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ICANN56 için ICANN NextGen Adayları Seçildi
DNS Girişimcilik Merkezi
İlerlemeye Devam Ediyor
ICANN Kurulu Başkan
Yardımcısı Cherine Chalaby
ve Orta Doğu Küresel Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı Baher Esmat, geçen ay
24 Mayıs'ta merkezin üç yıllık
strateji taslağını incelemek
ve yeniden oluşturmak üzere
Kahire'deki Akıllı Köy'de DNS
Girişimcilik Merkezi (DNSEC) ile buluştu. Toplantıda
DNS-EC ekibi ana hedeflerini
ve gelecek yıllarda beklenen
sonuçları belirtti.
Chalaby'nin merkezin
ileriye yönelik faaliyetleri ve
uzun süreli iş sürdürülebilirliğine ilişkin değerli bilgiler
vermesi ile tartışma interaktif
bir şekilde gerçekleşmiŞtir.

DNS-EC ve ICANN aynı
zamanda 30-31 Mayıs
tarihlerinde Fas'ta bir atölye
düzenledi. Fas Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme
Kurumu (ANRT) atölyeye ev
sahipliği yapmıŞtır. Atölye,
DNS endüstrisi ve .ma'nın
üst düzey alan adı piyasasının yerel piyasa SWOT
(güçlü ve zayıf noktalar,
fırsatlar ve tehditler) analizini
inceledi.
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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.

ICANN Afrika İlişkileri Ofisi Nairobi'de Açıldı

Geçtiğimiz ay, Nairobi,
Kenya'da ICANN Afrika
İlişkileri Ofisi açıldı. Açılış
nedeniyle ICANN personeli
kutlama etkinliği düzenledi.
Personellerle birlikte kutlama-

da Başkan'ın Baş Danışmanı
ve Küresel Paydaş İlişkileri
Başkan Yardımcısı Sally Costerton ve Afrika Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı Pierre
Dandjinou da bulunuyordu.

Intel, Yeni Nesil İşlemcilerini
Piyasaya Sunmaya Hazırlanıyor

RIPE NCC 2016 Anketi
Başladı
Réseaux IP Européens
Ağ Koordinasyon Merkezi
(RIPE NCC), Kopenhag,
Danimarka'da yapılan
RIPE 72'nin son gününde
2016 üyelik ve paydaş
anketini başlattı.

Bu zamana kadar çıkarttığı
tüm işlemcilerde büyük başarı
yakalayan Intel, Tayvan’da
gerçekleştirilen Computex
fuarında yeni çıkacak olan
ürünleri hakkında bilgi verdi.

tablet cihazlar, USB-C arayüzü
eklentisi ve 4K video oynatma
özelliği kazanabilecekler.

7. Nesil işlemcileri Kaby
Lake’ı piyasaya sunmaya hazırlanan Intel, yeni işlemcilerin 10
çekirdekli olarak bu yıl içinde
piyasaya sunulacağını açıkladı.

Intel Kaby Lake işlemcisinde
bulunan ve insan hücrelerinde
bulunan ribozomdan bile daha
küçük bir boyuta sahip olan
transistorler 14 nanometre boyutunda olacak. Ancak hem performans hem de verimlilik olarak
çok iyi bir durumda olacak.

Yeni nesil işlemciler ile
birlikte, altıncı nesil Skylake
işlemcilerin ucuz versiyonu
olarak lanse edilen Apollo Lake
işlemcileri de satışa sunulacak.
Bu işlemciler sayesinde düşük
kapasiteli laptoplarda ya da

Intel Kaby Lake işlemcileri
Windows 7 desteklenmeyecek.
Kaby Lake işlemcileriyle Windows 7 çalıştırılsa bile, güvenlik
güncellemeleri alınamayacağı
için cihazlar dış tehditlere karşı
savunmasız kalacak.

Anketi Oxford İnternet
Enstitüsü yürütmektedir.
Bu da katılımcı gizliliğini
ve sonuçların bağımsız
olarak değerlendirilmesini
garanti altına almaktadır.
Ankete herkes katılabilir; RIPE NCC üyeleri
ve diğer tüm ilgili taraflar
katılıma davetlidir. Anketin
tamamlanması yaklaşık
15 dakika sürmektedir ve
katılımcılar beş iPad'ten
birini kazanma şansına
sahiptir. Anket 30 Haziran
2016 tarihine kadar açık
kalacak.
Ankete katılmak için
tıklayınız!

Google’ın Accelerated Mobile Pages Projesi Yayında
Google’ın yeni projesi olan Accelerated Mobile Pages (AMP) ile mobilden haberlere hızlı
erişim dönemi başlıyor. Açık kaynaklı bir proje
olan AMP ile hazırlanan web siteleri 4 kat daha
hızlı yüklenecek ve 10 kat daha az veri tüketecekler. Google’ın az önce web sitesinden proje
ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
Akıllı telefon ve tabletlerin bilgiye ulaşma
yöntemlerinde devrim niteliğinde bir değişime
yol açtığı günümüzde kullanıcılar haberlere cep
telefonları üzerinden erişiyor.
Dünyanın dört bir yanındaki yayıncılar da okur
kitlelerine ulaşmak için mobil web’i kullanıyor.
Ancak ne yazık ki, özellikle hız söz konusu
olduğunda, mobil web kullanıcıların ihtiyaç
duydukları bilgiye erişim konusundaki beklentilerini karşılamakta yeterli olamıyor. Yayıncılar
açısından; yüklenmesi uzun süren her sayfa,
hem bir okuyucunun hem de reklam ya da abo-
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nelik yoluyla gelir elde etme fırsatının kaybına
yol açıyor.
Bugün de AMP sayfalarını Türkiye’deki
kullanıcıların hizmetine sunarak mobil aramalarda, ilgili haberlere hızlı bir şekilde erişim
sağlayıp, okuyabilme deneyimlerine katkı
sağlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Artık Google’da mobil bir cihaz ile arama
yaptığınızda, AMP kullanılarak tasarlanan sayfalar, ilintili arama sonuçları doğrultusunda
‘Öne Çıkan Haberler’ bölümünde yer alacak.
Okumak için seçtiğiniz bilgiye anında yüksek
bir hızla erişebileceksiniz. Üstelik yüklenmesi
için uzun uzun beklemeden veya okurken sağa
sola atlamadan haberi kolayca yukarı-aşağı
kaydırabileceksiniz. Ayrıca, sayfayı kaydırarak
AMP haberlerinin birinden diğerine kolayca geçiş
yapılabileceksiniz.

Hackerlar Artık Amazon Müşterilerine de Saldırıyor!
Comodo Tehdit Araştırmaları Laboratuvarları
(CTRL) internet ortamındaki herkesin amazon.
com uzantılı elektronik mesajlara dikkat etmesi
gerektiğini duyurdu. Öyle ki; e-mail hesaplarında
amazon.com’dan gelmiş gibi gösterilen sahte bir
e-mail’le hırsızlık yapılıyor.
Bu siber hırsızlık e-mail’leri, kullanıcılara
amazon.com çıkışlı gibi gösterilen auto-shipping@amazon.com adresiyle gönderiliyor. Bu
e-mailin gövde bölümünün olmadığı bildirilse de,
e-mailin konusu "amazon.com siparişiniz yola
çıktı (#kod)" şeklinde belirtiliyor. Virüslü mesajlar
ise mailde Microsoft Word dosyaları biçiminde
gönderilmiş olan ekleri kapsıyor.
İnternet ortamındaki zararlı yazılımlara karşı
güçlü bir mücadele yürüten Comodo, fidye
yazılımlarla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Comodo uzmanları; fidye yazılımcılarının ünlü alışveriş sitesi Amazon uzantılı elektronik mesajlarla

da hırsızlık yaptığını belirledi. Comodo Tehdit
Araştırmaları Laboratuvarları (CTRL) internet ortamındaki herkesin amazon.com uzantılı elektronik mesajlara dikkat etmesi gerektiğini duyurdu.
Comodo uzmanları, bu dosyaları analiz ettiğinde kopyaların yerine yalnızca makro kodların
olduğunu belirledi. Bu dosyaların içeriğini çalıştırmaları yönünde yönlendirilen ve şüphelenmeyen alıcılar ise bu yolu izlediğinde, makro kodları
çalıştırılıyor.
Böylece çalıştırılabilir bir dosyanın internetten
indirilerek çalıştırılması sağlanıyor. Çalışan bu
dosyanın dokümanlar, resimler, ses dosyaları,
veri tabanı dosyaları gibi kullanıcı dosyalarını
tarayıp şifreleyen bir Ransomware fidye yazılımı
olduğu tespit edildi. Bu süreç sırasında orijinal
dosyalar silinerek bulundukları klasörde “%hashvariable%locky” adıyla şifrelenmiş dosyalarla
değiştiriliyor.
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10 Bin Mülteci, Kod Yazmayı Öğrenerek Orta
Doğu’nun Dijital Ekonomisine Destek Olacak
SAP ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) işbirliği ile
Mısır, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki mültecilerin eğitileceği “Mülteci Kod Haftası” Dünya İnsani Zirvesi’nde duyuruldu. IMF: Mülteciler beş yıl içinde ülkelerin
GSMH’i yüzde 1 oranında artırabilir! UNCHR ve global teknoloji şirketi SAP işbirliğindeki program kapsamında, 8 ila 24 yaş arasındaki mülteci gençler için 15 – 23
Ekim 2016 tarihleri arasında yüzlerce kod yazma atölyesi ve online eğitim kursu
ücretsiz olarak düzenlenecek.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında
dünya lideri SAP ve Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (UNHCR), 23 – 24 Mayıs
tarihlerinde BM’nin ilk kez organize ettiği İstanbul
Dünya İnsani Zirvesi’nde Mülteci Kod Haftası
girişimlerine dair işbirliklerini duyurdu. Bu kapsamda, Türkiye ve Orta Doğu’da 10 binden fazla
genç dijital ekonomiye destek olabilmek için kod
yazma eğitimi alacak.
Dünyanın 1940’tan beri şahit olduğu en zorlu
mülteci krizi sebebiyle şu an Türkiye, Mısır,
Ürdün ve Lübnan yaklaşık 5 milyon mülteciye
ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda UNHCR’ın,
mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin üstlendiği
ağır yükü hafifletmek üzere özel sektöre yaptığı
destek çağrısına cevaben SAP, Mülteci Kod
Haftası programını hayata geçirmeye karar verdi.
Mülteci Kod Haftası, 2015 yılında 10 günü
aşkın sürede 17 ülkeden 89 bin gencin ve bin-

10

lerce öğretmenin eğitildiği Afrika Kod Haftası’nın
başarısından ilham alarak oluşturuldu.
UNHR işbirliğiyle yürütülen program, SAP
Mülteci Yardım Programı’nın da en önemli
bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Mülteci Kod Haftası Eğitim Programı

Kod haftası’nda, daha genç yaştaki
katılımcılar basitleştirilmiş kod platformu
Scratch’ı öğrenecek. Daha ileri yaştaki
katılımcılar ise HTML, CSS, Javascript, PHP
ve SQL ile web sitesi yapmayı öğrenirken, SAP
Business One kurumsal yazılımı hakkında ön
bilgi alacak ve potansiyel olarak işe başlamaya
hazır bilgisayar mühendisleri yetiştirilecek olan
15 haftalık kod yazma eğitim kampına katılım
fırsatı yakalayacak.
SAP halen bu program için kod eğitmenlerini
eğitiyor ve online eğitimler için özel bir openSAP
platformu kuruyor.

UNHR işbirliğiyle yürütülen program kapsamında, 2015
yılında 17 ülkeden 89 bin gencin ve binlerce öğretmenin
eğitildiği Afrika Kod Haftası’nın başarısına dayanarak
oluşturuldu.
UNHCR’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Özel Sektör Ortaklıkları Kıdemli Yetkilisi Houssam Chahin Mülteci Kod Haftası’nı şöyle değerlendiriyor “Mülteci
Kod Haftası, şirketlerin mültecilerin yaşamlarını ne kadar
olumlu etkileyebileceğini gösteren somut bir örnek. Global
geçerliliği olan bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri
kazanmaları genç mülteciler için büyük bir kariyer fırsatı
anlamına gelecek. Bu eğitim, hem mültecilere hem de
barındıkları ev sahibi ülkelere katma değer kazandıracak.”
Chahin ayrıca “Mülteci Kod Haftası ebeveynler,
öğretmenler, gönüllüler, çocuklar, üniversiteler, okullar
ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere,
toplumun her kesimini harekete geçirerek, mültecilere
yönelik eğitim programlarında bilgi teknolojileri eğitiminin
temel bir rol oynamasını sağlayacak. Böylece binlerce
genç mülteci hem iş bulabilecekleri bir alanda beceri
kazanacak hem de kendi kendilerine yetebilecek duruma
gelecek.” dedi.
Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek Mülteci Kod
Haftası, SAP ve UNHCR tarafından organize edilecek
ve yerel yönetimler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil
toplum örgütleri, eğitim kuruluşları, Galway Education
Centre ve RebootKamp gibi şirketlerin de katkılarıyla
yürütülecek.
SAP Global Kurumsal Sosyal Sorumluluk Direktörü
Alicia Lenze, bu girişim hakkında değerlendirmelerini
şu sözlerle açıklıyor: “Mülteci Kod Haftası, gençleri
büyük talep gören kod yazma konusunda eğiterek, mülteci ailelerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için
bir umut ışığı olurken, yetenekli çalışanlar arayan Orta
Doğu’daki şirketlere de önemli bir kaynak oluşturacak.
Mülteciler, bölgenin dijital ekonomideki rekabet gücünü
destekleyecek azme ve yeteneğe sahip.”
Ekonomik faydaları göz önüne alındığında Uluslararası
Para Fonu’na (IMF) göre, mültecilerin topluma başarılı entegrasyonu ile 2020’ye kadar bu ülkelerin GSYİH’si yüzde
1 artabilir. Open Political Economy Network (OPEN)
ise mültecilere yapılan her 1 Euro’luk desteğin, meslek,
ticaret, yatırım ve inovasyon aracılığıyla beş yıl içinde 2
Euro’luk ekonomik fayda sağlayabileceğini belirtiyor.
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IBM Watson yeni siber güvenlik sistemi
olan Watson for Cyber Security'i duyurdu!
IBM Security, bir yıllık araştırmasının sonucunda kognitif teknolojisinin yeni bulut tabanlı
sürümü olan “Watson for Cyber Security” sistemini duyurdu. Güvenlik dili konusunda eğitilen
Watson, önde gelen sekiz üniversite ile ortak
çalışarak Siber Güvenlik konusunda eğitilecek.
IBM Security (NYSE: IBM), şirketin kognitif
teknolojisinin yeni bulut tabanlı bir sürümü olan
ve bir yıllık bir araştırma projesi kapsamında güvenlik dili konusunda eğitilen Watson for Cyber
Security sistemini tanıttı. IBM, sistemin daha
da ölçeklendirilmesi için IBM’in kognitif sisteme
öğretmiş olduğu güvenlik verisi derlemini önemli
ölçüde genişletmek üzere sekiz üniversite ile
işbirliği yapmayı planlıyor.
Watson for Cyber Security sisteminin eğitilmesi, kognitif güvenlik alanında ilerleme kaydedilmesi açısından kritik bir adımı teşkil ediyor.

12

Watson, güvenlik araştırması bulgularının farklarını öğreniyor ve bir başka biçimde gözden
kaçırılabilecek, gizli kalmış siber saldırıların ve
tehditlerin kalıplarını ve kanıtlarını keşfedebiliyor.
IBM, gelecek sonbahardan itibaren Watson’u
siber güvenlik dili konusunda daha fazla eğitmek
için önde gelen üniversitelerle ve bu üniversitelerin öğrencileriyle birlikte çalışmayı planlıyor. Bu
üniversiteler arasında: California State Politeknik Üniversitesi, Pomona; Pennsylvania State
Üniversitesi; Massachusetts Teknoloji Enstitüsü;
New York Üniversitesi; Maryland, Baltimore
County Üniversitesi (UMBC); New Brunswick
Üniversitesi; Ottawa Üniversitesi ve Waterloo
Üniversitesi bulunuyor.
IBM’in bu projesi, siber güvenlik alanındaki
giderek artan yetkin personel açığının çözülmesine yönelik öncü bir kognitif güvenlik projesinin
önemli bir parçasını oluşturuyor.

IBM’in çabaları, güvenlik analistlerinin veri,
gelişmekte olan tehditler ve çözüm stratejileri
arasındaki bağlantıları otomatikleştiren kognitif
sistemleri kullanma yeteneklerini geliştirmeye
yönelik olarak tasarlandı. IBM, bu yılın sonlarına
doğru IBM Watson for Cyber Security sisteminden yararlanan yazılımların beta sürümlerini
üretim ortamında devreye almaya başlamayı
planlıyor.
IBM’in tüm dünyada tanınan X-Force
araştırma kitaplığı, Watson for Cyber Security
sistemine beslenen materyallerin merkezini
oluşturacak. Bu bilgi birikimi, 20 yıllık güvenlik
araştırmalarını, 8 milyon istenmeyen posta ve
kimlik avı dolandırıcılığı saldırısının ayrıntılarını
ve 100.000’den fazla belgelenmiş güvenlik
açığını kapsıyor.
Watson, Güvenlik Alanında Giderek
Artan Yetkin Personel Açığına Çözüm
Getirecek
Analistlere sunulan güvenlik verilerinin
hacmi olağanüstü boyutlarda… Ortalama bir
organizasyon, her gün 200.000 parça güvenlik olayı verisi görüyor ve büyük kuruluşlar,
yalnızca yanlış pozitiflerle mücadele etmek için
yılda 1,3 milyon ABD doları ve yaklaşık 21.000
saat harcıyor. Bunu Ulusal Güvenlik Açığı Veri
tabanında bildirilen 75.000’den fazla bilinen
yazılım güvenlik açığı, her yıl yayınlanan 10.000
güvenlik araştırması raporu ve her ay yayınlanan
60.000’den fazla güvenlik web günlüğü ile
birleştirdiğinizde, güvenlik analistlerinin bilgi ile
aynı hızda hareket etmesi neredeyse imkânsız
hale geliyor.
IBM Bulut üzerinde tasarlanan Watson for
Cyber Security, Watson’un mantık yürütme ve
“yapılandırılmamış veriden” öğrenme becerisinden yararlanarak yüksek ölçekli güvenlik verilerinin kavranmasını sağlayan ilk teknoloji olma
özelliği taşıyor. Yapılandırılmamış veriler; web
günlükleri, makaleler, videolar, raporlar, uyarılar
ve diğer bilgiler dahil olmak üzere geleneksel
güvenlik araçlarının işleyemediği verilerden, bir
başka deyişle İnternet üzerindeki tüm verilerin
yüzde 80’inden oluşuyor. Aslında, IBM tarafından
gerçekleştirilen analizler, ortalama bir organi-

zasyonun bu yapılandırılmamış verilerin yalnızca
yüzde 8’inden yararlandığını gösteriyor. Watson
for Cyber Security ayrıca, yapılandırılmamış
verilerin içerdiği insan dilinin muğlak ve kesin olmayan yapısını anlamak için doğal dil işlemeden
yararlanıyor.
Watson for Cyber Security, gelişmekte olan
tehditlere ilişkin öngörüler ve aynı zamanda
bunların nasıl önleneceğine ilişkin öneriler
sağlıyor ve bu da güvenlik profesyonellerinin
hızını ve yeteneklerini artırıyor. IBM ayrıca,
sisteme aykırı değerleri saptamaya yönelik
veri madenciliği yöntemleri, grafiksel sunum
araçları ve farklı belgelerdeki ilgili veri noktaları
arasındaki bağlantıları bulma yöntemleri dahil
olmak üzere diğer Watson yeteneklerini de dahil
edecek.
IBM Güvenlik Genel Müdürü Marc van Zadelhoff, konuya dair yaptığı açıklamada: “Sektör
2020 yılına kadar 1,5 milyon açık siber güvenlik
pozisyonunu doldurabilse bile, güvenlik alanında
bir yetkin personel krizi ile karşı karşıya olacağız.
Güvenlikle bağlantılı verilerin hacmi ve hızı, siber
suçlarla mücadelede bizim için en büyük zorluklardan birini oluşturuyor. Watson’un insanlar
tarafından yardım alınmadan işlenmesi mümkün
olmayan olağanüstü miktarda yapılandırılmamış
veriyi bağlama oturtma yeteneğinden yararlanarak güvenlik profesyonellerine yeni öngörüler,
öneriler ve bilgi birikimi sunacağız, en ileri düzeydeki siber güvenlik analistlerine daha yüksek hız
ve hassasiyet sağlayacağız ve yeni başlayan
analistlere iş başında eğitim vereceğiz.” dedi.
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NASA Red Hat OpenStack Platformuna Geçiş Yaptı
Red Hat, gezegen keşif araştırmalarının ardındaki teknolojiyi sağlayan şirket olarak, OpenStack özel bulut ile uçuş projelerini ve araştırma verilerini işleyen laboratuvarın sunucu ve depolama kapasitesini maksimum düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor.
Dünyanın lider açık kaynak çözüm sağlayıcısı
Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), Jet Tahrik
Laboratuvarı’nın (JPL) Red Hat OpenStack Platformu üzerinde özel bulut kurarak kurum içindeki
donanımları yenileyip güçlendirdiğini ve veri
merkezlerine harcanan zaman ve kaynaklarda
büyük ölçüde tasarruf edilmesini sağladığını
duyurdu. NASA’nın güneş sistemindeki robotlu
keşiflere yönelik ana merkezi JPL, Red Hat’in
OpenStack ve Linux teknolojisini kullanarak
kurum içindeki depolama ve sunucu kapasitesini modernleştirdi. JPL böylece, depo ve
sunucularına, yüzlerce (uzay mekiği) araştırma
mühendisi ve bilim insanını destekleyecek bir
güç kazandırdı.

