sayfanızın olmazsa olmazı
sayfa optimizasyonudur.
Şimdi dilerseniz bunlardan bazılarını konu konu inceleyelim.

Sitenizde kullanılan içerik
başlıkları

Web sitenizde yapacağınız işe
ait amaçlarınızı belirleyin. Sitenizde
ilk olarak ne elde etmek istiyorsunuz, bu konuyu gerçekçi bir inceleme ile değerlendirerek site içerisinde yer alan başlıklarınızı bu amaca
göre düzenlemeniz gerekiyor.

İnternet üzerinde arandığınızda bulunabilmeniz için özellikle bir müşteri kitlesine hitap
edebilmek ile birlikte sizin ürün ve hizmetlerinize
ulaşılabilmesi için sitenizde kullanılacak anahtar
kelimeleri özenle seçerek sitenizde kullanmanız
avantaj sağlayacaktır.
Sitenizde içerikte kullanacağınız fotoğraf ya
da videolar sizin arama motorları sıralamasında
üst sıralara çıkarmaz ama bu fotoğraf ve videolara verdiğiniz isimleri anahtar kelime olarak
planlarsanız bu tanımlamalar algılanabilir. Her
bir sayfanızın başlığını içeriğine uygun nitelikle
belirlemelisiniz. Web browser (tarayıcı) üzerinde görünen her sayfanız için bulunan başlığın
şirket adı ya da web siteniz ile bağlantılı bir isim
olması ve o sayfanın içeriği ile ilgili konunun ilgili
başlıkta da bulunması gerekir.

Harekete geçirecek mesajlar kullanın

Bir çok insan zaman harcamadan hareket
etme konusunda her zaman isteklidir. Bundan
dolayı açılış sayfanız üzerinde harekete geçirecek mesajlar vermek, sizi istediğiniz sonuçlara

ulaştırabilir. Bu sayede sitenizi ziyaret eden kişiyi
hedeflediğiniz bir sonraki sayfaya veya bölüme
geçiş yaptırabilirsiniz. Her sayfanız üzerinde
kullanıcıyı harekete geçirecek bir mesajın olması birden fazla seçenekte dönüşüm şansınızın
olduğunu ortaya koyar. Bu şekilde bir strateji
ile harekete geçirecek basit bir mesaj vererek
ürününüzü ön plana çıkartmaya çalışın. Bu sayede hedeflediğiniz geri dönüşümü sağlayabilirsiniz.

Göze hitap edin

Web sitenizde kullanacağınız görseller ile de
göze hitap etmenin rolü büyük. Sitenizde yayınladığınız ürününüzü ve onu destekleyebilecek görselleri temin etmek yada fotoğraflamak, sitenizde
görseli nereye yerleştirmeniz gerektiğine kadar
karar vermenize yardımcı olacaktır. Görsel teknolojiyi sayfanızda kullandığınız zaman yapmış
olduğunuz yerleşmenin iyi olup olmadığını, ne tür
düzenlemeler yapmanız gerektiğini ve sitenize
gelen ziyaretçilerin hangi ürünlere odaklandığını
net olarak belirleyebilirsiniz. Bu doğrultuda kendinize ve siteniz üzerinde yeni stratejiler belirleyebilirsiniz.
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Video veya resim kullanın

Sitede kullanacağınız tasarım ve içerisinde
yer alan görseller bir profesyonellik göstergesidir. Renk uyumları, sanatsal içeriklerin bütünlüğü çok önemlidir. Görsel olarak çekici renklere
ve modern bir site tasarımına sahip olmanız
işletmenizin profesyonelliğini yansıtacaktır.
Ürünlerinizde kullanacağınız fotoğraflarınızın
boyutlarını mutlaka site yapınıza uygun olacak
şekilde ve yüksek çözünürlükte kullanmanız
gerekir. Gif, fotoğraf ya da videoların bağlantılarının kontrol edilmesi gereklidir ve bozuk
bağlantılar varsa düzeltilmelidir.
Kullanılan görseller ile metinlerin birbirine
uyumlu olması, işletmenizin yine aynı zamanda
profesyonelliğini yansıtacaktır.

İstatiksel değerlendirmeler yapın

Web siteniz ne kadar sürede yanıt veriyor. Siteniz içerisinde kullanıcılar gezerken bir yavaşlık
yada yüklenme problemi yaşıyor mu?
Bu maddeler oldukça önemli kriterlerdir.
İnternet ortamında etkileşim istiyor ve müşteriyi
sitemizde tutmak istiyorsak giriş sayfamızın iyi
olmasından sonraki ilk süreç açılış sayfamızın
iyileştirilmesidir.
Kullanıcıların diğer isteklerinden biri de
şüphesiz hız! Siteniz 3 sn içerisinde yanıt vermiyor ve giriş olmuyorsa bu, müşteriyi kaybettiğiniz
ve bundan sonrakileri de kaybedebileceğiniz
anlamına gelmektedir.
Bu bölümde iyileştirmeler yapmanız ilk zamanlarda çok büyük geri dönüşüm oluşturmasa
bile ilerleyen süreçlerde başarılı sonuçlar elde
etmenizi ve olumlu geri dönüşümler almanızı
sağlayabilecektir.
Yazmış olduklarım giriş seviyesinde yapılabilecek stratejilerdir diye düşünüyorum. Bunları
uyguladıktan sonra daha büyük hedefler için
adınızı/markanızı duyurmak istediğiniz alan/
alanlarda profesyonellerle çalışmanız, daha
büyük faydalar görmenizi sağlayacaktır.
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KISA

KISA

Türkiye'de Perakendenin Yüzde 1,3'ü Internetten!
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.

.NET CORE İLE CROSS PLATFORM
gencebay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/gencebaydemir

.NET Ekosistemi büyük bir değişim geçirip, yeniden yapılandırılıyor.
Web ve konsol uygulamaları, REST API ve daha bir çok alt yapı türü
artık .NET Core framework ü ile Windows, Mac OSX ve Linux platformunda koşabiliyor! .NET platformu geliştiricileri için yepyeni ve
güçlü bir argüman artık yanı başlarında. "mobile-first, cloud-first"
mottosu ile yeni bir sürece giren Microsoft; topluluk gücü (open
source) ve inanılmaz bir ekiple .NET i yeniden şekillendiriyor.

Gencebay DEMİR
Kıdemli Danışman
Senior Consultant

Hanselman, Edwards, Fowler
ve daha bir çok yetenekli geliştiricinin katkılarıyla açık kaynak
kodlu, cross-platform ve modüler
(NuGet packages) olarak çalışabilen yeni framework sayesinde
geliştirdiğimiz uygulamaları popüler tüm işletim sistemlerinde
çalıştırabileceğiz.

edilen yeni nesil .NET Compiler
Platform u artık daha açık ve müdahale edilebilir durumda.

Yeni yapıdaki diagramı üstteki
görüntüde olduğu gibi çizebiliyoruz.Canlı, enerjik ve hareketli
bir bütünü görebildiğimiz bu kurgu
ile arkaplanda nasıl bir sürecin
işlediğini detaylandırabiliyoruz.

İki farklı çalışma zamanı tipi
görüyoruz:

.NET Compiler Platform (“Roslyn”)
Kod adı "Roslyn" olarak ifade
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Ayrıca geliştirilen Intellisense
ve kod analiz araçları yeni nesil
gereksinimler ve agile süreçler için
yeniden tasarlanmış.

