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Blogspot Kararı
Şubat ayının
ortalarında blogspot.
com üzerindeki
pornografik içerikli
web sayfalarının
23 Mart’a kadar
kaldırılacağını
duyuran Google,
yetişkinlere yönelik
içerik üreten
kullanıcılardan
gelen tepkiler
üzerine geri vites
atarak kararından
vazgeçtiğini
duyurdu.

Google, Blogspot’ta Geri Vites Attı!
Şubat ayının ortalarında
blogspot.com üzerindeki
pornografik içerikli web sayfalarının
23 Mart’a kadar kaldırılacağını
duyuran Google, yetişkinlere
yönelik içerik üreten blogger
kullanıcılarından gelen tepkiler
üzerine geri vites yaparak
kararından vazgeçtiğini duyurdu.
Bildiğiniz üzere Blogspot.com
platformu Google tarafından
ücretsiz blog sahibi olmak
isteyenlere sunuluyor. Google,
son zamanlarda blogspot.com
üzerinde herkese açık olarak
yayın yapan web sayfalarında
artan pornografik içerikleri
önlemek amaçlı 24 Şubat’ta
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ilgili web sayfası sahiplerine mail
yolu ile bilgilendirme yaparak
“adult” içeriklerin 23 Mart’a
kadar kaldırılması gerektiğini aksi
takdirde web sayfasına erişimlerin
kısıtlanacağını duyurmuştu.
Söz konusu kararın yalnızca
pornografik içerikli web sayfalarını
etkileyeceğini duyuran Google
sanat, bilim vb. sebeplerden halkın
yararına yayın yapan sitelerin
bundan etkilenmeyeceğini
söylemişti. Bloggerlardan gelen
tepkiler ile ilgili kararından
vazgeçerek geri adım atan Google
bu sitelere erişmek isteyenlere
“adult” içerik şeklinde uyarı
göstereceğini açıkladı.

Konu ile ilgili online kullanıcı
forumunda açıklama yapan Google
Sosyal Ürün Destek Yöneticisi
Jessice Pelegio: “Aldığımız kararla
ilgili blogger kullanıcıları üzerinden
bir sürü geri dönüş geldi (bazıları
10+ yıldır yayın yapıyor) bunun
üzerine tüm politikayı değiştirmek
yerine herkese açık pornografiyi
yasaklayan mevcut kurallarımızda
güçlendirmeye gideceğiz.” şeklinde
konuştu.
Google’ın Blogger için son
önemli politika değişikliği 2013
yılında yine adult içerik üreten
blogspot.com kullanıcıları için
gelmişti.

HTTP/2 : Daha Hızlı ve Daha Güvenli !
HTTP, 1990 yılından beri
Dünya Çapında Ağ (WWW)
üzerinde küresel bilgi girişimi
için kullanılmaktadır. İlk olarak
kullanılan sürüm HTTP/0.9 web
üzerinden ham verilerin güvenli ve
hızlı bir şekilde taşınabilmesi için
oluşturulmuş bir iletişim kuralıydı.
HTTP/1.1 olarak bilinen son sürüm,
iletişim kuralının güvenilir bir
biçimde uygulanmasında ihtiyaç
duyulan dizisel gereksinimleri
içermekte ve 1.0 sürümüne sahip
iletişim kuralından daha güvenli
olarak görülmektedir. 1999 yılından
beri güncellenmeyen HTTP/1.1
sürümüne güncellemenin yakın
zamanda geleceği öngörülüyor.
HTTP/2 ‘nin taslağı geçtiğimiz

günlerde Internet Engineeting
Task Force tarafından onaylandı ve
şimdilerde kullanıma açılabilmek
ve standartı yakalamak için
kullanıcılardan geri dönüşleri
bekliyor.
En çok indirilen HTTP/2
rehberlerinden birine göre
HTTP/2’nin en önemli özelliklerinden
bazıları; çoğullama (multiplexing)
, başlık sıkıştırması ( header
compression) , öncelik verme
(prioritization), protokol devretme
(protocol negotiation) olarak dikkat
çekiyor. Çoğullama özelliği daha
fazla HTTP isteğini bir kerede
yollamaya izin veriyor ve bu sayede
HTTP 1.1 altında kaynağa dayalı

web sayfalarını yüklenme hızlarını
arttırmada yardımcı oluyor ve
kaynaklar için farklı http istekleri
gönderiyor. Güvenlik tarafında
HTTP/2 taşıma katmanı güvenliği
(Transport Layer Security )
gerektiriyor. Ayrıca HTTP://
URL’ler için TLS kullanmak gibi
ekstra mekanizmaların olması
da gündemde. Google’ın SPDY
protokolünden türetilen HTTP/2,
çoklu bağlantı yaklaşımını bırakıp
ağ kaynaklarını tüketmeyen tek
bağlantıdan faydalanıyor. Konu
ile ilgili açıklama yapan IETF HTTP
Çalışma Gurubu Başkanı Mark
Nottingham HTTP/2’nin web’de
standart olmasının yakın olduğunu
söyledi.
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Google .app uzantısını 25 Milyon Dolara Satın Aldı
Yeni alan adı uzantılarının
kayıt operatörü olabilmek
için sektörün dev kuruluşları
arasındaki çetin mücadeleyi,
.app için 25 Milyon Dolar ödeyen
Google kazandı.
Yeni alan adı uzantılarının
kayıt operatörü olabilmek için
birçok dev internet kuruluşu
185.000$ ödeyip ICANN’e
başvurarak 2009 yılında yarışa
başlamıştı. Domain kayıt
operatörleri (Registry) ICANN
nezdinde belirlenen gerekli
teknik ve idari yeterlilikleri
geçerek ilgili uzantılar için
açık arttırmaya katıldı ve açık
arttırmada en yüksek teklifi veren
kayıt operatörleri ilgili uzantının
dağıtım hakkını kazandı ve
kazanmaya devam ediyor.
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Google, .app uzantısının kayıt
operatörü olarak domain dağıtım
hakkını kazanmak için aralarında
Amazon, RadixRegistry gibi
büyük oyuncularında olduğu
firmaları eleyerek zafere ulaştı
ve Google’a bu zafer 25 Milyon
Dolara mal oldu.
Android ve Google Play
gibi önemli oluşumları elinde
bulunduran Google’ın .app
uzantısını ne için kullanacağını az
çok kestirebiliyoruz.
Google’ın başvuru yaptığı
diğer domain uzantılarından
bazıları “ .ads , .dad .here , .blog
,.book , .mail. Aralarında Donuts,
Amazon, Ebay gibi firmalarında
bulunduğu yarış halen sürüyor.

Yeni alan adı
uzantılarının
kayıt operatörü
olabilmek için bir
çok dev internet
kuruluşu 185.000$
ödeyip ICANN’e
başvurarak 2009
yılında yarışa
başlamıştı.

WordPress Kullanıcıları Yedek Almıyor!
Web site yedekleme servisi
sunan CodeGuard’ın dünya
üzerinde 503 Worpress kullanıcısı
ile yaptığı ankete göre ; Wordpress
kullanıcılarının dörtte üçünden
fazlası herhangi bir yedekleme
(backup) eklentisi kullanmıyor.
Her geçen gün web sitelerine
gelen hack saldırıları artıyor,
yazılımlardan kaynaklı oluşan
güvenlik açıkları sebebi ile bir
çok kullanıcı yedek almadığından
dolayı mağdur oluyor. Özellikle
WordPress gibi ücretsiz dağıtılan
bir yazılım kötü niyetli kullanıcıların
ilk hedefi oluyor.
CodeGuard’ın anket
sonuçlarına göre ,ankete
cevap verenlerin sadece %24’ü
website yedekleme eklentilerini

kullanıyor ve bunların da %32’si
web site yedekleme ile ilgili geniş
kapsamlı eğitimden geçmiş.
Ankete katılanların sadece %23’ü
WordPress website kullanımı ile ilgili
kapsamlı eğitim almış.
WordPress web sitesi
sahiplerinin neredeyse yarısı (%44)
website yönetimi , güvenliği sağlama
ile ilgili bir IT yöneticisi ya da
webmaster çalıştırmıyor.
WordPress halihazırdaki yapısı
ile yeterince güvenli ve stabil iken
güvenlik ile ilgili temel problemlerin
eklenti güncellemesinde ve süresi
geçmiş eklenti sürümlerinin
kullanımında ortaya çıktığı
görülüyor.
Yönetimli WordPress hosting

hizmeti sunan birçok firma
müşterilerine otomatik güvenlik
güncelleme hizmetlerini sunuyor
fakat birçok müşteri eklenti
güncellemelerinin siteleri ile
uyumunu görmek için işlemi
kendisi yapmayı tercih ediyor
ve bu da kimi zaman güvenlik
zafiyetlerine sebebiyet verebiliyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan
CodeGuard CEO’su David Moeller
“ WordPress kullanımında düzenli
eğitim ve yedek almak güvenlik
açıklarından ve saldırılardan
korunmanın en güzel yoludur.
Özellikle WordPress üzerinden
e-ticaret sitesi yönetenler
güvenlik yönetimi vb. konularda
IT yöneticileri bünyesinde
barındırmalıdır.” Şeklinde.
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Google Yavaş Siteleri Arama Sonuçlarında Bildirecek mi ?
Google web sayfaları için arama
sonuçlarında “Bu site Yavaş”
uyarısı verecek bir etiket sisteminin
üzerinde çalışıyor gözüküyor.
Google organik arama
sonuçlarında sitenizin üst sıralarda
yer almasını sağlayan etkenlerden
birisi de “Site Hızı” dersek yanlış
söylemiş olmayız. Bildiğiniz üzere
bir web sitesinin hızı ne kadar
yüksekse o web sitesinin sürekli
ve kalıcı trafik akışına sahip olma
olasılığı o kadar yüksektir .Arama
sonuçlarında elde ettiğiniz iyi
sıra, site hızınız yavaş ise web
sitenize gelen kullanıcıların başka
sayfaları gezmeden siteden
erken ayrılmasına yol açabilir bu
da Google arama sonuçlarında
sitenizin performansını düşürebilir.
Search Engine Land tarafından
yayınlanan habere göre Google
, yavaş yüklenen siteler için
mobil arama sonuçlarında “Bu
site Yavaş Yükleniyor” uyarısı
gösterecek bir kırmızı etiket
üzerinde çalışmalarına başladı
ve arama sonuçlarında gösterilen
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sitelerin hızı yavaş ise kullanıcılar
siteye tıklamadan önce bir uyarı ile
karışılacaklar.
2010 yılında “Sayfa Hızı” Google
tarafından arama sonuçlarında
sıralama algoritması olarak kabul
edildi. Bu tarihten itibaren sayfa hızı
ile ilgili bilgiler edinmenizi ve sitenizi
optimize etmenizi sağlayacak bir çok
araç geliştiren Google kullanıcıların
sayfa hızını yavaşlatan sebepleri
ortadan kaldırması için önerilerde

bulundu.
Google bu etiketi hayata
geçirirse aşağıdaki kırmızı etikette
gördüğünüz “Slow” yani “Yavaş”
yazısı arama sonuçlarında siteler
için gözükecek.
Google’dan konu ile ilgili resmi
bir açıklama gelmemesine rağmen
Google kullanıcı forumunda
konunun tartışılması gelecek
etiketin habercisi gibi.

Selçuk SARAÇ

Hosting Festivali Antalya ‘da Gerçekleşti
İstanbul ve İzmir’den sonra, 6
Mart – 8 Mart tarihleri arasında
Antalya’da düzenlenen Hosting
Festivali, organizasyonun sahibi
Selçuk Saraç’ın yapmış olduğu açılış
konuşması ile başladı. Sözlerine
organizasyonun amaçlarını
anlatarak başlayan Saraç, İstanbul
ve İzmir’de yapılan etkinliklerin
biraz daha teknik bilgilere dayalı
ve teknik personeli bilgilendirme
amaçlı olduğunu ancak Antalya’da
yapılan etkinliğin biraz daha
kamp havasında, motive edici ve
vizyon amaçlı olduğunu belirtti.
Hosting Festivali’nde asıl amacın
“sosyalleşmek” olduğuna değinen
Saraç, bu tür etkinliklerle sektörden
kişiler birbirlerini daha iyi tanıklarını
ve iletişim kurduklarını belirtti.
Türkiye’deki Hosting sektörünü

değerlendiren Selçuk Saraç,
Türkiye’de hosting sektörünün içe
kapalı bir sektör olduğunu ve henüz
tam olarak sektörleşmeyi tam olarak
başarabilmiş bir mecra olmadığını
belirtti. Hosting sektöründe yaklaşık
3000 şirket olduğunu ancak
bunların sadece 1000 tanesinin bu
işi gerçek anlamda yaptığını belirten
saraç sözlerine; “Uzmanlaşmış
olarak bu işi yapan firma sayısı
kabaca 300’dür. Sektörün en
eskilerinden biri olarak, var olan
bu 1000 şirketi ben tanımıyorum,
hatta 300 tanesini de tanımıyorum.
Bu da bizim birbirimizden ne kadar
kopuk ve habersiz olduğumuzun
göstergesi.“ diyerek devam etti.
Konuşmasına sektörden bilgilerin
bulunduğu sunumla devam eden
Saraç, ülkelere göre domain

sayıları, dünya ülkeleri arasında
“hosting firma” sayıları, ülkemizde
bulunan hosting firmalarının sahip
olduğu domain sayıları, dünyadaki
ve Türkiye’deki trendler, bilgi
ve iletişim teknolojisinin pazar
değeri ve hosting sektörünün
eksiklerinden bahsetti.
Özellikle sektördeki eksiklikler
üzerinde duran Saraç, sektörde
pek az firmanın kurumsallaştığını,
herhangi bir plana göre hareket
edilmediğini, satış ve pazarlamaya
faaliyetlerinde yetersiz olunduğunu,
reklama çok fazla önem
verilmediğini, insan kaynakları ve
özellikle sektörde yetişmiş personel
sayının çok az olduğunu belirtti.
Saraç, sektörel bazda eğitimin ne
derece önemli olduğuna değinerek
sunumunu sonlandırdı.
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İlk ayağı İstanbul’da gerçekleştirilen Hosting Festivali’nin
ikincisi geçtiğimiz yıl İzmir’de WorkShop olarak
gerçekleştirilmişti.
Bu ay 6-8 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleşen Hosting Festivali Camp’a
sektörün yerli ve yabancı şirketleri katılım
gösterdi.
Çeşitli oturumların gerçekleştirildiği
etkinlikte, sektöre dair bir çok önemli konuya
değinildi.