Amazon Web Hizmetleri (AWS) gibi harici bulut
kaynaklarını kullanmalarını mümkün kılıyor. Red
Hat’in uzun süredir OpenStack Foundation’da
bulunmasından gelen tecrübesi ve özel platform projelerinde yukarıya doğru yaptığı kaynak
katkısı onu, JPL için son derece uygun bir
çözüm ortağı yapıyor.

NASA’ya bağlı JPL, uzay araştırmaları
konusunda, Amerika’nın ilk uydusunu yaratmaktan güneş sistemindeki tüm gezegenlere
uzay aracı göndermeye ve Mars’a yapılan dört
seferin dördünü de gerçekleştirmeye kadar
pek çok başarıya imza atmış bir laboratuvar.
Bugün uçuş projelerinden gönderilen ve sefer
verileri üzerinde çalışan araştırmacılardan
gelen taleplerin işlenmesini içeren bu araştırma
misyonları, gitgide daha da artan bir ölçüde bulut
bilişim yeteneklerini temel alıyor. Genelde JPL
altyapısının büyük bölümü, kurum içindeki sunucu donanımının içinde barındırılıyordu.

Bu, Red Hat OpenStack Platformu üzerine kurulmuş tamamen açık bir bulut
altyapısının güvenilirliğinin, erişilebilirliğinin
ve ölçeklenebilirliğinin net bir göstergesidir.
NASA laboratuvarının planlı büyümesini
karşılayabilmesi için gereken çevik altyapıyı
karşılıyor ve veri merkezi ayakizini azaltıyor
olmamız bizler için büyük bir gurur kaynağı”
diyor.

JPL mühendisleri kurum içinde,
araştırmalarda çalışan bilim insanları ve mühendisler için geniş ve esnek bulut bilgi işlem
kapasitesi içeren bir OpenStack kurdu. Kurum
içinde olması gereken kritik bilgi işlem faaliyetlerinin, daha etkin bir özel bulut mimarisine
taşınması planlanıyor.
Red Hat OpenStack platformuna geçiş,
JPL’ye kurumsal ölçekte bilgi işlem kapasitesi kazandırarak araştırmacıların kendi özel
bulutlarından faydalanmalarını ve gerektiğinde
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Red Hat OpenStack Genel Müdürü Radhesh
Balakrishnan, “NASA’ya bağlı çalışan JPL,
teknoloji destekli inovasyonların öncüsüdür ve
bu laboratuvarın keşif araştırmalarında gereken
bilgi işlem kapasitesinin Red Hat OpenStack
platformuyla sağlanıyor olması bize büyük bir
heyecan veriyor.

Red Hat, gerek OpenStack topluluğunda
yukarı yönlü yaptığı katkılar gerekse de kurumsal müşterilere prodüksiyona hazır OpenStack
platformu sağlamasıyla sektörde OpenStack
lideri olarak konumlanıyor. Son derece ölçeklenebilir, prodüksiyona hazır IaaS (Hizmet olarak
Altyapı) çözümü olan Red Hat OpenStack
Platform, sayıları gitgide artan küresel şirketler
tarafından tercih edilen bir açık kaynak bulut
platformu olarak dikkat çekiyor.
Red Hat Enterprise Linux ile ortak mühendislik çalışması olan ve Red Hat’in destek yaşam
döngüsü ile desteklenmiş olan Red Hat OpenStack, bulut uygulamaları için açık bir temel
kazandırıyor.

Türk Telekom Veri Merkezi Yatırımlarını Arttıracak
Türk Telekom, Türkiye’nin bölgenin veri merkezi üssü olması için, bu alandaki yatırımlarını artırma kararı aldığını açıkladı. Bu hedef doğrultusunda atılan ilk adım
olarak Ankara’daki mevcut veri merkezi kapasitesini genişletti.

2015 yılında elde ettiği 905 milyon kar'ın
tamamına yakınını temettü olarak dağıtan Türk
Telekom, Türkiye’nin bölgenin veri merkezi üssü
olması için, bu alandaki yatırımlarını artırma
kararı aldığını açıkladı. Bu hedef doğrultusunda
atılan ilk adım olarak Ankara’daki mevcut veri
merkezi kapasitesini genişletti.
Entegre yapısı ile müşterilerine tek noktadan
hizmet kolaylığı sağladığını belirten Türk Telekom, her geçen gün artan veri trafiğini karşılamak amacıyla veri merkezi yatırımlarına devam
ettiğini ve bu kapsamda Ankara Ümitköy’deki
veri merkezinin kapasitesini arttırdığını açıkladı.
2016 yılında Türk Telekom’un veri
merkezi yatırımları devam edecek
Türk Telekom, 2016 yılı içerisinde Ankara Aydınlıkevler’de toplam 20.000 m2 büyüklüğünde
devasa bir veri merkezini daha hizmete sunacak.
Türk Telekom, veri merkezlerindeki kapasite
artışı ile birlikte, Türkiye’yi bölgenin veri merkezi

üssü yapma hedefine bir adım daha yaklaşmış
olacak. Türk Telekom, son 10 yılda gerçekleştirdiği 20 milyar TL’nin üzerindeki yatırım ile fiber
altyapısını Türkiye’nin 81 ile yaydığını iddia
ediyor.
Mehmet Ali Akarca: Bölgenin veri
merkezi üssü olacağız
Mevcut müşteri portfoyü ile veri merkezi konusunda Türkiye’nin en büyüğü olduklarının altını
çizen Türk Telekom Kurumsal İş Birimi CEO’su
Mehmet Ali Akarca; “Güçlü veri merkezlerimizle
Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını sağlamayı hedefliyoruz. Üç sene içerisinde Frankfurt, Amsterdam ve Londra’ya alternatif bir veri
merkezi oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, pek çok global içerik sağlayıcı
ile görüşmeler yapıyoruz. İçeriklerini Türkiye’de
konumlandırmaları ve buradan Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya
hizmet sunmaları için gerekli platformları oluşturuyoruz” diye konuştu.
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Türkiye'nin Liseler arası İlk Kodlama Festivali Düzenlendi
Bilişim çağının temel gereklerinden biri olan
ve algoritmik düşüncenin kazandırılmasını
sağlayan ‘kodlama’ ile ilgili liseler arası ilk
yarışma Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL)
tarafından düzenlendi. Üsküdar Amerikan Lisesi;
bu yıl ilkini düzenlediği ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediği Türkiye’nin ilk liseler arası kodlama festivali CODEFEST’te, 13 farklı liseden
toplam 24 kodlama takımını ağırladı. Yarışmanın
birincisi ve ikincisi Fatih Fen Lisesi’nin iki ayrı
kodlama takımı olurken, üçüncülüğü ise İstanbul
Erkek Lisesi’nin takımı aldı.Galatasaray Lisesi,
SEV Amerikan Koleji, Hisar Okulları, Özel
Maltepe Uğur Anadolu Lisesi, Özel İzmir Amerikan Koleji, Koç Özel Lisesi, Üsküdar Mesleki
Teknik Anadolu Lisesi, TEVİTÖL, İstanbul
(Erkek) Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Fatih
Fen Lisesi, Alman Lisesi ve Üsküdar Amerikan Lisesi’nden toplam 24 kodlama takımının
katıldığı festival, keyifli etkinliklere ve çekişmeli
yarışmalara sahne oldu.
Çalıştaylar Yapıldı
Kodlama takımları, CODEFEST’in ilk günü
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden Prof. Dr. Pınar Yolum ve asistanları
tarafından düzenlenen Yapay Zeka çalıştayına
katıldılar ve makine öğrenimi amacıyla geliştirilmiş Weka yazılımıyla çalışmalar yaptılar. İkinci
çalıştayı Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden Prof. Erkay Savaş yaptırdı. Öğrenciler, kimi zaman casusluk filmlerinde dolaştılar
kimi zaman algoritmalar üzerine tartıştılar.
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Öğrencileri ve üniversite profesörlerini buluşturan çalıştaylar, akademik düzeyin derinleşmesine katkıda bulundu.
İlk Festivalin İlk Şampiyonu
CODEFEST’in ikinci günü ise saat 9.00 ila
19.00 arasında aralıksız olarak kodlama yarışması düzenlendi. Mini bir hackathon (katılanların
yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde
bulunduğu organizasyon) olarak adlandırılabilecek yarışmada, UAL Algoritma Kulübü tarafından
hazırlanan, zorluk dereceleri birbirinden farklı 18
özgün soru yer aldı. Liseli 24 kodlama takımı,
mümkün olduğunca fazla soru çözebilmek için
10 saat boyunca aralıksız mücadele etti. Yarışma sonunda; Hasan Bal, İbrahim Bahadır Altın
ve Erdem Kirez adlı öğrencilerden oluşan Fatih
Fen Lisesi’nin SorryRedTowel adlı kodlama
takımı, 14 soru çözerek yarışmayı birinci bitirdi.
Liseler arası ilk kodlama festivalinin ilk şampiyonları, Boğaziçi Üniversitesi Liselere Yönelik
Yaz Okulu Kampı’na üç kişi ile katılmaya almaya
hak kazandı.Yarışmanın ikincisi ise yine Fatih
Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan LittleRedTowel
adlı takım oldu. Murat Ekici, Salih Bera Söğüt ve
Yasin Kaya adlı öğrencilerden oluşan takım, 12
soruyu çözerek, ikincilik ödülü olan 3 Arduino kiti
kazandılar.Kodlama festivalinin üçüncüsü Atacan İyidoğan, Ömer Yağmurlu ve Hasan Altan
Birler’den oluşan ielbit adlı İstanbul Erkek Lisesi
takımı oldu. Öğrenciler, 11 soruyu tamamlayarak
3 adet Raspberry Pi kiti kazandılar.

Türkiye, Siber Güvenlik Zirvesi’ne Ev Sahipliği Yaptı
Siber güvenlik alanında dünyanın önde
gelen uzmanları ve hackerlar, LOCARD Global
Cyber Security Summit’te buluştu. Türkiye’de
düzenlenen ilk global siber güvenlik zirvesi
olma özelliğini taşıyan LOCARD Global Cyber
Security Summit’e siber güvenlik uzmanları ve
hackerlar, kamuda bu alanda çalışan yetkililer,
şirketlerin üst düzey güvenlik çalışanları, Türk
ve İspanyol siber suçlar polisi bir araya gelerek,
şirketleri ve devletleri tehdit eden güncel riskleri
değerlendirdi.
LOCARD Global Cyber Security Summit Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Musa Savaş konu
ile ilgili olarak, “Son günlerde terör örgütlerinin
hedefi haline gelen Türkiye yaşanan olumsuz
gelişmelere rağmen, ülkemiz için oldukça önemli
global bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. LOCARD Global Cyber Security
Summit, karşı karşıya kalabileceğimiz siber
tehditleri değerlendirmek ve önceden gerekli tedbirleri alabilmek adına oldukça faydalı bir etkinlik
oldu.
Kişisel bilgilerimizin çalındığı, hastanelerin
hacklendiği, bankalarımızın çalışamaz hale
getirildiği ve enerji tesislerimizin hedef haline
geldiği bu günlerde konuk ülkemiz İspanya ile
birlikte yakın gelecekte maruz kalabileceğimiz
önemli riskleri ve siber silah endüstrisini masaya
yatırdık. Kamu, özel sektör ve STK’larla el ele
vererek İstanbul’u siber güvenlik konusunda bir
merkez nokta haline getirmek istiyoruz” dedi.

Kritik altyapıların koruma altına
alınması gerekiyor - Küresel siber terör
tüm dünyayı tehdit ediyor
Siber güvenlik uzmanları ve hackerları bir
araya getiren zirve ile ilgili konuşan LOCARD
Global Cyber Security Summit Kurucu Ortağı ve
Direktörü Igor Lukic, “Küresel siber terör, sadece
Türkiye'yi değil tüm dünyayı tehdit ediyor. Siber
suçlular toplum düzenini bozmak için teknolojiyi
ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor.
Devletlerin ve güvenlik kurumlarının gerekli
adımları atarak temel altyapı tesislerini koruma
altına alması gerekiyor.
Her devlet siber saldırılarla ilgili strateji birimi kurmalı
Siber güvenlik konusunda devletlerin de yeni
adımlar atması gerektiğini vurgulayan Igor Lukic,
“Devletler için siber güvenlik artık önceliğe sahip
konulardan biri. Her devlet bu konuyla ilgilenmek
için stratejik birimler kurmalı. Devletler sürekli
olarak güncellenen bir siber güvenlik planına sahip olmalı ve bu alandaki uzmanlarla hareket etmeli. Özelikle Gelişmiş Sürekli Saldırılara (APT)
karşı anında cevap verecek yeteneğe erişilmeli.
Küresel siber güvenlik alanında en çok dikkatli olması gerekenler devletler. Şunu düşünün
eğer bir parlamentodaki tek bir vekilin bilgilerini
ele geçirirseniz, tüm parlamento tehdit altına
girer. Bu yüzden devletler tüm vekillerini ve birimlerini çok iyi korumak zorunda. Örneğin ABD
bu konuda dünyadaki en dikkatli ülkelerden biri.
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VMware NSX ile Ağ Altyapıları Hızlı ve Çevik Olacak
VMware NSX çözümüyle sayıları gün geçtikçe artan sanal iş yüklerinin çok daha hızlı ve çevik
bir şekilde kurulması, yönetilmesi ve coğrafi sınır tanımaksızın dinamik bir şekilde taşınması
mümkün olurken, güvenliklerinin üst seviyede ve granüler olarak sağlanması, altyapı CAPEX ve
OPEX maliyetlerinde yüzde 85’e varan düşüşler sağlanması ve ‘datacenter migration’ projelerinde yüzde 80’e varan RTO kazancı sağlanması gibi pek çok avantaj da söz konusu olabiliyor.

Teknoloji gelişimi ve buna bağlı altyapı ve veri
büyümesinin kurumlara getirdiği en yüklü maliyet kalemleri arasında yer alan ağ altyapısını
genişletme zorunluluğuna teknoloji şirketi VMware’in çözümü çare olacak. Sanal ağ topolojilerinin
donanımlardan tamamen bağımsız bir şekilde oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan
VMware NSX çözümü sayesinde, tüm ağ modeli,
yalnızca yazılım katmanı kullanılarak, tekrar tekrar oluşturabiliyor ve en basitten en karmaşığa
kadar saniyeler içerisinde ayarlanabiliyor.

İşletme ve sahip olma maliyetleri düşecek

VMware NSX teknolojisi; sürekli artış eğiliminde olan iş yükleri nedeniyle kurumlarda yönetilmesi çok zor, maliyetli, riskli ve karmaşık hale
gelen network altyapılarını dünyanın önde gelen
servis sağlayıcılarının sahip olduğu çeviklik ve
hıza kavuşturuyor. Ağ fonksiyonlarını (anahtarlama, yönlendirme, güvenlik duvarı vb) donanım
katmanından ayırarak yazılım katmanına taşıyan
VMware NSX çözümü, kurumların network donanımı tarafında hem başlangıç yatırım maliyetleri hem de operasyonel maliyetlerinde yüksek
oranlarda tasarruf etmelerini sağlarken, ağ
topolojilerinin tanımlanması ve iletişime başlan-
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ması süreçlerini de günlerden saniyelere düşürüyor. Böylelikle donanım katmanlı ağ yapısının
gerektirdiği işletme ve sahip olma maliyetlerinden tasarruf eden kurumlar kaynaklarını işlerini
büyütmek için kullanabiliyor.

NSX Roadshow İstanbullular ve Ankaralılarla
buluştu

Ağ altyapılarının yapılandırılmasında çığır
açan çözüm, VMware’in İstanbul ve Ankara’da düzenlediği NSX Roadshow etkinliğinde
kurumlara tanıtıldı. NSX Roadshow’da Ülke
Müdürü Murat Mediçeler, İş Geliştirme Müdürü
Ayhan Turhan ve NSX Sistem Mühendisi Dumlu
Timuralp NSX çözümü hakkında bilgiler verirlerken, yapılan online demolarla da NSX platformu
ile ilgili bazı senaryolar katılımcılara gösterildi.
Etkinlikte VMware’den konuşmacıların yanı
sıra NSX ekosisteminde yer alan ve teknoloji dünyasının önde gelen üretici firmalarından
olan HPE ARUBA, BROCADE, CHECKPOINT,
IBM, INTEL SECURITY, JUNIPER, PALO ALTO
NETWORKS, SYMANTEC, TREND MICRO ve
TUFIN’den katılan firma temsilcileri de kendi
çözümlerinin NSX platformu ile entegrasyonu
hakkında bilgi vererek demolar gerçekleştirdiler.

Hacker saldırıları sanallaştırma katmanında
algılanabilecek

Son dönemlerde sayısı hızla artan hacker
saldırılarına karşı kurumlar yüklü maliyetlerde
güvenlik yatırımı yapmak durumunda kalırken
VMware NSX’in kurumlara sunduğu yeni güvenlik yaklaşımında Hypervisor katmanı kullanılarak
bu yük ortadan kaldırılıyor. Hypervisor sayesinde kuruma ait bir web sayfasının çalışmakta
olduğu sanal makine grubuna bir saldırı durumu
gerçekleştirildiğinde, bu saldırının ilgili uygulama
veya sanal makine üzerinde ek bir yazılım veya
çözüm kurmak zorunda kalmadan, sanallaştırma katmanında algılanabilmesi ve engellenebilmesi mümkün oluyor. Böylelikle kurumlar,
güvenlik çözümlerine yönelik ajanları her iş
yüküne ya da sanal makineye kurmak zorunda
kalmadan mevcut üreticiler ile çalışmaya devam
edebiliyorlar. Bilgi güvenliği ve ağ güvenliği sektörünün önde gelen üreticilerinin sürekli vurguladıkları “Lateral Movement” yani bir saldırganın
veri merkezi ağında rahatça hareket edebilmesi
engelleyebilen VMware NSX çözümü ilgili güvenlik üreticileri için oldukça verimli bir platform
haline geliyor.

yazılım çözümlerine dair bilinci artırmayı da hedefliyoruz.”
Daha sonra söz alan VMware İş Geliştirme
Müdürü Ayhan Turhan ise konuşmasında, dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarının verilerine dayanarak önümüzdeki 5-10 sene içerisinde
veri merkezlerindeki teknik gelişmelerin nasıl
olacağına dair projeksiyonları paylaştı ve bunları
temel alarak NSX’in bugüne kadar beklentilerin
de çok ötesinde hızlı olan büyümesinin bundan
sonra da devam edeceğini söyledi.
NSX Uzmanı Sistem Mühendisi Dumlu Timuralp ise, VMware NSX platformunun en büyük
avantajının, kurumların veri merkezlerinde zaten
kullanılmakta olan sanallaştırma katmanına bir ek
yazılım kodu olarak eklenen, hiçbir ağ donanımı
değişikliği gerektirmeden, herhangi bir kesintiye
sebep vermeden devreye alınabilen bir çözüm
olması sayesinde kurumların yazılım tanımlı veri
merkezi dünyasındaki yeni nesil güvenlik ve ağ
fonksiyonlarını oldukça kısa sürede test ederek
pratik kazanabileceklerini vurguladı.