Runtimes:

1 - .NET Framework 4.6

Bu zamana kadar aktif olarak
kullanılan, web ve masaüstü uygulamaları geliştirmek için bir çok genel amaçlı kütüphaneyi barındıran
.NET framework un ta kendisi!

2 - .NET Core

.NET Framework ün cross-platform ve bulut teknolojileri için optimize edilmiş alt kümesi
- kuzeni olarak nitelendirilmektedir. Windows,
Mac OSX ve Linux (Ubuntu, Debian) işletim
sistemlerinde çalışabilen modüler (Package)
yapıya sahiptir. Runtime üzerinde tam hakimiyet sağlayan ve uygulamaların istenilen runtime versiyonu ve kütüphane gereksinimleri ile
çalışmasını sağlayabilmektedir. Bu özellikler
ve esnekliği onu bulut ve geliştirici dostu olarak
nitelemektedir.

.NET Native

Yeni nesil mobil, tablet ve yüksek performans
gerektiren uygulamaların normal .NET JIT-ing IL
(Intermediate Language) kodu ile çalışmak yerine .NET Native IL Code un native koda derlenerek - dönüştürülerek çalıştırılabilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.

ASP.NET 5

Web ve mobil uygulama geliştirme çeşitliliği,

DNX - .NET Execution Environment:

Versiyon yöneticisi tarafından seçilen runtime a göre uygulamayı çalıştırabilen veya .NET
Core tarafından desteklenen ve konfigurasyon

Bir geliştirici olarak tüm bu süreçleri yönetmek, özellikle terminal iterasyonlarını eksiksiz
yerine getirmek konstantre gerektiriyor :) Bu
sepeple tüm süreçleri basitleştirebilmek adına
Hanselman iyi bir noktaya değiniyor. .NET in

farklı programlama dilleri ve açık kaynak kodlu bir
çok MVC (Rails - Ruby, Django - Python, Express
- NodeJs, Revel - Go) framework ü, bağımlılık
yönetimi, veri tabanı işlemleri, REST API ve
performans konseptlerinde yepyeni bakış açıları
getirip, topluluk güçlerini arkalarına alarak yaygınlaşmaya başladılar.
İşte tam bu noktada ASP.NET 5; Microsoft' un
bulut devri mimarisine ayak uyduran, kurumsal
bakış açısını yansıtabilen, modüler ve açık kaynak kodlu imajı ile burada sahne alıyor!
Geliştirme ve olgunlaşma süreci devam eden
bu yeni framework için yardımcı araçlardan da
bahsetmek gerekmektedir.

DNVM - .NET Version Manager:

Ruby için rvm, Python için virtualenv ve Node
için nvm ne ise .NET Core için de dnvm o! Uygulamanın çalışacağı runtime ın belirlenmesi (path),
güncellenmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır.

dosyanızda belirttiğiniz tipte komutları çalıştırabilen bir araçtır.
dnx web (run web server)
dnx ef (Entity Framework Commands * using dnx)

gelişim sürecini, yol haritasını ve günlükleri aşağıdaki kaynaklardan takip edebilirsiniz.
Benim favori yöntemim ASP.NET 5 ile ilgili
Github duyurularını izlemek!
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HTTP GET POST FLOOD GÜVENLİK
AÇIĞI VE LAYER 7 KATMANI HAKKINDA
burak.a@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/avcioglutr

Günümüzde sitelere yapılan müdahaleler artık sitelerin
yazılım(Script) açıklarından kaynaklanan zafiyetlerden ziyade o kurumun servislerini kitlemek ve çalıştıramaz hale getirmek üzerine
yapılıyor. Kamuoyunda bu saldırı tipleri DDOS olarak biliniyor. Sağlıklı
bir DDOS testi için birçok sunucuya(bilgisayar) ihtiyacınız vardır.
Son zamanlarda önemli kurumlara yapılan siber saldırılardan sonra birçok kuruluş kendi servisleri için D/DoS stres testi uygulaması
yapıyor.
Burak AVCI
Bilgisayar Mühendisi

HTTP Get/Post Flood olarak
bildiğimiz Layer 7 protokolünü
etkileyen DoS testi karşısında
servisleri kitleniyor. Özellikle DoS
saldırısının altını çizdim çünkü
yapılan test yöntemi tek bir sunucu
(Tek IP Adresi) üzerinden yapılıyor ve başarılı olunuyor. Genelde
80 portu üzerinden yapılan testlerde kurumun sitesi çalışmıyor
sonrasında sunucu hatası ile
karşılaşılıyor.
HTTP Get Flood DoS stres
testi için (GoldenEye Layer 7,
RedEye, Torshammer, DoSHTTP,

52

Slowloris gibi) Stres testi araçlarını
kullanabilirsiniz. Kurumunuz üzerinde yapacağınız bu testler sonucu
servisleri kontrol edebilir, bloke olup
olmadığını anlık görebilirsiniz.
Siber Saldırı Türleri: D/DOS konusunda da bu yazılımlara değindim.
HTTP Get yöntemini diğerlerinden ayıran özelliği USER-Agent
tanımlaması yaptığı için gerçek bir
kişi gibi siteyi ziyaret etmesidir. Bu
yapılan istekte sunucu tarafından
sahte bir istek olduğu anlaşılamıyor.

HTTP isteği istemci ve sunucu arası bir
bağlantı olup TCP protokolü üzerinden yapılır.
İki taraf arasında yapılan bu bağlantıda ortalama
10 adet TCP paketi oluşmaktadır. Bu sayede
yapılan birden fazla istek aşırı bir paket oluşturacak ve sunucunun cevap verememesi durumu
doğacaktır.
Sunucuya Gelen HTTP-Get Log(Kayıt)
örnekleri aşağıdaki gibidir. Sunucu üzeriden
gelen istekleri görebilir ve anlık olarak gelen IP
adreslerini bloke edebilirsiniz. Fakat bu bir DoS
değilde birden fazla sunucu üzerinden (DDoS)
geliyorsa bunun için bazı güvenlik çözümlerine
gitmeniz gerekecek.

Peki Güvenlik için Neler Yapabiliriz?

1) HTTP Anti Flood/DoS Security Module
HTTP Get saldırılarına karşı Gökhan Muharremoğlu'nun geliştirdiği PHP tabanlı IOSEC HTTP
Anti Flood/DoS yazılımını sitenizde kullanabilirsiniz. sourceforge.net/projects/iosec adresinden
yazılımı indirdikten sonra FTP programı ile dosyaları public_html dizini içerisine atın. (index.php,
anasayfa.php gibi) sitenizdeki ve temanız da tüm
PHP tabanlı dosyalarınıza aşağıdaki kodu ekleyiniz.
include('./iosec.php');
Uygulamayı test etmek için (Örnek: www.
siteniz.com/test.php) birkaç defa siteyi yeniledikten
sonra HTTP Get istekleri engellenecek ve sizden
doğrulma kodu istenecektir. Sitenize aşırı yapılan
HTTP Get isteklerini ise www.siteniz.com/iosec_
admin/index.php yolundan izleyebilirsiniz.