İSTANBUL

ANTALYA
İZMİR

CPANEL’E GELECEK GÜNCELLEMELER

YEPYENİ ÖZELLİKLER GETİRİYOR!
Bu yıl 3.sü düzenlenen ve Antalya’da gerçekleşen
Hosting Festivali’nde cPanel CEO Nick Koston ve
Ürün Geliştirme Direktörü Kenneth Power de konuşmacı olarak yer aldı.
cPanel ve gelecek yenilikler hakkında çok önemli
bilgiler paylaşan Koston ve Power, daha kullanıcı
dostu bir yapı için çalıştıklarını iletti.cPanel’e gelecek yenilikler ve geliştirmeler hakkında bazı önemli
notları şöyle sıralayabiliriz;
Nisan veya Mayıs aylarında CentOS 7 desteği geliyor. cPanel kullanıcılarının heyecanla beklediği bu
gelişme için önümüzde 1 ay kaldığını söyleyebiliriz.
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Quicker Installation ile çok daha hızlı ve kolay
cPanel kurulumu yapılabilecek.
Şu an ortalama 90 dakika süren kurulum işlemi,
cPanel / WHM için 15 dakika ve altına inecek. Bu belki
de en önemli ve can alıcı özelliklerden biri olacak.
Easy Apache sayesinde birkaç saat veya gün
süren güncellemeler artık dakikalar içerisinde yapılabilecek. 3. Taraf uygulama entegrasyonunun da
önünün açılarak kolaylaştırılacağı bilgisi verildi.Yeni
cPanel güncellemesi ile VPN hizmetinin ekleneceği ve
kolay SSL Sertifikası kurulumu menüsünün de dahil
edileceğini bilgisini verelim.

cPanel, kullanıcıları ile daha yakın
temas kurabilmek ve teknik
olmayan insanların da paneli
daha rahat kullanabilmesini
sağlamak için bir feedback
sistemi kuruyor.

Yenilikler arasında, VPN
hizmetinin ve kolay SSL Sertifikası
kurulumu gibi özellikler de
mevuct.

3. taraf uygulama
entegrasyonunun da
kolaylaştırılması, planlar arasında
yer alıyor.

Ortalama 90 dakikada kurulan cPanel / WHM
artık 15 dakika ve daha altında bir süre içerisinde
kurulabilecek.
Saatlerce ve hatta günlerce süren güncellemeler
tarihe karışıyor, sadece dakikalar içerisinde cPanel
güncellemeleri yapılabilecek.

2 faktörlü kimlik
doğrulaması da, gelecek
yenilikler arasında dikkat
çekiyor.

Nisan veya Mayıs
aylarında cPanel’e
ContOS 7 desteği
geliyor!

cPanel CEO’su Nick KOSTON ve Ürün Geliştirme Direktörü Kenneth POWER sahnede katılımcılardan sorular alarak yanıtladı.
Mevcut sürüm ve yeni sürümler için yöneltilen çeşitli soruları
samimiyetle yanıtlayan ve tavsiyelerde bulunan ikili, yakında
yayınlanacak yeni sürüm ile birlikte gelecek olan yepyeni özellik ve düzenlemeler hakkında da katılımcılara bilgi verdi.
Yeni sürümde 2 faktörlü kimlik doğrulaması olacağına değinen Koston ve Power, cPanel ‘e daha fazla yazılım dili seçeneği ekleyeceklerini
de belirtti.
Mevcut durumda nginx’in Apache ile birlikte kullanıldığı ancak yeni
düzenlemeler sonrası ngnix ‘in tamamen bağımsız ve Apache bağlantısız olarak kullanılabileceğine değinildi. Ayrıca cPanel ‘deki localhost
Mysql seçeneği değişerek birleşik kullanım imkanı sunulacak ve uzak
veritabanı sunucu ile birlikte kullanılabilecek.
Birçok cPanel kullanıcısından yoğun bir şekilde talep edilen FPM
hakkında çok kesin konuşmayan Power ve Kenneth, bu özelliğe geçebileceklerini belirtti. Bununla birlikte Mysql kullanım limitleri yönetimi
konusunda kullanıcılarının Cloud Linux kullanmalarını tavsiye ediyorlar.
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Av.Sertel ŞIRACI		

Yeni Ticaret Kanunu ve Yasal Zorunluluklar
Etkinlikte konuşan Bilişim Avukatı Sertel ŞIRACI, 5651’in sektöre yarattığı yükler
ve yasal zorunluluklar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Hosting Festivali Antalya
Kampında konuşmacı olarak yer
alan Bilişim Avukatı Sertel Şıracı,
Yeni Ticaret Kanunu ve 5651’in
sektöre yarattığı yükler ile yasal
zorunluluklar hakkında bir sunum
gerçekleştirdi.
Konuşmasında, kişilik hakları
ihlali durumunda izlenecek yol ve
içerik kaldırma süreçleri hakkında
bilgi veren Şıracı, Yer Sağlayıcıların
trafik bilgilerini kayıt altında (log)
tutmaları gerektiğine değindi ve
herhangi bir hukuki süreç meydana
gelmesi halinde bu bilgilerin talep
edilebileceği veya konuyu çözüme
kavuşturabileceği noktasına parmak
bastı.
Ayrıca tutulan bu kayıtların
zaman damgası ile tutlması
gerektiğinin önemine de değindi.
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Gerçekleşen Hosting Festivali
etkinliğinin sektörü bir araya getirdi
ve farkındalık yarattığını belirten
Şıracı, bu farkındalığın Güvenlik,
Pazarlama, Yenilikler ve hukuksal
konularda paylaşılan bir çok
bilgi içerdiğini vurguladı.Zaman
damgasının elektonik imza ile birlikte

kullanıldığında benzersiz ve kanuni
olarak geçerliliği olduğuna değinen
Sertel Şıracı, bu gibi etkinliklere
katılarak hukuki konularda
farkındalık yaratmaya ve sektörü
bilgilendirmeye çalıştıklarını da
sözlerine ekledi.

Serdar KUZULOĞLU

Markalaşma ve Farkındalık Yaratma
Etkinlikte konuşan Serdar KUZULOĞLU, Hosting sektörünün geleceği, markalaşma ve farkındalık yaratma hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde Antalya’da
düzenlenen Hosting Festivali
Kampı’nda birbirinden değerli
isimler sunum yaparak, katılımcılara
uzmanlık alanlarında çok farklı
ve ilgi çekici bilgiler aktardılar.
Bunlardan biri de internet
dünyasının ünlü isimlerinden Serdar
Kuruloğlu’ydu. Hosting sektörünün
geleceği, markalaşma ve farkındalık
yaratma hakkındaki görüş ve
fikirlerini katılımcılara aktaran
Kuzuloğlu, etkinliğin en ilgi çekici
sunumlarından birini gerçekleştirdi.
Kuzuloğlu, Türkiye’de internet
sektörünün diğer ülkelere oranla
daha geriden geldiğini, internetin ve
internet reklamcılığı kavramlarının
henüz yeni yeni anlaşıldığını belirtti.
İnsanların algısının günden güne
değiştiğini vurgulayan Kuzuloğlu
sözlerine; “Algılar değişiyor,

yargılar değişiyor. Bunları görmemiz
yetmiyor, harekete geçmek lazım.
Hepimizin yaşadığı en büyük
zorluk, seçenek bolluğudur. Bu
bizde, karasızlık diye bir rahatsızlık
doğuruyor. Bunun sonucunda da
kendi sahip olduğumuz yeteneklerin,
nerelere sirayet edeceği konusunda
kararsızlıklar yaşıyoruz.” diyerek
devam etti.
Genel anlamda markaların
pazarlama ve algı yaratma
konusunda nelere dikkat etmesi
gerektiğini ve bu tür çalışmalarda
nelerin önemli olduğunu anlatan
Kuzuloğlu, konuya daha önce
yaşanılmış hayat hikâyelerinden
örnekler verdi.
E-Ticaret sitelerinin işleyişinden ve
müşteri davranışlarından bahseden
Kuzuloğlu, e-ticaret sitelerinin de
market mantığında dizayn edilmesi

gerektiğinden bahsetti. Ayrıca
e-ticaret sitelerinde ürünlerin
yerleşimi, kategorilendirme gibi
konularda insanların davranışlarının
ölçümlenmesi gerektini ve site
içindeki yapının buna göre dizayn
edilmesi gerektiğini katılımcılara
aktardı. Ürün sayfasında ve sipariş
aşamasında, çapraz satışın önemine
değinen Kuzuloğlu; Marketlerde,
kasa etrafında duran ürünleri
örnek göstererek, her aşamada
alınan ürünün yanında çapraz satış
yöntemi ile bir başka ürün daha
satmanın öneminden bahsetti.
İnsanların ürünlere ve ürün
reklamlarına olan ilgilerine değinen
Kuzuloğlu sözlerine şöyle devam
etti; Bizler, dünyanın en pahalı
olanına da ilgi duyuyoruz, yeter
ki paketlenmesi ve sunumu farklı
olsun.
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DAHA TIKLANABİLİR BANNER

REKLAMLAR İÇİN 12 KURAL!
Giderek artan banner reklam gösterim maliyetlerini en aza
indirmek, banner reklamlarda kullanıcının ilgisini çekmek,
markanızı en iyi şekilde göstermek ve daha fazla tıklama almak için dikkat edilmesi gereken hususlara bir göz atıyoruz.

Burkay
YAPAĞCIOĞLU
Natro Web Hosting
Dijital Pazarlama
Yönetmeni
Twitter: /burkay90
burkay.yapagcioglu
@natro.com

Online mecralarda reklam gösterimi yapanlar için banner reklamlar artık
olmazsa olmazlardandır diyebiliriz. İlgili siteden başka sitelere adeta köprü
görevi gören, ürün veya hizmeti hedef kitlenize aktaran banner reklamlar,
statik (durağan), animasyonlu (hareketli), interaktif (etkileşimli) oluşuna, piksel cinsinden boyutlarına ve uygulanış biçimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Her geçen gün sayısı artan reklam verenlerin, giderek daha fazla
banner reklamı gösterimi yapması, banner reklamlara olan ilgiyi her geçen
gün azaltmakta ve kullanıcıların reklam engelleyici (adblocker) uygulamaları
daha fazla kullanmasını tetiklemektedir. Yapılan araştırmalar kullanıcıların
%60’ının banner reklamlara dikkat etmediğini gösterirken, %14’ünün de
banner reklamlara tıklayarak, geri dönüş sağladığını ve bu kullanıcıların
ürünleri incelediğini gösteriyor.
Hedef kitlenin ilgisini çekmeyecek türde, markanızdan bağımsız, renk
uyumu kötü, yanlış mesajlarla ve yanlış boyutta hazırlanmış banner reklamlar, hedeflenen platformlarda yüksek gösterim almasına rağmen
kullanıcılar tarafından fark edilmemekte, reklamların tıklama oranları düşük
kalmakta ve bu durum da reklam bütçelerinin verimsiz kullanılmasına sebep olmaktadır.
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Giderek artan banner reklam gösterim maliyetlerini
en aza indirmek, banner reklamlarda kullanıcının
ilgisini çekmek, markanızı en iyi şekilde göstermek
ve daha fazla tıklama almak için dikkat edilmesi
gereken hususlara bir göz atalım;

ve hedef kitleniz hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz bilgi edinin. Ürün ve hizmetlerinizin en çarpıcı
yanlarını bannerda bulundurun. Siz müşteri olsaydınız, “neden bu ürünü alırdınız?” sorusunun cevabını
bannerda verin.

Daha fazla tıklama mı istiyorsunuz? O
zaman;

2) Reklam Yayınlayacağınız Platformları Keşfedin
ve Kontrol Edin

1) Ürün ve Hizmetleriniz Hakkında Bilgili Olun

Banner reklam yayınlamaya en uygun platformları
keşfedin. Banner reklam yayınlayacağınız mecraları
seçerken Ücretsiz Google Adwords Görüntülü Reklam Planlayıcı size yardımcı olacaktır.

Banner reklam göstermek, pazarlama yapmaktır.
İyi bir pazarlamacı ürün ve hizmetler hakkında tam
bilgi sahibi olmadan etkili banner reklam hazırlayamaz, hazırlatamaz. Eğer ürün ve hizmetler hakkında

Banner reklam yayınlayacağınız platformlara bir göz
atın. Bu platformlarda halihazırda yayınlanan banner reklamları inceleyin. Bannerların boyutu, rengi
ne olmalı, platformda reklam veren başka rakipleriniz var mı, bir kontrol edin.
3) Standart ve En Çok Tercih Edilen Banner Boyutlarını Kullanın

Banner reklam tasarlarken en çok tercih edilen
reklam boyutlarını mutlaka hazır edin. Google
Adsense’e göre en çok tercih edilen reklam boyutları
aşağıdaki gibidir.
Ayrıca mobilden de trafik çekmek istiyorsanız mobil
reklam gösterimleri için de mutlaka uygun boyutta
(örneğin 320*50) reklamlar hazırlayın.
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4) Hiyerarşiyi Koruyun!
Reklamları hazırlarken olmazsa olmaz diyeceğimiz logo, harekete geçirici mesaj ve pazarlama mesajının bir hiyerarşi içinde yer alması gerekir. Banner
tasarımında bu bilgiler, belli bir görsel hiyerarşi
içinde organize edilmeli ve kullanıcının bu bilgilere
önem sırasına göre ulaşması sağlanmalıdır.
Logo: Logonuz marka farkındalığı yaratmalı ve
sitenize trafik çekmelidir. Görünür olmasına özen
gösterin ama reklam mesajınızın ve harekete geçirici
mesajın logoların üst köşede olması tercih edilir.

klerini ihmal etmeyin; “%50 indirimli, Belirli bir süre
için geçerli , ücretsiz”
Harekete Geçirici Mesaj: Buraya tıkla, daha fazla
bilgi al, hemen kaydol gibi harekete geçirici mesajları buton eşliğinde ya da text olarak bannerda
bulundurun.Banner reklam tasarımında genelde
logo üst tarafta, pazarlama mesajı ortada, harekete
geçirici mesaj sonda yer alsa da bu bir kural değildir.
Tasarımınıza göre bunlar bannera gerektiği şekilde
dağıtabilirsiniz.
5) Tasarımı Mümkün Olduğunca Basit Tutun

Değer Önerisi: Ürün ve hizmetlerinizi müşteriler
neden satın almalılar, mutlaka bannerda yer verin,
onlara anlamayacakları sayısız ürün özelliği yerine
fayda sunun. Ayrıca belli başlı basit pazarlama tric-
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Daha sade banner reklamlar reklam bombardımanı içinde zihinleri karışık olan hedef kitleye daha
direk mesajlar iletmede yardımcı olur. Tasarımı
mümkün olduğunca basit tutun.