Her kurum kullanabilecek

VMware NSX Roadshow etkinliğinde konuşan VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat
Mediçeler, NSX çözümü ile önceleri yalnızca
büyük servis sağlayıcılarının sahip olduğu hızlı
ve çevik ağ altyapılarına her ölçekten kurumun
sahip olabileceğini vurguladı. Mediçeler sözlerini şöyle sürdürdü: “Sermaye harcamaları ve
işletme harcamaları kurumların BT altyapılarını
genişletirken en çok katlanmak durumunda kaldıkları yükleri barındırıyor. VMware NSX ile birlikte ağ cihazları tarafında bu maliyetlerde yüksek
oranlarda tasarruflar sağlamak ve tıpkı sunucu
sanallaştırmada olduğu gibi yazılım tabanlı
platformların hız ve çevikliğini ağ tarafında da
sunmak istiyoruz. Dünyada NSX bugün itibariyle
1400’ün üzerinde müşteride kurulu olup bunlardan 400 kadarı üretim ortamında çalışmaktadır
ve bu sayı bu çeyrek sonu itibariyle 500’ü de
aşacaktır. Ülkemizde de artık büyük referanslara
sahip olan NSX’in önümüzdeki yıllar içerisinde
sürekli artan bir ivme ile büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu etkinlikler aracılığıyla sektörümüzde
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Siber

Güvenlik

Dünyasına

Bilgi Güvenliği Akademisi, gerçekleştirilen
çeşitli projelere bir yenisini daha ekleyerek, üniversite öğrenimleri devam eden ve siber güvenlik
alanıyla yakından ilgilenen öğrencilere maddi
destek amaçlı AR-GE burs imkanı sunuyor. Bilgi
Güvenliği Akademisi bir ilki gerçekleştirerek
üniversitelerin önlisans, lisans ve yüksek lisans
öğrencileri için Siber Güvenlik AR-GE Bursu programını başlatıyor. Öğrenciler belirlenen süreler
içerisinde siber güvenlik alanında yapacakları
projeleri iletmekle yükümlü olacaklardır. Proje
teslim süresi sonunda, siber güvenlik sektöründeki uzman jüri üyeleri tarafından projeler çeşitli
kriterlere göre değerlendirilecek ve finale kalan
ilk üç proje açıklanacaktır.
Proje başlangıcında finale kalan ilk üç öğrenciye Siber Güvenlik AR-GE destek bursu verilmesi planlanmaktadır. AR-GE destek bursu
kapsamında, daha fazla öğrenciye burs verebilme amacıyla Türkiye’de güvenlik alanında
faaliyet gösteren firmalar ile iletişime geçilip,
işbirliği teklifinde bulunulmuştur. İşbirlikteliği
için görüşülen her bir firma ile ayrıca know-how
aktarımı konusunda da yardım talebi konusu
gündeme getirilecektir. Diğer güvenlik firmaları
ile yapılan görüşmeler sonucunda, firmaların ka-

20

AR-GE

Desteği

tkılarına göre toplamda 10 öğrenciye burs verme
hedefi ile yola çıkıyoruz. Bu işbirlikteliği sonucunda, çıktıların değerlendirilmesi ile elde edilecek
sonuçlara göre projenin kapsamı büyütülerek,
Siber Güvenlik AR-GE bursun 2 yıl içerisinde 25
öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır. Projenin
amacı; destek için hak kazanmış bursiyer arkadaşların ortaya çıkaracakları ürünün, oluşum
aşamasında, know-how ve vizyon aktarımı ile
desteklenmesi, ürün son halini aldıktan sonra ise
ürünün piyasada yer edinmesi, pazarlama, satış
ve benzeri süreçlerine destek olunmasıdır.
Bu desteğin bir diğer amacı ise; ülkemizde
yerli güvenlik projelerinin ve çözümlerinin ortaya çıkması, geliştirilmesi ve uluslararası pazara
açılabilmeleri adına destek olabilmektir.
Projenin istenilen şekilde hayata geçirilmesi
durumunda, ileri ki dönemlerde güvenlik alanında yerli eko sistemin oluşturulup, ölçek ekonomisi yaratılarak uluslararası pazarda önemli
bir oyuncu olunması amaçlanmaktadır. Devlet
teşviklerinin yanında, bu tür sektörel teşviklerin
maddi kaynak temininden çok, satış ve pazarlama kanalları konusunda marjinal fayda sağlayacağı ön görülmektedir.

Google'ın Yeni Web Sitesi Test Aracı Yayınlandı!
Google web tasarımcılar ve geliştiriciler için,
web sitelerinin test edilebileceği yeni web site
test aracını yayına aldı. Öncesinde PageSpeed
Insights olarak hizmet veren servisin yanı sıra
artık "testmysite.thinkwithgoogle.com" adresinden erişilebilen test aracı ile basit ve hızlı bir
şekilde test işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bu servisler dışında PageSpeed Tools ve
Mobile-Friendly Test ararçlarına da göz atabilirsiniz.
Yeni web site test araçları ve geçtiğimiz günlerde duyurulan AMP projesi, Google'ın yapısını
mobil platformlara daha fazla uyarlamak üzere
çalışmalar yaptığı gözlemliyoruz.

Bu testler web sitesinin mobil cihazlarda nasıl
bir performans sergilediğini tespit ediyor. Google
ayrıca bu araç dışında diğer site analiz araçlarını
da yayına aldı. Bunlardan birisi de daha önceden
de yayında olan PageSpeed Insights servisi.

Bu sayede web sitelerinin mobil platformlarda belirli standartları yakalamasına yardımcı
olmanın amaçlandığı ve bu sayede Google'ın
mobil reklamlardan daha fazla gelir elde
edebileceği sonucu da öne çıkıyor.
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PayPal

Türkiye’deki

Faaliyetlerine

Son

Verdi!

PayPal bugün itibariyle web sitesinden yayınladığı duyuru ve kullanıcılarına gönderdiği
mail ile, 6 Haziran 2016 itibariyle Türkiye’deki faaliyetlerine son vereceğini duyurdu!

Ülkemizde bir çok hosting şirketinin müşterilerinden PayPal aracılığı ile ödeme aldığı
düşünüldüğünde bu gelişme sektör içerisinde de
şok etkisi yarattı. PayPal tarafından konuyla ilgili
yapılan açıklama ise şu şekilde;
"Türkiye’deki Müşterilerimiz İçin Önemli Bilgilendirme
PayPal olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi durdurduğumuzu üzülerek bildirmekteyiz.6 Haziran
2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’deki müşterilerimiz PayPal hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacaklardır. Müşterilerimiz PayPal hesaplarına
giriş yapabilir ve varsa hesaplarındaki bakiyeyi
Türkiye’deki banka hesaplarına aktarabilirler.
Belirtmek isteriz ki, PayPal’ın önceliği her
zaman müşterileri olmuştur. Ancak yerel düzenleyici kuruluşa yaptığımız lisans başvurusunun
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reddi ve ilgili kurumun Türkiye’deki faaliyetlerimizi durdurma talimatı doğrultusunda uygulamak durumunda olduğumuz bu karardan dolayı
üzüntü duymaktayız.Müşterilerimiz bilgi sayfasını
ziyaret ederek bu sürecin kendilerini nasıl etkileyeceğine ilişkin detaylı bilgi alabilirler.
PayPal olarak tüm müşterilerimize bugüne
kadar bizi tercih ettikleri için teşekkürlerimizi iletmek isteriz. PayPal’a vermiş olduğunuz destek
Türkiye’deki çalışanlarımız ve şirketimiz için her
zaman önemli olmuştur.Gelecekte Türkiye’deki
müşterilerimize yeniden hizmet verebilmek için
gerekli izinlerin alınması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir."
BDDK lisansı alamayan şirketin bu nedenle
hizmetlerini durduğu ve belirtilen tarihten sonra
Türk kullanıcıların para alıp gönderemeyeceği de
dikkat çeken bilgiler arasında yer alıyor.

SAS ve Sabancı Üniversitesi, Büyük Veri
Analitiği için Güçlerini Birleştirerek Ortak Oldu!
Sabancı Üniversitesi GazeteSU haberine
göre, Sabancı Üniversitesi ve Massachusetts
Institute of Technology (MIT)’nin birlikte kurduğu,
Akbank’ın stratejik ortaklığı ile güçlenen Türkiye’nin ilk ve tek Büyük Veri Davranışsal Analiz ve
Görselleştirme Laboratuvarı’na önemli bir destek
de dünya analitik lideri SAS’tan geldi. Bünyesindeki çalışmalardan elde edilecek model ve
bulgularla, ilgili grupların, sektör analistlerinin ve
yöneticilerinin yeni iş modelleri geliştirmelerine
yönelik demo ve prototipler oluşturma potansiyeline de sahip olacak Laboratuvar’a sponsor
olan SAS, global uzmanlığını tüm süreçlerde
paylaşarak bu önemli projenin başarısı için katkı
sunacak.
Endüstrinin ve iş dünyasının ihtiyaçlarını da
adresleyecek büyük veri analitiği çalışmaları
yürütecek olan, Türkiye’nin ilk ve tek Büyük Veri
Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı, Sabancı Üniversitesi ve MIT işbirliğiyle, Akbank’ın stratejik ortaklığında kısa bir süre önce

kurulmuştu. Laboratuvar’a önemli bir destek de
dünya analitik lideri SAS’tan geldi. SAS, analitik
yazılımlarını ve global uzmanlığını paylaşarak
projenin başarısı için önemli katkılar sunacak.
Laboratuvarda MIT Media Lab Human Dynamics Group öğretim üyeleri ve araştırmacıları
ile birlikte yakın çalışarak araştırmalar yürütülecek. Human Dynamics Group, insanların günlük
hayattaki ve sosyal ortamlardaki davranışlarını
farklı kaynaklardan toplanabilen ‘Büyük Veri’nin
analizi ile açıklamaya çalışmakta ve sözkonusu
davranışları tahmin etmeye yönelik matematiksel modeller ve teknikler geliştirmeyle ilgileniyor.
Bu konular aynı zamanda yeni kurulan laboratuvarın da ilgi ve çalışma alanları arasında yer
almakta olup ek olarak “veri görselleştirme”, yani
“karmaşık ilişkisel veritabanlarını görselleştirme”
yoluyla anlamlaştırma üzerine de çalışmalar
yürütülecek. Çalışmaların endüstrinin ve iş dünyasının ihtiyaçları ile paralel olarak yürütülmesi
hedefleniyor.
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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği
Ecommerce Foundation'ın Üyesi Oldu
Dünya çapında ulusal e-ticaret birlikleri ve online perakende, seyahat ve finans gibi sektörlerde
yer alan şirketler tarafından desteklenen, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan
Ecommerce Foundation, Türkiye’den ETİD’i de bünyesine kattı. Toplu hedefleri ve çabalarını
birleştiren Ecommerce Foundation ulusal veya bireysel temelde gerçekleştirilmesi mümkün
olmayan e-ticaret raporları, e-ticaret kriterleri, araştırmalar ve çalışmalar yayınlıyor.
Dünya çapında ulusal e-ticaret birlikleri ve
online perakende, seyahat ve finans gibi sektörlerde yer alan şirketler tarafından desteklenen,
bağımsız, kar amacı gütmeyen bir organizasyon
olan Ecommerce Foundation, Türkiye’den ETİD’i
de bünyesine kattı. Toplu hedefleri ve çabalarını
birleştiren Ecommerce Foundation ulusal veya
bireysel temelde gerçekleştirilmesi mümkün
olmayan e-ticaret raporları, e-ticaret kriterleri,
araştırmalar ve çalışmalar yayınlıyor.

Raporda Öne Çıkan Rakamlar

Türkiye’de 2007 yılında e-ticaret sektöründeki
öncü firmalar tarafından, sektörün büyümesini
sağlamak için gerekli hukuki düzenlemelerin
sağlanması, firmaların ve hedef kitlenin sektör
ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı
ile kurulan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) Ecommerce Foundation’a dahil
olurken, ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Orhun, Danışmanlar Kurulu üyeliğine getirildi.

2014 yılına göre e-ticaret sektörünün hacmi
10,7 milyar TL arttı. 2015 yılına göre 5,8 milyar
TL artış kaydetti.

Avrupa'da E-ticaret'te Büyüyen Birinci Ülke:
Türkiye

Türkiye’de e-perakendenin toplam perakendeye oranı beklenildiği gibi yüzde 2 seviyesine
çıkacağı tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkeler
ortalaması yüzde 5,1, gelişmiş ülkeler ortalaması
ise yüzde 7,1 olarak kaydedildi. İstatistiklere
dahil edilen ülkeler içerisinde en yüksek ortalama
yüzde 12,6 ile İngiltere'ye, en düşük ortalama ise
yüzde 1,9 ile Hindistan’a ait.

TÜBİSAD’ın Türkiye 2015 e-Ticaret Raporu’nu değerlendiren Hakan Orhun, Avrupa’nın e-ticaret hacmine ve gelişimine dair bazı
rakamlar paylaştı. Hakan Orhun’un açıklamalarına göre, Avrupa’nın toplam e-ticaret pazarı 455,3
milyar Euro’dan oluşuyor. Geçen yıla göre yüzde
13,3 büyüme kaydeden bu coğrafyada, 750 bin
işyeri, toplam 4,2 milyar kutu gönderimi gerçekleştirdi. Avrupa’nın e-ticaret hacminin yüzde
34,5’ini İngiltere tek başına sağlıyor. Türkiye ise
bu hacmin yaklaşık yüzde 2’lik bir kısmından
sorumlu. Ancak ülkelerin münferit büyüme oranlarına bakıldığında, Türkiye ve Ukrayna Avrupa’da birinciliği paylaşıyorlar.
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Rapora göre 2015 yılında Türkiye’nin e-ticaret
hacmi 24,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki
yıla göre yüzde 31 oranında büyüme kaydedildi.
Çok kanallı perakende, sadece online perakende, tatil ve seyahat ile online yasal bahis alt
kırılımları sırası ile yüzde 33, yüzde 32, yüzde 31
veyüzde 22 oranlarında geçen yıla göre büyüme
kaydetti.

Türkiye e-ticaret hacmine en çok katkısı olan
alt kırılımın, 7,6 milyar TL ile açık ara farkla çok
kanallı tatil ve seyahat olduğu görüldü. 3,8 milyar
TL ile online pazaryeri, 2,5 milyar TL ile online
bahis ise ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye’nin internet penetrasyonu 2014
yılında yüzde 54’ten, 2015 yılında yüzde 62’ye
çıktı. Geniş bant internet penetrasyonu ise yüzde
42’den yüzde 50 oranına ulaştı. Türkiye’de online alışveriş yapanlar yüzde 6 artış ile yüzde 39
oldu. Mobil alışveriş yapanlar ise yüzde 5 artış ile
yüzde 24 seviyesine geldi.
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Rapor: Gelişmiş Tehditlere Karşı Yeni Gizli Silah
Intel Security, “İş Birliği Güvenlik Operasyonlarını Nasıl Geliştirebilir - Gelişmiş Tehditlere
Karşı Yeni Gizli Silah” isimli küresel bir rapor
yayınladı.Güvenlik alanında çalışan 565 IT
yöneticisiyle görüşülerek oluşturulan rapor; siber
güvenlik yetersizliklerine karşı hazırlıklı olmak
ve çözüm üretmek için, güvenlik teknolojileri ve
otomasyon ile bu teknolojileri kullanan insanlar
arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekiyor.
Intel Security’ye göre, iş birliği günümüzün
gelişmiş tehditlerine karşı etkin bir savunma için
pratik ve gerekli bir “gizli silah”.
Rapora göre; gelişmiş tehditlere karşı siber
yetenek eksikliklerine rağmen, güvenlik operasyonları sonuçlarını iyileştirme yöntemleri mevcut.
Bu yöntemler, çalışanlarınız, süreçler ve teknolojilerinizle organizasyonunuz içinde bulunuyor
olabilir.

Önemli Veri Noktaları
•

•

•

SOC (Security Operations Center) analistleri, olay müdahale ekipleri ve uç nokta
yöneticileri arasında geliştirilmiş bir iş birliğinin, olaylara müdahale etkinliğini en az
%38 oranında artıracağı beklenmektedir.
Bir güvenlik probleminin tespiti ve giderilmesi için ortalama olarak 64 saat gerekirken; uzaktan gelişmiş tehdit ve olay yönetimi (ATIM) ile şirketlerin yaklaşık yarısı
daha hızlı keşif, müdahale ve iyileştirme
sağlamaktadır.
Kuruluşlar, bir olayı araştırmak ve çözümlemek için ortalama olarak dört farklı ürün
kullanmaktadır. Şirketlerin %20’si araştırma
ve çözümleme sürecini tamamlamak için 6
ile 15 arasında ürün kullandıklarını belirtmiştir.

Öne Çıkanlar
•

•
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İş birliği, gelişmiş güvenlik tehditlerine karşı
mücadelede başarılı olmak ve güvenlik
operasyonlarında verimlilik sağlamak için
önemli bir fırsattır.
Bir olayı araştırmak ve çözümlemek için
kullanılan ürün sayısının artması, hata ve

•
•

•

•

verilerin yanlış yorumlanması riskini de
artırmaktadır.
Çalışanlar, süreçler ve teknoloji arasında iş
birliği yapılan bir ortam sağlanarak, olaylara
müdahale ve iyileştirme zamanı azaltılabilir.
Gelişmiş tehdit ve olay yönetimi programlarını kullanan şirketlerin yarısından
fazlası güvenlik tehditlerini daha hızlı tespit
etmekte, müdahale etmekte ve çözmektedir.
Mevcut güvenlik kadro eksikliği göz önüne
alındığında, çalışanların zamanını rahatlatmak için süreçleri otomatikleştirmek, dikkatlerini kritik işlere yönlendirmek her zamankinden daha önemlidir.
Sürekli gelişen güvenlik tehditleri karşısında, sektör genelinde istihbarat paylaşımı ve
iş birliğine yönelik çalışmalar teşvik edilmelidir.

Güvenlik yatırımlarında öncelikler

Güvenlik tehditlerinin sayısındaki büyük artış,
güvenlik operasyonları ve IT üzerindeki yükü
ağırlaştırıyor. Bu doğrultuda, şirketlerin güvenlik
yatırımlarında önceliklerini, % 40’la daha iyi tespit araçları ,%33’le daha iyi önleme araçları ve
%32 ile SOC analistleri, olay müdahalecileri ve
uç nokta yöneticileri arasında geliştirilmiş iş birliği
oluşturuyor.

Doğru iş birliği, insan faktörünün etkinliğini
artırıyor

Güvenlik teknolojileri ve otomasyon ile bu
teknolojileri kullanan insanlar arasındaki iş birliği;
daha hızlı ve kolay tespit edilebilen hataları,
daha küçük maliyetlerle düzeltmeyi mümkün
kılarken; süreçler ve teknolojiyi birleştirerek
gerçek zamanlı ve görünebilir katkılar sağlıyor.
Üstelik iş birliğini geliştirmek, sürecin iş
akışları, otomasyon ve raporlama aracılığıyla
yürütülmesine rehberlik ederken karmaşık
süreçlerle ilgili hataları azaltıyor. Katılımcılar,
manuel olarak gerçekleştirdikleri birçok görevi
otomatikleştirmek ya da yarı otomatikleştirmek
için hazır olduklarını belirtiyor.