Layer 7 katmanına yapılan HTTP Get/Post
saldırısı gibi NTP, SSDP, SNMP, Chargen, NTPAMP, VSE gibi DoS atak türleri de çok yaygındır.
Saldırıların çoğu Application Layer (Layer 4 ve
7) katmanına yapılırken aynı zamanda geliştirilen yeni teknikler ile saldırılar direk olarak
Network ve Transport katmanlarına da yapılabilmektedir.

Tek bir sunucudan bu doğrultuda gelen istek
var sunucu tarafında bu IP adresini engelleyebilirsiniz. Sunucuya gelen istekleri görmek için;

Firmalar genelde çözümü Firewall veya
Firewall arkasına yapılan özel yazılım filtreleme
çözümlerine gidiyor. Firewall önü için bir güvenlik çözümünü ise henüz Türkiye'de sağlayan bir
firma yok.

IOSEC HTTP Anti Flood/DoS için Kaynaklar
• sourceforge.net/projects/iosec
• www.iosec.org/test.php (Demo, birden fazla F5
yaparak test edebilirsiniz)

# netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort |
uniq -c | sort -n
# netstat -ant | awk '{print $6}' | sort | uniq -c | sort
-n
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•
•
•
•

http://sourceforge.net/projects/iosecaddons/
https://youtu.be/LzLY_SKLq9w
http://www.iosec.org/Hakin9_11_2012_IOSEC.pdf
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/web-guvenligi/http-flood-saldirilarina-karsi-web-uygulamasi-seviyesinde-yaklasimlar.html

2) Doğru Veri Merkezi Seçimi
D/DoS saldırıları için kaliteli CDN hizmeti ve
sunucu güvenlik, yapılandırma konusunda ciddi
olan firmalar ile çalışmalısınız. Türkiye'deki veri
merkezilerini inceleyip kaliteli veri merkezi ve
Türk-Telekom gibi ciddi kurumlardan barınma
hizmetinizi almayı tavsiye ediyorum. Aldığınız
barınma hizmeti sonrası CDN hizmeti de alabilirsiniz.

Saldırı geldiği zaman ilk olarak gelen atakların
yurt içimi yoksa yurt dışından mı geldiği tespit edilmelidir. Eğer saldırı yurt dışından geliyorsa kurum
yurt dışına hizmet veren veya yurt dışı hizmeti çok
önemli değilse geçici güvenlik politikası olarak 1-2
saatliğine yurt dışı sunucularını kapayabilir. Tabi
kurum çok önemli ve prestijli bir kurumsa yurt dışına kendini kapama hamlesi aslında basit bir hamle
olarak algılanır.

Hizmet aldığınız veri merkezinin Firewall
çözümüde önemlidir. Doğru Firewall(Güvenlik
Duvarı) seçimi yapan veri merkezleri ile çalışmalısınız.

Örnek ile anlatmak gerekirse; Rusya Domain
servisi NIC.RU atak aldığı zaman ilk yapacağı
hamle yedekteki sunucularını harekete geçirerek
bir süre IP değişim politikası uygulayıp Spoof saldırıyı engellemeye çalışacaktır.

3) Özel Kurumlar için D/DoS Güvenliği
CloudFlare DDoS Protection: Birçok site
tarafından kullanılan DDos Security çözümü olan
CloudFlare, Name Server sunucularınızı CloudFlare'a devrederek onun üzerinden çalıştırıyorsunuz. Asıl DNS sunucularınızı maskelemiş oluyorsunuz. CloudFlare bir CDN hizmetidir. Ücretsiz
olarak da tek bir siteniz için bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz.
Tabi bu bilgileri söylemekte fayda var CloudFlare tam bir DDoS Protection hizmeti değildir.
Paralı olan Business sürümü etkilidir ve sizi
Layer 3 ve 4 ataklarına karşı korur. CloudFlare
Free ve Pro paketlerinde ise sadece Layer 7 den
gelen saldırılar için koruma vardır.
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4) Name Server Politikası
DDoS saldırıları ile bazı önemli kurumlar aktif
sunucu sayılarını varsayılan olsan ikiden de
fazlalaştırarak beş veya sekize çıkardı. Örnekle
(network-tools.com sitesinden DNS Records kısmından merak ettiğiniz siteleri kontrol edebilirsiniz)
NIC.TR aktif sunucu sayısını sekize çıkarmıştır.
Anlık profesyonel bir saldırı geldiği zaman hazırsa
50 adet sunucu bulunmaktadır. Sistem yöneticileri
gelen yoğunluğu göre sunucuları aktif ve de-aktif
ederek saldırıyı önlemeye çalışırlar.

Eğer ki saldırı yapan yer NIC.RU'nun yedek sunucuları hakkında bilgi sahibi ise ve 30 dan fazla
sunucusuna hazır bir saldırı geliştirdiyse o zaman
kurum son çare yurt dışı sunucularını kapatarak
yurt içi sitenin ayakta kalmasını sağlayacaktır. Bu
karar kurum büyüdükçe vermesi zor bir karardır.
Name Server isimlendirme işlemi de önemlidir.
Bir kurumun 50 adet sunucusu var ama sunucu
isimleri ns1-ns50 veya lns1-lns50 bunların isimlerinin hepsi farklı olmalıdır. Bunun önemi ileri de
anlaşılacaktır. Name Server politikası ve CDN
hizmeti tamamen donanımsal olup şuan DDoS
önleme süreci tamamen donanımsal alt yapınıza
bakmaktadır.

CENTOS ClamAV KURULUMU YAPARAK

ALINABİLECEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
osman@hostingdergi.com.tr

www.linkedin.com/osmansevinc

Günümüzün en büyük problemlerinden biri trojen ve malware
saldırılarıdır. Bu yazımızda CentOS üzerinde ClamAV kurulumu
gerçekleştirerek nasıl güvenlik önlemleri alabileceğimizi ve nasıl
virüs taramasında bulunabileceğimizi anlatacağız. Ayrıca makale
sonunda günlük tarama işlemini nasıl şekillendirebileceğimize dahil
detaylar paylaşacağız.

Osman SEVİNÇ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri

Yazımıza başlamadan önce ClamAV hakkında detay paylaşmamız
oldukça faydalı olacak.

ClamAV Nedir ?

ClamAV truva atları, virüsler,
malware ve linux üzerinde oluşabilecek diğer zararlı tehtitlerin saptanması için tasarlanmış bir açık
kaynak kodlu antivirüs motorudur.
Ve deneyimlerim neticesinde
tanımda bahsetmiş olduğumuz
durumlara yüksek ölçeklerde
çözüm oluşturabildiğine şahit
oldum.
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Artık kurulum adımlarına başlayabiliriz.

Not: ClamAV virüs motorunun
çalışabilmesi için Centos yapısında
EPEL depolama moturunun aktif
olması gerekmektedir. Bu depolama
motorunu aktif edebilmek için SSH
arayüzünüzde " yum install epel-release -y " komutunu çalıştırmak
yeterli olacaktır.