6) Renklerin Dilini Öğrenin
Her rengin insan zihninde yarattığı bir genel
izlenim vardır. Örneğin siyah; güç, gizem ve prestiji,
kırmızı; tehlike, kızgınlık, hız ve aşkı, mavi ise; güven,
gerçeklik, berraklığı temsil eder. Renklerin insan
zihninde yarattığı izlenimler hakkında daha fazla
bilgi sahibi olun ve doğru renkleri tercih edin. Renk
tercihi yaparken marka imajı yaratmak için markanızın renklerine uyum şarttır. Belirli tasarımlarda
bu renklerin dışına çıksanız da hedef kitlenizin zihninde marka renkleriniz ile konumlanmak için renk
kullanımında istikrarlı olmaya dikkat edin.
7) Renklerin Zıtlığından Faydalanın
Banner reklam üzerinde zıt renkleri kullanarak
kullanıcıların dikkatini çekebilirsiniz. Renkler ve yazı
grupları yarattıkları kontrastlıklar ve büyüklükler
sayesinde, öncelik ve sonralıklar belirlenerek, gereken noktalara ilgi çekmek önemlidir. Örneğin kırmızı
bir arka planın üzerine beyaz renkler ya da mavi bir
arka planın üzerine turuncu renkler güzel gidebilir.
Renk seçimleri size kalmakla birlikte zıtlık yaratarak
kullanıcının gözünü daha az yorar ve dikkat çekmek ve okutmak istediklerinizi daha rahat farkına
vardırırsınız.
8) Doğru Yazı Tipi ve Yazı Boyutunu Seçin
Kullanıcıların okumada zorluk çekeceği el yazısı
gibi yazı tiplerinden uzak durun. Ayrıca yazı boyutlarını da banner üzerinde gözükecek şekilde ayarlayın. Tüm harfler büyük şekilde banner üzerinde
mesaj iletmek kullanıcıların zihninde spam hissi
doğurur bundan kaçının.
9) Doğru Dosya Uzantıları
Reklam gösterimi için yardımcı reklam araçlarını

kullanacaksanız (Örneğin; Google Adwords) o platformun desteklediği dosya boyutu ve dosya uzantısını
öğrenin. Yükse boyutta bannerlar geç yükleneceği
için etkili olmayacaktır.
10) Animasyon Reklamlar İyidir
Hareketli banner reklamlar statik olanlara göre
daha çok dikkat çekici olabilir. HTML5 uzantılı hareketli reklamlar mobil uyumlu olmasından dolayı tercih
edilebilir. Flash reklamlar mobil uyumlu olmadığından
uzak durmakta fayda var.
11) Web Sayfanızla Uyumlu Bannerlar Hazırlayın
Reklam bannerınız ile reklama tıklayan kullanıcıların ulaştığı sayfada bir bağlantı olmalıdır. Kullanıcılara reklamlarda neyi vaat ediyorsanız, reklama
tıkladıklarında da onu görmesini sağlayın. Ayrıca
hedef kitlenizin yoğun bulunduğu bir platformda
banner alanı kiraladıysanız ilgili reklam, reklamın
yayınlandığı web sitesi ile renk, boyut vb. konularda uyum göstermesi de önemli olabilir. Bu uyumdan kastımız birebir benzerlik değildir. İlgili banner
reklamın yayınlandığı web sitesinin renklerine uyum
gösterebilir, sitede ilgi çekici durmalıdır.
12) ÖL-ÇÜM-LE-YİN
Daha tıklanabilir banner reklamları için ölçümleme olmazsa olmazlardandır. Yayınladığınız çeşitli
reklamlar farklı platformlarda nasıl sonuçlar getiriyor
ölçüm. Google Adwords ile reklam yayını yapıyorsanız
Google Adwords’ün “Reklam Rotasyonu” özelliğinden
faydalanarak reklamlarınıza A/B testi yapın. Google
Analytics vb. ölçümleme araçlarından düzenli şekilde reklamlarınızın gösterim, tıklama vb. metriklerini
ölçün ve anlamlı yorumlar yaparak reklamlarınızı
optimize edin.
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2015’TE ÖNE ÇIKACAK
WEB TASARIM TRENDLERİ

Mobil teknolojilerin gelişimi ve mobil platformların kullanım
oranlarının artması ile birlikte web tasarım teknolojileri
ve trendleri de değişmeye ve gelişmeye devam ediyor.Bu
makalede 2015 yılında öne çıkan trendleri ele alıyoruz.

Emin DOĞU
Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni
Twitter: /emindogu
emin.dogu@natro.com

Duyarlı (Responsive) Tasarımlar
Günümüzde mobil platformların kullanımının ciddi seviyelere ulaşması
sebebiyle artık web sitelerinin de mobil uyumlu olması büyük önem taşıyor.
Duyarlı yapıya sahip web siteleri, masaüstü, dizüstü, tablet ve akıllı telefonlardan rahatlıkla ziyaret edilebiliyor, uyumlu bir şekilde içerikler görüntülenebiliyor. Bir çok platform ile uyumlu çalışan bir web sitesi çeşitli platformlardan daha fazla ziyaretçi almanıza da büyük katkı sağlayacaktır.

Düz ve Kare Kutular İçeren Tasarımlar
Windows 8 ile birlikte hayatımıza giren ve belki de yüzlerce web sitesi
tasarımında kullanılan metro arayüz tasarımı. Bu maddede bahsedeceğim
örnek bu değil ancak ona benziyor. Farklı boyutlarda ve renklerden oluşan
kutucuklar içerisinde yer alan görsel ve başlıklar ile dikkat çekici ve renkli
web sitelerine sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu tasarımlarda yer alan kutucuklar, kullanılan cihazın ekran boyutuna göre yer değiştirerek uyumlu bir
görünüm elde edilmesini sağlamaktadır.
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Tek Sayfa Siteler
Son dönemde oldukça popüler olmaya başlayan ve kullanım oranı
git gide artan tek sayfalık responsive siteleri 2015 yılında daha sık
göreceğiz. Birçok platform ile uyumlu olan bu web sitesi tasarımları,
tek bir sayfa içerisinde bir çok faklı içeriği barındırıyor ve scroll efekti
ile kaydırılarak akıcı bir görünüm elde ediliyor.
Tek sayfa web sitesi tasarımı ile ilgili bir çok alternatif bulunmakta olup
her geçen gün daha yaratıcı ve dikkat çekici tasarımlar ortaya çıkmaya
devam ediyor.

Aşağıya Devam Eden Kart Yapısı
Pinterest benzeri bu web sitesi tasarımlarında sayfayı kaydırdıkça
alta doğru yenileri eklenenkart şeklinde kutucuklardan oluşan bir yapı
yer almaktadır. Akıcı ve zengin bir içerik sunmak için uygun olan bu
tasarımlar, web sitenizin dolu ve renkli görünmesi konusunda önemli
katkı sağlayacaktır.

Üst Kısımda (Header) Büyük Başlıklar
Duyarlı tasarımlar ve öne çıkan tek sayfa web tasarımlarda dikkat
çeken bir diğer özellik de, sitenin üst kısmında (header) dev başlıklar
veya slider’lar yer almasıdır.

Birçok platform ile uyumlu olan bu web sitesi
tasarımları, tek bir sayfa
içerisinde bir çok farklı
içeriği barındırıyor ve
scroll efekti ile kaydırılarak
akıcı bir görünüm elde
ediliyor.2015 yılında responsive yapıda daha
fazla web sitesi görmeye
başlayacağız.
Yeni nesil web sitesi
tasarımlarında en çok
önem verilen ve dikkat
edilen konu ise hız ve performans olarak
öne çıkıyor.
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Böylelikle web sitesi tarayıcıda açıldığında bu alan
ekranı kaplayarak, içerik hakkında ziyaretçinin dikkatini çekecek boyutta başlıklar gösterir.

Sadelik ve Basitlik
Tek sayfa, akıcı ve duyarlı tasarımlar ile birlikte
sadelik ve basitliğe de daha fazla önem verişlmeye başlandı ve web sitesi tasarımında, sadeliğe zıt
öğeler kaldırılmaya ve kullanılmamaya başladı. Sade
ve minimal tasarımlar ile daha stabil, hızlı ve akıcı
web siteleri tasarlanmakta.

Geniş Arka Plan, Ortalanmış Site
Tasarımı
Yeni web sitesi tasarımlarında, arka plan öğeleri
veya görseli, ekran boyunca geniş tutularak tam
sığdırılmakta, web sitesi ise ortalanarak, ilgili arka
plan öğesinin üzerinde kaynaması sağlanmaktadır.
Böylece sabit arka plan üzerinde kayan tek sayfa
uzun web siteleri meydana gelmekte ve daha dikkat
çekici bir görünüm elde edilebilmektedir.

Yüksek Kaliteli Büyük Fotoğraflar
Yeni jenerasyon web sitesi tasarımlarında büyük
ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar kullanılmakta,
sade ve minimal tasarımda dikkat çekici öğeler
olarak öne çıkmaktadırlar. Bu fotoğraflar sitenin üst
kısım tasarımında yer alan büyük başlıkların altında
(arka planında) da yer alabilmekte ve ilgili başlıkları
daha dikkat çekici hale getirmekle birlikte, bahsedilen konu hakkında görsel referans da teşkil etmektedirler.

Açılır / Kayar Menü Yapısı
Yeni jenerasyon ve duyarlı web tasarımlarında bir diğer dikkat çekici özellik ise açılır / kayar
menüler. Genellikle tek sayfa tasarımlarda kayar
menüler kullanılmaktadır ve ilgili menüye tıklandığında site aşağıya, ilgili içeriğin bulunduğu alana
kadar hızlı bir şekilde kaymakta bu da tasarıma
akıcılık katmaktadır.
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Gizli Ana Menüler
Sadeliği ön planda tutan web tasarımlarında gizli
ana menüler sıkça kullanılmaya başladı. Sitenin sağ
veya sol üst köşesinde bir kutucuk şeklinde dikkat
çeken ve üzerine gelince açılan bu menüler, mobil
platformlarda da bu şekilde görüntülendiği için web
sitesini görüntülerken herhangi bir engel teşkil etmiyor ve akıcı yapıya katkı sağlıyor.

Büyük Tipografiler
Sade ve minimalistik yeni web tasarımlarında
büyük tipografi kullanılarak, başlık ve slide’lar dikkat
çekici ve daha vurgulayıcı bir hale getiriliyor. Kullanılan
bu tipografiler zaman zaman farklı renklerde olabiliyor ve bu da web sitesinin sade yapısına renk ve
hareket katan bir etken olarak öne çıkıyor.

İnteraktif İçerik Sunumu
İçeriğinizi paylaştığınız sayfalarda arka plan göselleri veya arka plandan yayınlanacak ses dosyası veya
müzik dosyaları ile içeriğinizi interaktif bir hale getirebilirsiniz. İçeriğinize ulaşan insanlarda farklı etkiler
bırakmak, ilgi çekici ve farklı olmak için yapabileceğiniz bu farklılık dönüşüm oranınızı arttırabilir.

Performans ve Hız
Yeni nesil web sitelerinde en önemli ve dikkat edilen konu ise performans ve hız olarak öne çıkıyor!
Sade yapıları ve tek sayfadan oluşan tasarımlarıyla
dikkat çeken siteler bu yapıları sayesinde daha performanslı ve daha hızlı olabiliyorlar. Bu da onları diğer
web sitelerinden bir adım önde kılıyor ve avantaj
sağlıyor.
Sizler de web sitesi tasarımlarında veya yapacağınız düzenlemelerde üstteki konulara önem verirseniz, web sitenizi yeni teknolojilere uyumlu, daha
akıcı ve ilgi çekici bir hale getirebilirsiniz. Bu da size
daha fazla ziyaretçi ve geri dönüşüm sağlayacaktır.

SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL ETKİLERİ
SOSYAL MEDYA SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK MI?
Sosyal medya bizlere sonsuz bir özgürlük mü veriyor, yoksa
her gün daha fazla dijitalleşen dünyada ilişkilerimizi zedeleyip bizleri yalnızlığa mı itiyor?

