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Amazon E-Ticaret Hosting Servisini Kapatıyor
Amazon’un e-ticaret web
hosting servisi olan Amazon Web
Store’u kapatmaya hazırlandığına
dair söylentiler artmaya başladı.
Amazon’un Seller Forum’unda
forum üyelerinin verdiği bilgiye
göre , Amazon kendisinden
e-ticaret hosting servisi alan
kullanıcıları arayarak ilgili
servislerin 6 Haziran 2016 yılında
kapatılacağını duyurdu.
Amazon WebStore AWS
altyapısı üzerinde barındırılan
sistemi sayesinde kullanıcılarına
kendi online mağazalarını
oluşturma imkanı sunuyor. Servis
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içinde hosting, fraud koruması,
güvenli ödeme, site tasarımı gibi
birçok özelliği barındırıyor. Elbette
ki Amazon bu pazardaki tek oyuncu
değil; Özellikle e-ticaret sektöründe
2013’ten 2014’e %15’lik büyüme,
pazara Bigcommerce ve Shopify gibi
oyuncuları getirdi.
Amazon tarafından kapatma
ile ilgili henüz resmi bir açıklama
gelmemesine rağmen Amazon
Web Store ana sayfasından yapılan
duyuru söylentileri doğrular
nitelikteydi.
WebStore sayfasında; “Amazon

WebStore servisi bundan
böyle yeni kullanıcılar için açık
olmayacaktır. Mevcut WebStore
satıcısı iseniz sorularınız için bizi
arayabilirsiniz.” açıklaması yer
alıyor.
Amazon’un ilgili servisi neden
kapatacağı ile ilgili kulislerde
net bir düşünce yok. Konu ile
alakalı açıklama yapan Amazon
WebStore Çözüm Ortağı Ventura
Web Design yetkilileri de Amazon
yetkilileri tarafından konu ile ilgili
direk telefon aldıklarını ve kapatma
kararının kendilerine iletildiğini
söyledi.

Siber Tacizler Konusunda Aileler Ne Yapmalı?
Antivirüs yazılımları üreticisi
ESET’in İngiltere’deki 971
ebeveyn üzerinde yapmış olduğu
araştırmaya göre, ailelerin %54’ü
çocuklarının siber tacizlere
uğradığında ne yapacağı
konusunda bilgi sahibi değil.
ESET firması bu konuda ailelere
ve çocuklara 8 önemli tavsiyede
bulunuyor.
Bir çocuğun veya gelişim
çağındaki ergenin yaşıtları
tarafından internet ortamında
dijital ve mobil teknolojiler
kullanılarak tehdit edilmesi,
utandırılması, tacize uğraması
ya da aşağılanmasını,”Siber
Zorbalık” olarak tanımlanmaktadır.
Araştırmayı yürüten ESET Güvenlik
Uzmanı Mark James bu tür
durumlarda yapılan zorbalığa
karşı koymanın en etkili yolunun,
çocuklara durumu açıkça anlatmak
ve onların bu durumu gerçek
anlamda anlamasını sağlamak
olduğunu söylüyor.

ESET’in ailelere vermiş olduğu 8
önemli tavsiye;
1- Çocuklarınızın internetteki
hareketlerini gözlemleyin. Bilgisayar
kullanımı konusunda kesin kurallar
belirleyin.
2- Kişisel bilgilerin internet
ortamında yabancılara verilmemesi
gerektiğinin önemini çocuklarınıza
anlatın.
3- Sizin izniniz olmadan web
kameranıza ulaşabilen kötü amaçlı
yazılımlar vardır. Bu nedenle
kameranızı kullanmadığınız
zamanlarda çıkartın ya da üzerini
örtün. Çocuklarınızın, aile fertleri
ve arkadaşları dışında kamera
kullanmalarına izin vermeyin.
4- Çocuğunuzun sosyal medya
hesapları üzerinde yapmış olduğu
paylaşımların “Herkese Açık” ya da
“Arkadaşının arkadaşı” şekilde ise bu
durumda bilgilerinize ulaşan kişilerin
kontrolünü sağlayamazsınız.