1 – Öncelikle ClamAV paketlerini
sunucumuza kuruyoruz.
Komut : "" yum install clamav
clamd ""

Install process başlatıldığında 2 farklı paketin
kurulup kurulmayacağı konusunda ssh ekranında mesaj belirecek. Belirtilen işlem adımlarını Y

2 – ClamAV virüs moturunun kurulumunu
tamamladık. İkinci işlem adımı olarak ClamAV
yapısına ait servisleri ayağa kaldırmamız ve otomatik başlaması için yapılandırmamız gerekiyor.
Komutlar aşağıdaki gibidir;
-1- /etc/init.d/clamd on
-2- chkfonfig clamd on
-3- /etc/init.d/clamd start
3 – ClamAV virüs motoru imzalarını güncellememiz gerekiyor. Güncelleme işlemi için aşağıda paylaşmış olduğum komutu kullanmamız
yeterli olacak.
Komut : " /usr/bin/freshclam "
Kurulum ve güncelleme adımlarını tamamladık. Artık son işlem adımımız olan günlük tarama yapısını oluşturmaya geldik.
Not: Örnek zamanlanmış görevimizde web
server yapısı düşünülerek /home/ dizini hedef
alınmıştır. Eğer sunucu yapısında web dosyalarını
barındırmış olduğunuz path yolları değişkenlik

komutunu girerek geçiyoruz ve ek paketlerinde
kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Kurulum sonrası
ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalı.

gösteriyorsa, sunucunuzda konumlandırmış olduğunuz web dosya yoluna göre hedef path yolunu
değiştirmeniz gerekmektedir.

4 – Öncelikle Cron dosyamızı oluşturmamız
gerekmektedir. Nano editörünü kullanarak dosyamızı oluşturabilir ve editleyebiliriz.
Komut : "nano /etc/cron.daily/manual_clamscan"
Cron dosyamıza girilmesi gereken değerler;
#!/bin/bash
SCAN_DIR="/home"
LOG_FILE="/var/log/clamav/manual_
clamscan.log"
/usr/bin/clamscan -i -r $SCAN_DIR >> $LOG_
FILE
Cron tanımımızıda gerçekleştirdik fakat
çalışabilmesi için yazma izinlerini düzenlememiz gerekiyor. " chmod +x /etc/cron.daily/manual_clamscan " komutunu kullanarak tanımımızı
çalışır hale getirebilir ve testiniz sağlayabiliriz.
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ZİYARETÇİ BAZLI SEO NEDİR

GELECEKTE NASIL KONUMLANACAK?
kaangulten@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kaangulten

SEO doğrudan arama motorlarına bağlı bir sektör olduğu için, arama motorlarının gelişimine paralel bir gelişim süreci yaşamaktadır.
Ancak en başından beri ulaşılmak istenen hedef nokta daima bellidir. Bundan yıllar sonra SEO’nun ulaşacağı nokta çok açık;
SEO = Doğal Ziyaretçi/Kullanıcı/Müşteri Memnuniyeti

Kaan GÜLTEN
Founder SeoHocası
& Webtures

Tabii ki, seoyu geleceğe ilişkin
değerlendirecek olursak, temelde
2 özelde 3 başlıkta inceleyebiliriz.
Bu başlıklar gelecekteki ihtiyaçlara
veya gelişmelere göre daha fazla
da özelleşebilecektir.
•
•
•

E-Ticaret odaklı seo
Bilgi odaklı seo
Ziyaret odaklı seo

Günümüzde internet kullanıcılarının arama motorlarını ku-
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llanım amaçları, ürün satın almak
için arama (e-ticaret), bilgi edinmek
için arama (bilgi odaklı), ziyaret
edeceği siteyi arama (ziyaret odaklı
örn:facebook) gibi 3 özel başlıkta
incelenebilir.
Arama motorlarının günümüzdeki bu 3 başlıktaki davranışları
dikkate alarak geleceğin arama motoru algoritmasını oluşturmak üzere
büyük çaba gösterdiğini biliyoruz.

Bu sebeple, arama motorları arama yapısını
farklılaştırarak bu 3 amaca (ileride değişiklik
gösterebilir, örn. sosyal medya odaklı aramalar)
yönelik olarak sonuçları filtreleyecektir. Bunu
çok rahat bir şekilde geçmişteki gelişimlerini
inceleyerek görebiliyoruz.

Google artık bir anahtar kelimenin bir sektöre
ait olup olmadığını algılıyor ve buna göre sektörel
sonuçları normal sonuçlara dahil edebiliyor.

Google rehber özelliği, ilk başta bazı büyük
firma rehberlerini referans alarak sonuçlarında değişikliğe gitti. Bu yapılanmadaki amacı,
hizmet veya ürün arayan kullanıcıların, kendi
konumlarına en yakın kurumsal çözümlere ulaşmasını sağlamak. Bu sebeple doğal sonuçların
arasına bir de alfabetik olarak sıralamasını yaptığı sektörel sonuçları dahil etmeye başladı.

duğu kaynaklardaki etki derecesini büyük ölçüde
azaltma yoluna gitmektedir. Bu durum, aslında
harici kaynaklar üzerinden yapılabilecek olası
manipülasyonları önleyerek, Google’ın arama sonuçlarının kalitesi konusunda kendini daha fazla
güvende hissetmesi içindir. Bu sebeple Google,
geçmişte olduğu gibi gelecekte de, gelişen kullanıcı alışkanlıkları ve davranışlarına göre kendi
yapısında büyük değişikliklere gidecektir.

Daha sonra Google Rehberlere başvuru
özelliğini yayına açarak, her firmanın kendi
sitesini rehber özelliklerinde listelemesine imkan
tanıdı. Yani gelişim sürecinde firma rehberlerine
olan bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırdı,
aynı ilk yıllarında algoritması çok güçlü değilken
dmoz.org’a olan güvenin, şu günlerde olmaması
gibi.
Google yeni özelliklerini ilk başlarda dışarıya
bağımlı bir şekilde yayına açarak, daha sonra
kendisini bu alanda yeterli görünce, bağımlı ol-

Bu özellik “Google Rehber” olarak adlandırılıyor.