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı
Twitter: /selcuk_kara_
selcuk.kara@natro.com

Sosyal medya hakkında bu zamana kadar anlatılanların pek çoğu sosyal
medyadaki gelişmeler, haberler, yenilikler ve gündemdeki başlıklar ile ilgiliydi. Peki, bu bilgi akışı içerisinde tüm paylaşımları takip etmek, yorumlara
cevap yazmak ve sürekli bir şeyler paylaşma isteği ile sosyal medyadan
kopamamak; yakınlarımız ile olan ilişkilerimizi, iş hayatımızı, aile yaşantımızı
ve kültürel değerlerimizi hangi yönde etkiliyor? Sosyal medya bizlere sonsuz bir özgürlük mü veriyor yoksa her gün daha fazla dijitalleşen dünyada
ilişkilerimizi zedeleyip bizleri yalnızlığa mı itiyor? Sosyal medya iyi ya da kötü
etkilerini ilk önce insan üzerinde göstermeye başlar daha sonra psikolojisi
ve davranışları değişen bireyler ile birlikte iyi ya da kötü yönde, toplumunda
sosyolojik, psikolojik ve kültürel özelliklerinde değişmeler görünür.
We are Social’in 2014 verilerine göre dünyada 2,5 milyar insan internet
kullanıyor ve bu kişilerin 1,8 milyarı sosyal medya kullanıcısı. Ülkemizde ise
sosyal medya kullanımı 35 milyonun üzerinde. Sosyal medya kullanımımız
ise günde ortalama 2 saat 32 dakika. Bu rakamlar dünyada ve ülkemizde insanların internet kullanımının ve sosyal medya kullanımının ne derece ciddi
boyutlarda olduğunun bir göstergesi. 7’den 70’e herkes her yerde her an;
ya kişisel bilgisayarlardan ya da mobil olarak online durumda. Durum böyle
olunca insanlar içinde bulundukları ruh hallerini, sevinçlerini, üzüntülerini
ve gittikleri yerleri birçok platformda rahatlıkla paylaşabiliyorlar. Sosyal
medya bilinçli şekilde kullanıldığında birçok faydasının olduğunu söyleyebiliriz. Kişilerin kendilerini ifade edebilme ve yetkinliklerini rahatlıkla sergileyebilmeleri açısından sosyal medya kullanımı olumlu olarak etki eder. Ayrıca
yaşanan bir sıkıntı ve sorunun çözümü konusunda yine fayda sağladığı da
bir gerçektir. Yeni gelişmeler ve güncel haberlerin takibinde, eğitim içerikli
video ve makalelere ulaşılmasında da sosyal medyanın önemi büyüktür.
Bu etmenlerde insanların kendilerini geliştirmesini ve bireylerin kendilerini
daha iyi ifade ederek psikolojik yönden rahat hissetmesini sağlayacaktır.
Teknolojinin de gelişmesiyle, iletişim konusunda artık daha hızlı olmamızı
sağlayan sosyal medya bu konuda bizlere sonsuz bir özgürlük veriyor.
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İstediğimiz hemen her yerden, tek bir tuşla mesafe
tanımaksızın birçok kanaldan sesli ya da görüntülü iletişim kurabiliyoruz. Daha önce bir yakını ile
görüşmek için saatlerce hattın bağlanmasını bekleyen insanoğlu, teknolojinin bu denli müthiş gelişimi
ile bir çağ atlayarak iletişim sorununu neredeyse
sıfıra indirdi. Bu gelişmeler ile birlikte doğum günü,
yılbaşı, milli bayramlar ve dini bayramlar gibi özel
günlerde tek bir mesajı aynı anda, arkadaş listemizde bulunan yüzlerce kişiye iletebiliyoruz. Daha önce
toplumsal bir konuda gelişme olduğunda, toplum
içerisinde bulunan herkes konuya vakıf olana kadar
uzun bir süre geçiyordu. Ancak sosyal medya ile
artık her ne nerede, ne olursa olsun anlık olarak
herkes konu hakkında bilgi sahibi olabiliyor ve konuya verilen tepkiler aynı anda gerçekleşiyor. Bu da
toplum olarak hakaret etmeyi sağladığı gibi toplum
olma bilincini de arttırıyor.

Peki, sosyal medya sütten çıkmış ak
kaşık mı?
İşte insanlar bu sorunun cevabını bulabildiğinde
gerçekten bir “sosyal” medya olgusundan bahsedebiliriz. Teknolojinin her alanında olduğu gibi sosyal
medya içinde, çok iyi ya da çok kötü diyemeyiz. Ne
yazık ki teknolojideki tüm gelişmeler her zaman iyiye
işaret olmayabiliyor. En azından Albert Einstein’ın
atomu parçalaması ve insanların bunu atom bombası yaparak birbirlerini öldürmeye başlamasından
sonra durum böyle oldu. Sosyal medya da kullanım
amacı ve kullanım şekline göre insanlar ve toplumlar
için bir tehdit olabiliyor.

Sosyal medya bizleri nasıl etkileyebilir
ki?
Az önce sosyal medyanın zaman, iletişim ve
ifade gibi pek çok faydasından bahsettik. Ancak bu
kavramlar kullanım amacına göre zaman zaman
olumsuz gelişmelere neden olabiliyor. Nasıl mı?
İnsanların sosyal medya üzerinde yeteneklerini
ve yetkinliklerini sergileyebildiğinden bahsettik.
Ancak özellikle ülkemizde toplum bilinci olarak var
olanı kopyalama ya da var olan üzerinden bir şeyler
üretme alışkanlığı, sergilenen çalışmaların ya da

yeteneklerin kopyalanmasına neden olabiliyor. Yeni
bir şeyler üretmektense var olanı kopyalayan ya da
üzerinde değişiklik yapan bireyler kendi üretkenliklerini ve bununla birlikte toplumun üretkenliğini azaltmaktadır. Bu da sosyal medyanın önce insana sonra
topluma vermiş olduğu zararlardan bir tanesidir.
Bir diğer durum ise insanların herhangi bir konuda
kendilerini ifade edebilmesi ve her konuda fikir beyan
ediyor olabilmesi. Elbette ki her bireyin özgürce
yaşama ve kendini ifade edebilme hakkı vardır. Sosyal
medya da bu konuda insanlara büyük bir özgürlük
tanımıştır. Ancak az önce de belirttiğim gibi bu özgür
düşünce ve özgür ifade tamamen sosyal medya
kullanım amacına bağlıdır. Bireyleri ya da toplumları
tahrik ederek, konunun provoke edilmesi toplumsal
olaylara neden olabilmekte ya da var olan olayların
büyümesine sebep olabilmektedir.
Ve gelelim sosyal medyanın benim için en önemli
etkisine. İletişim problemini ortadan kaldıran sosyal
medya platformları, eski gelenek ve görenekleri geri
planda bırakmış durumdadır. Sosyal medyanın gelişiminden önce, dini ve milli bayramlarda, doğum günlerinde ya da ölümlerde insanlar birbirlerini arayıp
hal hatır sorar, aile büyüklerine yapılan ziyaretlerde
muhabbetler edilir ve insanlar arasında samimi bir
ortam oluşurdu. Artık özel günlerde insanlar birbirlerini arayıp hal hatır sormak ya da birbirlerini ziyaret
etmek yerine; gelen doğum günü bildiriminin altına
kısa bir not yazarak, sayfasından konu ile ilgili bir mesaj yayınlayarak ya da yayınlanan bir gönderinin altına
yorum atarak konu hakkında etkileşim gösterebiliyorlar. Bu da yine toplumsal dinamiklerin değişmesine ve
hatta ortadan kalmasına neden olmaktadır.
Ortaya çıkan tablo biraz karamsar olabilir. Ancak
bunlar sosyal medyanın iyi ya da kötü olduğunu göstermez çünkü her şey tamamen kullanıcıların elindedir. Eğer, gerçek hayatta yapabileceklerimizi, sosyal
hayatta yapmaya kalkarsak ya da sanal gerçekliğe
kendimizi kaptırırsak bu bizleri günden güne asosyal
ve yalnız yapacaktır. Zamanla bağları kopan bireyler;
tamamen bireysel, mesafeli ve birbirlerini anlamayan
bir toplum yapısı oluşturacaktır.
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JOHN C.TUNCER

Bu röportajımızda sizlere Ege’den
dünyanın SSL liderliğine uzanan bir
hikayenin baş kahramanını tanıtacağız.
Aslında Hosting sektöründe olan çoğu
kişinin yakından tanıdığı ve çok sevdiği
bir isim kendileri . John C.Tuncer ; 2007
yılında kurulan, günümüzde dünyanın
en büyük SSL servis sağlayıcılarından biri
haline gelen SSL Store’un
Kurucu CEO’su.
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SSL STORE ÖZEL RÖPORTAJ
Can Tuncer Kimdir?
Ben Türkiye doğumluyum ama son 25 yıldır Amerika’da yaşıyorum. Çok çeşitli işler yaptım bu güne
kadar. Lise’den sonra otelciliğe başladım, askere
gittim, civatacılık yaptım, otelcilik yaptım, kuyumculuk yaptım, hediyelik eşyalar sattım, Kuşadası’nda
dükkanlarım oldu sonra Amerika’ya yerleştim ve
orada kuyum imalatçılığı yaptım.
Daha sonra web sitesi işine girdim ve en son olarak
da 2007 yılında SSLStore’u kurdum ve o tarihten beri
de işimize devam ediyoruz.

SSL Store’un hikayesinden bahseder
misiniz?
SSL Store şu anda Symantec ve taşıdığı markalar
tarafında en büyük Pazar payına sahip şirket.
Başarımızın sebebi ise sadece ve sadece SSL’e odaklı
olmamızdan. Diyebilirim ki bir target’ımızı son derece neo yaptık ve niş bir markette bütün gücümüzü
vererek çalıştık ve bugünlere geldik. Bunun en büyük
nedenlerinden bir tanesi de channel friendly olmamız yani partnerlerimize satış yapabilmeleri için
her türlü kolaylığı her marketing aracını her zaman
için verebilmemizden kaynaklanıyor.
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Türkiye’deki SSL pazarı hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Türkiye SSL konusunda hızla büyüyen bir ülke. Şu an
için biz dünyada yaklaşık 120 ülke ile iş yapıyoruz ve
Türkiye şu anda bizimle iş yapan ülkeler arasında 15.
Sırada ve hızla büyümekte. Bu konferansın da daha
faydalı olacağını zannediyorum ve daha yeni partnerler bulacağımızı ümit ediyorum. Sanırım bu pazarda
daha da fazla genişleyeceğiz. Türkiye’de e-ticaret çok
büyük bir hızla gelişmekte ve e-ticaret sektöründe
olduğunuz zaman zaten SSL kullanmak zorundasınız,
alternatifiniz yok.
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Google’ın SSL sertifika sahibi sitelere
arama sonuçlarında öncelik tanıyacağı
konusunda yaptığı açıklama sonrasında
satışlara yansıma nasıl oldu?
Aslında Google bunu çok uzun zamandır düşünüyordu ve geçtiğimiz yıl sonunda böyle bir açıklama yaptı.
Bunun sebebine değinecek olursam, her şeyden önce
Google bir arama motoru ve kendisi arama neticelerine göre tıklama koşuluyla müşterileri ilgili siteye
gönderdiği için güvenlik açısından kendisini sorumlu
hissediyor.

Dolayısıyla arama neticelerini sıralarken SSL kullanan
web sitelerini daha yüksek değerlendireceğini ifade
etti. Bu, web sitesi sahipleri arasında bir panik yaşanmasına sebep oldu ve hepsi birden olmasa bile yavaş
yavaş SSL sertifikası alarak sitelerine entegre etmeye
başladılar.
Bu bizim için tabii ki iyi bir şey, yalnızca para kazanmak açısında değil, daha güvenli bir internet yaratmak
açısından çok önemli.

SHA1’den SHA2’ye geçiş hakkında bize
neler söyleyebilirsiniz?
Biz Amerika’da buna ŞA 1 ve ŞA 2 (İngilizce söyleniş)
diyoruz. Bu sebeple burada ilk bu şekilde telaffuz
edildiğinde ben anlayamadım ne olduğunu  SH1
bildiğiniz gibi çok eskiydi ve bugünkü hızlı bilgisayarlar
tarafından artık kolayca çözülebilecek hale gelmeye
başlamıştı.
Çeşitli açık tarafları vardı ve bunları kapatmak artık
mümkün olmuyordu. Dolayısıyla browser community’si dedi ki biz SH1 ‘den SH2 ‘ye geçelim ama bunu yıl
sonuna kadar yavaş yavaş gerçekleştirelim.
Ancak Google biliyorsunuz yine başı çekiyor, ben
bunu Ekim ayından itibaren devreye alıcam ve bundan sonra SH1 sertifikası olan web sitelerini blok
edeceğim / çalıştırmayacağım dedi. Sonuç olarak
bu büyük bir heyecan yarattı ve sertifika otoriteleri
arasında hezimet oldu ama başarıyla geçişi sağladılar.
Şu an çok daha güvenli SH2.

Kullanıcı girişi/üyelik olan tüm sitelerin
SSL kullanmasının gerekli olduğunu belirtiyorsunuz. Bunlar arasında SSL kullanması en gerekli sitelerin başında ise
e-Ticaret siteleri geliyor. E-ticaret’te SSL ‘in
önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz ve
vurgulamak istediğiniz noktalar var mı?
Her şeyden önce bana kalırsa login olunan (kullanıcı
giriş yapılan) her web sitesinin SSL sertifika sahibi
olması gerekmekte. Bu benim şahsi düşüncem, çünkü
arkasında güvenlik yatmakta. Dolayısıyla özellikle

e-ticaret sitelerinde yalnızca kullanıcı adı ve şifre girmiyorsunuz, bunun yanında kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz, adresinizi, doğum tarihinizi, belki de kredi kartı
bilgilerinizi giriyorsunuz.
Bu sebeple bu web sitelerinin mutlaka ve mutlaka
SSL ile korunması gerekiyor. Hatta ve hatta ben daha
öteye gidiyorum ki yalnızca SSL değil, EW SSL olmalı
diyorum e-ticaret sitelerinde. Sebebine gelince, bir
tüketici olarak bir yerden alışveriş yaptığınız zaman o
insanların web sitesinden kim olduklarını bilmiyorsunuz.
Web sitesi çeşitli bilgiler barındırıyor ancak bu kişilerin gerçekte bir dükkanı var mıdır, gerçekten vergi
mükellefi midir, dolandırıcı mıdır? Bunların hiç birini
bilmiyorsunuz. Ama EW SSL aldığınız zaman sertifika
otoriteleri sizin her şeyinizi inceliyor. Ticaret odasına
kayıtlı mısınız, vergi mükellefi misiniz, adresiniz gerçekten doğru mu, telefon numaranız doğru mu? Tüm
bu bilgileri kontrol ettikten sonra size sertifika veriyor.
Dolayısıyla tüketici olarak yeşil barı görüp te alışveriş
ediyorsanız, otomatik olarak güvenli bir web sitesinde
olduğunuzu anlıyorsunuz.
Sonuç olarak e-ticaret sitesi sahibi olarak maksadınız
satış yapmak ise sizin satışınızı çok daha kolaylaştıracağı için, ben tüm e-ticaret sitesi sahiplerine EW SSL
almalarını tavsiye ediyorum.