StartersHub Desteklediği 23 Girişimle Birinci Yılını Kutluyor
Finansman desteğinin yanı sıra mentorluk,
yurt içi ve yurt dışı uzmanlardan eğitimler, yerel
ve global iş bağlantıları ve stratejik ortaklıklar
dahil olmak üzere girişimcilerin ihtiyacı olan
her şeyi aynı çatı altında toplayan StartersHub,
baştan sona her aşamada girişimcilere destek
olmaya devam ediyor.
StartersHub, bünyesindeki Startupbootcamp
İstanbul, Game Garage ve yeni açılacak olan
IOT/Big Data (Nesnelerin İnterneti ve Büyük
Veri) programlarıyla teknoloji girişimcilerini
destekliyor. Programlardan başarı ile mezun
olan şirketlere 250 bin dolara kadar ek yatırım
da yapan StartersHub, melek ağları veya girişim sermayesi fonlarının ortak yatırımcı olarak
katılımıyla toplam fonlama miktarını iki ya da üçe
katlayabiliyor.
StartersHub İstanbul Levent’teki 1.000 metrekarelik ilham verici ofisinde, Türkiye’nin yanı sıra
Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız
Devletler Topluluğu’ndan girişimleri hedefliyor.
İstanbul’u girişimcilik alanında bir çekim merkezi

haline getirmeyi amaçlayan StartersHub bugüne
kadar 95 ülke ve 135 şehirden 2.500’den fazla
başvuru aldı.
Desteklediği girişimlerin sadece büyümelerine
yardımcı olmakla kalmayan StartersHub, sahip
olduğu aile kültürüyle zamanın ötesine geçen
bir ilişki yaratıyor; girişimlerin uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesinden yatırım takibine kadar
birçok konuda da destek oluyor. StartersHub,
erken aşamadaki girişimlerin yanı sıra ölçeklenmek ya da iş modelini geliştirmek isteyen veya
ürününü dünya piyasalarına sunmaya hazırlanan
girişimleri de hedefliyor.
StartersHub ev sahipliği yaptığı birçok etkinlikle girişimciler ile buluşuyor. İlk yılında StartersHub aralarında TEDx, IBM Innovation Space,
Microsoft, Girişimcilik Vakfı, Global Girişimcilik
Haftası, Google Launchpad Event, Startup Europe Week, Google Game Development Summit
gibi etkinliklerin de olduğu 80’den fazla organizasyonda girişimcilerle ve ekosistem oyuncuları
ile bir araya geldi.

27

İNTERNET SİTELERİ TARAFINDA KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI İÇİN TAVSİYELER
sertel@sertels.av.tr

www.twitter.com/sertels

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği
ülkeleri veri koruma konusunda alışkanlıklarını oturtmuş durumda
ve yeni güncellemelerle yoluna devam ediyor. Biz ara ara gündeme
gelen kanun hakkında duyarsızlaştığımızdan olsa gerek henüz
kendimizi hazırlayamasak da bu sefer gerçekten kişisel verilerin
korunması konusunda ülkemizde ciddiye alınması gereken yeni bir
dönem başladı.

Av.Sertel ŞIRACI
İstanbul Barosu Bilişim
Hukuku Komisyonu
Başkan Yardımcısı

Kanun, belirli ya da belirlenebilir kişilere ait verileri “kişisel
veri” olarak tanımlıyor. Önemli
olan soru şu: Bu verilerden yola
çıkarak bir kişi tespit edilebilir mi?
Eğer bu sorunun cevabı evet ise
kural olarak kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinden o işlem
ile sınırlı rıza alınması gerekiyor.
Peki işleme nedir? Kişisel verilerin
toplanması, kaydedilmesi, organize edilmesi, saklanması, değiştirilmesi, okunması, transfer yoluyla
başkalarına verilmesi, silinmesi
gibi sürekli yaptığımız bu işlemler
işlemedir. E-ticarette kişisel veriler
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aktif ve pasif olmak üzere iki şekilde alınıyor. Üyelik, alışveriş aktif
veri toplama iken, sitede gezinmek,
çerezlerle de pasif veri toplamaya
örnek verilebilir.
E-ticaret sitesinden yapılan
bir alışverişte tüketicinin isminin,
adresinin, e-posta adresinin işlenmesi bu işlem için meşru bir gerekliliktir. Yani işin gereği özel bir
rıza aranmıyor. İşte bu işin gereği
alınan veriler, işlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
işlenebilirler. Aksi durumda şirketin
sorumlulukları gündeme gelir.

Şirketlerin işlenen kişisel veriler ile ilgili sorulan sorulara cevap vermek, şirketteki siber güvenlik tedbirlerini almak gibi 1.000.000 TL’ye varan cezai yaptırımları olan önemli sorumlulukları
vardır. Şirketin bu yetkiyi dışarıya devretmesi
pek mümkün görünmüyor. Bu sebeple konunun
sahipsiz kalmaması için yönetim kuruldan ilgili
bir kişiyi atamak gerekecektir. Şimdiden müşterilerden gelecek kişisel veriler ile ilgili talepler
için bir işlem zinciri politikası ve iletişim sistemi
kurulması yerinde olacaktır.
Önümüzde iki yıl gibi bir uyum süreci var.
Bu sürede uygulamaya yönelik yönetmelikler
çıkacak, kişisel veri tutan şirketler veri siciline
kaydolacaklar, ellerinde tuttukları verileri kanunla uyumlu hâle getirmek, silmek veya anonim
hale getirmek zorunda olacaklar.
Şirketlerin tuttuğu verilerin tasnif edilerek
kişisel verileri ayırt etmekte fayda var. Sonra bu
kişiler veriler arasında hassas veriler var mı?
Varsa gerektiği gibi korunuyor mu? Yurt içinde mi tutuluyor? Bu veriler gerekli mi? Müşteri
ilişkisi devam ediyor mu? Satış işlemi dışında
profil niteliğinde veriler tutulmuş mu? Ve benzeri soruları sorarak uyum sürecine başlanabilir.
Bu sorumluluğu daha öngörülebilir kılmak için
şirketlerin dış hizmet alması tavsiye edilebilir.

Her sitede bulunan gizlilik taahhütlerinin elden
geçirilerek işlenen verilerin neler olduğu, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığı, verilerin saklama
süresinin belirtildiği, üçüncü şahıslarla paylaşılmadığının taahhüt edildiği gizlilik taahhütlerine
dönüştürülebilir. Buna benzer şirketi içi bir bilgi
güvenliği politikası oluşturulması da yapılması
gerekenler listesine eklenebilir.
Örneğin çerez kullanımı ile ilgili izin almak
da iyi bir başlangıç olabilir. Mobil uygulamaların
yayınlanacak ilk güncellemede gereksiz olarak eriştikleri kamera, resim galerisi gibi izinleri
düzenlenmesinde fayda var.
Bundan sonra siber güvenlik tedbirlerine daha
da önem vermek gerekiyor çünkü yaptırımlar söz
konusu. Şirket içerisinde her bir cihazın güvenlik tedbirlerini sağlamalısınız. Dışarıdan alınan
hizmet açısından zarar durumunda yapılacakları
netleştirmenizde fayda var.
Avrupa Birliği kişisel veriler konusunu çok
ciddiye alıyor. Bütün üye ülkelerde geçerli olacak
regülasyonları sürekli güncelliyor. Biz geç kalmış
olabiliriz fakat önemli bir başlangıç ve bundan
sonra da bu süreç aralıksız devam edecek. Gecikmiş bu uygulamalara uyum sağlayamayanlar
yeni regülasyonlara uyum sağlamakta daha da
zorlanacaktır.
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PAYLAŞIMLI HOSTİNG, VPS, DEDICATED
HANGİSİ WORDPRESS İÇİN EN UYGUN ÇÖZÜMDÜR?
emindogu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/emindogu

Günümüzde hosting şirketleri, müşterilerine pek çok farklı
barındırma seçenekleri sunmakta. Peki WordPress tabanlı web
siteniz için hangi barındırma çözümü en iyi sonucu sağlar? Bu
makalede, Paylaşımlı Hosting, VPS (Sanal Sunucu) ve Kiralık Sunucu
seçeneklerini değerlendireceğiz.

Emin DOĞU
Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni

WordPress söz konusu olduğunda, öncelikle Linux tabanlı
bir sunucu en iyi tercih olacaktır. Bu, sitenizin stabil çalışması
açısından en iyi performansı alabileceğiniz çözümdür. Barındırma
çözümleri, sizin hosting yönetimi
konusundaki tecrübeleriniz ve uzmanlık seviyenizle paralel olarak
yönetimsel avantajlar veya dezavantajlar doğurabilir. Bu çözümleri
tercih etmeden önce aralarındaki
farkları doğru olarak biliyor ol-
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manız, yapacağınız seçimlerde
belirleyici unsur olacaktır ve alacağınız sonuçların kalitesine doğrudan etki edecektir.

Paylaşımlı Hosting

Bu barındırma çözümünde
hosting şirketi, bir sunucu kurarak
içerisinde yüzlerce kişiye hosting
hesabı açarak barındırma çözümü
sunar. Bu sunucuda aynı anda
yüzlerce hatta binlerce web sitesi
barınabilmektedir.

Her bir müşteri, kendi hosting hesabındaki site veya siteleri yönetebilmektedir. Bu
“Paylaşımlı Web Hosting” olarak adlandırılmaktadır.

ve dolayısıyla sizin web sitenizi de etkileyebilir.
Ayrıca paylaşımlı IP kullanıldığı için kara listeye
girme olasılığı da çok yüksektir.

Paylaşımlı Web Hosting aynı zamanda müşterilerin, aynı sunucunun kaynaklarını ortak bir
şekilde paylaşarak kullandıkları anlamına gelir.
Bu hosting çözümünü düşük maliyetli ve minimum yönetimsel teknik bilgi gerektirmektedir.

hosting çözümünde gelişmiş ayarlara erişmeniz
mümkün değildir. Bellek arttırma, PHP ayarları,
trafik limitleri arttırımı vb. bir çok seçeneğe erişim
sağlayamazsınız. Bu gibi durumlarla ilgili servis
sağlayıcınız ile iletişime geçerek talep etmeniz ve
gerekiyorsa ekstra ücret ödemeniz gerekebilmektedir.

Artıları;

Paylaşımlı hosting çözümü, başlangıç seviyesindeki WordPress siteler için uygun olabilir.
Diğer güçlü yanlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz;
• En uygun fiyatlı seçenektir.
• Sunucunun teknik yönetimi, güvenlik ve
bakım işlemleri sizin adınıza yapılır.
• İhtiyaç duyabileceğiniz birçok bileşen ve
araç mevcut bir şekilde yüklüdür.
• Başlangıç aşamasında hızlı ve kolay bir
şekilde web sitenizi yayına alabilirsiniz.

Eksileri;

Paylaşımlı hosting kullanmanın avantajları
olduğu gibi bazı olumsuz yanları da mevcuttur;

Güvenlik Garanti Edilmemektedir: Paylaşımlı

hosting sunucularında barınan diğer siteler,
sizinle aynı güvenlik düzeyine sahip olmayabilir.
Bu sitelerden herhangi biri nedeniyle ortaya
çıkabilecek bir güvenlik açığı, diğer tüm siteleri

Ayarlara Sınırlı Erişim: Ayarlara Sınırlı Erişim: Bu

Kaynaklar Sınırsız Değildir: Birçok web hosting

şirketi “sınırsız” adı altında paket satışı yapar.
Ancak sözleşmeleri incelediğiniz taktirde aslında
bu sınırsız hizmetin yine belirli adil kullanım kotaları dahilinde limitlendirilmiş olarak sunulduğunu
görebilirsiniz. Bunun sebebi ise, paylaşımlı sunuculardaki diğer kullanıcılar ve web sitelerinin kaynakları eşit limitlerde kullanabilmesini sağlamak
ve erişim sorunları oluşmasının önüne geçmektir.
Paylaşımlı web hosting, başlangıç seviyesindeki WordPress tabanlı siteler için uygun bir
çözüm olsa da ilerleyen süreçte yetersiz kalabilir.
Bu hosting çözümünde yayınlayacağınız WordPress, kişisel blog, düğün veya ailevi etkinlik
sitesi ve küçük çaplı, fazla disk alanı ve trafik
kullanımı ile birlikte kaynak tüketimi yapmayacak seviyede bir web sitesi olabilir. Bu gibi ihtiyaçlarınız için paylaşımlı web hosting, en uygun
ve düşük maliyetli çözüm olarak öne çıkmaktadır.
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VPS (Sanal Sunucu)

Sanal sunucu çözümlerinde, paylaşımlı web
hosting hizmetinin aksine bir sunucuda yüzlerce
müşteriye hesap açılmaz. Yine ortak bir şekilde
aynı sunucunun ana kaynakları kullanılıyor olsa
da, size ayrılmış olan kaynaklar daha fazladır
ve bu kaynakları daha az kişiyle paylaşırsınız.
Buna basit bir örnek vermemiz gerekirse, kendinize ait bir daire kiralamak yerine, ev arkadaşlarınızla daireyi paylaşmanıza benzer.
Sanal sunucu çözümleri genellikle ikiye ayrılmaktadır: Yönetilen ve Yönetilmeyen!

Yönetilen Sunucu çözümünde, barındırma

Artıları;

Bir sanal sunucu tercih etmek için birçok neden vardır;

Daha Fazla Kaynak: Daha Fazla Kaynak: Su-

nucunun büyük bir kısmını, sanal sunucu okarak
kiralayarak paylaşımlı hosting çözümünde sağlanandan daha fazla kaynak kullanımı gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm Ayarlara Erişim: Tüm Ayarlaya Erişim:

şirketi ilgili sanal sunucunun kurulum, genel
ayarlar, güvenlik yapılandırması, kontrol panel
ayarları ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer yapılandırmaları sizin adınıza gerçekleştirir. Siz ise
hazırlanmış olan sanal sunucunuza bağlanarak
web sitenizi yayınlarsınız. Bu seçenekte fazla
teknik bilgiye sahip olmanıza gerek yoktur.

Sanal sunucu hizmeti aldığınızda size iletilecek
olan root erişim bilgileri ile sunucunun tüm yönetimsel ayarlarına erişim sağlayabilir, güvenlik
yapılandırması, bileşen yükleme, güncelleme ve
ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılandırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yönetilmeyen Sunucu çözümlerinde, kurulumu

klenebilir: Sanal sunucu kullandığınızda, sahip
olacağınız kaynakların daha yüksek olması
sebebiyle, başlangıç seviyesinin üstünde kaynak
tüketimi yapan bir web sitesi sahibiyseniz ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecektir.

gerçekleştirilerek size teslim edilen sanal sunucu üzerindeki tüm işlemleri kendiniz yapmanız
gerekmektedir. Herhangi bir sorun yaşadığınızda ve teknik desteğe ihtiyacınız olduğunda

32

barındırma şirketinizden, eğer mevcutsa belirli
seviyede ücretsiz destek alabilir veya genellikle
ekstra ücret ödeyerek destek hizmeti alabilirsiniz.

Çok Daha Ölçeklenebilir: Çok Daha Ölçe-

Eksileri;

Sanal sunucu çözümü size kaynak tüketimi
bakımından daha fazla özgürlük tanısa da bazı
eksi yönleri de yok değil;

Güvenlik Garanti Edilemez: Sanal sunucu-

lar, hala bir dedicated sunucu üzerinde kaynak
paylaşımı gerçekleştirdiği ve ilgili sunucuda farklı
sanal sunucular da barındırıldığı için güvenlik
garanti edilemez.

Hala Paylaşımlı Bir Sunucudasınız:

Paylaşımlı web hosting çözümüne göre çok daha
az kişi de olsa hala paylaşımlı bir sunucuda yer
almaktasınız. Bu nedenle ana sunucunun kaynakları dahilinde kullanım gerçekleştirebilir veya
yükseltme yapabilirsiniz. Yönetilmeyen bir sanal
sunucu hizmet aldıysanız, özellikle teknik destek
noktasında sorunlar ve sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
Destek almak istediğinizde ekstra ödeme yapmanız gerekebilir.

Sanal Sunucu Sizin İçin Uygun Bir Çözüm Mü?

Birden fazla web sitesi barındırmak istiyorsanız sanal sunucu uygun bir çözüm olabilir. Bu
sitelere aylık binlerce ziyaretçi geldiğini düşünürsek, sanal sunucu kaynakları, paylaşımlı hosting hizmetinin kaynaklarına göre daha yüksek
olduğu için erişim sorunu yaşamanızın önüne
geçecektir.

Bir WordPress sitesini sanal sunucuda kullanacaksanız:

• Yeni bir web sitesi olmayıp, mevcut yüklü bir
veritabanı, yüksek ziyaretçi kitlesi ve karmaşık
bir site için uygun bir çözüm olup, projenizin
büyümesi aşamasında sizi destekleyecek bir
yatırım olacaktır.
• Düzenli olarak fotoğraf paylaştığınız veya
depoladığınız bir WordPress sitesi için uygun bir
çözüm olabilir.
• Yayınladığınız site için özel eklentiler ve
bileşenler çalıştırmanız gerekiyorsa uygun bir
seçenek olacaktır.
VPS (Sanal Sunucu) hosting hizmetinde,
standart hosting hizmetine göre çok daha fazla
disk alanı ve trafik limitleri mevcuttur, bu da
çalışmalarınızda daha esnek ve geniş bir yapıya
sahip olamanıza olanak sağlar.

33

Dedicated Sunucu

Dedicated Sunucu (Kiralık Sunucu) hizmeti
satın aldığınızda ilgili sunucunun tamamına
sahip olursunuz. Başka kimseyle paylaşılmayan
sunucu kaynakları üzerinde tam yönetim erişimi
ve kullanım hakkınız olur. Dedicated sunucu
için; tek başınıza kiraladığınız ve yaşadığınız
bir daireyi örnek gösterebiliriz. Bununla birlikte
aynı zamanda sunucunun herşeyinden ve tüm
yönetiminden de siz sorumlu olursunuz.

Artıları;

Kiralık sunucu hizmeti tercih etmek için birçok
neden sıralayabiliriz;

Paylaşımlı Değil: Tüm kaynaklar size aittir.

Dilerseniz sunucu üzerinde bayi hesapları oluşturarak başka kişilerin de sunucunuz üzerinden
kendi web sitelerini barındırmalarına izin verebilirsiniz.

Tüm Ayarlara Erişim: Tam kontrol ve yöne-

tim sahibi olursunuz. Sunucunuzun tüm yönetimi, özelleştirmeleri ve güncelmeleleri sizin
yönetiminizde olur.

Daha Güvenli: Diğer çözümlerde güvenlik
tamamen garanti edilemezken dedicated sunu-
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cularda tüm kaynakları tek başınıza kullandığınız
için, sizden başka kişilerin gerçekleştirdiği kullanımlardan doğabilecek güvenlik zaafiyetleri de
söz konusu olmaz. Gerekli güvenlik yapılandırmalarını doğru bir şekilde gerçekleştirerek, web
sitenizi de güvenli içeriklerle yayınlamanız halinde
bu konuda endişelenmenize gerek yoktur.

Eksileri;

Kiralık sunucu hizmeti size ve web sitenize
daha fazla özgürlük sağlıyor olsa da, bazı olumsuzlukları mevcuttur;

Sunucudan Tek Başınıza Sorumlusunuz: Her-

hangi bir şey yanlış giderse bunu düzenlemek ve
gerekli önlemleri almak size kalıyor. Tüm işlemlerden ve yapılandırmalardan tek başınıza sorumlusunuz. Bu ndenle kiralık sunucu kullanacaksanız
bu konuda teknik bilgi sahibi olmanızda fayda var.

Daha Yüksek Maliyet: Kiralık sunucular, sanal

sunucu çözümlerine göre daha maliyetlidir. Ayda
ortalama 100$ ve üstü harcama yapmanızı gerektirebilir. Bu maliyetler, kiraladığınız sunucunun
donanım ve yazılım özelliklerine göre değişkenlik
gösterebilmektedir.

Kiralık Sunucu Sizin İçin Uygun Bir Çözüm
Mü?

Kiralık sunucular, daha fazla güvenlik
yapılandırması yapılması gereken, yüksek boyutlara sahip WordPress siteleri ve karmaşık bileşenlere sahip siteler için uygun bir seçenektir.
Ayrıca BuddyPress ve bbPress gibi WordPress
üyelik sistemleri ve forum eklentilerini çalıştırmak için oldukça iyi bir seçenektir. Ayrıca kiralık
sunucularda multisite de çalıştırabilir ve iyi bir
performans alabilirsiniz.
Dikkate alınması gereken bir diğer nokta
da, WordPress sitenizin trafiğinde ve kaynak
kullanımında hızlı bir artış olması halinde dedicated sunucunuza ekstra kaynak eklemesi
yapamayabilirsiniz. Bu seçenekler, barındırma
şirketlerinin sunduğu hizmetler ile sınırlı veya
esnek olabilir.
Yine dedicated sunucuları tercih etmekteki
başka önemli bir etken de, şirket web sitelerinin
sanal sunucudan geçiş yapması veya geliştiricilerin yüksek kaynak gerektiren projelerini daha
stabil çalıştırabilmesine imkan tanınmasıdır.
Bu nedenle, yüksek kaynak tüketen ve disk
limitlerini zorlayan bir WordPress siteniz varsa,
kiralık sunucunuzu sizin için uygun bir seçim
olacaktır. Bu, aynı zamanda sitenizin büyümesini devam ettirmesi noktasında da destekleyici
bir yatırım olacaktır.