Örneğin, tüm e-ticaret sitelerini tek çatı altında toplayıp, günümüzde örneklerini sıkça
gördüğümüz fiyat karşılaştırma sitelerinin daha
gelişmişi olabilecek nitelikte e-ticarete özel ürün
ve fiyat arama motoru geliştirebilecektir.
Bilgi odaklı seo gelişimi ise, daha önce de bahsettiğimiz üzere, arama motoru üzerinden sorulan
sorularla cevapların semantik ilişkisinin geliştirilmesi gibi birçok atılım yapılabilecek potansiyel
özellik bulunmaktadır.
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Özetle, arama motorlarının bugünkü yapısını
değerlendirmemiz, sadece bugüne özel seo
çözümleri üretmemizi sağlar. Ancak, her güncellemede daha üst sıraları elde eden biri olarak
net bir şekilde söyleyebilirim ki, arama motorlarının ulaşmak istediği noktaları değerlendirerek, geleceğin seosunu yapabilir ve her yeni
algoritma güncellemesinde rakiplerinizin onlarca
sıra üstüne çıkabilirsiniz.
Bu sebeple, günümüzün seo çalışması
halen, site içi seo, site dışı backlink çalışmaları
şeklinde algılansa da, geleceğin seo çalışması,
sektörünüze hizmet eden ve çoğu ziyaretçinizin
arama motorunda rastlamak yerine doğrudan
giriş yaptığı bir site durumuna gelmeye çalışmanızdır.
Bir web sitesi, ne kadar sektördeki diğer
siteler için bir referans durumundaysa ve sektör
kullanıcılarının ihtiyaçlarına çözüm sunuyorsa
o derece geleceğin seo çalışmasına yaklaşıyor demektir. Şu anda seoyu, site içi, seo dışı,
domain bazlı, hosting bazlı gibi kriterlerle açıkla-
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mamızın sebebi arama motoru algoritmalarının
hala emekleme dönemlerinde olmasından dolayıdır. Geleceğin seosunda konuşulacak en önemli
belki de tek unsur, “ziyaretçi bazlı seo” olacaktır.
Ziyaretçi memnuniyetini sağlamak adına web
sitelerinde yapılacak uygulamaları yazsak sanırım
bir kitap oluşturabilecek düzeydedir.
Aynı zamanda her sektörün farklı özellikleri olduğundan, her sektörün bu konuda üretebileceği
hizmetler de oldukça farklı ve tamamıyla hayal
gücüyle sınırları olmayan bir dünyadır. Tabi tüm
kullanıcılara hizmet etmek için, döviz kurlarını da
hava durumunu da borsa durumunu da sitenize
eklerseniz, bu durum çoğu kişi açısından can
sıkıcı olabilir. Çünkü bu bilgileri zaten öğrenmek
istiyorsa, internette bu bilgileri arayabilecektir.
Daha çok sektörel fayda adına çözümler düşünülmeli ve geliştirilmelidir.
Özetle; şu anda seo, her ne kadar backlink
olarak görülse de, büyük ölçüde ziyaretçi odaklıdır. Arama motorlarının her gelişiminde ziyaretçi
odaklı seonun önemi giderek artacaktır.
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KUSURSUZ BİR BLOG OPTİMİZASYONU
2016 YILI STRATEJİ UYGULAMA KILAVUZU
SEO, temelde son birkaç yıldır büyük değişikliklere uğramamasına rağmen daha etkili olduğu
bazı stratejiler vardır. Bu stratejilere odaklanarak ürettiğiniz içeriklerde hayal kırıklığına
uğramamak için çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Neden blog optimizasyonu önemlidir?
•
•
•

Blog sitenizi nasıl optimize edebilirsiniz?
Bireysel blog yazılarınızı nasıl optimize
edebilirsiniz?
Arama motorları sıralamanızı nasıl arttırabilirsiniz?

Üstte sıraladığım konulardan başka başlıklar
mevcut ancak az zamanda en etkili stratejilere
odaklanarak blog sitenize daha fazla trafik alabileceğiniz konuları ele alacağız.

Neden blogunuzu optimize etmelisiniz?

Blogunuzu optimize etmeniz, arama motorlarında yer almanıza ve üst sıralara yükselmenize etki eder. Arama motorlarında anahtar
kelimeler ile yapılan aramalarda sitenizin ilk
sayfada çıkması en önemli hedeftir. Bu noktada
yayınladığınız içeriklerde yer alan anahtar kelimeler de önem teşkil etmektedir. Altta sıralayacağım etkenler, arama sonuçlarında ilk sayfada
yer almanız için yol gösterici olacaktır.
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Arama motoru sıralaması için blogunuzu nasıl
optimize edebilirsiniz?
İçeriklerinizi oluşturmaya başlamadan önce
blogunuzun arama motoru dostu bir yapıya
sahip olduğunda emin olmak oldukça önemlidir.
Bu bölümde iyi optimize edilmiş bir bloğa sahip
olmanın unsurlarını inceleyeceğiz.

1.Blog sayfanızı ilgili domain üzerinde barındırın

İşinizin ve pazarlama stratejinizin bir parçası
olarak blog yazıyorsanız, blog sayfanızın şirket web sitenizin alan adı altında yayın yapıyor
olması gereklidir. Örneğin; Web siteniz www.
hostingdergi.com alan adı üzerinde yayın yapıyorsa, blog sayfanız da www.hostingdergi.com/
blog adresi üzerinde yayın yapmalıdır.
Farklı bir alan adı üzerinden yayınlayacağınız
blog, ilgili web sitenize doğrudan etki sağlamayacaktır.

Şirket alan adınız üzerinde yayınlayacağınız
blog, arama motoru trafiği alarak şirket sitenize
de doğrudan katkı sağlayacaktır. Blog sayfanıza
gelen ziyaretçiler bu şekilde şirket web sitenize
de yönlenerek dönüşüm fırsatı oluşturacaktır.

2.Mümkünse bir .com uzantılı alan adı seçin

Eğer sadece blog sitesi yayınlayacaksanız
üst düzel alan adı uzantılarından .com’u tercih
etmeniz yararlı olacaktır. Bu konuda Searchmetrics’in yaptığı araştırmada da .com uzantılı alan
adlarının %79 gibi çok ciddi bir oranla liderliği
aldığını görüyoruz.

HTML site haritaları şeklinde iki tür site haritası
vardır.

XML Site Haritaları, sadece arama motorları için
tasarlanmıştır. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için
kullanabileceğiniz birkaç eklenti bulunmaktadır.
XML Sitemaps Generator otomatik olarak mevcut
içeriğin haritasını oluşturmanıza olanak tanır. Bir
WordPress blog siteniz varsa ayrıca Google XML
Sitemaps eklentisini de tercih edebilirsiniz.

HTML Site Haritaları, kullanıcılar için tasarlanmıştır. Ziyaretçilerin blog sitenizde tüm içeriğe
erişebildiği, mesajları ve sayfaları kısa yoldan bulmak için kullanabildiği bir aracıdır. Bu çalışmayı
gerçekleştirmek için Hierarchical HTML Sitemaps
eklentisini kullanabilirsiniz.

5.Blog sitenizi hızlandırın

Ayrıca dünya genelinde de .com ilk akla
gelen ve en çok tercih edilen alan adı uzantısı
olarak öne çıkıyor.

3.Blogunuzun mobil cihazlar ile uyumlu olduğundan emin olun

Blog sitenizi WordPress kullanarak hazırladıysanız, bu hızlıca yapabileceğiniz bir ayarlamadır. Otomatik olarak mevcut temayı mobil
uyumlu hale getirebilen Wptouch Mobile Plugin ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun
dışında Androapp eklentisiyle de web siteniz için
hızlıca ve basit bir şekilde Android uygulama
oıluşturabilirsiniz.
Tüm bu çalışmaların ardından blog sitenizin
mobil cihazlar için optimize edilip edilmesini tes
etmek için Google’ın Mobil Uyumluluk Testi’ni
kullanabilirsiniz.

4.Arama motorları için site haritası oluşturun
Site haritaları, botların içeriğinizi ziyaret
edebilmesi için bir yoldur. XML site haritaları ve

Site hızınız, arama motorları sıralaması için
oldukça önemli bir etkendir. Blog sitenizin yavaş
açılmasına sebep olabilecek bir çok etken vardır. Sitenizde oluşabilecek bir yavaşlık, kullanıcı
deneyimine zarar verebilecektir. Blog sitenizin
ne kadar hızlı açıldığını Google’ın bir servisi olan
PageSpeed Insights aracı ile test edebilirsiniz.
Blog sitenizi hızlandırabileceğiniz bazı yolları
ise şu şekilde sıralayabiliriz;
• Blog yazılımınızın güncel olması
• Sitenizde tarayıcı önbellekleme eklentisi
kullanmanız. Eğer WordPress kullanıyorsanız W3 Total Cache eklentisiyle bu işlemi
kolayca yapabilirsiniz.
• Blog sitenizde bulunan resimleri optimize
ederek boyutlarını küçültmeniz
• Sitenizi yavaşlatan gereksiz eklentilerden
kurtulmanız
Ayrıca sitenizi hızlandırmak için 10 tavsiye
içeren bu içeriğe de göz atabilirsiniz.