SSL kullanım bilincinin yaygınlaşması ve
kullanımının artması için bizlere düşen
görevler nelerdir?
Bana kalırsa eğitim her zaman çok önemli. Bunda en
büyük görev aslında E-ticaret sitelerine, Web Hosting
firmalarına ve eğitimcilere kalıyor. Halkı eğitmemiz,
O https sembolünün, halkın kafasına iyice girmesini
sağlamamız gerekiyor.
Bunu yapmak için de çeşitli bannerlar gösterilebilir,
eğitimler yapılabilir, hatta daha başka kim bilir neler
yapılabilir…
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WEB SİTENİZİN TRAFİĞİ DÜŞÜK MÜ?
GERÇEK NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ!
Web sitenize gelen trafiğin neden düşük olduğunu belirli
ölçütler dahilinde inceliyor ve çözüm önerileri sunarak,
yapacağınız çalışma sonrasında trafiğinizi arttırma
aşamasında yardımcı oluyoruz.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı
Twitter: /muratuzcom
murat.uz@natro.com

Sizlere bu yazımda web sitenize gelen trafiğin neden düşük olduğunu
belirli ölçütler ile ele alacağım.
Kullandığınız web sitenize ait içerikler ne kadar zengin olursa olsun,
tasarımınız ne kadar iyi olursa olsun site içerisinde yer alan unsurları son
kullanıcıya belirli standartlar içerisinde sunamazsanız yapılan çalışmaların
boşa gideceğini üzülerek söylemek gerekiyor.
Ne kadar kullanıcı dostu bir web sayfası ve ilgi çekici içerikler ile içeriğe
yönelik bilgiler verilirse bu web siteniz üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Nasıl derseniz?
Örnek verecek olursak bir e-ticaret sitesi üzerinde kampanya yaptığınız
bir ürün için kullanım amaçlarını, avantajlarını ve ürünü tanıtan kısa notlar
şeklinde bilgi vermeniz kullanıcı üzerinde sayfada ziyaret açısından iyi bir
etki bırakarak web sitenize olan talebi arttıracağından şüphe etmemek
gerek.
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Domaininiz Web Sitenize Olan Trafiği
Etkiliyor
Her ne kadar akılda kalıcı kısa ve net bir domaine
ait bir web siteniz olursa o kadar çok geri bildirim
alacağınızdan şüpheniz olmasın. Tabi ki web sitenize
ait domaininizin web sitenizin içeriğiyle ilgili olması
koşuluyla. Bazı durumlar içerisinde akılda kalıcı ve
içeriği ile bağdaşan domainlere ait web sitelerine
yıllar sonra hatırlayıp giriş yaptığımız oluyordur.
Alan adınızın site trafiğiniz üzerinde etkisinin büyük
olduğunu belirtmekte fayda var.

Sosyal medya üzerinde aktif olarak
web sitenizin varlığını fark ettirin!
Twitter, Facebook, Pinterest ve bir çok sosyal
medya üzerinde web sitenizi tanıtacak içeriklerle
paylaşımda bulunun. Sosyal medya üzerinde bir
çok gruba katılarak web sitenizin bir çok kullanıcıya
ulaşmasını sağlayın.
Unutmayın ki sosyal medyanın etkisi hem arama
motorları üzerinde hem de web sitenize ait duyurularınızın, reklamlarınızın duyurabileceğiniz büyük bir
mecra olduğunu unutmamak gerekiyor.

Trafiğiniz iyi olsun istiyorsanız, Web
sitenizi iyi bir SEO çalışmasından geçirmeniz gerekiyor.
İyi bir SEO çalışmasının web siteniz üzerinde
olumlu geri bildiriminlerinin olmaması için bir sebep
yok. Siteniz içerisinde ne kadar doğal ve kaliteli
özgün içerikler sunuyor iseniz bir o kadar da geri
bildirim alırsınız. Arama motoru optimizasyonu
sitenizi tanıtmanızda ilk anahtar olarak önemli bir
rol oynuyor.
Google, Yandex vb. arama motorları üzerinde
arama yaptığınızda faydasız, kalitesiz ve anahtar
kelimeler ile eşleşmeyen içerikler ile karşılaşabiliyoruz. Bunun bir çok sebebi var ancak, arama
motorlarınını arama prensiplerinin temelinde gerçek
bilgiyi görüntülemenin yattığınız belirtmek gerekiyor. Eğer web sitenizde özgün ve kaliteli bir içerik ile

yayın yapıyorsanız arama motorları yavaş yavaş sizin
farkınıza varacaktır. Sunulan içerikle uygun anahtar
kelimeleri konu başlığında ve metin içerisinde geçirmek önemli. Bu hususlara dikkat edildiği sürece arama motorlarından da web sitenize olan trafik büyük
ölçekte etkilenerek yükselmenize yardımcı olacaktır.

Web sayfanızın uzun süre yüklenme
aşaması sitenize olan ziyareti etkiliyor
mu?
Evet hem de iyi derece de etkiliyor. Kullanılan web
sayfasının geç yüklenmesi ve sayfalar arası geçişlerin yavaş olması son kullanıcı açısından büyük bir
problem olarak karşılanmaktadır. Yaşadığımız dijital
zamanda yavaşlık kavramanı neredeyse artık geride
bıraktık diyebiliriz.
Hız unsuru kullanıcı üzerinde olumlu/ olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Sayfanıza stabilite olarak göz
atmak isterseniz web sitenize ilk giriş nasıl bir süre
içerisinde gerçekleştiği, işlem yapılan bölümde sayfalar arası geçisin ve ziyaretçinin sayfada kalış süresi
web sitenize olan trafiği yüksek derecede etkilediğini
bilmek gerekiyor. Hız kavramında zamana karşı yarışıyoruz desek yalan olmaz sanırım.
İnternet üzerinde aradığımızı hemen bulmak, arama yaptığımız bilgiye hemen ulaşmak ve yaptığımız
işlemleri anında tamamlamak istiyoruz. Burada hız
kavramı daha önemli bir rol alıyor. Bu yüzden 6-10
saniye arası bir türlü görüntülenemeyen, geç yüklenen web sitelerinde pek işimiz olmuyor ve farklı web
siteleri üzerinde arayışlara giriyoruz. Normal şartlar
altında 3 saniye içerisinde bir web sitesine erişim
standart olarak ön görülmektedir.
Eğer web siteniz 3 saniyeden fazla bir süre içerisinde yükleniyor ve geç yanıt veriyor ise sitenizi
gözden geçirmeniz gerektiği hatırlatmakta fayda var.
Çünkü kullanıcılar ön görülen standart sürenin
üzerinde olan web sitelerini geç yanıt verme ve yavaşlıktan dolayı hemen terk ediyor.

35

Platformlar arası geçişte son kullanıcıyı
iyi düşünüp tartın
Günümüzde artık sadece bilgisayar üzerinden
internete girmediğimizi hepimiz biliyoruz. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, ve tabletlerde artık bilgisayar konumuna gelerek hatta bilgisayar konumunundan da ileri düzeye geçerek internette gezinme
imkanı sunuyor. Web sitenize ait tasarımınızı sadece
bilgisayar kullanıcıları için değilde tüm platformlar
için uygun olarak tasarlamanız gerekmektedir.
Çünkü sadece bilgisayarlar üzerinden internete
girmiyoruz. Bugün yolda yürürken, cafede otururken, metroda giderken mobilden, kısacası her
yerden internete bağlı ve aynı bilgisayardaki gibi
internete giriyoruz. Bundan dolayı kullanıcı memnuniyeti açısından ve geri bildirimler için web sitenizin
her platforma ayak uydurması gerektiğinin şart
olduğunu altını çizerek belirtmek isterim.

Sitenizde oluşturduğunuz üyelik bilgi formlarında yer alan bilgi isteklerini
abartmayın!
Web sitenizi ilk defa ziyaret edecek bir kullanıcı
sitenize üyelik kaydı oluşturmak isteyebilir. Burada yer
alacak olan üyelik bilgi formu kısa ve öz olması avantaj sağlıyor. Sayfalarca talep edilen bilgiler, hizmet
sözleşmesi gibi unsurlar kullanıcıyı uğraştırıp vakit
kaybı olarak görülmesi sebebiyle pek sıcak bakılmayan bölümler olarak nitelendirilebilir.

Siteniz üzerinde eğer bir video ile tanıtım ya
da reklam yapıyorsanız kullanıcıların izlemek için

Üyelik formlarınızı ne kadar sade ve hızlı şekilde
oluşturarak tamamlanacak bir içerikte hazırlarsanız
örneğin: ad soyad, e-mail, telefon vb. web sitenize
olan faydasını bir o kadar da net bir şekilde görmemeniz için hiçbir sebep yok. Giriş işlemlerinin hızlı olduğu web site içerisindeki üyelik sistemleri kullanıcılar
tarafından hep sevilmiş ve ilgiyle karşılanmıştır.

tıklamadan o videonun oynaması kullanıcılar üzerinde olumsuz etki bıraktığını söylemek gerekiyor.
Çünkü web sayfanız üzerinde yer alan videolar sayfa
açılır açılmaz oynamaya başlıyor ise , kullanıcıların

Bundan dolayı sitenizde eğer üyelik formlarıyla
ziyaret alıyorsanız bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Web sayfanız üzerin kullanıcının müdahalesi olmadan oynatılan videoları
durdurun!
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sayfaya olan ilgi ve odağının kaybetmesine sebep
oluyor. Kullanıcı düşünerek açılan bu videonun bir de
kapanmak için uğraşıldığını düşünürsek bu gerçekten
site üzerinde bir kayba sebebiyet verecektir. İzinsiz
oynatılan ve bir türlü kapatılamayan video. Hiçte hoş
bir kullanım sunmuyor. Dikkat etmekte yarar var.

PERAKENDE SEKTÖRÜ, DİJİTAL
PAZARLAMAYA AĞIRLIK VERMELİ!
Ülkemizdeki dijital ekosisteme bir göz atarak neden dijital pazarlamaya biraz daha ağırlık vermemiz gerekiğini
anlamaya çalışalım. We Are Social’in 2014 verileri bu
bağlamda oldukça açıklayıcı.

Rıdvan ÖZDEMİR
Dijital İletişim Uzmanı
Twitter: /mridvano

ridvan.ozdemir@iziletisim.com

İndirim dönemlerinde çıldıran patronlar genelde bastırdıkları kağıt miktarı
kadar cirolarının da artacağı kanısındadır. Sırf bu yanlış anlama nedeniyle
milyonlarca liralık kaynak israfı yaşanmaktadır. Bastırılan her bir broşür
fazladan kirletilen bir apartman daha demektir. Çünkü bu broşürler “hedefli
pazarlama” aracı değildir, balıkçıların Karaköy Köprüsü’nden ya tutarsa diye
attıkları oltalara benzerler ki eminim o oltalara gelen balık sayısı, kapılara
bırakılan broşür ile marketlere gelen müşteri sayısından daha fazladır.
Kağıt, boya, vakit ve nakit israf etmemek adına perakendeciler de artık dijital pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları üzerine kafa
yormaya başlamalı.
Ülkemizdeki dijital ekosisteme bir göz atarak neden dijital pazarlamaya
biraz daha ağırlık vermemiz gerekiğini anlamaya çalışalım. We Are Social’in
2014 verileri bu bağlamda oldukça açıklayıcı.
• 80.6 milyonluk ülkemizin 36 milyonluk bölümü, yani %45’i internet kullanıcısı
• 36 milyon aktif Facebook kullanıcısı, 68 milyon mobil abonesi var
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• Günün 4 saat 51 dakikasını internette, bunun
da 1 saat 53 dakikasını mobil internette geçiriyoruz
• Sosyal medya kullanıcılarının ülke nüfusuna
oranı %44
• Günün 2 saat 32 dakikasını sosyal medyada
geçiriyoruz
• Ülkede akıllı telefon kullanım oranı %30, bu nüfusun %92’lik bölümü akıllı telefonundan için ürün
arıyor ve %43’lük kısmı da doğrudan akıllı telefonlarıyla alışveriş yapıyor
Gelişmişlik ve gelir durumu endekslerinin önemli
bir parametresi de internet kullanımıdır. Zira interneti olan kişinin bir bilgisayarı veya akıllı telefonu
olduğu varsayılır. Bu tip ihtiyaçlara da kaynak ayırabilen kişilerin temel düzeyde olsa bile satın alma
gücü olduğu düşünülür.
Perakende sektörünün en önemli oyuncusu
olan zincir marketlerin ağırlıklı olarak temel ihtiyaç
maddelerini sattığını düşünürsek, dijital pazarlama
açısından aslında marketlerin herhangi bir giyim
mağazasından çok daha büyük bir potansiyele sahip
olduğunu görebiliriz.

Dijital Pazarlama ve CRM Ne Katacak?
Zincir marketlerin en fazla öğrenmeye çalıştıkları
bilgi, müşterilerinin tüketim alışkanlıklarıdır. Bunun
için müşteri sadakat kartlarından yararlanırlar fakat
oldukça düşük bir oranda... Zira bu kartlar üzerinden biriken büyük veriyi işleme alışkanlıkları ve
yatırımları yoktur. Ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını bilmeksizin önemli bir kısmı bu veriyi çöpe
atarlar.
Bu tip zincir marketler elmanın kendisini yemektense kabuğuyla yetinirler, nasıl mı? Sadece kasa
fişleri üzerinden kampanyalar düzenleyerek!
Kasa fişlerinden belirli bir zaman aralığında kaç
fiş kesildiği, fiş başına yapılan ortalama harcamayı, fiş başına yapılan ortalama ürün satışını, belirli
aralıklarda kaç satışın yapıldığı (kaç kez minimum

100 TL ve üzeri alışveriş yapılmış gibi) bir çok bilgiyi
edinebilirsiniz.
Fakat fişlerin üzerinde o alışverişi kimin yaptığı
yazmaz, yazamaz da... Fakat müşteri sadakat kartlarında kişinin ne tip ürünler satın aldığı, ne sıklıkla
alışveriş yaptığı, yıllar bazında alışveriş miktarını ne
kadar arttırdığı, hangi ürünlerden vazgeçtiği, hangi
ürünleri ikame ürün olarak kullandığı gibi yüzlerce
farklı anlamlar içeren bilgiler edinebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey müşterinizi bu bilgileri vermek
üzere ikna etmek. Ki insanlara “size özel daha anlamlı
indirimler hazırlamak için bu bilgilere ihtiyacımız var”
dediğinizde önemli bir oranda buna onay verdiklerine
de şahit oldum. Hediye ve indirim, perakendenin en
yüksek ikna gücüne sahip sihirli kelimeleridir.
Düşünelim, bu bilgilere sahip olursak neler yapabiliriz. Şube bazında bu teklifinize kaç müşterinizin
onay verdiğini bularak işe başlayabilirsiniz. Onay
veren müşterilerin, toplam müşterilerinize oranından
da bir sonraki yıl yüzde kaçlık bir büyüme rakamı elde
edeceğinizi, market rafından çıkartmanız gereken
ürünleri, hangi günler daha az alışveriş yapıldığını, kategorilerdeki mevsimsel ve dönemsel dalgalanmaları
ve bunun gibi yüzlerce bilgiyi edinebilirsiniz.