5- Oluşabilecek güvenlik açıklara
karşı kullanmış olduğunuz sistemi
ve uygulamaları güncel tutun.
6- Çocuklar ve aileler
paylaşılan fotoğraflar konusunda
çok seçici olmalıdır. Çünkü
internete yüklediğiniz bir fotoğrafı
sildiğiniz de ya da var olan sosyal
medya hesaplarınızı tamamen
kapattığınızda dahi bu veriler hiçbir
zaman silinmez.
Yükleyeceğiniz resimler
başkalarının bilgisayarına
yüklenebilir ve kötü amaçla
kullanılabilir.
7- Mutlaka güncel bir antivirüs
yazılımı ile bilgisayarınızı koruyun.
8- Ebeveyn paketi olan internet
ve yazılımlar kullanın. Bu şekilde
çocuğunuzun yaşına uygun olan
filtreleme seçenekleri ile hangi
sitelere ulaşıp ulaşamayacağını siz
belirleyin.
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IT Firmalarında Cloud Harcamaları Artıyor
Özellikle teknoloji sektöründe
yer alan firmalar için her geçen gün
önemi artan ‘Cloud Teknolojisi’ , IT
firmalarının bütçesindeki payını her
geçen gün arttırıyor.
NTT İletişim tarafından 2015
Şubat ve Mart ayında, Avrupa ve
Amerika’da 1580 IT karar alma
yöneticisi ile yapılan rapor çarpıcı
sonuçlara sahip. NTT İletişimin
yayınladığı Cloud Reality Check
2015 raporuna göre; Cloud
harcamaları IT firmalarının
bütçelerindeki payını 2018 yılına
kadar %28’lere çıkaracak.
Cloud bütçedeki payını
arttırdığı halde birçok IT yöneticisi
Cloud ile yapılan uygulama
entegrasyonlarının potansiyelinin
gerisinde kaldığı görüşünde.
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Rapor, organizasyonların cloud
adaptasyonunun başarı ile
sağlanması ve etkin yönetimi için
firmaların yeni yaklaşımlara ihtiyaç
duyduğunu gösteriyor.
2018 yılına kadar kurumsal
IT bütçesindeki payı %28’lere
ulaşacak olan Cloud’un, bireysel
cloud platformları için çok daha sık
kullanılacağı ön görülüyor.
Araştırmada kendisine soru
yöneltilen yöneticilerin %38’i ise
mevcut cloud uygulamalarının
potansiyelinin çok gerisinde kaldığı
görüşünde. Sebebi ise araştırmaya
katılanların verdiği cevaplarda yer
alıyor;
Yöneticilerin %41’i cloud satıcıları
ile ilişkilerin yönetilmesinin çok

karmaşık olmasından şikayetçi.
Yöneticilerin %20’si ise şirketin
kullandığı birçok önemli uygulamayı
güvenlik, kurumsal engeller vb.
sebeplerden ötürü cloud’a taşımak
için bir plana sahip değil.
Raporun sonuçları hakkında
açıklamalarda bulunan NTT İletişim
Ürün Strateji Başkanı Len Padilla;
Cloud teknolojilerine geçisin
bilgi birikimi ve vizyon gerektiren
bir iş olduğunu, IT biriminde
karar almada görevli kişilerim bu
konuda çekincelerininin yer aldığını
söyledi.Cloud uygulamalarının,
şirketlerdeki ilgili birimin
neresinde kullanılacağı hakkında
IT yöneticilerinin de kafasında
soru işareti bulundurduğunu da
sözleirine ekledi.

Apple WWDC 2015 Etkinliği Yaklaşıyor!
Apple tarafından her sene
farklı ülkelerde gerçekleştirilen
Apple WWDC (Dünya Geliştiriciler
Konferansı)’nın 26.’sı bu yıl San
Francisco Moscone West’te
8-12 Haziran tarihleri arasında
gerçekleşecek.
8 Haziran itibari ile canlı olarak
da yayınlanacak olan etkinlikte,
Apple’ın ünlü geliştirici topluluğu,
var olan uygulamaların her geçen
gün daha da gelişmesine yardımcı
olan iOS ve OS X’te gelecek
dönemlerde ne gibi yeniliklerin
olacağı ve ne tür gelişmelerin
yaşanacağı hakkında bilgi almak için
bir araya gelecek.
Apple tarafından yapılan
açıklamada etkinliğin, her yıl
düzenlenen etkinliklerden daha

farklı yapılacağı ve 1000’den
fazla Apple mühendisinin katılımı
ile birlikte, 100’ün üzerinde
teknik oturum gerçekleşeceği ve
geçmiş dönemlerde öne çıkan
uygulamaların vitrine çıkacağı Apple
Tasarım Ödülleri’ne de ev sahipliği
yapacağı belirtildi.
Apple WWDC 2015 etkinliğinde
gerçekleşecek olan aktiviteler;
• Apple mühendisleri tarafından
gerçekleştirilecek olan 100’den
fazla teknik oturum ile iOS ve OS X
teknolojilerini daha da geliştirmek,
kurmak ve bütünleştirmek,
• iOS ve OS X teknolojilerinden,
geliştiricilerin nasıl daha fazla
yararlanabileceği hakkında kod
düzeyinde bilgiler sunmak, optimum
geliştirme teknikleri ile ilgili bilgiler
vermek için düzenlenecek olan ve