Blogunuzdaki yazıları nasıl optimize edebilirsiniz?

Blogunuza üstteki optimizasyonları uyguladıktan sonra artık içerik oluşturmaya başlayabilirsiniz. Altta, sitenize trafik çekerken hedef kitlenizin
beklentilerini nasıl karşılayabileceğiniz ve blog
yazılarınızı nasıl optimize edebileceğiniz ile ilgili
başlıklara değineceğiz.
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1.Hedef kitleniz için önemli konuları belirleyin

Sık sık “özgün içerik oluşrueun” başlığını
görmüşsünüzdür. Günümüzde sorun sadece
özgün içerik yaratmak değil, hedef kitlenizin
neyi araştırdığı ve neyi öğrenmek istediği. İçerik
oluştururken buna odaklanmalı ve bu doğrultuda
yazılar yazmalısınız.
Bunun için öncelikle blog sitenizi düzenli olarak indeleyip analiz ederek, yorumlara,
web sitesi analiğine bakmanızı tavsiye ederim.
Ayrıca insanların ne hakkında konuştuğunu,
hangi konuların gündemde olduğunu ve nelerin
araştırıldığını tespit etmek için sosyal medya,
forumlar ve analizleri inceleyebilirsiniz.

2.Anahtar kelime analizi yaparak hedefleyeceğiniz kelimeleri belirleyin

İçerik üreteceğiniz konuları belirledikten
sonra yayın öncesi, ilgili konu hakkında anahtar
kelime analizi yaparak en çok aranan ve popüler
anahtar kelimeleri belirlemeniz gerekmektedir. Bu aşamada kısa ve çok genel kelimelere
odaklanmak yanlış olacaktır. Bunun yerine daha
uzun ve içeriğinizi doğrudan ifade eden orijinal
kelimeler belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Bu
şekilde web sitenize dönüşüm alma olasılığınız
daha yüksektir.
Bu konuda yararlanabileceğiniz birçok araç
mevcut ancak ben bir tane önerecek olursam
Google Keywork Planner‘i tavsiye edebilirim. Bu
araç ile ilgili konuda popüler anahtar kelimeleri
araştırabilirsiniz.

3.İçeriklerinizi uzun metinlerden oluşturun

Bloggerlar genelde ortalama 400 kelimelik
içerikler oluşturup, belirli anahtar kelimeleri
hedefleyerek içerik üretmektedirler. Yani anahtar
kelime hedeflemesi yaparak kitleye ulaşmaktadırlar.
Bu şekilde içerik üretenlerin büyük çoğunluğu
başarılıdır ancak artık yeni trend daha uzun ve
detaylı içerikler oluşturmaktan geçiyor. Oluşturacağınız daha uzun içeriklere bir veya iki anahtar
kelime hedeflemesi yaparak daha iyi sonuçlar
alabilirsiniz.
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Bu konuda Moz’un yayınladığı bir araştırmaya
göre yayınlanan içeriklerin %85’i 1.000 kelimeden
az. Ancak yeni eğilim 1.000 kelimeden daha uzun
içeriklerin oluşturulması ve bu içeriklerin sosyal
medya platformları aracılığı ile paylaşılarak ekstra
trafik çekilmesi olarak dikkat çekiyor.
Burada ortaya çıkan mesaj gayet açık. Oluşturacağınız içerikleri en az 1.000 kelime olacak
şekilde hazırlamanız ve bu içerikleri belirli bir
anahtar kelime ile hedeflemek ziyaretçilerinize
harika bir kullanıcı deneyimi sunmanıza olanak
sğalayacaktır.

4.İçeriğinizin teknik açıdan optimize edildiğinden emin olun

Arama motorları için önemli bir konu da sitenizin TITLE etiketidir. Bu ve bunun gibi dikkat
edilmesi gereken başlıkları sıralayacak olursam;
• Title etiketi
• Başlık etiketleri (H1, H2 vs.)
• URL yapınız (Örneğin, emindogu.com/
web-hosting-kontrol-panelleri-karsilastirma) anlaşılır ve içeriği doğru ifade eden bir
yapıda olmalıdır
• Resim alt etiketi

5.Sadece içeriğe değil, teşvik ve yönlendirmeye de odaklanın
Kaliteli içerikleriniz olmasına rağmen yeterli
trafik alamama sorunu bir çok blogger’ın problemidir. Bu noktada, içeriğinizin dağıtımı ve maksimum kişiye ulaştırılması oldukça önemlidir.
İçerik oluşturma aşaması aslında sadece bir
başlangıçtır. Bu içeriği kitlelere ulaştırmak ise
önemli bir çalışma gerektirir. Bu noktada blog
sitenize kuracağınız Feedburner abonelik formu
eklendisi ile kendi abone kitlenizi oluşturabilirsiniz. Böylece her içerik girdiğinizde abonelerinize
bildirim gönderilecektir.
Bu nedenle sitenizde kullanıcıları abone
olmaya teşvik edecek yönlendirmeler yapmanız
önemlidir. Bununla birlikte bütçeniz dahilinde
sosyal medya reklamları ve Google Adwords gibi
mecralar aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.
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WHM/CPANEL'DE GİZLİ MAİL ALMA

AYARLARI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
kerem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kemirhan88

Sunucunuz üzerinde e-mail hizmeti veriyor ve e-maillerin kendi
kontrolünüz altında olmasını istiyorsanız sunucunuza gelen ve sunucunuzdan giden e-maillerin bir kopyasını istediğiniz e-mail adresine gönderimini gizli mail olarak sağlayabilirsiniz.

Kerem EMİRHAN
Natro Web Hosting
Sunucu Destek Uzmanı

Bu işlemin yapılabilmesi için
sunucunuz üzerinde bazı düzenlemeler yapmanız gerekmektedir. İlk
olarak sunucunuza SSH üzerinden
erişim sağlamanız gerekmektedir.
Erişim sağladıktan sonra her ihtimale karşın "exim’in sistem filtre"
dosyasının yedeğini almamız
gerekmektedir.
cp /etc/cpanel_exim_system_
filter cpanel_exim_system_filter2
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Filtre dosyasını yedek aldıktan
sonra aşağıdaki komut ile yedek
dosyamızı düzenleyeceğiz.
nano /etc/cpanel_exim_system_filter2
cpanel_exim_system_filter2
dosyasına eriştikten sonra dosyanın en altına erişip aşağıdaki kod
satırı eklenmesi gerekmektedir.

if ("$h_to:, $h_cc:, $h_bcc" is "alanadi.com")
then
unseen deliver "gelen@alanadi.com"
endif
if $sender_address is "alanadi.com"
then
unseen deliver "giden@alanadi.com"
endif
Yukarıdaki kod satırında hangi alan adına gelen
ve giden e-maillerin gizli kopyasını istiyorsanız
alanadi.com yerine sunucunuzda aktif olan alan