Kişiye Özel İndirim, Ürüne Göre Müşteri
Elimizde hangi müşterinin hangi ürüne reaksiyon gösterdiği bilgisi var. Fiyatları değiştiğinde hangi ürünlere ilgi artıyor, hangi ürünlere ilgi azalıyor
bunun da bilgisi var. Bu durumda yapılacak şey belli,
A ürününün satışları düştüğünde büyük verimizden
hemen o ürünü satın alan müşterileri tespit edeceğiz
ve sadece o müşterilere SMS yoluyla bilgilendirme
yapacağız. İndirim dönemi sonrasında da yapılan harcamayı ve kampanya sonrası ürünün satışındaki artış
oranlarını yüksek bir doğrulukla gözlemleyebileceğiz.
Bu uygulamanın ikinci faydası ise ilgili malla alakalı
talebin fiyat esnekliğini de gözlemleme şansı vermesidir. Sizin yaptığınız indirimlere rağmen ürünün satışında kayda değer bir yükselme yoksa, o ürünün talebi
fiyata duyarlı değildir.
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Buradan yapılacak çıkarsama ise, bu ürünü
doğrudan satmaya çalışmak yerine, fiyat esnekliği
olan bir malla beraber satılmasının daha yüksek kar
getireceğidir.

Peki Broşür Basmayalım mı, Dağıtmayalım mı?
Kesinlikle değerlendirilmesi gereken seçeneklerden biri de basılı ilanlar, insert ve broşürlerdir ama
kuralına uymak şartıyla. Bu yazıyı yazmaya başladığım gün kapımın önünde 3 marketin toplamda 33
adet broşürünü gördüm, güldüm ve yazma konusunda daha bir motive oldum. Binada 4 komşum
daha var, yani toplamda hane başı neredeyse 7
broşür düşüyor. İsraf! Kirlilik!
Eğer illa broşür basacaksak broşürünüzü değerli
hale getirmeye bakmalıyız. Bunu yapmanın bir kaç
yolu var.
• İçerik geliştirmek
• Mağaza içi kampanya ve indirimlerle broşürü
entegre etmek
• Sosyal medya kanallarınızla broşürü entegre
etmek
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• Broşürü sadece mağazanıza gelenlere ve talep
edenlerin adreslerine göndermek
Paçavra gibi dağıtılan broşürlerin bize getireceği
tek şey; bol bol masraf faturası ve belediye şikayetidir. Broşür başına ödediğiniz ilan-reklam bedeli de
ilavesi...
Hasılı değerli perakendeciler Facebook, Twitter,
Adwords, SMS, MMS gibi onlarca seçeneğiniz varken
lütfen kaynağınızı kağıt israf etmek için kullanmayın.
Gelişen bilgi sistemlerine ayak uydurun, kaynaklarınızı
verimli kullanın, hem müşterileriniz olan bizler bu
işten daha karlı ve memnun çıkalım hem de sizler...
Eğer dağıtım yapılacaksa da bu işi profesyonel
anlamda yapan kurumlar tercih edilmeli, eline aldığı
broşürleri girdiği ilk mahallede bitirip, aldığı parayla
da Counter Strike oynamak için sabırsızlanan gençler
değil. Kurumlar sizin belirttiğiniz bölgelerde kapı
kapı dolaşır ve apartmanalarda oturan kişi sayısına
göre broşür bırakır. Onu da poşetleyerek ve bıraktığı
kapının da fotoğrafını çekerek...

grubunun nasıl tepki verdiğini ölçümleyebilirsiniz.
Yeni kampanya ve indirim süreçleri de bu bilgilerden
hareketle düzenlenebilir. Zira genel satın alma talebinin arttığı dönemleri az çok herkes tahmin edebilir.
Her ayın başı, ortası ve sonu. Özel sektör çalışanları,
memurlar ve emekliler bu dönemlerde maaşlarını
aldıklarından harcama eğilimleri de bu dönemlerde
artmaktadır. Bu dönemlerde rakiplerle rekabet de
çetindir, çünkü herkes bu döneme hazırlanır. Dijital
pazarlama verileri ise bize standart dönemlerin haricinde de ne gibi kampanyalar yapmamız gerektiğini
gösterir.

Kapatırken Son Bir Not

Eğer broşürleriniz bulunduğunuz muhitteki mahalleleri, rüzgarın çeri çöpü havalarda uçuşturduğu
Vahşi Batı kasabalarına çevirecekse cirodan artış
yapsanız bile itibardan yana zarar edeceksiniz. Ciro
artışı kısa vadede sağlanabilirken, itibardaki artışı
sağlamak aylar bazen de yıllar alabiliyor.

Ne Farkı Var Dijital Pazarlamanın?
Dijital pazarlama araçlarının, geleneksel pazarlama araçlarına reddedilemez 2 üstünlüğü bulunmaktadır. İzinli olması ve ölçülebilir olması.
E-mail pazarlama, SMS ile pazarlama, telefon ile
pazarlama gibi seçeneklerin tümü izinli pazarlama
kapsamındadır. Bu yöntemlerin tümüyle elinizdeki
bilgi rastgele kişilere değil, sadece onu sizden talep
eden kişiye ulaştırırsınız. İndirim dönemleri hakkında haberdar olmak için gençlerin e-mail, orta yaş
grubunun SMS, ileri yaş grubunun ise otomatik telefon aramasını tercih ettiğini deneyimleme şansım
oldu. Bu cümleyi kurabilmemi sağlayan şey de,
dijital pazarlamanın ölçülebilir ve hedefli olmasıdır.
Belirlediğiniz listeler üzerinde demografik segmentler oluşturarak, kampanyalarınıza hangi müşteri

Müşteri sadakat kartları ücretli mi olsun ücretsiz
mi olsun konusu her yeni oluşumda tartışılan bir konudur. Fakat oluşan konsensüs bu kartların mutlaka
küçük de olsa bir bedelinin olması gerektiği yönündedir. Zira müşteri algısında ücretsiz verilen ürünler ve
hizmetler genelde muteber değildir.
Bu konuda kişisel deneyimim de aynı yönde. Müşteri sadakat kartlarının ücretsiz verildiği dönemde
aylık ulaşılan müşteri sayısı 600-800 iken, aynı kart 1
TL gibi cüz’i bir ücretle satıldığında ulaşılan müşteri
sayısının 2000’den daha fazla olduğunu deneyimlemiştim.CRM’den elde edilen büyük verinin, dijital
pazarlama için ne kadar büyük fırsatlar yarattığını
sektördeki örneklerden görebiliyoruz. Kampanya
ve indirimlere en hızlı reaksiyon alınabilen sektör
şüphesiz perakende sektörüdür. Buradan sağlanan
geri bildirimlerle dijital pazarlama da yeniden şekillendirilebilir. Daha fazla kişiselleştirilmiş bilgi ve alışveriş
deneyiminin de müşterinizi daha özel hissettireceği
de açıktır. Yeni müşteri kazanmanın maliyetinin,
elinizdeki müşteriyi tutmaktan çok daha fazla olduğu
herkesin bildiği bir gerçek. Bu kadar sebebi alt alta
koyduğumuzda CRM ve dijital pazarlamayı mutlaka
entegre etmemiz gerektiği sonucunu rahatlıkla
çıkartabiliriz.Aslında perakendeciler de dijital pazarlamanın nimetlerini keşfetmiş durumda, fakat rutin işleyiş devam ederken neden zahmet edip değiştirmeye
çabalayasınız ki? Asıl sorun iç girişimci eksikliği. Bu da
bir başka yazının konusu...
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SpamCop - Spam Gönderileri Şikayet Edin

SpamCop bir Spam Polisi aslında. Size spam mail gönderimi yapan ip adreslerini şikayet edebileceğiniz
veya ip sorgulayabileceğiniz bir sistem. Şikayet ettiğiniz ip adreslerini inceleyerek servis sağlayıcılarına
bildirerek black list’e alıyorlar.
Siste aynı zamanda istenmeyen e-posta raporlama ve spam filtreleme hizmetleri de sunuyor. Siz de
spam maillerden şikayetçiyseniz bu site aracılığı ile bu maillerin kaynağını şikayet edebilir ve bu sayede
posta kutunuza mail göndermelerini geçici veya kalıcı bir süre engelleyebilirsiniz.
Ayrıca site üzerinden istatistikleri görebilir, ip black list sorgulaması da yapabilirsiniz.
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Pastebin - Not Tutun, Kod Yaızn

Pastebin çeşitli kodlama örneklerinin paylaşıldığı bir platform olmasının yanı sıra, platforma üye olarak
kendi panonuzda notlarınızı tutabilir, kod yazabilir ve çalışmalarınızı diğer insanlarla paylaşabilirsiniz.
Ayrıca sistein sunduğu özellik sayesinde, oluşturduğunuz içerisine herhangi bir içerik yerleştirdiğiniz
bir panoya özel link alarak, sosyal medya hesaplarınızda, web sitenizde veya çeşitli platformlarda
paylaşmanıza olanack tanıyor ve bu linke tıkladığında direk olarak ilgili panoya erişim sağlanıyor.
Son olarak servisin ücretsiz olduğunu da eklemekte fayda var.
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WINDOWS SERVER IIS8 YENİLİKLERİ VE
PERFORMANSA DAYALI İŞLEM ADIMLARI
Windows Server 2012 ile beraber gelen IIS8 yenilikleri önceki
sürümlerine nazaran çok daha esnek ve verimli performans
sergileyebilme özellikleri sundu. Bu yazıda IIS8 Yenilikleri ile
birlikte servisi daha stabil ve daha iyi bir performans ile nasıl
çalıştırabileceğimizi anlatıyoruz.

Osman SEVİNÇ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri
Linkedin: linkedin.com/in/

osmansevinc

Bir çok web server yöneticisinin başlıca yaşadığı problemlerden biri de
sunucu kaynaklarının aşırı tüketilmesi ve web yayınlarının zarar görmesidir.
Windows server 2012 ile beraber gelen IIS8 yenilikleri önceki sürümlerine
nazaran çok daha esnek ve verimli performans sergileyebilme özelliklerini
bize sundu. Yazımda size IIS8 yenilikleri ile beraber servisimizi daha stabil ve
daha iyi bir performans ile nasıl çalıştırabileceğimizi anlatacağım.
Detay paylaşmadan önce aplication yapısı hakkında bilgi vermemizde fayda
olacaktır. IIS altında site bazlı kaynak atamaları sağlanmamakta. Bu sebepten
dolayı aplication pool kayıtları bizler için büyük önem taşımaktadır.
Bir çok web server yöneticisi tek bir aplication pool altında çok sayıda site
barındırma hatasına düşmekte. Tüm sitelerin aynı aplication pool altında
ortak hakları kullanması ve site yapısına göre düzenlemeler gerçekleştirilmemesi nedeni ile belirli bir zaman dilimi sonrasında aşırı kaynak kullanımları
ve bunun yanında uptime düşüşleri yaşanmaktadır.
IIS altında site yapılarına göre aplication pool kayıtları oluşturmak ve belirli
gruplar halinde aplication altına siteleri atamak servis işleyişi açısından daha
faydalı olacaktır.
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Aşağıda bize sunmuş olduğu özellikleri ile beraber
IIS8 yapısı ve yenilikleri hakkında bilgi paylaştım.
Yazının sonuna ulaştığınızda belirtmiş olduğum
detaylar zihinlerinizde daha iyi şekle bürünerek yer
tutmuş olacaktır.

IIS8 Yenilikleri ve Özellikleri
• Real CPU Throttling
• Multicore Scaling on NUMA
• SSL Manageability – Central Certificate Store (CCS)
• Configuration Scale
• Application Initialization Module
• Web Sockets

SReal CPU Throttling :
IIS servisinin eski versiyonlarında da bulunan
bu özellite IIS8 yapısı ile çok daha kullanışlı ve
esnek bir yapıya bürünmüştür. Bildiğiniz üzere
sunucuda bulunan ve yayınını gerçekleştirdiğimiz
web sitelerine ait uygulamalar sunucu kaynaklarını
en çok tüketen etkenlerden biridir. Aynı zamanda
bant kullanım hakkımızıda oldukça egale ederler.
Uygulamalar nedenli oluşacak kaynak kullanımlarının
önüne geçe bilmek için Real CPU Throttling özelliği
bizlere güzel bir çözüm sunmakta. ISS’ in sunmuş
olduğu bu özellik ile beraber CPU kullanımı
limitlendire bilmekte ve aşırı kaynak kullanımlarının
önüne geçebilmekteyiz.
Örneğin IIS altında oluşturduğumuz aplication pool
kaydının advanced settings bölümüne girerek CPU
değerini 15000 atayarak aplication pool altında

bulunan sitelerin CPU üzerinde maksimum %15 kadar
kaynak kullanımı sağlayabileceğini atayabilmekteyiz.

SMulticore Scaling on NUMA (Non-Uniform
Memory Access) :
E-Ticaret platformları için en çok başvurduğum
özelliklerden biri olan NUMA özelliği aşırı anlık
kaynak ihtiyacı duyan sitelerin için oldukça fayda
sağlamaktadır. CPU tarafında kaynak kullanım
esnekliği sağlayan bu özellik yardımıyla ihtiyaç
duyulduğu kadar CPU kullanımına izin vermektedir.
Aplication Pool/ Advanced Settings bölümüne girerek
Maximum Worker Processes değerini 1 den 0 a
çekmeniz yeterli olacaktır.