Bizim Önerimiz

Kişisel web sitesi, portfolyo ve blog sitesi gibi
projeleriniz için paylaşımlı web hosting hizmetini tercih edebilirsiniz. Sürekli içerik girilmeyen,
stabil bir kullanım oranı olan, fazla büyüme
gerçekleşmeyecek web siteleriniz için bu hosting çözümü uygun fiyatlı ve makul bir seçenek
olarak öne çıkmakta.
Şirket siteleriniz, orta seviye trafik ve kaynak kullanımı olan bir blog sitesi için ise sanal
sunucu çözümlerini tercih edebilirsiniz. Zaman
içerisinde oluşana kaynak artışı durumlarında
esnek yapı sayesinde ekstra kaynak alımı ve
yükseltme olanağı sunan sanal sunucular uygun
bir çözüm olarak öne çıkmakta.

Yüksek kaynak tüketimi olan bir blog sitesi,
şirket sitesi, forum ve benzeri eklentileri olan web
siteleri için kiralık sunucu çözümleri, daha fazla
kaynak, tam yönetilebilirlik ve güvenlik açısından
en sağlıklı çözüm olacaktır.
Bu seçenekler arasından en doğru ve ihtiyacınızı karşılayan çözümü seçmek için ise, web
sitenizi, kaynak kullanım oranlarınızı ve ilerleyen
süreçte gösterebileceği gelişimi göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde analiz
etmeli ve bu yönde seçim yapmalısınız.
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Bekir Bey, sizi ve Medya A.Ş. ekibini tanıyabilir miyiz? Neler yapıyor Medya A.Ş.
ekibi bugünlerde?
Merhaba hoş geldiniz merkezimize. Medya
A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştirakidir. Bugünlerde en çok yoğunlaştığı iş sizin
de başta söylemiş olduğunuz .ist ve .istanbul
uzantıları (alan adları) bunlarla yoğun bir tempo
içerisinde bir mesai harcıyoruz. Tabi keyifli bir
mesai, heyecanlı bir mesai. Her geçen gün heyecanımızın arttığı bir mesai. Bu aralar Medya
A.Ş. tamamıyla .ist ve .istanbul ‘a odaklanmış
durumda demek daha doğru olur.

Peki .ist ve .istanbul alan adlarının internet ekosistemi için öneminden bahsedecek olursak neler söyleyebilirsiniz?

En başında bu taze, yeni bir alan adı. Bu
İstanbul markasını dijital platforma taşınma hikâyesi ve bu hikâyenin devamında yeni alan adları
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da var. Bu büyük ekosistemdeki yeri, farkındalığı,
yeni alan adı olması artık insanların ve girişimcilerin bu konu ile ilgili önlerine çıkacak birçok nokta
olacağını gösteriyordur.

.ist ve .istanbul domain uzantıları Sunrise
ve landrush periyotlarını atlattıktan sonra
10 Mayıs 2016 itibari ile genel kayıt açıldı.
İlk günden beri talep çok fazla var. Genel
kayda açıldıktan sonraki gelişmeler için
neler söyleyebilirsiniz? Bugün ulaşılan
rakamlar ne düzeyde, beklenildiği gibi mi?

Bu soruya cevap vermeden önce aradaki çoklu
başvuru açık arttırma dönemini de atlamayalım.
Orada da çok büyük bir heyecan vardı açık arttırma döneminde ve çoklu başvuruda. Bu konulara
siz de çok hakimsiniz. Birden fazla başvuru olduğu zaman açık arttırmaya almak durumundaydık. 5-10 Mayıs tarihleri arasında 5 gün inanılmaz
heyecan yaşadık.

Yani ben samimi söylüyorum her 20 dakikada bir kontrol ediyordum. Ne olmuş? Kim teklif
vermiş? Hangi kullanıcı daha fazla istiyor alan
adını? gibi… Bu heyecan vericiydi. Bu aslında
bizim önümüze biraz daha net bakmamıza da
vesile oldu. Onu gösterdi bize. Çünkü bir isim
için inanılmaz talepler oluyordu. Demek ki Premium isimler de böyle bir farklı değerler bulacak
diye kendi açımdan düşünüyorum. Aslında şunu
söylemekte fayda var bundan sonraki yapılacak
her çalışma bizi 100 bin hedefine daha fazla
yaklaştıracak. O isteği arzuyu gördük kullanıcıdan ve bu bizi biraz daha yaklaştıracak hedefimize.
Bugün ulaşılan rakamlar ise kesinlikle beklenildiği gibi. Bizim, yıl sonuna kadar 100 bin
hedefimiz var. Diğer marka şehirlere ve diğer
coğrafi alan adlarına baktığımız zaman 100 bin
hedefini yakalamış hiçbir şehir yok. 70 bin ya
da 50 bin civarında olan şehirler var. Biz şunu
rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu anda 25 bine koşuyoruz.

Bugünkü rakamlar itibari ile neler söylemek istersiniz?

Bugünkü rakamlarla, 5’te 1’ini yakalamış
pozisyondayız yani 5 bini geçti 25 bine yaklaştı
.ist ve istanbul sayıları. Bu bizim için önemli. İlk
aylarda bunun en önemli verisi bizim gibi GLT’de
olanların durumlarına bakmak gerekiyor. Onlara
bakıyoruz, sonuçta aynı işi yapıyoruz. Bizden
önce başlayanların örnek aldığımız tarafları
var, gidiyoruz görüşüyoruz. Buluşmalarda
ve özel görüşmelerde takip ediyoruz onları.
Hangi alanları kullanmışlar, hangi mecraları
kullanmışlar, satış hedefleri neydi? Hep bunları
konuşuyoruz. Bu kadar kısa süre içerisinde
20-25 bini yakalayan satış kısmında hiçbir şehir
olmadı. Bunu da söylemekte fayda var.

Peki taleplere baktığımız zaman .ist ve
.istanbul alan adlarına olan talep hakkında hangisi daha fazla şuanda? Hangisi
daha çok rağbet görüyor?
Biz .ist uzantısının daha fazla rağbet görmesini bekliyorduk, arkadaşlar bunu daha fazla ön
plana çıkartıyorlardı. Sayın başkana bu konu
geldiği zaman eğer ki bunu; ”Biz belediyeciyiz,

biz köprü ile han, hamaml ile ilgilenelim. İstanbul’un güzelliği, şehrin havasıyla suyuyla, yoluyla
ilgilenelim. Ne işimiz var bizim alan adı uzantısıyla” demiş olsaydı bugün bunu konuşmuyor
olacaktık.
Ama o zaman bir hedef koyuldu Sayın Başkan
Kadir Topbaş tarafından. Evet, arkadaşlar bu
proje çok önemli, İstanbul ismi, markası dijital
platforma taşınsın. İşte biz de bu aradaki satışlarda bunu gördük. .istanbul şuan önde gidiyor.
İstanbul’un bir ağırlığı var. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği’nin
başkanı. İki tane kıtayı birleştirip bir araya getirmiş, arasından billur suyu akan bir boğazı var.
İstanbul farklı bir şehir. O yüzden İstanbul ismine
daha fazla rağbet var.

Bir diğer önemli konu da, Premium olarak
tabir edilen birçok alan adı gerek sınırlı kayıt döneminde gerekse genel kayıt
döneminde kullanıcılar tarafından kayıt
edilemedi. Kullanıcılar bu konu hakkında
gerçekten bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu
alan adları ile alakalı ilerleyen dönemlerde
nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz?

Şimdi biz gerek telefonla bizden bilgi alan, 153
Beyaz masa üzerinden bilgi alan, gerekse biraz
şirketimiz üzerinden Medya A.Ş. üzerinden bilgi
alanlara bunların cevaplarını veriyoruz ve sosyal
medyada da çok hızlı cevap veren birkaç tane bu
alanda iş yapan kurumlardan bir tanesiyiz. Bunu
net söylüyorum, çok hızlı cevap veren! Karşılıklı
iletişim halindeyiz. Bunun altını çizmekte fayda
var. Premium isimlerinin çok yakın zamanda halka sunacağız. Onlarda görecekler. Çünkü bu işin
en güzel tarafı ismi biraz daha değerli kılmak.
Siz isminizi, şirketinizi belli dönemlerde markaları zaten aldınız, alıyorsunuz. Ama bazı isimler
vardır, kıymetli, değerli. O yüzden o kıymetli ve
değerli isimler ile buluşacak değerli kullanıcılar.
Ama biraz zamanı var. Çok yakın zamanda onları
paylaşacağız. Bizde istiyoruz ki, o isimler İstanbul
markasına katkı sağlasın, değer katsın, onlarında
markasına bu uzantı değer katsın. Bugün ben
özellikle farklı kurumların bu uzantıyı kullanmasından çok memnun oluyorum. Bu, kullanışı
premium isimlerde biraz daha hızlandıracak.
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Kurumlardan bahsetmişken özellikle
birçok devlet kuruluşunun .istanbul
adı altında web sayfalarını değiştirdiklerini de görüyoruz. Bu kurumların
sayısı ilerleyen dönemlerde artacak
mı? Ne durumda şu anda?

Evet o konu ile ilgili başından beri çalışma yapıyoruz ve önem veriyoruz. İstanbul
markasına önce devletin kurumlarının sahip
çıkması gerekiyor ve biz bu gereklilikte ilk
adımı attık. Yıllardır www.ibb.gov.tr olan
adresimizi www.ibb.istanbul olarak değiştirdik. www.medya.com.tr adresini www.
medya.istanbul olarak değiştirdik.
En önemlisi İstanbul ile ismi bütünleşmiş isimler var. İSKİ gibi, İETT gibi, Şehir
Hatları ve Hamidiye gibi herkes bilir. Çoluk
çocuk hepimiz biliriz. Bunlar hep bahsettiğim dört kuruluş ve yüz yılı aşmış devirmiş
kuruluşlar. Bunların hepsi .istanbul oldu.
www.iett.istanbul, www.iski.istanbul,
www.hamidiye.istanbul, www.sehirhataları.istanbul gibi... Belediyelerin burada
çok büyük etkisi var. İlçe belediyelerinin çok
büyük talepleri var. Neredeyse istanbul’un
tamamına yakını, belediyelerin tamamına
yakını, .istanbul’u tercih ettiler. Biz bunları
zaman zaman paylaşıyoruz teşvik olsun
diye. İstanbul’u valiliği en önemli yerlerden
bir tanesi, onlarda www.valilik.istanbul
adresini kullanıyorlar. Bunların hepsi önemli.
Yakın zamanda artık devlet organlarının en
uçlarına kadar, halkın iradesinin en uçlarına
kadar yaygınlaştıracağız bunları.
Muhtarlık da bunlardan bir tanesi. Muhtarlıkların da büyük teveccühü var. Birkaç
tane muhtarımız farklı kanallardan bu işe
sahip çıkmayı istediğini söyleyince bunu bir
bütünleştirdik. Resmi olarak muhtarlıklarla
görüşüyoruz. Yakın zamanda İstanbul’daki
bütün muhtarlar da örneğin www.esentepe.
istanbul, www.esentepemahallesi.istanbul, www.esentepemuhtarlığı.istanbul bu
üç ismi de mahalleliler muhtarlık bazında
kullanabilecekler. Bunlar önemli ve biz de
önemsiyoruz.
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Yakın zamanda milli eğitim ile bir çalışmamız
söz konusu, belki İstanbul’daki okulların tamamı
.istanbul olacak. Ben bunlara belki diyorum ama
çok yakın zamanda zaten bununla ilgili gelişmeler bekliyoruz.

Peki Türkiye’deki kayıt şirkleri ile olan
ilişkilerinize baktığımızda birçok değerli
kayıt şirketi mevcut. Medya A.Ş.’nin bu
kayıt şirketleriyle ilişkileri hakkında neler
söyleyebilirsiniz? Şuanda ne durumda?

Başından beri bizim bir birlikteliğimiz söz konusu. Yani Medya A.Ş. bir merkez kayıt operatörü
ve kayıt şirketleri ile ilişkilerimiz gayet güzel
gidiyor, çünkü onlar son kullanıcıya ulaşıyorlar.
Son kullanıcı onlarla irtibata geçiyor. Biz aslında onlar ile son kullanıcılar arasındaki birlikteliği de sağlamış oluyoruz. Şu ana kadar 50’ye
yakın başvurumuz var. Yaklaşık 30’a yakını
fiilen çalışır ve aktif vaziyette. Ama 50’ye yakın
talep var. Yakın bir zamanda sanırım onlarda
tamamlar. Çünkü onların her bir yapmış olduğu
çalışma bize ayrı bir katkı sağlıyor. .ist ve .istanbul’a katkı sağlıyor. Sonuçta onlarla birlikteliğimiz devam ediyor.

Peki son sorumuza gelecek olursak .ist
ve .istanbul alan adları için 100 bin hedefi
olduğunu söylediniz ileri vadede. Bunun
dışında bu hedeflere ulaşmak için ne gibi
çalışmalar yapılacak, kullanıcıları bekleyen bir gelişme var mı önümüzdeki dönemlerde? Neler söyleyebilirsiniz bununla alakalı?
Zaman zaman farklı kampanyalar yapacağız.
Belki de bu yayın olduğu zaman tarihi geçmiş
olabilir ama 29 Mayıs’ta ve buna benzer özel
günlerde farklı çalışmaları kullanıcılara açmak
istiyoruz. Bunlar önemli çalışmalar. Biraz önce
muhtarlıkları söylemiştik, yine mesleki gruplar
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burada çok önemli, İstanbul Ticaret Odası’nın bu
konuda kesin ve net bir yaklaşımı var. Ben buradan da teşekkür ediyorum hem İstanbul Ticaret
Odası’na hem de özellikle iş dünyasına, MÜSİAD
başta olmak üzere çok sahip çıkıyorlar bu konuya. Onların kendi alanlarıyla ilgili özel çalışmalarımız olacak. Mesleki gruplar dedik, öğretmenler, doktorlar, hukukçularla ayrı bir çalışmamız
olacak. .istanbul 100 bin hedefini yakalamak için
ne yapmak gerekiyorsa İstanbulluları .istanbul ile
nasıl buluşturmak gerekiyor ise o şekilde çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler
için Bekir Bey.

Ben teşekkür ederim. Yani .istanbul hem şehrimiz için hem de ülkemiz için hem de ülkemizin
dışındaki İstanbul’a karşı sempati duyan, İstanbul’a karşı farklı duygular besleyen bütün insanlar
için önemli oldğunu düşünüyorum.
Çünkü ICANN bir önceki başkanı (Fadi?) Sayın Fadi ’nin bir sözü vardı en son ki buluşmamızda, Marrakech’de. “Biz ICANN olarak İstanbul’un birleştirici özelliğinden istifade etmek
istiyoruz” dedi. "İstanbul özel bir şehir, birleştirici
bir özelliği var bundan istifade etmek istiyoruz
ve biz bunun göstergesi olarak, yurt dışındaki ilk
bürolarımızdan bir tanesini İstanbul’da açtık ve
bir başkan yardımcısı arkadaşımız oraya vaziyet
ediyor" diye ekledi.
İstanbul’un özelliğini vurguladı bu yüzden. ist
ve .istanbul alan adı uzantısını hem İstanbul hem
de ülkemizdeki insanlar açısından önemi bir milli
alan adı, yerli alan adı olarak görüyoruz.
Bu alan adı uzantıları Türkiye için ayrı bir
değer olacak. Hayırlı olsun diyorum İstanbul’a ve
İstanbul’umuza.”

YENİ ALAN ADI UZANTILARI WEB'İN
GELECEĞİ Mİ, TERCİH EDİLMELİLER Mİ?
İşinizi online ortama taşımak istediğiniz de, bir blog veya web sitesi açmak istediğinizde öncelikli olarak vereceğiniz en önemli kararlardan biri alan adın seçimidir. Alan adı seçiminiz ayrıca
markalaşmanıza da katkı sağlayacak olan en önemli adımlardan birisidir.

Ancak günümüzde ideal bir alan adı bulma
ve kaydetme noktasında yaşanan en büyük
sıkıntı ise, bir çok .com uzantılı alan adının çoktan kaydedilmiş olmasıdır. Neyse ki artık bir alan
adı kaydedeceğiniz zaman .com uzantısının
dolu olması halinde seçim yapabileceğiniz
yüzlerde yeni alan adı uzantı alternetifi mevcut.

.com uzantısı üstünlüğünü korumaya devam etti
ve günümüze gelindiğinde .com uzantılı anlamlı
alan adı bulmak zorlaştı. Artık kısa ve anlamlı bir
.com uzantılı alan adına sahip olmak için büyük
tutarlar yatırmak ve mevcut bir alan adını satın
almak gerekiyor. Bunlara birkaç örnek vermek
gerekirse;

Peki .com dönemi gerçekten bitti mi? Yeni
alan adı uzantıları, işinizi kurmak için uygun ve
güvenli mi? Bu makalede bu konuyu artıları ve
eksileri ile değerlendiriyor olacağız.

• Facebook, 2010 yılında fb.com için
8.500.000 $ ödeme yaptı
• Internet.com alan adı 2009 yılında
18.000.000 $ bedel ile satıldı
• Vacationrentals.com alan adı 2007 yılında
35.000.000 $ bedel ile satıldı

.com Domainin Yükselişi

İnternetin başlangıcından beri .com alan adı
uzantısı TLD tercihi olmuştur. (TLD: Üst Düzey
Alan Adı anlamına gelir ve .com, .net, .org gibi
uzantıları ifade eder) 2000’li yıllarda .com uzantılı alan adı olmayan siteler ve projeler başarısız
sayılıyordu. O yıllardan bu güne geçen süreçte
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Büyük şirketler, projeleri için almak istedikleri
alan adı uzantılarına sahip olabilmek için üstteki örneklerde de görebileceğiniz gibi inanılmaz
rakamlarda ödemeler yapmak zorunda kalabiliyorlar.

Yeni TLD’ler

ICANN, başından beri birkaç TLD uzantıyı
kullanılabilir hale getirmişti ancak hiçbiri .com
uzantısının sahip olduğu popülariteye yaklaşamadı. Ancak 2011 yılına gelindiğinde ICANN,
yeni TLD’lerin yaratılması konusundaki kısıtlamaları kaldırdı ve sonraki birkaç yıl içerisinde
yüzlerce yeni alan adı uzantısı kayıt edilebilir
hale geldi.
Artık herkes kendi TLD uzantılarını oluşturma
noktasında yatırım yapabilmekte. Dünya üzerindeki birçok marka kendi alan adı uzantısını
oluşturmak ve kayıt yapabilmek için başvuruda
bulundu ve günümüzde bu şirketlerin sunduğu
bir çok alan adı son kullanıcılar tarafından kayıt
edilebilmekte.Yeni alan adı uzantılarına birkaç
örnek verecek olursak;
• .academy
• .boutique
• .camp
• .dating
• .dentist
• .flowers
• .gallery
• .guru
• .museum
• .photo
• .plumbing
• .rentals
• .services
• .travel
• .video
• .wine
• .yoga
• …ve dahası
Üstteki listede yer almayan yüzlerce yeni
alan adı uzantısının tam listesini IwantMyName
web sitesinden görüntüleyebilirsiniz.

Yeni TLD’leri Kullanan Markalar

Yeni alan adı uzantılarını kullanan markaların
başında Google geliyor. Google’ın yeni ana
şirketi Alphabet, ABC.XYZ alan adını kaydetmişti. Bununla birlikte daha anlamlı ve tamamlayıcı
olarak kullanılan alan –adı uzantıları da mevcut
ve markalar tarafından tercih edilebiliyor. Buna

birkaç örnek vermek gerekirse;
• WarriorPoetClothier.com adresi üzerinden
hizmet veren giyim markası, alan adını WarriorPoet.Clothing olarak güncelledi.
• Driftaway.co alan adı üzerinden hizmet veren
bir kahve şirketi ise Driftaway.Coffee alan adını
kullanmaya başladı
• NneyahCards.co.uk alan adı üzerinden
hizmet veren tebrik kartı şirketi ise Nneyah.Cards
alan adını tercih etti.

Yeni Alan Adı Uzantıları Tercih Edilmeli Mi?