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sayfanın en altında bulunan “Save” butonu üzerinden işlemlerimizi kaydetmemiz gerekmektedir.

adını yazmanız gerekmektedir. gelen@alanadi.
com ve giden@alanadi.com e-mail adresleri de
örnek olarak tarafınıza sunulmuş olup sunucunuzda aktif olan istediğiniz e-mail adresine gelen
ve giden maillerin gizli kopyasını gönderebilirsiniz.
Filtre dosyamız üzerinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra WHM panele erişip Service Configuration » Exim Configuration Manager linkinde
bulunan System Filter File satırına erişip mevcut
yolu /etc/cpanel_exim_system_filter2 olarak
değiştirmeniz gerekmektedir.
Gelen ve giden e-maillerin artık gizli yedeklerini
almak istemezseniz bu alan üzerinden /etc/cpanel_exim_system_filter2 satırını tekrar /etc/cpanel_exim_system_filter olarak değiştirebilirsiniz.

Kayıt işlemini yaptıktan sonra ise gelen ve giden e-maillerin gizli kopyaları belirttiğiniz e-mail
adreslerine gidecektir.
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TRANSACTION VE ÇALIŞMA MANTIĞI NEDİR
HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
mustafautku@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mutkus

Bir veya daha fazla SQL ifadesini tek bir işlem haline getirilmesine
transaction denir. En azından en basit hali ile bu şekilde anlatabiliriz.
Transactionlar; ardı ardına gelen ve birbirleriyle bağımlı birden fazla
işlemin tek bir işlem olarak kullanılmasını sağlar. Transactionlarda
SQL ifadelerinin bir bölümünün uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir.

Mustafa Utku
SEYİTHANOĞLU
Bilgi İşlem Yöneticisi

Transactionlar genelde tek bir
işlem yapmak üzerine kullanılır.
Örneğin bir tabloya veri ekleme,
silme veya update etme gibi. Tabii
geliştiricinin isteğine göre birden
fazla işlemde gerçekleştirilebilir.
Normal SQL’de de bunlar
zaten yapılabiliyor tabii ki. Burada
transaction gereksiz gibi bir algı
oluşmamalı. Transactionlar,
yapılmak istenilen işlemlerinin
birinin gerçekleşmemesi halinde
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buna bağlı diğer işlemlerde
gerçekleştirilmemesini sağlar ve
böylece veri tutarlılığı sağlanır. Bir
örnek ile açıklayacak olursak; A
kişisi B kişisine banka üzerinden
100 TL’lik bakiyesinden 25 TL’sini
70 TL bakiyesi olan B kişiye gönderecek. Havale işleminin mantığı
olarak, havale gerçekleştiği sırada
A kişisinin bakiyesi 100 TL’den 75
TL’ye düşecek ve 70 TL bakiyesi
olan B kişinin bakiyesi de 95 TL’ye
yükselecek.

Teknoloji de bir kul yapısıdır, her an her
yerinde bir hata oluşabilir. Bu havale işleminde
eğer bir hata meydana geldiğini düşünelim ve
paranın A kişiden B kişisine aktarılırken hata
oluşsun. A kişinin bakiyesi 75 TL’ye düşerken
B kişinin bakiyesi 70 TL’de kalacaktır ve 25 TL
ne A kişisinde ne de B kişisinde olacaktır. Bu da
doğal olarak veri tutarsızlığını doğuracaktır. İşte
bu durumda transactionlar devreye girer.
Bu havale işlemini gerçekleştirdiğimiz
bankanın veri tabanında transaction kullanılırsa,
bir hata sırasında işlem durdurulup, iptal edilecek ve veri tutarsızlığının önüne geçilecektir.
Yani hata olması durumunda A kişisinde 100 TL,
B kişisinde de 70 TL olmaya devam edecektir.
En başta da söylediğim gibi, transactionlarda işlemler tek bir işlem gibi görülür.
Havale işleminde bakiye ilk önce gönderenin
hesabından düşürülür, ardından gönderilen
kişinin hesabına eklenir.
Eğer bu adımlardan birisinde bir hata meydana gelir ve gerçekleşmez ise işlem iptal edilir
ve ilk haline döndürülür. Buna RollBack denilir.
Eğer bu işlemlerde herhangi bir sorun olmaz
ise, işlemler kalıcı hale getirilir. Buna da Commit
denir.

Oluşturduğumuz transaction oldukça büyükse
transaction içerisine SAVEPOINT‘ler ekleyerek
transactionu bölümlere ayırabilir, her bölümü
COMMIT ile veritabanına yazabilir veya ROLLBACK ile işlemi geri alabiliriz.
Transaction yapıları, transaction loglarında
tutulur. Bu yöntem ile bir transaction başladıktan
sonra SQL ifadeleri için kullanılan verileri tutan sayfalar diskten hafızaya aktarılır ve SQL
tarafında ki değişiklikler hafızada yapılır. Transaction işlemi başarılı ise hafızada ki veri alınır ve
diske yazılır yani veriler güncellenir ve commit
ifadesi ile değişiklikler aktif hale getirilir.
Transaction Log: Transaction log dosyasında,
veritabanında ki transaction ile oluşan tüm
değişiklikler sırası ile, adım adım kayıt edilir.

Transaction hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler

Öncelikle transaction işlemleri veritabanı üzerinde değişiklik yapacağı için veritabanı userların
gerekli izinlere sahip olması gerekmektedir. Transactionlar da veriye ve veritabanına etki edecek
SQL ifadeleri barındırır. (INSERT, UPDATE,
CREATE, DELETE, ALTER, DROP) Bunun yanı
sıra database administratorlerin veri kurtarma
mekanizmaları transactionlara bağlıdır.
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Bir diğer konu ise başarısız bir transaction
sürecinden sonra, verilerin geri alınacağı zaman
tüm transactionların veritabanına aktarılıp aktarılmadığını tespiti için loglar kontrol edilir. Eğer
aktarılmamış bir veri bulunursa onları log üzerinden geri veritabanına aktarmak mümkündür.
Bu yüzden transactionları tekrar tekrar
çalıştırmak bu tür durumların önüne geçmemizi
sağlar.
Az önce de söylediğimiz gibi, veritabanı
sisteminde yedekleme ve geri getirme işlemleri
transaction logları ile gerçekleştirilir. Yedekleme
mantığında, sistem düzenli olarak veritabanını
ve transaction loglarını yedek diske alarak, ana
sistemin kurulu olduğu diskte sorun olduğunda
ve verilerde hasar oluştuğunda bu alınan yedekler sayesinde geri döndürme mümkündür.