SSL Manageability - Central Certificate Store :
(CCS), IIS8 yapısı ile beraber ssl içeriklerinin merkezi
şekilde yönetilmesini sağlayan araçtır. IIS 7’de dahil
olmak üzere eski sürümlerde de SSL sertifikaları
Certification Authority ile saklanıyordu. Özellikle
büyük yapılarda (Ortamda birden çok IIS’ in çalışması)
yenilenen SSL sertifikalarını her yere yüklemek
gerekiyordu, buda fazlasıyla zaman kaybı demekti ama
IIS 8 ile beraber bu sorunumuz ortadan kalkmış oldu.
Fakat bu aracı kullanabilmek için önce yüklemek
gerekiyor. Yükleme işlemini varsayılan olarak
yaptığımızda gelmiyor. Web Server ( IIS ) / Security
/ Centralized SSLCertificate Support‘ı seçerek
yükleyebilirsiniz.
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Configuration Scale :

Web Sockets :

Bildiğiniz üzere IIS8 yapısına ait ayar dosyalarının
yapılandırılmasıdır. büyük ölçüde performans
artışına ve stabil yayına ulaşılmasına fayda
sağlamaktadır..Web yayınını IIS8 altında mümkün
kılan performans yapı taşımızı oluşturmamıza olanak
sağlıyor.

HTML5 ‘ in aramıza katılması ile beraber dinamik
içeriklerin web sayfalarına çağırılması web sockes
özelliği ile yapılmaya başladı. Bizlere bu özelliğin
en önemli katkılarındanbiri ise Real Time olarak
değişen içeriğin anında güncelleniyor olması ve site
içeriklerimize aktarılması olmuştur.

Application Initialization Module :

Web sitelerinizde bu özelliği kullanarak yayına ulaşmak
ciddi bir performans artışına etken oluşturabilir.
Bu sayede Web Sockets özelliği performans artışı
sağlayan araçlar arasında göze çarpmaya başlamıştır.

Özellike IIS8 kurulumu ile beraber gelmemektedir.
Harici olarak kurulumun gerçekleştirilmesi gerekir.
IIS8 yapısı ile beraber daha gelişmiş bir yapıya
bürünen bu özellikte IIS altında çalıştıracağımız
uygulamaların hazır hale gelmesi ve daha hızlı bir
şekilde yanıt vermesine yardımcı olmaktadır.
Module hakkında ayrı bir konu başlığı oluşturup yazı
paylaşmak işleyişi ve yararları hakkında detaylarına
ulaşmanız aşısından daha faydalı olacağını
düşünüyorum.

46

Sunucumuzda yayına çıkartacağımız site yapılarını
anlamalı, iyi şekilde analiz etmeli ve çıkartacağımız
sonuçlara göre aplication pool yapısını oluşturmalıyız.
Detaylarını paylaşmış olduğum her bir özellik farklı
sonuçlar oluşturmaktadır. İyi düzeyde yapımızı analiz
edebilirsek IIS8’ in bize sunmuş olduğu özellikler ile
çok daha iyi performans ölçeklerine ulaşabiliriz.

SSL Sertifika Tipleri

(DV)

Domain Validated

(OV)

Organizational Validated

Türkçe karşılığı Alan
Adı Doğrulaması
olan bu sertifika için
herhangi bir belge
gerekmemektedir.
Sadece sunucu adını
doğrulayan, dakikalar
içerisinde sağlanan
ve düşük maliyetli bir
SSL Sertifika türüdür.
DV SSL sertifikalarının
tanımlanması için sertifika içeriğinin incelenmesi yeterlidir. Bu tür
sertifikalarda, sertifikayı
veren ESHS’nin açık
adıyla beraber “DV” ibaresi açıkça yer alır.

OV SSL sertifikaları,
sunucu adı ile birlikte
bu alan adına sahip
olan firmanın bilgilerini
içerir ve bu bilgilerin
hepsi sertifikayı üreten
firma tarafından kontrol edilerek doğrulanır
ve 1-2 günlük işlemin
sonucunda üretilir. Her
ne kadar fiyatları DV
SSL sertifikalarından
fazla olsa da,
sağladığı güvenle
karşılaştırıldığında bu
fiyat farkı aslen çok
makul düzeydedir.

SSL Nedir, Nasıl Koruma Sağlar?
SSL’in tam açılımı Secure Socket Layer ‘dir. Bu sertifika
verilerin değiştirilmesini ya da özel bilgi aktarımını
sağlayan web sitelerinde, bir web tarayıcısı ile web
sunucusu arasında benzersiz şifreli bir bağlantı
oluşturur. Teorik kırılamaz bir şifreleme algoritması /
teknoloji kullanılmaktadır. SSL Sertifikası kullanmanın
temel amacı hassas bilgileri korumaktır. SSL sertifikası
tarayıcıdan gönderilen bilgileri şifreler ve hacker ve
diğer siber hırsızlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle özellikle e-ticaret sektörünce olmazsa olmaz bir
güvenlik korumasıdır.

SSL’in SEO Avantajı Var Mı?
Google’ın, SSL sertifikası sahibi web sitelerine öncelik
tanıyacağına dair yaptığı açıklama sonrası bu konu

(EV)

Extended Validated
EV SSL, güvenlik düzeyi
en yüksek olan ve sertifika sahibi firmanın
fiziksel, hukuki ve
ticari varlığıyla beraber çok kapsamlı
kurumsal doğrulama
süreçlerini sağlayan
sertifikalardır.Bu sertifikalarda tarayıcı üzerinde adres çubuğunda
güvenilir site niteliği
taşıyan yeşil renkli bir
gösterim belirecektir.
Bu da kullanıcılar için
yüksek güvenlikli bir
siteye bağlandıklarının
onayıdır.

ciddi oranda önem kazandı. SSL sertifikası sahibi web
sitelerinin güvenli olarak sınıflandırılması ve arama
sonuçlarında öncelik sahibi olacak olmalarıkullanıcıları
SSL kullanmaya yönlendirecektir.

SSL Sertifika Seçimi Neye Göre Yapılır?
Üstte 3 farklı SSL Sertifika türü hakkında temel bilgilerin yer aldığı kutuları görebilirsiniz. Standart projeleriniz ve basit seviyedeki çalışmalarınız için DV SSL
kullanabilirsiniz ancak yüksek oranda kullanıcı bilgisi
veya farklı teknik, kişisel veya özel bilgiler içeren bir
platform için OV veya mümkünse EV SSL kullanmanız
tavsiye olunur. Çünkü bu SSL türleri daha yüksek güvenlik ve kontrol aşamalarından geçerek üretilir ve EV
SSL’de tarayıcının adres çubuğunda yeşil renkte çıkan
bar ile kullanıcılarınıza güven vermenize olanak tanır.
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MARKALAR, DİJİTAL VE SOSYAL
MEDYA AJANSLARINDAN NE İSTER?
Windows Server 2012 ile beraber gelen IIS8 yenilikleri önceki
sürümlerine nazaran çok daha esnek ve verimli performans
sergileyebilme özellikleri sundu. Bu yazıda IIS8 Yenilikleri ile
birlikte servisi daha stabil ve daha iyi bir performans ile nasıl
çalıştırabileceğimizi anlatıyoruz.

Özgür FİDAN
Dijital ve Sosyal Medya
Proje Yöneticisi - Eğitmen

Linkedin: linkedin.com/in/
projeyoneticisi

Markalar ve çalışanları artık dijital dünyada ne istediklerini daha iyi biliyorlar. Geleneksel pazarlama ve reklam yöntemlerinden vazgeçmiş değiller
vazgeçmeleri de gerekmiyor zaten. Sosyal Medya da var olmadıkları zaman
tüketicilerin markaları hakkında konuştuklarını ve konuşmaya devam edeceklerinin farkındalar.
Daha az bütçelerle doğru hedef kitlelere ulaşabileceklerini deneyimleyip
daha fazla bütçe ayırma eğiliminde reklam ve pazarlama bütçelerini revize
ediyorlar. Beğenilmek hala önemli ama etkileşime de artık önem veriyorlar.
Göz boyama devri değil, göze girme döneminin başladığını görebiliyorlar.
Yeni müşterilerin hala peşindeler ama var olan müşterilerine daha çok
değer vermeye başladılar.
Bazı markalar kendi pazarlama ekipleri içinde sosyal medya hesaplarını
yönetmek, içeriklerle güncel tutmak, müşterilerini dinlemek ve reklam platformlarını kullanarak hedef kitlelerine ulaşmaya çalışıyor. Ama her markanın
bunu kendi içinde yapması ve bu ekibi devamlı büyütmesi çok zor olduğu
için dijital ve sosyal medya ajanslarına markalarının varlığını teslim ediyor.
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Markalar dijital ve sosoyal medya ajanslarından aslında ne istiyor?
BİLGİ
- Markası hakkında
- Hedef kitlesi hakkında
- Hedef kitlesinin bulunduğu mecra hakkında
- Rakipleri hakkında
- SM de reklam çeşitleri hakkında
- Markası hakkında neler konuşuluyor
- Harcıdığım para nereye gidiyor.
- Bütçemi nasıl daha efektif kullanabilirim.
- Amacım sadece kendimden bahsetmek değil,
tüketicimi dinlemek istiyorum.
- Sosyal Medya da senin kadar deneyimli
çalışanlarım olmayabilir bana bu konuda eğitim ver.
Seninle aynı dili konuşup anlaşalım.
FİKİR!
- Özgün
- Markama hizmet eden
- Harekete geçiren
- Paylaştıran
- Büyüten
- Konuşulan ve katkı sağlanan
- Hikayeleştirilip daha sonra tekrar edilip yenileri ile
eklenip büyütülebilen
PROJE!
Sunduğun projeler
- Yönetilebilir
- Uygulanabilir
- Yönetilebilir
- Planlanabilir
- Sürdürülebilir
- Sadece SM değil SM ile entegreli markama katma
değer katacak projeler olsun.
RAPOR
- Ayrıntılı
- Kullanılabilir
- Analiz
- Anlamlandırılabilir.
- Social CRM
- Kullanılabilir Veri

- Doğru veri
- En Doğru Veri
- Kim?
- Kiminle?
- Ne zaman?
- Neden?
- Nasıl
- Nerede? sorularına ışık tutan
STRATEJİ!
- Markamı tanı
- Beni aynı sektörde hizmet verdiğin vermekte
olduğun müşterilerine uyguladığın stratejiyi bana
sunma.
- Benim sekötürmle ilgili yeri yabancı rakiplerimi tanı
neler yaptıklarını gerçekten öğren, benimle paylaş.
- Marka olarak beni duyma dinle !
- Seninle tanışmadan önce marka olarak neler yaptık
hikayemi benden öğren. Bu hikayede gerçekten neleri
yanlış yaptım, neleri doğru yaptım bana anlat.
- Bana bir yol haritası çıkar
- Bana bir hikaye bul, dinlenir, takip edilir, paylaşılır,
etkileşim sağlayan, tüketicimin içinde olabileceği,
mutlu hissedebileceği bir hikaye !
- SM mecaralarında hangisinde, hengi zamanda
olacağım?
- İletişim tonuma karar ver.
- Mobilmiyiz !
- Responsive miyiyiz !
- Hangi içerikle hangi mecrada hangi iletişim tonuyla
konuşacağım, dinleyeceğim.
- Kriz yaşayacağım eksi yönlerim neler bunlar için bir
kriz yönetimin planı çıkar, hazırda tut. Böyle anlarda
“Krizin kendisi değil, birlikte krizi yöneten olalım.
İLGİ!
- Markanı senin bir parçan gibi gör.
- Markanın bütçesini kendi reklamı ve başarın için
değil, markanın brife’ine uygun olarak yönet, üret,
markaya fayda sağla.
- Biliyorum tek müşterin ben değilim ama beni özel
hissetir
- Her an yanımda olduğunu hissedeyim.
- Ulaşılır ol
- Ve beni çok sev !
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WEB SİTESİ TASARIMINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Web tasarımı estetik, fonksiyonel ve işlevsel olmalıdır. Ayrıca,
tasarımı yapacak takımın deneyimli olması ve bu birikimini,
kurumun kimliğinin ve kültürünün tasarım ekibi tarafından
iyi analiz edilmesi, web sitesini marka süreçlerinin bir parçası
haline getirir.

Celal AŞIK
Web Grafik Tasarım Uzmanı
Delta Tasarım Atölyesi
Mail : celal.asik@
deltatasarimatolyesi.com

Web sitesi tasarlarken, Delta Tasarım Atölyesi olarak kuruma sağladığı
fayda ile kullanıcılar arasındaki bağa son derece önem vermekteyiz. Bu iki
önemli noktadan yola çıkarak tasarımı üç paydada buluşturuyoruz. Bunlar; tasarımın estetik, fonksiyonel ve işlevsel olmasıdır. Ayrıca, tasarımı
yapacak takımın deneyimli olması ve bu birikimini, kurumun kimliğinin ve
kültürünün tasarım ekibi tarafından iyi analiz edilmesi, web sitesini marka
süreçlerinin bir parçası haline getirir.

Responsive Site Nedir?
Günümüzde web sitelerine giriş, bilgisayarlardan ziyade mobil cihazlardan gerçekleşmektedir. Değişen kullanım alışkanlıkları nedeni ile delta
tasarım atölyesi olarak artık sıklıkla duyarlı tasarım yapmaktayız. Duyarlı
tasarım, mobil cihazlara göre görünüm kazanan site demektir. Html5,
css3 ve Java Script kullanılarak kodlanır.
Delta tasarım atölyesi olarak son dönemde hareketli uygulamaların
herhangi bir eklenti olmadan (Flash Player vb.) akıllı cihazlarda sadece
tarayıcı ile çalışan animasyonlar ve web siteleri yapmaktayız.
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Günümüzde web tasarımında hangi teknolojiler kullanılmaktadır?
Ağırlıklı olarak; bootstrap framework’ü, jQuery
kütüphaneleri, CSS3, HTML5, W3C kuralları kullanılmaktadır. Yönetilebilir olabilmesi için de PHP, ASP, ya
da ASP.net kullanılabilir.