İstediğiniz alan adu başkası tarafından kaydedilmişse, daha önceden farklı çözümler kullanılırdı. Bu durumda şu alternatifler ortaya çıkardı;
• Rakam eklemek (hostingdergi1.com)
• Konum eklemek (hostingdergitr.com)
• Kelime eklemek (hostingdergioku.com)
• Tire kullanımı (hosting-dergi.com)
• Ülke alan adı uzantısı kullanımı (hostingdergi.com.tr)
Üstteki örneklerde olduğu gibi yıllarca bu şekilde geçici çözümler kullanıldı. Ancak bu çözümler,
alan adının ucuz ve spam görünümlü olmasına
sebebiyet verebilmekteydi.
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Yeni Alan Adı Uzantılarının Artıları;

• Garip eklemeler ve geçici çözümlere gerek
kalmaması
• Ziyaretçilerinizin kolayca hatırlayabileceği bir
etki yaratması
• İş alanınızın bir parçası olan uzantı tercih
edilebilir. Bu da markanıza tamamlayıcı ve kolay
anlaşılır bir etki yaratır. Örneğin; turkish.coffee
• Yeni TLD’ler geleceğin trendi olarak öne
çıkmaktadır.

Yeni Alan Adı Uzantılarının Eksileri;

Dünya üzerindeki alan adlarının %50’den
fazlası .com uzantısı kullanmakta. Bu nedenle
halk arasında (.com - .net - .org) alan adı uzantıları bilinci iki kat daha fazla. Bu nedenle kullanıcılar akıllarında yerleşmiş olan algı sebebiyle
turkish.coffee yerine yanlışlıkla turkish.com alan
adı yazarak farklı ve rakip bir siteye gidebilirler.
Bu nedenle markalaşmak ve yeni alan adı uzan-
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tısıyla akılda kalmak için daha fazla zaman, enerji
ve para harcamanız gerekmektedir.
Yeni bir alan adı uzantısı kaydederken hedef
kitlenizi ve rakiplerinizi göz önüne almalısınız;
• Hedef kitleniz teknoloji meraklısı değilse yeni
alan adı uzantılarını bilmeyebilir veya karıştırabilir.
• Rakibiniz, kaydedeceğiniz alan adının doğrudan .com uzantılı haline sahipse, aynı alan adını
yeni alan adı uzantısı ile kaydetmek iyi bir fikir
değildir.Müşterileriniz yanlışlıkla .com uzantısı
kullandıklarında doğrudan rakiplerinize gitmeleri
söz konusu olacaktır.
.com uzantısının saltanatı günümüzde zirvede
olsa da, bu sonsuza kadar sürmeyecektir. Zaman
içerisinde .com uzantıların yerini yeni alan adı
uzantıları almak zorunda kalacaktır.

Türkiye'nin En Büyük SEO Ajansı Büyümeye Devam Ediyor!

YÜKSEKLİK KORKUSU OLANLAR
LÜTFEN ÇALIŞMALARIMIZI DOKTOR
KONTROLÜNDE ALINIZ
WEBTURES, YENİ
OFİSİYLE DE ZİRVEDE!

Esentepe Mahallesi. Milangaz Caddesi. No:77 A2 Blok Kat:32-33 D:219
444 4 915 Dumankaya Vizyon Kartal - İstanbul
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HANGİ WEB SUNUCUSUNU TERCİH ETMELİYİZ?

NGINX & APACHE SUNUCU KARŞILAŞTIRMASI
aliyavuzer@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/trShark

Sunucular üzerinde farklı web http sunucuları kullanılmaktadır.
İnternetin ilk günlerinden bu yana var olan Apache en yaygın
kullanılan web sunuculardan birisidir. Zamanla Microsoft’un
kullanılmaya başlaması ile düşüş yaşamaya başlamış olsa da şu
anda pazar payında en çok orana sahip web sunucusudur diyebiliriz.

Ali YAVUZER
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Apache 1995 yılında açık
kaynak kodlu olarak oluşturulmuş
bir web sunucusu uygulamasıdır.
Nginx ise 2006 yılında Rus Igor
Sysoev tarafından hazırlanmış
açık kaynak kodlu bir uygulamadır.
Son yıllarda web sitelerinde
kullanımı artmaya başlamış gözde
web sunucuları arasında yerini
almıştır. Bu yazımızda sunucumuzda hangi web sunucusunu
kullanmalıyız seçim yaparken ne-
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leri göz önüne almalıyız bu konuya
değineceğiz.
Apache sistem yöneticileri tarafından sık sık esnekliği, gücü ve
yaygın destek alabilecekleri bir ağa
sahip oldukları için tercih edilmekte.
Dinamik olarak yüklenebilen
modül sistemi sayesinde genişletilebilir ve birçok yazılım dilini dışa
bağımsız olarak işleyebilir.

Nginx düşük kaynak kullanımı ve minimum
sistem gereksinimlerde daha iyi performans vermesi nedeniyle son yıllarda popülaritesini artırdı.
Nginx sık istekler altında sistem gereksinimlerini daha verimli kullandığı için isteklere daha
uyumlu yanıt vermektedir. Modern web’e göre
uyarlanmış bir web sunucusudur diyebiliriz.
Yapmış olduğum araştırmalarda ve bugüne kadar deneyimlerime göre kullanıcılar Apache ve
Nginx arasında seçim yaparken sitelerinin tipine
göre tercihte bulunmaktalar.
Sunucularında sistem gereksinimleri konusunda bir limitleri yoksa apache tercih ediliyor.
Fakat sistem gereksinimleri konusunda sınırlı bir
sunucu varsa ve çok fazla istek alan bir site söz
konusu ise nginx tercih ediliyor. Ayrıca kullanıcılar Nginx’in her bir site için farklı konfigürasyon
oluşturulması konusunda sorun yaşadıklarını
belirtiyorlar. Bu konunun Apache’de daha rahat
gerçekleştiğini belirtiyorlar.
Kullanıcıların web sitelerindeki istek az ve

yazılım tarafında daha çok işlem yapan bir web
sitesi var ise Apache’yi tercih ediyorlar. Fakat
çok fazla içeriği olan ve çok fazla istek alan web
siteleri söz konusu olduğunda Nginx’i tercih etmekteler.
Döküman konusunda ise burada en iyi desteği Apache tarafında bulacaksınız. Uzun süredir piyasada olan ve en çok tercih edilen web
sunucusu olması nedeniyle karşılaştığınız her
soruna çözüm bulmanız daha az vaktinizi alacaktır. Nginx’te ise biraz daha fazla döküman
aramanız ve destek forumlarında araştırma yapmanız gerekebilir.
Bu yazıda en çok kullanılan web sunucusuna
karşın nginx ile arasında nasıl tercih yapılabilir
buna değindik fakat piyasada farklı web sunucuları ve yapılandırmaları da mevcut litespeed,
lighttpd , ters proxy Nginx + Apache gibi. Eğer bir
projeye başlıyorsanız yada ticari düşünüyorsanız
bu web sunucularına da göz atmanızda fayda var.

49

a
l
ç
a
r
A
b
e
W
Javier - Visual Center

Yaptığınız tasarım veya logo
çalışmalarının iç tasarımlarını tam
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Hosting Sözlüğü

Hosting sektöründe kullanılan teknik
terimler hakkında arama yaparak bilgi
edinebileceğiniz bir sözlük projesi olan
Hosting Sözlüğünde şu an 200'den
fazla teknik terim yer alıyor ve arama
kutusuna yazdığınız kelimeler için canlı
sonuçlar veriyor. Sık kullanılanlarınıza
eklemeniz gereken bir servis.

hostingsozlugu.com
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Keyword Tool

Keywordtool.io anahtar kelime
aracı, google otomatik tamamlama aracılığıyla uzun kelimeler
oluşturmanızı sağlar ve arama yapmış
olduğunuz kelime ile alakalı sizlere
önerilerde bulunur. Keywordtool, sizin
seçmiş olduğunuz dilde 750’den fazla
kelime üretebiliyor.

keywordtool.io

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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GERÇEKLEŞEN DDOS SALDIRILARINDAKİ
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE SERVİSLERİ
www.linkedin.com/mertcangokgoz

mgokgoz@hostingdergi.com.tr

DDos(Distributed Denial-Of-Service) sistemleri etkisiz hale getirmek için uzun yıllardan beri kullanılan bir teknik olarak karşımıza
çıkmaktadır ve son zamanlarda saldırı türleri oldukça gelişmiştir.

Mertcan GÖKGÖZ
Bilgi Teknolojileri
Uzman Yardımcısı

Saldırıların çoğu Application
Layer katmanına yapılırken aynı
zamanda geliştirilen yeni teknikler
ile saldırılar direk olarak Network
ve Transport katmanlarına da
yapılabilmektedir. Bu saldırılardan
kurtulmak öncelikle o kadar kolay
değil ve bu konuda profesyonel
bir firma ile çalışmıyorsanız saldırı
olduğunda yapacak pek birşeyiniz
yok o yüzden firmanızı iyi seçmeniz gerekiyor.
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Yeni Yeni Popüler olan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NTP
SSDP
NTP-AMP
SNMP
uQuake
VSE
Chargen
OVH Exploit
Dominate
HTTP Attack

Ve devamı şeklinde sıralayabilmemiz
mümkün yazılımsal olarak hiçbirine çözüm yok
ancak donanımsal olarak çözüm bulabilirsiniz
yada servislerden faydalanabilirsiniz.Eskiden bir
hayli efor sarfetmek gerekiyordu ancak saldırı
protokol bazına inince zahmetsizce yüksek
boyutlarda saldırılar yapılabiliyordu.Özellikle
Spoofed işi için kiralanan sunucularında işe
girmesi ise saldırı 520 Gbit kadar çıkartılabiliyordu. Örnekleri mevcut ve bu saldırı boyutu hiçde
küçümsenecek bir boyut değil.
Türkiye şartlarında yurtdışından saldırı almıyorsanız yurt içinde saldırı maximum 120Gbite
kadar çıkmakta ki bu Türkiye pazarında oldukça
yüksek bir rakam TTnet Ddos koruması var
ancak piyasaya sorunlu olarak girdi kullanmak
isteyen arkadaşlar firmaları ile iletişime geçerek
kullanabilirler ücretleri oldukça yüksek
Bunun yanında Türkiye'de bilinen yanlışlardan ilkine geçmek istiyorum.Bir site sahibi
saldırıyı fark ediyor ve birşeyler yapmak istiyor
webmaster forumlarına konu açıyor yada firmasını arıyor.Firma ilk başlarda araya firewall
alıyor saldırının yüzde bilmem kaçını bu şekilde
engelliyor.Sonra saldırgan bakıyorki aa bunlar
birşeyler yapmış teknik değiştiriyor hemen sonra
bir bakıyoruz site uçmuş.
Daha sonra bu arkadaşa bir tavsiye veriliyor
CloudFlare firmasına geç saldırılardan kurtu-

lursun diye.Öncelikle şunu belirtmekde yarar var
CloudFlare Ddos Protection firması değil CloudFlare bir CDN yani içerik dağıtma servisidir.
Business sürümü hariç hiçbirinde saldırı koruması
yoktur. CloudFlare Business paketi içinde ise Layer 3/4 koruma türleri bulunmaktadır.CloudFlare
Free ve Pro paketlerinde ise sadece Layer 7 den
gelen saldırılar için koruma vardır.Büyük boyutlu
bir saldırı geldiği anda siteniz yerle bir olacaktır
ve ulaşılamayacaktır.Zaten saldırı sonrasında
CloudFlare size bir mail atacak ve paketinizi yükseltmenizi isteyecek siz de işi bilmiyorsanız 250
dolara varan fiyatlarda koruma sahibi olacaksınız
ki bu çok yüksek bir meblağ.
Bir başka bilinen yanlış ise sitenin proxylere
girişinin kapatılmasıdır. Bu gerçekten çok ciddi
bir sorun yaratır sitenizde internetin yarısı proxy
ve VPN ağlarından oluşmaktadır.Ayrıca saldırıyı
kesme gibi bir olasılığıda yoktur proxy saldırıları
artık tercih edilen bir yöntem değildir.
Eğer saldırı alıyorsanız direk olarak yapacağınız iş saldırının yurt içinden mi yoksa yurt
dışından mı geliyor olduğunu tespit etmek eğer
saldırı yurtdışından yoğun bir şekilde geliyor ise
1 saatlik olmak üzere yurtdışından girişleri kapatmanız sitenizi rahatlatacaktır.Ancak Google
konusunda sıkıntı yaşayacaksınız bağlanamadığı
için indexlenmeyecek yada bağlantılarda 404
hatası alacaklardır.Yandex için böyle bir sıkıntı
bulunmamaktadır.
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E-TİCARET PROJELERİ İÇİN BAŞARININ SIRLARI

PLANLAMA, ORGANİZASYON VE PAZARLAMA
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

E-ticaret sektörünün ne derece geliştiği artık bu sektörü takip
eden herkesin malumu. Geçmişte ve bugün ön görülen büyüme
rakamları, internet ve e-ticaret sektörüne ilgi duyan herkesin
iştahını kabartmaya devam etmektedir. Ancak en az bir dükkan ya
da ofis açmak kadar zahmetli olan e-ticaret projeleri için bütçe ve
en önemlisi de günün koşullarına uyum sağlayan ve geliştirilmeye
açık bir iş planı oluşturulmalıdır.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Günün koşulları ve geliştirilmeye açık olması noktasında en
önemli konu, gelişen teknolojiye
ve sürekli değişen kullanıcı davranışlarına uyumlu olmasıdır.
Ayrıca organizasyon şeması,
pazarlama kanalları ve stratejileri
de projenin başında belirlenmelidir. Başarılı bir e-ticaret girişimi
için atılacak adımlara sırası ile şu
şekilde olmalıdır;

İş Planınızı Belirleyin

Projeye başlamadan önce
detaylı olarak bir iş planı hazırlanmalıdır. Markanın adından, satılacak ürünlere, hitap edilecek kitle-
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ye, kullanılacak teknolojiye kadar
her şey en ince ayrıntısına kadar
belirlenmelidir. Projenin başlangıcı kadar ilerleyen zamanlarda da
ne gibi çalışmaların yapılacağını
belirlemek adına, uzun vadeli bir
planlama olmalıdır.
Planlama sürecinde kafanızdaki
şahsi fikirlerden ziyade, hitap edeceğiniz kitleyi düşünün. Nelere ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyaçları
ne şekilde giderdiklerine odaklanın.
Ancak bu şekilde müşterilerinizin
ihtiyaçlarını belirleyebilirsiziniz ve
tabiî ki onlara ancak bu şekilde
ulaşabilirsiniz.

İş planınızı hazırlarken projenize bir misyon
yükleyin ve planlarınıza göre değil vizyonunuza
göre adımlar atın. İş süreçlerinde mümkün olduğu kadar işleri en hızlı şekilde ilerleyeceği bir
plan oluşturun. Ayrıntılardan ziyade hızlı olmaya
odaklanın.

Organizasyon

Girişimlerde en dikkat edilmesi gereken
adımlardan biri işin organizasyonudur. Projenin hangi aşamasında kimlerin ne gibi görevler
alacağı, kimin hangi işten sorulu olacağı belli
bir düzene oturtulmalıdır. Projede kullanılacak
olan teknoloji ve yazılım alt yapısı, yine mevcut
durumda yeterli ancak ilerleyen dönemlerde
geliştirilmeye açık olarak tasarlanmalıdır.
Lojistik imkanlar en iyi şekilde değerlendirilmelidir ve müşteri kitlesine ulaşım açısından en
uygun lokasyon seçimi yapılmalıdır. Tabi bunun
yanında, proje hukuksal bir tabana dayandırılmalıdır. Özellikle e-ticaret sektöründe yaşanan
sıkıntılar, firmaları zor durumda bıraktığı gibi
kullanıcıların gözünde sektör ile ilgili güven
problemi oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenle üyelik ve mesafeli satış sözleşmeleri,
en son düzenlenen “e-ticaret yasasına” uygun
olarak hazırlanmalı ve ilerleyen süreçlerde de
yeni çıkarılacak yasalara göre güncellemelidir.
Bu hem girişi güven altına alacağı gibi hem de
kullanıcılar tarafında sitenizi daha güvenli kılacaktır.

artması ve pazardaki büyük oyuncuların mevcut
potansiyeli e-ticaret firmalarının pazarlama çalışmalarına daha da önem vermesini gerektirmektedir. Reklam ve tanıtım kanalları en iyi şekilde
seçilmeli ve bu kanallarda yapılacak çalışmalarda
maliyet/geri dönüşüm oranlarındaki durum göz
önünde bulundurulmalıdır.
E-ticaret pazarlamasında, projenin bütçesine
göre öncelikler değişse de ücretli reklamlar her
zaman ilk tercih edilenler arasında yer almaktadır.
Yanlış planlanan reklam kampanyalarının dışında, SEO ve sosyal medya gibi reklam kanallarını
es geçmek, projelerin geleceğini uzun vadede
tehlikeye atabilmektedir. Bu nedenle ücretli
reklamlara (PPC) olduğu kadar, SEO ve sosyal
medya çalışmalarına da önem verilemelidir.
SEO çalışmaları kısa vadede çok etki göstermese de istikrarlı ve profesyonel bir çalışma ile
uzun vadede pazarlama maliyetlerinin düşmesine
katkı sağlayacak ve bu da karlılığı arttıracaktır.
En başta da söylediğim gibi e-ticaret normal
bir iş yeri açmak kadar ciddi bir iştir. Bu nedenle
planlanan e-ticaret sitesinin yazılımından, teknolojisine, tasarımından, pazarlamasına kadar
olan bütün süreç değerlendirilmelidir.

Atılacak tüm adımların sonunda işin tüm yükü
muhasebede olacağından, buradaki alt yapıya
da dikkat edilmelidir. E-ticaret girişimlerinde ilk
aşamada yapılacak olan satış miktarları çok
fazla olmayabilir, ancak ilerleyen dönemlerde
satışların artması muhasebe işlemlerini de
karmaşık hale getirebilir. E-ticaret sisteminiz ile
tam entegre çalışacak bir muhasebe alt yapısı
ile projenizin maddi dönüşümlerini en iyi şekilde
raporlayabilir ve bu raporlar doğrultusunda ileriyi
daha rahat görebilirisiniz.

Pazarlama

Pazarlama her sektör için önemlidir ancak
e-ticaret firmaları için bu önem bir kat daha
fazladır. Sektördeki rekabetin gün geçtikçe
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ASP.NET 5 ÖZELLİKLERİ VE MVC 6
gencebay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/gencebaydemir

İlk defa canlı bir serüvenin içerisindeyiz! Bir framework geliştiriliyor,
üstelik cross-platform, açık kaynak kodlu ve mimar Microsoft! Duyurular, yeni versiyonlar, etkinlikler ve blog yazıları aldı başını gidiyor.
Böylesine hızla büyüyen ve ilgi gören nadir bir süreç, dikkatleri çok
çabuk üzerine çekmiş gibi görünüyor. Bulut - Cloud dostu, esnek ve
hızlı, uygulama bazlı versiyonlanabilen, ölçeklenebilir, modüler yeni
nesil bir framework.

Gencebay DEMİR
Kıdemli Danışman
Senior Consultant

Release veya versiyon beklemeksizin bu ortamı irdelemek,
üzerinde çalışmak gerekiyor.
Kurumsal seviyede bir framework,
topluluk gücünü arkasına alarak
ve açık kaynak kod deposu olan
Github üzerinde her an etkileşime
müsait bir şekilde geliştiriliyor!
Bu durum bunca yıl etkin bir
şekilde kullandığımız mimarilerin
kalbine misafir olmak gibi! Bu fırsatı değerlendirerek başlayalım ve
bu framework üzerine cross-platform uygulama geliştirebilmek için
elimizde ne tip enstrümanlar var
inceleyelim.
ASP.NET 5 de öne çıkan başlıca özellikler:
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1- Cross Platform

Şu an için Windows, OSX ve
Ubuntu işletim sitemleri başta
olmak üzere derlenip çalıştırılabilen
bir framework. .NET Platform Standard ile uygulamanızın (Web API,
Web Site) hangi sistem(ler) üzerinde koşacağını belirleyip geliştirme
sürecine başlayabilirsiniz.
ASP.NET 5 MVC 6 ile desteklenen sistemler için web uygulamaları, RESTful servisler (Web API)
yazabilir ve uygulamalarınızı sanal
makineler veya bulut hizmeti sağlayan (Azure, Amazon Web Services,
DigitalOcean) markalar üzerinde
ücretsiz (belirli bir süreye kadar)
test edebilirsiniz.