1000’den fazla Apple mühendisinin
katılacağı 100’den fazla laboratuvar
uygulaması,
• iOS ve OS X’in yeni özellikleri,
yetenekleri ve bir uygulamanın
performansını, kalitesini ve
tasarımının nasıl daha gelişmiş
hale geleceği hakkında bilgilerin
verileceği aktiviteler,
• Dünyanın her yerinden
gelecek olan iOS ve OS X
geliştiricilerin birbirleri ile bağlantı
kurma fırsatı,
• Bilim, teknoloji ve eğlence
dünyasından kişilerinde katılacağı
öğle yemeği oturumları,
• Son olarak; yenilikçi, teknik
açıdan mükemmel ve benzersiz
tasarımlara sahip olan iPad, Apple
Watch, iPhone ve Mac uygulamaları
için düzenlenen Apple Tasarım
Ödülleri.
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Webrazzi Girişim Ofisleri, Natro Hosting’de!
Her hafta Girişim Ofisleri
kapsamında farklı ofisleri ziyaret
eden ve tanıtan Webrazzi ekibi
geçtiğimiz günlerde Natro Hosting
ofisini ziyaretti. Keyifli anların
yaşandığı çekimlerde Natro Hosting
Operasyon Direktörü Serhat
Musa Arancıoğlu, Natro Hosting’in
dünden bugüne olan yolculuğu ve
gelecek planları hakkında bilgiler
verdi.
Çekimler ilk olarak yönetim
katında başladı. Ayrı ayrı
departmanları tanıtan Arancıoğlu,
Network ve Teknoloji ekiplerinin
yeni panelleri hazırlamakta
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olduğunu bilgisini iletti. Aynı
zamanda pazarlama çalışmalarını
ve insan kaynakları yönetimini yine
firma bünyesinde yönettiklerini
belirten Arancıoğlu, insan kaynakları
departmanı ile personel ihtiyacının
tamamen firma imkanları ile
karşılandığı ve mülakat aşamasını
geçen personellerin eğitimlerini
Natro Akademi’de yine İnsan
Kaynakları tarafından verildiğini
bildirdi.

montajına kadar geçtiği süreçten
bahsedildi. Arancıoğlu bu
bölümde; sunucuların online
olarak siparişi alındıktan sonra
tüm konfigürasyonların otomatik
olarak sistem tarafından yapıldığını,
datacentera inene kadar insan
elinin değmediğini aktardı. Bu
otomatik sunucu aktivasyonu
sisteminin ise 3 yıl kadar önce
yine bir ilk olarak Natro tarafından
geliştirildiğini belirtti. Sunucu
kurulumlarının süresi hakkında da
Çekimlere, 2. Kattaki teknik ekibin bilgiler aktaran Arancıoğlu, seçilen
bulunduğu bölümde devam edildi.
konfigürasyonların durumuna göre
Burada, sunucu donanımları ve
en geç 1 saat içinde kurulumun
sunucuların sipariş aşamasından
gerçekleştiğini belirtti.

Destek ekibinin bulunduğu
katın da tanıtıldığı çekimlerde
Arancıoğlu, toplamda 50 kişilik bir
ekibin bulunduğunu bunun 25’inin
destek ekibinden oluştuğunu
bildirdi ve 25 kişilik destek ekibi
ile 200 bin kullanıcıya 7/24 destek
sağladıklarını aktardı.
Bu sırada çalışma ortamından
görüntülerin de sunulduğu
çekimlerde, destek ekibinin rahat
bir çalışma ortamına sahip olduğu
ve gelen çağrı ve taleplerin ofis
içinde bulunan monitör ile takip
edildiği de görülmektedir.
Datacenter katında yapılan
çekimlerde, yaklaşık 600
metrekare alan üzerine kurulu
olan Natro datacenterlarında
500 KW arttırılabilir enerji
kullanıldığı ve 6 farklı firmadan
fiber optik bağlantılar ile internet
kullandığını anlatan Arancıoğlu,
hızlı ve kesintisiz internet
bağlantısı konusunda hiç bir sıkıntı
yaşamadıklarını belirtti. Bunların
dışında datacenterlarda kullanılan