SAVEPOINT’li TRANSACTION Mantığı;

Bir diğer örnekte daha önceden başlayan
bir transaction SAVEPOINT A noktasına kadar
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başarılı geliyor ve orada kayıt ediliyor. Ardından
devam ederek bir sonra ki işleme geçiyor. Burada
eğer bir hata oluşrsa ROLLBACK‘e düşecek ve
geri SAVEPOINT A noktasına dönüş yapacak.
Eğer bu kısımdan da başarılı bir bir şekilde
devam ederse bir sonra ki adıma geçecek ve tahmin edebileceğiniz gibi burada hata olursa SAVEPOINT B noktasına ROLLBACK olacak. Eğer
bu adımda da hata olmazsa COMMIT adımına
gelecek ve işlem tamamlanacaktır.

biliyor muydunuz?
15 Mart 1985 tarihinde Massachusetts’de faaliyet
gösteren bilgisayar şirketi Symbolics Inc. ilk .com
alan adı kaydını gerçekleştirdi. 2009 yılında XF.com
Investments tarafından açıklanmayan bir tutarla satın
alınana kadar geçen 25 yıl boyunca aynı şirketin
yönetiminde kaldı.

HEMEN ÇIKMA ORANI NEDİR?
DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR?
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

Web sitelerinin SEO çalışmalarında başarılı olabilmesi için en önemli
kıstaslardan biri hemen çıkma oranı (bounce rate)’dir. Google için bir
sayfanın sıralama sonuçlarında üst sıralara çıkması için birçok koşul
vardır. Bu koşullarda genel olarak aranılan temel özellik “fayda”dır.
Sitenin açılma hızı, tasarımı, içeriklerinin özgünlüğü, görsellerin optimizasyonu vb. gibi tüm özellikler, siteye gelen kullanıcılara fayda
sağlama amaçlı olarak ayarlanmalıdır.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Sitenin açılma hızı, tasarımı,
içeriklerinin özgünlüğü, görsellerin
optimizasyonu vb. gibi tüm özellikler, siteye gelen kullanıcılara
fayda sağlama amaçlı olarak ayarlanmalıdır. Hemen çıkma oranı;
web sitesine gelen ziyaretçilerin,
tek bir sayfa görüntüledikten sonra
sitenin geri kalan sayfalarını dolaşmadan çıkış yapmasıdır.
Bir web sitesinin hemen çıkma
oranı ne kadar düşükse o site o
kadar başarılı demektir. İçerik türüne ve amacına göre her web sitesi
için kabul edilebilir oranda hemen

72

çıkma oranı vardır. Bunlar;
•
•
•
•
•

İçerik siteleri; %50
Servis hizmeti veren siteler;
%20
E-ticaret siteleri; %30
Üyelik odaklı siteler; %40
Blog siteleri için ise; %85 olarak belirtilmektedir.

Bazı kaynaklarda bu oranlar
değişkenlik gösterebilir. Ancak
kısaca anlatmak gerekirse; eğer
web sitenizin hemen çıkma oranı
%60’den fazla ise bir yerlerde mutlaka yanlış bir şeyler vardır.

Hemen Çıkma Oranı Nasıl Hesaplanır?

Hemen çıkma oranını basitçe şu şekilde
hesaplayabiliriz; web sitesine gelen ziyaretçi
sayının 1000 olduğunu varsayalım. Bu ziyaretçilerden 650 tanesi tek bir sayfaya baktıktan
sonra siteden ayrıldı, geriye kalan 350 kişi ise
sitenin diğer sayfalarında gezinmeye devam etti.
Bu durumda sitenizin hemen çıkma oranı %65
olarak hesaplanır.

Hemen Çıkma Oranı Neden Yükselir?

Yukarıda da belirttiğim gibi bu oranın yüksek
olmasının en önemli nedeni, fayda odaklı içeriklerin olmamasıdır. Ancak bunun dışında da
ziyaretçilerin web sitenizden ayrılmasına neden
olacak faktörler olabilir. Bunlardan bazıları;

Sitenin tek sayfa olması: Eğer web siteniz tek
sayfalık bir web sitesi ise hemen çıkma oranın
yüksek olması olağan bir durumdur.

Web sitesinin tasarımı: Site tasarımında

kullanılan görsellerin, renklerin, yazı büyüklüklerinin bir biri ile uyumsuz olması ve kullanıcı
deneyimi açısından başarılı olmaması, ziyaretçilerin siteden ayrılmasına neden olacaktır.

Reklam görselleri: Elbetteki pek çok web sitesi

sahibinin amacı, siteye trafik çekerek reklamlardan gelir elde etmek. Ancak bunu yaparken
gereğinden fazla reklam görseli kullanmak zi-

yaretçiler açısından sıkıntı olacaktır ve siteyi terk
edeceklerdir.

Sayfa hızı: SEO kriteleri açısından da önemli olan
sayfa hızı, kullanıcıların sitede kalması için de
önemli bir kriterdir. Siteye giriş yapan ziyaretçiler
en hızlı şekilde bir sayfadan diğerine geçmek
isteyecektir. Eğer sayfalar arası geçiş yeteri kadar
hızlı olmaz ise ziyaretçiler sizin dışınızda başka
alternatif sitelere yöneleceklerdir.

Mobil uyumluluk; mobil uyumluluk artık web

siteleri için olmazsa olmazdır. Mobil kullanımının
günden güne artması ile birlikte mobil trafikte
artmaya devam etmektedir. Bu nedenle web sitenize mobilden gelen ziyaretçiler, sitenizin mobil
uyumlu olmaması durumunda ilk sayfayı görür
görmez sitenizden çıkış yapacaklardır. Bu da
hemen çıkma oranını yükseltecektir.
Tüm bunlar ile birlikte şunu unutmamak gerekir
ki; web sektörünün gelişiminde iki önemli lokomotif vardır. Bunlardan biri gelişen teknoloji, bir diğeri
ise kullanıcı davranışlarıdır.
Siz web sitenizi teknolojik gelişmelere göre
günceller ve içeriklerini kullanıcı davranışlarına
göre optimize ederseniz, hemen çıkma oranı konusunda başarıyı sağlamak için önemli bir yol kat
etmiş olursunuz.
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IsItPishing

Ücretsiz kayıt olabileceğiniz SEOSiteCheckUp, web siteleriniz için oldukça
detaylı bir seo analiz raporu sunuyor.
Bunun yanı sıra çeşitli test araçları da
bulunan serviste yapacağınız seo rapor
sorgulamalarını kontrol panelinizde
kaydederek daha sonra inceleme ve
karşılaştırma yapma şansı da sunuyor.

Bu basit arama motoru üzerinden
web siteleri ve ip adreslerini sorgulayarak, ilgili hedefte pishing yapılıp
yapılmadığını test edebilirsiniz.
Yaptığınız sorguların sonucu olumlu
olduğu taktirde sorgu butonu yeşil renk
olarak size bildirim sağlıyor. Bu faydalı
ve hızlı aracı test etmenizi öneriyoruz.

seositecheckup.com

isitpishing.org
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Code Academy

Code Acdemy, online olarak kodlama
eğitimleri alabileceğiniz harika bir
kaynak sitesi.
25 milyon kullanıcı bulunan ve
üyeliğin ücretsiz olduğu platformda
kayıt oluşturarak hemen kodlama
öğrenmeye başlayabilirsiniz.

codeacademy.com

JSFiddle

Oldukça basit bir arayüze sahip
olan JSFiddle, online olarak Javascript, HTML ve CSS düzenlemesi yapabileceğiniz ve bunları test
edebileceğiniz ücretsiz bir platform. Kayıt olmadan da çalışmaya
başlayabileceğiniz platform ücretsiz
hizmet veriyor.

jsfiddle.net
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