2- Built-in Dependency Injection

Karmaşık back-end API ve servisleri yönetmek, bağımlıkları olabildiğince azaltmak adına

yaygın bir prensip ve patern olarak karşımıza
çıkan bu kavram:

IServiceProvider
Interface i ile framework ün merkezinde yer
almaktadır. Bir hizmetin (servis veya API) görevini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu
tüm gereksinimleri (Diğer servis veya yardımcı

sınıfları) rahatça - hiç birinden yeni bir Instance
almadan elde edilebilmesini sağlayan çözücü
görevini üstlenmiş bir tip olan Resolver:

// Gets the request-specific <see cref="IServiceProvider"/>
public IServiceProvider Resolver
{
get
{
return HttpContext?.RequestServices;
}
}
sayesinde "bir istek (Request)" boyunca istediğimiz tipleri elde edebiliyoruz. Burada önemli
bir husus ise; uygulamamızın Startup yada
Composition Root olarak isimlendirilen kısmında
gerekli kayıtların (Registrations: Dynamic or Static) yapılmış olması. Böylelikle yapının sizi daha
kaliteli kod yazmaya, prensipleri uygulamaya

götürdüğü anlaşılabiliyor!
Örnekte ASP.NET 5 MVC 6 da varsayılan
olarak InMemory-Cache olarak register edilmiş
IDistributedCache interface i için Redis-Cache
tipinin Singleton olarak kullanılabilmesi için:

// This will override any previously registered
// IDistributedCache service.
services.AddSingleton<IDistributedCache, RedisCache>();
kaydının Startup sınıfında koleksiyona eklenmesi yeterli olmaktadır. (Detaylıca Dependency
Injection )

3- HTTP request pipeline

ASP.NET 5 bir istekle (Request) ilgili tüm

süreci masamıza servis ediyor! Baştan sona tüm
scope bir çok farklı operasyonla ( loglama, filtreleme, cevap işleme ) desteklenebiliyor. Burada
Middleware kavramına basitçe değinmek gerek;
İster:

app.Run(async context =>
{
await context.Response.WriteAsync("Hello, World!");
});
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veya Github/UseMiddleware

public static class BuilderExtensions
{
public static void UseSocket(this IApplicationBuilder builder)
{
builder.UseMiddleware<SocketRequestMiddleware>();
}
}
örneklerindeki yöntemler ile uygulama süreç
ve isteklerinin genişletilebilmesi sağlanabiliyor.

4- Side-By-Side Versiyonlama

ASP.NET 5 ve .NET Core tabanlı bir uygulama çalıştığı ortamda her hangi bir ön paket
- dahili (GAC) depo gerektirmez. Kendi klasör
yapısında project.json dosyasında belirtilen
paketleri Nuget (Remote or Cache) üzerinden
elde etmek süretiyle çalışır ve versiyonlama
özelliklerini kullanır. Geliştirtiğiniz kütüphaneleri
ister yerel ister uzak paket sağlayıcıları (Nuget,

MyGet) sayesinde oluşturup versiyonlayıp yayınlayabilirsiniz. Bir diğer gelişme ise KoreBuild ve
Sake ile Continuous Integration - Build otomasyonu. AppVeyor

5- JSON Formatında Konfigurasyon

Tercihe göre Strongly typed veya Dictionary
formatında veri tipleriyle uyumlu (mapping) JSON
formatında uygulama ayar dosyaları oluşturup
bunları uygulamanıza şu şekilde dahil edebilir
(Container Registration):

services.Configure<AppSettings>(Configuration.GetSection("AppSettings"));
ve Controller veya Service sınıflarınızda

private IOptions<AppSettings> AppSettings;
public HomeController(IOptions<AppSettings> appSettings)
{
AppSettings = appSettings;
}
built-in dependency injection özelliği sayesinde nesneyi elde edilebilirsiniz.

6- xUnit Runner DNX - Unit Tests

Kurumsal proje veya bir girişim için kurgulamaya çalıştığımız altyapı, araçlar, ek uygulamalar ve entegre olunan sistemlerin beraberinde

IHttpContextAccessor
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getirdiği karmaşıklığı yönetmek her geçen gün
daha fazla efor ve insan kaynağı gerektiyor. Uygun kurgulanmış bir mimari ile birim ve operasyon
testlerinizi ASP.NET 5' in System.Web namespace inden arındırılmış yeni kurgusu ile tamamlayabilirsiniz.

tipindeki interface ile veya

public HttpContext GetHttpContext(string contentType = "application/json")
{
var request = new Mock<HttpRequest>();
var headers = new Mock<IHeaderDictionary>();
request.SetupGet(f => f.ContentType).Returns(contentType);

}

var httpContext = new Mock<HttpContext>();
httpContext.SetupGet(c => c.Request).Returns(request.Object);
httpContext.SetupGet(c => c.Request).Returns(request.Object);
return httpContext.Object;

yardımcı bir fonksiyon ile Mock HttpContext
nesnesi elde edebilirsiniz.
Visual Studio Test Explorer, otomatize edilmiş

build veya command line aracılığıyla testlerinizi
çalıştırabilirsiniz.
project.json:

"commands": {
"test": "xunit.runner.dnx"
}
tipindeki interface ile veya

dnx test
7- Performans Testleri - Benchmarks

Bir çok farklı tipte içerik ve eşzamanlı istekler oluşturarak uygulamanızın performansını

ölçümleyebilirsiniz. Modern http enchmarking Tool
- wrk ve ASP.NET Bencmarks
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SEO SEKTÖRÜ VE GÜVEN FAKTÖRÜ
Türkiye’nin en köklü SEO ajanslarından biri olan Webtures, yıllardır edindiği tecrübelere
dayanarak SEO çalışması yaptırmayı düşünen firmalara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Eğer
SEO hizmeti almayı düşünüyorsanız bir ajans ya da şahısla anlaşmadan önce bu makaleye
mutlaka göz atmanızı öneririz.

SEO sektörü, internet üzerinden ticaret yapanların en büyük yardımcısı ve gelir paylarının
önemli bir kaynağı halindedir. Bu sebeple binlerce orta ve büyük ölçekli firma/şahıs SEO’ya
yatırım yaparlar. Kendi sektörlerine ilişkin aramalarda üst sıralarda yer almak sektörde lider
olmakla neredeyse eşdeğer bir kavramdır. Hal
böyle olunca SEO; kaçınılmaz bir yatırım aracı
haline gelmektedir.
SEO’nun Türkiye’deki başlangıcı son 4-5
seneye dayansa da, son 1-2 yıl en büyük ivmeyi
kaydettiği dönemdir. Yüzlerce SEO sitesi açıldı
ve firmalar SEO branşını bünyesinde bulundurmaya başladı. Ancak önümüzdeki yıllarda bu
sektör daha rekabetli ve internet üzerindeki payı
daha fazla olmaya başlayacaktır.

60

SEO hakkında birkaç makale okuyan kişi
ve kurumlar, karlı ve bir o kadar zor olan SEO
sektöründe yer almak için girişimde bulunmaya
başladı. Birçok web tasarım firması, hali hazırda
bulunan web tasarım müşterilerine SEO pazarlamak için bu sektöre giriyor. Bilgisiz ve bilinçsizce
yapılan ve %99’u ticari kaygı güden bu girişimlerin birçoğu hüsranla sonuçlanıyor.
Son zamanlarda bu yönde artan spam mailler,
müşterilere tek tek telefonla ulaşıp SEO pazarlamaya çalışılması bu sektörün en çok kötüye
kullanıldığı ve maalesef müşterilerin daha kolay
kandırıldığı yöntemlerdir. Bu sebeple mutlaka ve
mutlaka size mail veya telefonla ulaşarak SEO
pazarlamak isteyenlerden uzak durun.

Birçok firma yaptıkları SEO çalışmalarında
legal ve etik olmayan yöntemler kullanmakta ve
bunun dışında kendilerini hiçbir şekilde bağlamadıkları formatta sözleşme yapmaktadırlar.
Yapılan sözleşme ve çalışmalar incelendiğinde amacın maliyetsiz kar elde etmek olduğu
anlaşılmaktadır. Webtures olarak biz de bu
gibi konularda sektörün bilinçli olmamasından
şikayetçiyiz.
Peki bu gibi durumlara maruz kalmamak için,
güvenilir bir SEO çalışması alabilmek için neler
yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Şimdi bu soruların cevabını detaylı inceleyelim.

SEO Firmasının Güvenilir Olup Olmadığını
Nasıl Anlarsınız?

SEO firmalarının, mutlaka tüm referanslarını istemelisiniz ve yaptığı çalışmaları tek tek
kontrol etmelisiniz. Firma veya şahısların verdiği
referanslar üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden site sahiplerine ulaşarak, o sitenin SEO
çalışmasının gerçekten görüştüğünüz firma
tarafından yapıldığına emin olmalısınız.
Ancak referansı doğrulamak da çalışmanın
etik bir çalışma olduğu doğrulamaz. Verilen referans sitelerin backlinkleri incelenerek, hacklink
(siteler hacklenerek alınan gizli linkler), link satın
almak, geçici linkler ve spam linkler gibi legal
olmayan çalışmaların yapılıp yapılmadığı kontrol
edilmelidir.
Referans sitelerin yanı sıra SEO çalışması

yapan firma ve şahıs sitelerinin de backlinklerini detaylı bir şekilde incelemelisiniz. Çünkü bu
sektördeki birçok SEO sitesi maalesef hacklinkle
ve black hat SEO ile üst sıralara çıkmaya çalışmaktadırlar.
SEO çalışmasında verilen linklerin kaynağı kesinlikle SEO firmasının elinde olmamalıdır. Birçok
SEO firması elinde backlink amaçlı kullanmak
üzere paravan siteler bulundurmaktadır ve SEO
çalışması için anlaştığı sitelere, elindeki paravanlar üzerinden linkler vermektedir. Anlaşma
sonlandırıldığında veya SEO çalışması yaptıran
taraf çalışmaya devam etmek istemediği takdirde,
eklenen tüm linkler kaldırılırsa, sağlanan SEO
faydası tamamıyla yitirilmiş olur.
Dolayısıyla kesinlikle kalıcı değil geçici bir
SEO çalışması yapılmış anlamına gelir. Bu durum
çoğu zaman karşımıza, firmaların müşterilerini
kendilerine sürekli muhtaç ederek bağlamak için
yaptıklarını görebiliyoruz.
Yapılan SEO çalışmalarında backlink kaynakları geçici ve SEO firmasının kaynaklarında
olmamalıdır. Ağırlıklı tanıtım yazılarından ve
doğal çalışmalardan oluşmalı. Forumlar, bloglar,
sosyal medya, imlemeler vs.
Diğer önemli bir husus ise, o firmanın SEO gibi
sektöre ait zor kelimelerde kaçıncı sırada olduğudur. Eğer bir firma doğal arama sonuçları yerine
reklam aracılığıyla listeleniyorsa, bunun karşılığı
sadece kandırmacadır.
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SEO Sözleşmesi Yapılırken Nelere Dikkat
Etmelisiniz?

Güvenilir bir SEO sözleşmesi imzaladığınızdan emin olmak için, aşağıda madde madde
belirtilen önemli unsurların yer alıp almadığı
mutlaka kontrol edin. Olmayanların eklenmesini
talep edin.
• SEO çalışması yapılacak site
• SEO çalışması yapılacak anahtar kelimeler
ve hedefler
• İlerleme garantisinin olması
• Her ay düzenli ilerleme sağlanamaması
durumunda yapılacaklar
• Siteler verdiğiniz konumdan daha geriye
giderse veya site filtreye girerse cezai yaptırımı
ne olmalı
• Yapılacak çalışmaların kalıcı olması sağlanacak mı
• Sözleşme süresi bittikten sonra veya
anlaşma bittikten sonra o tarihe kadar yapılan
tüm çalışmaların kalıcı olması sağlanacak mı?
Yapılan çalışmalarda herhangi bir azalma olursa
cezai yaptırımı ne olacak?
• Sizin sektörünüzde ikinci bir firma ile veya
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ikinci bir aynı anahtar kelimeli site ile anlaşma
yapmaması gerekiyor.
• Yapılan çalışmalarda programlar, hacklinkler
vs. gibi etik olmayan yöntemler kullanılmamalı.
Çalışmaların tamamı olmasa bile büyük çoğunluğu %85 – 90 manuel yani (programsız) elle
doğal bir şekilde yapılması.
• Profil ve blog backlink yöntemlerinden hiçbirinin kullanılmaması gerekiyor.
• Yapılan SEO çalışmalarında backlink kaynaklarının %85- 90 ı Türkçe dil ile yayın yapan
siteler üzerinden olması gerekiyor.
• Yapılacak çalışmalarla ilgili düzenli raporların
sunulması
• Üst sıralara ulaştıktan sonra 6 ay boyunca o
konumlarının korunması ve bunlar için ek ücret
talep edilmemesi.
Birçok firma SEO ve web tasarım işini bir grup
çalışma olarak görmektedir. Ancak ikisi de tamamen uzmanlık gerektiren özel sektörlerdir. Müşteride bu talepler ve ticari kaygılar birleştiğinden
birçok web tasarım firması SEO işine de girmeye
başlar. Hal böyle olunca müşteri birçok yönden
kalıcı olarak firmaya bağlanır.

SEO çalışmasını işinde uzman birine
yaptırmak istese dahi aşağıdaki başlıca
web tasarım çalışması sorunları sebebiyle
eli kolu bağlanır.
• Domainin tescilinin web tasarım firmasına ait olması,
• Hosting bilgi ve yetkilerinin web
tasarım firmasına ait olması ve geçersiz
mazeretlerle bu bilgilerin verilmemesi,
• Siteye ait dosya veya yedeklerin site
sahibine verilmemesi,
• Sitelerin sıralamasının düşmesi
uyarısı gibi birçok yanlış yol izlenebilmektedir.

Aşağıda özelliklerini listelediğimiz
bazı SEO çalışması yapan şahıs ve
kurumlardan uzak durmanızı veya temkinli yaklaşmanızı da öneririz.

• Referans Sunmayan
• Google ile ortaklığı veya anlaşması
olduğunu iddia eden
• Sözleşme yapmayan (yukarıda belirtilen maddeleri eklemeyen)
• Yıllık olarak dayatıcı maddelerle
sözleşme yapan
• İlk sıra garantisi veren
• SEO çalışanı sayısı 7 den az bulunan
• SEO deneyimi olmayan ve sektöre
yeni giren şahıs/firmalardan
• Kendi sitelerinin SEO optimizasyonu
iyi durumda olmayan
• İletişim bilgileri (sabit telefon, cep
telefonu, mail adresleri, firma adresleri bulunamayan) ve sitelerine ait whois bilgileri
bulunmayan firma ve şahıslardan uzak
durunuz.
Webtures olarak sektörde yıllardır
edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak,
sıkça sorulan sorular ve insanların mağdur edilmemesi adına ele aldığımız bir
yazıdır.
Yazının amacı sektördeki SEO çalışması yapmayı düşünen firmaları bilgilendirmek ve SEO çalışması yapanlara yol
göstermektedir.
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SSH ÜZERİNDEN IONCUBE KURULUMU
CENTOS İŞLETİM SİSTEMİ ANLATIMI
osman@hostingdergi.com.tr

www.linkedin.com/osmansevinc

Bir çok WordPress ve Moto CMS hazır script arayüzünü kullanan
kullanıcılar site yapıları gereği ionCube Loader bileşenine ihtiyaç
duyarlar. Hem siz değerli okurlarımıza yardımcı olabilmek hemde bilgimizi tazeleyebilmek adına Centos işletim sistemi için SSH
üzerinden ionCube kurulum dosyasını edinerek kurulumu nasıl
tamamlayabileceğimizi anlayacağız.

Osman SEVİNÇ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri

1 – Centos işletim sistemine sahip
sunucumuza SSH erişimini gerçekleştiriyoruz.
Test amaçlı kullandığımız sunucumuzun işletim sistemi 64 Bit olduğundan dolayı ionCube Loader
64 bit versiyonunun kurulumunu

gerçekleştireceğiz.
2 – Dosyalarımızı barındıracağımız klasörümüzü oluşturmamız
lazım mkdir komutunu kullanarak
usr/local dizini altında ioncube
klasörümüzü oluşturuyoruz.

mkdir /usr/local/ioncube/
cd /usr/local/ioncube komutunu
kullanarak klasörümüzün oluş
oluşmadığını test edebilir ve dizini
çağırabilirsiniz.

64

loaders_lin_x86-64.tar.gz " komutunu çalıştırarak ionCube Loader
kurulum dosyamızı ediniyoruz.

3 – Kurulum dosyamızı indirebiliriz.

wget http://downloads2.ioncube.
com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Bulunduğumuz dizinde " wget
http://downloads2.ioncube.com/
loader_downloads/ioncube_

4 – İndirdiğimiz dosyayı bulunduğumuz ioncube dizinine açmamız
gerekiyor.

tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

komutunu kullanarak indirdiğimiz tar uzantılı dosyayı bulunduğumuz dizine açabiliriz.
Not: İndirdiğiniz dosyayı açtığımızda ioncube adında klasör ile beraber /usr/local/ioncube/ dizinine çıkartılmış olabilir. Eğer durum bu

şekildeyse mv komutuyla klasör içerisinde bulunan dosyaları bir üst dizine çıkartabilir ve klasörü
silebiliriz.

cd ioncube
mv * ../
cd ..
rm -rf ioncube
5 – Taşıma işlemini gerçekleştirdikten sonra
her ihtimale karşı /usr/local/ioncube/ dizininde
bulunan dosyaları listeleyelim.
ls -h komutunu giriyoruz ve /usr/local/ioncube/ dizinin de bulunan dosyaları listeliyoruz.
6 – Kurulum adımlarını tamamlamak üzereyiz, PHPsürümümüze göre en uygun kurulum
kurulum içeriğini seçmemiz gerekiyor.
php -v komutunu girerek php sürümünüzü
öğrenebilirsiniz.
7 – Test sunucumuzda PHP 5.6 sürümü kullanıldığından dolayı;

ioncube_loader_lin_5.6.so
ioncube_loader_lin_5.6_ts.so
Versiyonlarına ait seçenekleri aldık. Artık php.
ini dosyamızı editleyebiliriz.
8 – nano /usr/local/php/php.ini komutunu
girerek php.ini dosyamızı editliyoruz. (Sunucu
kurulumu ve konfigirasyonlarına göre php.ini
dizini değişkenlik gösterebilir. php.ini dosyanızın
bulunduğu dizine nano komutuyla erişmeye çalışmanız gerekmektedir.)
php.ini dosyamızı nano ile düzenlemeye
başladık. Dosyamızın en alt satırına aşağıda
paylaştığım komut satırlarını girebilirsiniz.

zend_extension=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so
zend_extension_ts=/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6_ts.so
Yapmış olduğumuz güncellemeyi kayıt edebilmek için CTRL + X kombinasyonunu kullanıyoruz, çıkan seçeneklernden" y" komutunu
girerek enter duşuna basıyoruz ve kayıt işlemini
tamamlıyoruz.
Son olarak Apache servisini restart etmemiz
gerkeiyor. Restart veya da reload işlemini servis
üzerinde gerçekleştirmediğimiz sürece yapmış

olduğumuz değişiklikler algılanmayacaktır.
/etc/init.d/apache2 restart / reload komutunu
girerek servisimizi restart ediyoruz.
Yükleme işleminin tamamlandığını teyit edebilmeniz için php -v komutunu SSH ekranınızda
girebilir ve güncel bilgiye ulaşabilirsiniz.
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HOSTİNG VE DOMAİNİ KENDİ ADINIZA ALIN!

Neden domain ve hostingi kendi üzerimize almalıyız? Pek çok kişi ya da firma, yapmış oldukları
işi ya da kendi yetkinlikleri bir web sitesi aracılığı ile internete taşımaktadırlar. Bu siteler içinde
kişisel blog sitelerinden, kurumsal sitelere ve e-ticaret sitelerine kadar pek çok kategoride site
bulunmaktadır. Web sitesi, hosting, domain gibi terimlere aşina olanlar ya da bu konuda bilgi
sahibi olup kendi işlerini kendileri görenler için çerez niteliğinde sayılacak bu makale, bu konuda eksikleri olan kişileri yakından ilgilendirmektedir.