Kurumsal web sitelerinde olması gereken bilgi ve içerikler nelerdir?
Kurumların, ister bilgi üretsinler ister bir ürün,
neyi, ne zaman ve hangi koşullarda sunduklarını iyi
ifade etmeleri gerekmektedir. Bu anlamda yapılan
işin kapsamı, portfolyoları, deneyimleri, proje
fikirleri, Ar-Ge faaliyetleri pratik bir şekilde menüler
yardımı ile düzenlenmelidir. Örneğin iletişim bilgilerinin Google Maps üzerinde konumlandırılıyor olması
gibi özellikler de sitelerin işlevselliğini arttıracaktır.
Gerekli teknik ve süreçlere ilişkin detayların site
haritasında doğru yerde bulunması, tanıtım bilgilerinin anlaşılır bir dille gerektiği kadar ifade edilmesi,
yeterli sayıda fotoğraf, video ve metin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Hangi kodlama dilleri ile nasıl tasarım
çalışmaları meydana getirilebilir?

Orta seviye diller, düşük seviyeli dillere göre daha
gelişmiş ve programlamada kullanımı daha kolay olan
dillerdir. Böylece program yazımı esnasında gereksiz
zaman ve emek kaybı ortadan kalkmıştır. c dili bu
ailedendir.
Yüksek seviyeli diller, bu diller programlama işini
çok daha kolaylaştırmıştır. Bu dillerdeki temel özellik
kullanıcıların bilgisayara bir şeyin nasıl yapılacağını
değil, ne yapılacağını ifade edebilmelerine imkân
vermesidir. Yapay zekaya yönelik çalışmalar yapılabilmektedir. Nesneye Yönelik Programlama mantığı
uygulanır. c++, java, c# vb. diller bu ailedendir.
Kullanım alanlarına göre yazılım dilleri;
• Bilim ve Mühendislikte: Pascal , C ,C++ , Java ,Fortran
• Veritabanı Programcılığında: Dbase , Acces , Foxpro
, Sql
• Yapay Zeka Kullanımında: Prolog , Lisp
• Sistem Programcılığında: C , C++ , Java ve sembolik
makina dilleri

E-ticaret sitesi tasarımlarında nelere
önem verilmelidir?

- Yüksek seviyeli diller.

E-ticaret web sitesi kurarken çok büyük titizlikle
planlama yapılmalıdır. Normal bir mağaza açarken
mağazanın yeri, satılacak ürünlerin çeşidi ve sayısı,
mağazanın iç dizaynının nasıl olacağı ve rafların
düzeni dikkate alınmaktadır. Bir elektronik ticaret
sitesi açarken de aynı detaylar önceden düşünülüp
planlanmalıdır.

Makine dili, bilgisayarın temel işlem birimi ve kullanabildiği tek değişken ve ifade yöntemi olan bitler
ile yazılmaktadır. Kodlama işleminden geçmemiş
yalın bilgisayar dilidir. Anlaması ve üzerinde çalışılması zordur. Makine dili en düşük seviyeli dildir.

Alan adı: Alan adı seçimi en önemli faktörlerden
biri olarak karşımıza çıkıyor. Güzel, marka olabilecek,
akılda kalıcı ve işletmeyi en iyi şekilde temsil edecek
alan adı seçilmelidir.

Programlama dilleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır:
- Makine dili,
- Assembler diller,
- Düşük ve orta seviye diller,

Assembler diller, makine dilinin zorluğuna
karşın geliştirilmiştir. İngilizcedeki teknik terimler ve
kelimelerden genelde tek heceli komutlar kullanılarak oluşturulmuştur. Uygulamada zayıf bir yöntem
olup zorluğu ve yetersizliği nedeniyle kullanım alanı
kalmamıştır.

Sayfa öğeleri: Sayfada hangi bileşenlerin yer alacağı belirlenmelidir. Örneğin son eklenen ürünler, çok
satan ürünler, ürün kıyaslamaları ve başka bölümlerin
kararı verilmelidir. Bazı satış siteleri sık güncellenmezler.
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Eğer bu tarz bir web siteniz olacaksa bu sitede
son eklenen ürünler bölümünü sayfanın üstüne
almanın bir anlamı yoktur. Orta seviye diller, düşük
seviyeli dillere göre daha gelişmiş ve programlamada kullanımı daha kolay olan dillerdir. Böylece
program yazımı esnasında gereksiz zaman ve emek
kaybı ortadan kalkmıştır. c dili bu ailedendir.
Yüksek seviyeli diller, bu diller programlama işini
çok daha kolaylaştırmıştır. Bu dillerdeki temel özellik
kullanıcıların bilgisayara bir şeyin nasıl yapılacağını
değil, ne yapılacağını ifade edebilmelerine imkân
vermesidir. Yapay zekaya yönelik çalışmalar yapılabilmektedir. Nesneye Yönelik Programlama mantığı
uygulanır. c++, java, c# vb. diller bu ailedendir.
Kullanım alanlarına göre yazılım dilleri;
• Bilim ve Mühendislikte: Pascal , C ,C++ , Java
,Fortran
• Veritabanı Programcılığında: Dbase , Acces ,
Foxpro , Sql
• Yapay Zeka Kullanımında: Prolog , Lisp
• Sistem Programcılığında: C , C++ , Java ve sembolik makina dilleri
E-ticaret sitesi tasarımlarında nelere önem
verilmelidir?
E-ticaret web sitesi kurarken çok büyük titizlikle
planlama yapılmalıdır. Normal bir mağaza açarken
mağazanın yeri, satılacak ürünlerin çeşidi ve sayısı,
mağazanın iç dizaynının nasıl olacağı ve rafların
düzeni dikkate alınmaktadır. Bir elektronik ticaret
sitesi açarken de aynı detaylar önceden düşünülüp
planlanmalıdır.
Alan adı: Alan adı seçimi en önemli faktörlerden
biri olarak karşımıza çıkıyor. Güzel, marka olabilecek,
akılda kalıcı ve işletmeyi en iyi şekilde temsil edecek
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alan adı seçilmelidir.
Ürün sayısı: Online mağazada kaç adet ürünün
satılacağına önceden karar verilmelidir. Açılacak olan
sitenin tasarımı ürün sayısına uygun olarak yapılmalıdır. Çok ürün satılacak bir sitenin tasarımı ile az
sayıda ürünün satışa sunulacağı sitenin tasarımı farklı
olacaktır. Bu sebepten ötürü e-ticaret web sitesi kurarken öncelikle ticaretin hacmine karar verilmelidir.
Sayfa öğeleri: Sayfada hangi bileşenlerin yer
alacağı belirlenmelidir. Örneğin son eklenen ürünler, çok satan ürünler, ürün kıyaslamaları ve başka
bölümlerin kararı verilmelidir. Bazı satış siteleri sık
güncellenmezler. Eğer bu tarz bir web siteniz olacaksa bu sitede son eklenen ürünler bölümünü sayfanın
üstüne almanın bir anlamı yoktur.
Site yöneticisi: İlk bakışta fiziki bir siteye göre
daha az ilgi istiyormuş gibi görünen e-ticaret sitesi
ürün girişi, sipariş alınması, ürün fiyatlarının güncellenmesi ve diğer işlemlerin yapılması gerektiğinden
bu işlerle düzenli olarak ilgilenen yöneticilere gereksinim duyacaktır.
Sanal pos: Normal mağazalarda kredi kartı ile alışveriş yapabilmek için pos cihazları bulunur. E-ticaret
sitelerinde ise müşterilerin kredi kartları ile alışveriş
yapabilmeleri için bu cihazların online hali olan sanal
pos bulunmalıdır. Ve tabii ki güvenli alışverişin sağlanması için sitede SSL sertifikası olmalıdır.Kısaca e-ticaret sitesinin başarılı olabilmesi için yukarıda da anlattığımız birtakım detaylar iyi düşünülüp planlanmalıdır.
Hazır e-ticaret paketleri mi tercih edilecek yoksa özel
e-ticaret yazılımı mı seçilecek iyi düşünülüp karar
verilmelidir. Sitelerin tasarımı, tema ve yazılım seçimi
ise uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu konuda güvenilir
bir kurumdan hizmet almanız tavsiye edilir.

Web tasarımında yapılmaması gereken hatalar nelerdir?
- Düzensiz içerik yerleşimi: Şık ve net bir tasarım
hiyerarşisine her zaman önem verin. Kullanıcıları
karmaşık bir yerleşimin ortasında bırakmak yerine
ilgili kısma yönlendirmeye çalışın.
- Zayıf navigasyon: Ziyaretçilerin hangi sayfada
olduklarını bilmelerini ve istedikleri sayfaya kolayca
geçebilmelerini sağlayın.
- Okunaklılık: Sayfanızdaki metin içeriğin okunaklı
olması çok önemlidir. Yaratıcılığa fazla önem verip
metnin okunulabilirliğini dikkatinizden kaçırmayın.

- Başarısız renk ve karşıtlık kullanımı: Renk ve
karşıtlık kullanımı her tasarım için farklılık gösterir.
Doğru tercihi yapmak için çeşitli online araçlardan
yararlanabilirsiniz.
- Karmaşık formlar: İnsanlar sürekli farklı formlara
maruz kaldığı için artık kayıt formları için zaman ayırmak istemiyor. Bu nedenle, formlar olabildiğince kısa
ve basit olmalıdır.
- Büyük imaj ve flash destekli grafik ve animasyon
kullanımı: Web siteniz ne kadar ağır olursa o kadar
geç yüklenir. Özellikle mobil cihazlarda bu büyük bir
sorun. Web sitesi trafiğinizin artması için hızlı bir siteniz olması gerekir.
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BLOG YAZILARINI PAZARLAMAK İÇİN 20 İPUCU
Saatler harcayıp araştırıyorsunuz,
yazıyorsunuz, uygun görseller
buluyor, yazıya ekliyorsunuz
ancak iş burada bitmiyor. Her
blog yazısını en iyi şekilde çeşitli
mecralarda tanıtarak teşvik
etmeniz gerekiyor.
Bu aşamada size, blog yazılarınızı
tanıtmanın 30 yolundan
bahsedeceğim. Biraz planlama
ve çalışma ile blog yazılarınıza
ciddi bir teşvik sağlayabilir,
geniş kitlelere ulaşmasını
sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya Kanalları
1. Facebook : Blog yazılarınızı,
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kişisel ve çeşitli amaçlarla
kurulmuş Facebook sayfalarında ve
gruplarında paylaşın.
2. Twitter : Bir sosyal medya veya
Twitter planlama yazılımı kullanarak
blog yazılarınızı günde 2-3 kereyi
geçmeyecek şekilde programlayın
ve bunu ortalama 14 gün farklı
varyasyonlarla yapın.
3. Pinterest : Blog yazılarınız için
bir pano oluşturun ve yazılarınızı
her gün bu panoda paylaşın. Blog
sayfanızda farklı kategorilerde
yazılar varsa, her bir kategori için
ayrı bir pano oluşturarak paylaşım
yapmaya özen gösterin.

4. Linked In : Blog yazılarınızı her
gün Linked In profilinizde ve üye
olduğunuz gruplarda paylaşmaya
özen gösterin.
5. Google+ : Yazılarınızı Google+
duvarınızda paylaşmanız, SEO
açısından ize büyük katkı sağlar
ve en kısa sürede Google
aramalarında üst sıralarda çıkma
şansı sağlar.
6. Instagram : Blog yazınız ile ilgili
dikkat çekici bir görsel hazırlayarak
veya belirleyerek Instagram
profilinizde paylaşın. (Tabii bu
paylaşımlarda #hashtag kullanmayı
da kesinlikle unutmayın.)

Sosyal İmleme Siteleri :
7. StumbleUpon : Eğer kayıtlı
değilseniz burada yeni bir hesap
açarak, blog yazılarınızı hemen
paylaşmaya başlayın.
8. Digg : Yazılarınızı başkaları ile
paylaşmak ve sizi keşfetmelerini
sağlamak için digg.com’a
göndermeyi unutmayın.
9. Reddit : En popüler imleme
sitesi olan Reddit.com’a yazılarınızı
mutlaka göndermelisiniz.
10. Delicious : Yazılarınızı başkaları
ile paylaşmak ve sizi keşfetmelerini
sağlamak için delicious.com’a
göndermeyi unutmayın.
Kişiler & İletişim Kanalları
11. E-Posta Bülteni Gönderimi :
Blog sitenize yeni eklenen yazıların
günlük olarak abonelerinize/mail
listenize mail yoluyla gönderimini
sağlayın.

12. Forumlar : Blog yazılarınızı ilgili
forumlarda ve forum gruplarında
paylaşarak kitlelerin dikkatini
çekebilirsiniz.
13. E-Posta İmzası : Gönderdiğiniz
e-postalara eklenen imzanıza blog
sitenizin adresini eklemeyi kesinlikle
unutmayın.
14. RSS Aboneliği : Blog’unuza
Rss abonelik aracı ekleyin, bu
sayede yeni yayınladığınız içerikler
takipçilerinize bildiri olarak
gidecektir.
Diğer Bloglar
15. Yorum Eklemek : Farklı bloglarda
ilgilendiğiniz konuların altına yorum
yazın, yazdığını bu forumlara blog
yazınızın linkini vermeyi unutmayın.
16. Konu Yazar Olun : Diğer
blog’larda konuk yazar olarak yer
alın ve yazınızı yayınlayın. Bu çalışma
esnasında ilgili blog’un sizinle alakalı

kitlesi olmasına dikkat edin.
17. Blog Toplulukları : Blog
topluluklarına katılın ve diğer
bloggerlar ile link değişimi
çalışmaları yapın.
Topluluklar ve Diğer Platformlar
18. Amazon.com : Blog sitenizi
Amazon Kindle’a ekleyerek,
okunmasını sağlayabilirsiniz. Bu
işlemi gerçekleştirmek için tıklayın.
19. Issuu : Blog yazılarınızı pdf
dosyası formatında kaydederek
ve ilgili yazıla link vererek popüler
sunum, dergi ve kitap platformu
olan Issuu’ya yükleyebilirsiniz.
20. SlideShare : Blog yazılarınızı pdf
dosyası formatında kaydederek
ve ilgili yazıla link vererek popüler
sunum, dergi ve kitap platformu
olan SlideShare’a yükleyebilirsiniz.
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