Çünkü domain satın alma, hosting seçimi
yapma ve web sitesi kurma konularından anlayan kişiler kadar, bu konularda bilgi sahibi olmayan kullanıcılar bulunabilmektedir. Bu durumda
olan kullanıcılar, hayata geçirmek istedikleri web
projelerini ya bir web tasarım firmasına ya da
web işinden anlayan ve serbest çalışan kişilere
yaptırmaktadırlar.
Natro Hosting olarak, 200.000’den fazla
kullanıcıya yaklaşık 14 yıldır hizmet vermiş olmanın tecrübesi ile bu konuda sıkıntılı olanlara
ya da sıkıntı yaşamak istemeyenlere bazı önerilerde bulunmak istiyoruz. Öncelikle domain ve
hosting nedir kısaca bunları bir açıklayalım;
Teknik tabirle domain(alan adı); web sitenizin
internette daha kolay bulunabilmesi için, harfler
ya da rakamlardan oluşan ve DNS protokolü ile
bir hosting hizmetine bağlanarak, IP adresleri
üzerinden yayın yapmasını sağlayan isimdir.
Kısaca domain web sitenizin adıdır. Örn; natro.
com, hostingdergi.com vs. web sitenizin yayın
yapabilmesi için gerekli olan yazılım, veri tabanı,
resimler, yazılar vs. gibi dosyaların ve içeriklerin barınacağı, fiziksel bilgisayarlarda bulunan
sanal alandır.
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Hosting ve Hostinge bağlı hizmetleri neden
kendi adınıza almalısınız?

Web sitesi yaptırmak isteyen ancak bu konuda
teknik bilgisi olmayan ve maddi olanakları fazla
olan kullanıcılar, web projelerini yazılım sektöründe hizmet veren firmalara yaptırılırken, maliyeti
düşürmek isteyen kullanıcılar ise sitelerini çevrelerinde bu işten anlayan ve serbest çalışan
kişilere yaptırmaktadırlar.
Birebir tanıdığınız ya da tavsiye üzerine iş
yaptırmak istediğiniz kişiler bazen çok da iyi niyetli olmayabilir.Sitenizi yaptıracağınız kişi ya da
kurum her kim olursa olsun web sitenize ait tüm
hizmetleri kendi adınıza ve hesabınıza almanız
her zaman doğru bir tercihtir. Bunun nedenlerini
şu şekilde açıklayabiliriz;

•

Senaryo 1 : Hosting ve Domain Hizmetleriniz Üçüncü Kişiler Tarafından Alındıysa

Siteyi yaptıracağınız kişi ya da firma ile yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta alan adı ve
hosting bilgileriniz karşı tarafta olacağından bu
bilgileri geri alamayabilirsiniz. Bu durumda uzun
süre kullanmış olduğunuz alan adınız ve para
harcayıp yazılımını yaptırdığınız sitenizin tüm
bilgileri bir anda elinizden gidebilir.

Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak
için alan adınızı ve hostinginizi kendi adınıza
almanız çok önemlidir.
Şöyle diyebilirsiniz; ‘ben sözleşme yaptım, sitenin parasını ödeyip faturasını aldım o domain
ve site benim hakkım.’ Eğer alan adınız .com,
.net ve .org gibi uzantılara sahip ise bu konuda
herhangi bir hakkınız bulunmamaktadır ve bireysel kayıtlarda, domaini alabilmeniz tamamen
karşı tarafın inisiyatifine kalmıştır.
Yine hosting bilgileri de karşı tarafta olduğundan ve başkası üzerine kayıtlı hosting’den
herhangi bir hak idda edemeyeceğinizden, tüm
emekleriniz bir anda boşa gidebilir.

•

Senaryo 2 : Domain ve Hosting Sizin
Adınıza Ancak Hesap Bilgileri Karşı Taraftaysa;

Diyelim ki bir web sitesi yaptıracaksınız.
Natro.com üzerinden bir domain ve hosting
hizmeti satın aldınız. Siteyi yayına almak için
yazılımcınıza kullanıcı bilgilerinizi verdiniz. Bir
anlaşmazlık oldu karşı taraf sizin panel bilgilerinizi değiştirerek hosting ve domaininize el
koydu. Böyle bir durumda Natro destek ekibini
arayarak hesabın sizin adınıza olduğunu kanıtlayan belgeler ile başvuru yaptığınızda, hesap
bilgileriniz size geri verilir. Ancak dikkat edilmesi
gerek konu, domain ve hostingin alınacağı müşteri hesap bilgileri sizin gerçek adınız, soyadını,
cep telefonu numaranız ve mail adresiniz olmak
zorundadır.
Bu senaryolarda bahsettiğimiz sıkıntıları
yaşamamak ve web projelerinizde elde etmiş
olduğunuz başarının yarıda kalmaması için
hosting hizmetinizi ve domainlerinizi nereden
alacağınız da önem arz etmektedir.

Domain ve Hosting Nereden Alınmalıdır?

Web sitesi kurmak, içeriğini oluşturmak ve
belli bir potansiyele ulaştırmak çok emek isteyen
ve zaman alan bir iştir. Projenin büyüklüğüne göre maddi giderleri de yüzbinlerce liraları
bulabilmektedir. Birde tüm bunların dışında, web
sitesi sizin ya da markanızın bir vitrini haline geldiğinde artık o domain ve web sitesi işinizin her

şeyi olmuş demektir. Bu tür hizmetleri alacağınız
firmalar da yarın öbür gün sizleri yarı yolda bırakmaması için bu sektörde hizmet veren, kurumsallığı ile bilinen, destek konusunda günün her
anı sizlere yardımcı olabilecek ve kendi datacenterında kendi sunucuları ile hizmet veren firmaları
seçmeniz, projenizin geleceği için çok önemlidir.
Kendi datacenterı olan firmalar sunucularına
daha hakimdir. Fiziksel ya da yazılımsal bir sıkıntıda daha hızlı müdahale edebilir ve sorunu hızlıca çözebilir. Bu sayede siteniz kesintiye uğramış
olsa bile çok kısa sürede sorun giderilerek siteniz
yayınlanmaya devam edebilir. Bir e-ticaret sitenizin olduğunu düşünürsek kapalı kaldığı her dakika bir satışı kaçıyor olabilirsiniz. Sitenizden 7/24
satış yapıyor olabilirsiniz ya da web projelerinize
gece zaman ayırıyor olabilirsiniz. Bu zamanlarda
olası bir problem yaşayabilir ya da bilmediğiniz
herhangi bir konuda destek almanız gerekebilir.
Bunun için 7/24 destek veren firmaları seçmeniz
daha sağlıklı olacaktır.
En önemlisi de kurumsal bir firma olmalıdır.
İnternette farklı mecralar üzerinden çok uygun
fiyatlara satılan hosting ve sunucu hizmetleri
bulabilirsiniz. İlk defa çalışacağınız kişiler ile
domain, hosting veya sunucu almak için alışveriş
yaparken çok iyi düşünmelisiniz. Bir sabah kalktığınızda büyük bütçeler ayırarak, belli bir olgunluğuna erişmiş web sitenizin yerinde yeller esiyor
olabilir. Böyle bir durumda ne muhatap olacak biri
nede şikâyet edecek bir firma bulabilirsiniz. Tüm
paranız ve emeğiniz boşa gidecektir.
Web sitesi günümüz şartlarında artık her işletme için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Gün içinde
firmanıza gelen müşteri sayısından daha fazla
kişi web sitenize gelebilir ve zamanla web siteniz offline’dan kazandığınızdan daha fazla gelir
getirebilir.
Sonuç olarak web siteniz, internetteki
dükkânınızdır. Sizler nasıl ki yeni açacağınız bir
işyerini tanımadığınız ya da az tanıdığınız üçüncü kişilerin üzerine yapmakta tereddüt edersiniz,
aynı hassasiyeti web siteniz içinde göstermeli, bu
hizmetleri her zaman kendi adınıza kayıt ettirmelisiniz.
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YAZILIM SEKTÖRÜNDEKİ İŞ ALANLARININ
BİLİNCİNDE OLMANIN ÖNEMİ HAKKINDA
ugur.u@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/ugurumutluoglu

Üniversitede mesleki alan derslerinde ağırlıklı olarak teorik ve teknik
bilgiler sunulmakta, iş hayatı ve kariyer ile ilgili konular ise biraz geri
planda kalabilmektedir. Çevredeki meslektaş tanıdıklardan, yapılan
stajlardan ve kariyer günleri gibi etkinliklerdeki seminerlerden iş
hayatı ile ilgili öğrenilecek herşey bir üniversite öğrencisi için aslında
altın değerindeki öğütlerdir.

Uğur UMUTLUOĞLU
ugurumutluoglu.com
Yazılım Geliştirme
Danışmanı

Bilişim sektöründe çalışmayı
düşünen öğrenciler açısından
meslekteki farklı alanların bilincinde olmak, kendini bu alanların
yeterliliklerine göre yönlendirmek
açısından oldukça önemlidir. İş
hayatı ve kariyer ile ilgili yukarıda
saydığım şansları çok iyi değerlendiremeyen veya bu olanaklara
çok verimli ulaşma şansı olmayan
öğrenciler ise mesleki alanların
çeşitliliğinden çok fazla haberdar
olamıyorlar.
Yine farklı meslek dallarından
haberdar olup işin niteliğini pek
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bilmeyenler olabiliyor.Biraz ilginç
gelebilir ama bugüne kadar azımsanmayacak kadar öğrenci ve yeni
mezundan “programcılıktan başka
ne iş yapabilirim ki abi, mecbur kod
yazacağız” sözünü duymuşumdur.
Bu düşüncede olan arkadaşlar iş
hayatına atılmadan önce “yazılım
sektöründe çalışmak istiyorsam illa
ki Java, C# vb. dillerde kod yazan
bir programcı olmalıyım” gibi bir
noktaya gelebiliyorlar. Bu yazıdaki
temel amacım zaten bu noktaya
gelmiş, ancak mesleki olarak diğer
branşların çok farkında olmayan arkadaşlara biraz yol gösterebilmek.

Yazılım sektörü elbette programcılıktan ibaret
değil. Bir yazılımın yaşam döngüsünü incelediğimizde yazılımın sadece geliştirme sürecinden
meydana gelmediğini, planlanma, analiz, mimari
tasarım, arayüzlerin oluşturulması, test ve bütün
bu işlerin yönetimi gibi birçok önemli süreçten
geçtiğini görebiliriz. Peki bu süreçler kim tarafından yürütülüyor? Sonuçta her işi programcının yani kod yazan kişi veya kişilerin yapması
mümkün değil.
Analist, veritabanı yöneticisi, arayüz geliştiricisi, kullanıcı deneyim(UX) uzmanı, yazılım
mimarı, test mühendisi, proje yöneticisi, ürün
yöneticisi… zorlarsak biraz daha meslek dalı
bulmak mümkün. Yani yazılım üreten bir ekipte
olmak, bir şirkette çalışmak için illa ki yazılımı
geliştiren yani kod yazan kişi olmak zorunda
değilsiniz. (Dipnot olarak; burada adı geçen bazı
pozisyonlar için elbette bir süre kod yazmak,
geliştirme işlerinin içinde olmak gerekebiliyor)
Yazılım sektöründe çalışmak için kodlamayı
iyi öğrenmem lazım diye kendini zorlayan, aylardır sabahlara kadar birşeyler yapmaya çalışan,
üniversite dışında özel yazılım eğitimi alan,
ancak başaramayan veya başarmakta zorlanan
arkadaşım. Sana sesleniyorum!
Belki algoritman iyi değildir, belki süslü parantezlerin içinde, try-catch-finally bloklarının
arasında yaşamak sana göre değildir. 4-5 satırlık kod içerisindeki problemi bulamayıp sorunu
çözmek için saatlerce bilgisayar başında ekrana
kilitlenmekten nefret ediyorsun belki de…
Peki kendine şu soruyu hiç sordun mu: “Acaba ben doğru işi mi yapıyorum?”
Kimbilir insanları dinlemek, ihtiyaçları analiz
etmek, sorunlarını anlamak, yazılım teknolojilerinin sorunlara nasıl çözüm üreteceğini iyi
bilmek… Bunlar senin gerçek uzmanlık alanın
olabilir, belki de sen analist olmalısın!
Belki yazılımın hatalarını bulmak için senaryolar geliştiren, uygulamanın tüm detaylarını
test eden, güvenlik açıklarını araştıran, bulduğun bir bug için programcıdan bin ah işiten

kişi sensin, kaderinde test mühendisi olmak
yatıyordur kim bilebilir?
Özetle öğrenci olan, yeni mezun olan, küçük
bir firmada çalışıp bahsettiğim meslek dallarıyla
henüz tanışamayan arkadaşlar eğer yaptıkları
işten memnun değilseler bu konu üzerinde biraz
düşünmelerinin faydalı olacağını düşünüyorum.
Yanlış bir işle uğraşmak mutluluğunuzu, çalışma
arzunuzu, verimizi hatta ilerideki kariyerinizi(belki
alacağınız maaşı bile) doğrudan etkileyecektir,
bunu unutmayın.
Eğer yanlış işle uğraştığınızı düşünüyorsanız
bence kişisel yeteneklerinizi, ilgi alanlarınızı
hesaba katarak farklı bir alana yönelmek isteyip
istemediğinizi sorgulayın. Eğer burada bahsettiğim farklı branşlarda çalışabileceğinizi, başarılı
olabileceğinizi düşünüyorsanız yakın çevrenizde
bilişim sektöründe çalışan tanıdıklarınızla bu
konuları konuşmayı deneyiniz. Eminim ki onlar
size hem doğru yolda olup olmadığınız konusunda fikir verecektir, hem de farklı meslek branşları
konusunda size bu yazıdaki bilgilerden çok daha
fazlasını sunup yardımcı olacaktır.
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GERÇEKLEŞEBİLECEK GELİŞMELER
burak.a@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/avcioglutr

Bilişim teknolojileri hızla gelişen ve gittikçe küreselleşen bir pazar
halini aldı. Ülkeler artık kendi teknolojilerini yapmak yerine dünyanın
kabul ettiklerini kabul etmek zorunda kalıyor ve ilerleyen zamanlarda
da bu bağımlılık daha da artacaktır. Bununla birlikte gelişmekte olan
ülkelerin yerli, milli veya ulusal algısı her 10 senede bir değişebiliyor.
Bu değişim teknolojiyi yakalayamadığından dolayı kaynaklanıyor.

Burak AVCI
Bilgisayar Mühendisi

Türkiye üzerinden örnek vermek gerekirse, yerli algısı 10 sene
önce bir sistemin donanımsal
kısmınında yerli olması gerektiğini
savunurken bugün işlemci piyasasına yetişemeyeceğini anlayınca yerli algısını yazılımsal olarak
değiştirdi.
Türkiye'de bu algının kırılması
2008 yılında Türkiye işlemcisini
tasarlıyor yarışmasında gözle
görülür şekilde yaşamıştır.
Gelecek bize şunu gösterecek
ki yazılımın da tek başına yerli
olması ileride bir işe yaramayacağı için yazılımın yazılım olarak
işlevinin tam görmesi gerektiğini
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Google ve Oracle gibi firmalar
bize gösterecektir. Bu sayede ham
yazılımda yerli veya milli algısından
çıkacaktır gelişmekte olan ülkeler
tarafından.
Teknolojik yıkım dediğimiz bu
hızlı değişime ülkeler ayak uyduramayacak ve Dünya'nın kabul ettiklerini yazılımda dahil olmak üzere
kabul edeceklerdir.

1) Oracle'ın Yükselişi

Oracle markası veri tabanı ile
kendini ilişkilendirmiş bir firmadır.
Oracle, Sun Microsystems operasyonu ile ileriye dönük programlama
dili olan JAVA'yı da yanına alarak
veritabanı+yazılım bende demiştir.

Bununla yetinmeyip Dünya'nın Linux devi
olan Red Hat'ı izleyerek RPM paket yönetim
tabanlı Oracle Linux ile sahaya girip (İşletim
Sistemi+Veritabanı+Yazılım) bende diyerek
CentOS ve sahibi Red Hat'a şimdiden tehlike mesajını göndermiştir. Oracle önümüzdeki
yıllarda gelişmekte olan G20 ülkeleri içinde artık
partner şeklinde çalışmayıp bizzat ülke bazında
kendi adını kullanarak "ORACLE" olarak sahaya
girecektir. Big Data bile benden sorulur diyecektir zamanı gelince.

2) SAP pazarının Oracle'a Geçmesi

Almanya'nın elindeki en güçlü bilişim şirketi
olan ve ERP çözümleri sunan SAP firması yerini
Oracle'ın ERP çözümlerine ve Oracle'ın gelişmelerine bırakabilir. Şuan ilk 10 bilişim devinin
hepsi Amerika merkezli olup ele geçirilmesi
gereken tek pazar Almanya kaldı. Almanya'nın
pazardan silinmesi için SAP projesinin Oracle'a
geçmesi gerekir. SAP başta Big Data ve İşletim
Sistemi problemlerini ileride Oracle kadar geliştiremeyeceği için Nokia'dan Android'e geçiş gibi
büyük kurumlarda önemli süreç yaşanacaktır.
3) Tor Browser Kullanımının Artışı
Ülkelerde artan internet kısıtlamaları ve
yasaklamaları sonucu Dünya'da Firefox Mozilla
pazarını ufaltarak Tor Browser kullanımını ve
kullanım kolaylığını yayacaklardır.
Özellikle son kullanıcı Google Chrome ve
Tor Browser kullanırken DeepWeb'in de yaygınlaşması Tor kullanımına bağlıdır. Tor ile VPN
kullanımı son kullanıcı tarafında büyük ölçüde
ortadan kalkacaktır.

4) Son Kullanıcı için Free Windows

Microsoft'un son zamanlarda Linux ile aşk
yaşamasını hepimiz merakla izledik. Özellikle
ücretsiz işletim sistemi pazarında GNU/Linux
dağıtımlarından Ubuntu'nun yaygınlaşması ve
grafik kartları içinde driver yazması ile birlikte
Windows artık son kullanıcı için Driver paketlerinin Linux'de olduğu gibi önceden yüklü ve
ücretsiz bir işletim sistemi ile karşımıza çıkabilir.
Windows X gibi bir isimle son kullanıcı Windows
kullanmalı sloganı ile pazarı GNU/Linux dağıtımlarına kaptırmak istemeyecektir.

5) Red Hat'ın sahaya inişi

CentOS işletim sistemi ile Datacenter ve
kurumsal pazarda çok iyi oturan RPM tabanlı bu
dağıtım Oracle Linux'un çıkması ile kafalarda soru
işaretleri oluşturmaya başladı. Red Hat, daha
önce tanımadığı veya tanıyorum ama arkadaşız
dediği CentOS'a bugün evlat muamelesi yapıyor.
Önümüzdeki yıllarda Red Hat, markasının süksesini kullanarak sahaya bizzat kendi inerek arka
planda durmaktan vazgeçip adını ve logosunu
piyasada daha çok gösterecektir.

6) Alman Otomotivinin TESLA ile imtihanı

Aslında otomotiv sektörü için ayrı bir başlık
açacağım fakat elektrikli otomobil olan TESLA
yapacağı atılımlar ile Alman Otomotiv devlerini
(Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen AG,
Opel, Skoda, Seat) tehdit edecek ve piyasadaki
Alman hakimiyetini sınırlandıracaktır.

7) Bitcoin Madenlerine İhtiyaç var

Sanal Para Bitcoin başta olmak üzere tüm
kriptolu paraların çözülmesi için işlem gücü yüksek
bilgisayarlara ihtiyaç duyacaklardır. Hem Big Data'nın analizi ve kontrol edilebilmesi hemde kriptolu
para sisteminin gelişmesi için Quantum bilgisayarları başta olmak üzere madenler gelişecek ve Datacenter piyasasına bu gelişmeler yön verecektir.

8) Datacenter ve Avustralya Gerçeği

Avustralya devletinin ileriye dönük yapısından
dolayı birçok dev firma ikinci ana merkezlerini ve
yatırımlarını bu kıta üzerine taşıyacaktır. Avustralya'nın Dünya için önemini ileri ki zamanlarda daha
çok duyacağız. Bilişim devlerinin devletleşmesi
Avustralya üzerinde olacaktır. Onlar artık sadece
bir şirket değil bir devlettir algısı oluşacak ve bu
güç Bilişim Teknolojilerine yeni algılar katacaktır.
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