diğer teknik altyapı ve donanımlar
hakkında da bilgiler aktardı. UPS
güç kaynaklarını tanıtan Arancıoğlu,
yedekli UPS’ler ile datacenterda
yaşanacak bir kesinti durumunda
yarım saat kadar enerji sağlandığını
belirtti. Herhangi bir elektrik kesintisi
durumunda bu UPS’lere çok fazla
iş yükü bırakmadan, 11. saniyede
devreye giren yedekli jeneratörlerin
olduğunu belirten Arancıoğlu, tıpkı
internet gibi enerji konusunda da
altyapı olarak tam teşekküllü bir
sisteme sahip olduklarını belirtti.
Daha sonra datacenter içinde
bulunan ve “soğuk koridor” olarak
adlandırılan bölüme geçen ekibin
bu sırada Natro polarları giymesi
dikkatlerden kaçmadı. Burada
SSD Disklerle tam kapasite çalışan
bir rack sunucu kabinini tanıtan
Arancıoğlu, yüksek performans ve
kesintisiz hizmet vermek için bu
çapta maliyeti yüksek sunuculara
ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Son olarak Natro çalışanlarının
öğle yemeklerini yediği ve molalarda

güzel vakitler geçirmesi için
özel olarak dizayn edilen Natro
Cafe’yi tanıtan Arancıoğlu, aynı
katta bulunan ve hem yeni işe
başlayacak olan personellerin hem
de mevcut personelin eğitimleri için
hazırlanan Natro Akademi Eğitim
Odası hakkında bilgiler aktardı.
Türkiye’nin önde gelen hosting
firmalarından biri olan Natro
Web Hosting, sosyal medya
hesaplarından yapmış olduğu
paylaşımlar, webmasterlar için
düzenlemiş olduğu datacenter
gezisi derken, Hosting Blog, Hosting
Dergi ve Hosting TV gibi projeler
ile sadece kendi kullanıcıları için
değil tüm hosting sektörüne ve bu
sektör ile ilgilenen herkese bilgi
ve birikimlerini aktarmaktadır. Bu
sırada da kurum kültürünü şeffaf
bir şekilde ortaya koymaktadır.
Natro Hosting hakkında merak
edilen tüm bilgileri Webrazzi
Girişim Ofisleri sayfasında bulunan
videodan seyredebilirsiniz.
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BTK 2014 YILI 4. ÇEYREK VERİLERİ YAYINLANDI
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)
tarafından her yıl 3 aylık periyotlar
halinde yayınlanan ve Türkiye
elektronik haberleşme sektörü
hakkında istatistik bilgiler sunan 4.
Çeyrek raporu geçtiğimiz günlerde
66 sayfa olarak yayınlandı.
Ekim, Kasım ve Aralık aylarını
kapsayan raporda; genel pazar
verileri, internet ve genişbant
verileri, mobil pazar verileri gibi
haberleşme ve internet sektörüne
ait ürün, hizmet ve kullanıcı
davranışları, grafik verileri ve detaylı
analizleri verilmiştir.
Raporda belirtilen Genel Pazar
Verileri kapsamında, Türkiye’de
elektronik haberleşme sektöründe
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sabit ve mobil işletmecilerin
oluşturduğu toplam trafik miktarı ve
dağılımına yer verilmiştir. Bu verilere
göre ülke genelinde 4. Çeyrek itibari
ile mobil trafik verileri artarken,
sabit arama trafik verilerinde düşüş
görülmektedir. 2014 yılı itibari ile
% 8,2 artan toplan arama trafiği
miktarı 219.1 milyar dakikaya
ulaşmıştır. Bunun %94’ünü mobil
trafik oluşturmaktadır.

Toplamda ise internet abone
sayısının yıllık artış oran %26.6
olarak belirtilmiştir.
İnternet Servis Sağlayıcılarının
(İSS) 2014 yılı gelirleri bir önceki
yıla oranla %12,9 artarak toplamda
4,8 milyar TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.

OECD Ülkelerinin Sabit
Genişbant internet Penetrasyonu
Türkiye elektronik haberleşme
Oranları hakkında grafiğin
sektör hakkında çok detaylı bilgilerin paylaşıldığı raporda Türkiye, Aralık
bulunduğu raporda ayrıca internet
2014 itibarıyla sabit genişbant
ve genişbant kullanımları hakkında
internet penetrasyon oranlarının
verilerde paylaşıldı. Bu verilere göre DSL için %8,8, kablo için %0,7 ve
2008 yılında 6 milyon olan genişbant fiber için %1,9 seviyesinde olduğu
kullanıcı sayısı 2014 yılı 4. Çeyrek
görülmektedir.
sonu itibari ile 41 milyonu geçmiştir.

Mobil cihazların gelişmesi ve
kullanım oranın günden güne
artması ile birlikte toplam mobil
internet abone sayısı %38
artmıştır. xDSL abone sayısı %2,3
büyürken, fiber abone sayısı %22.1
artış göstermiştir.

.tr alan adı uzantıları hakkında
bilgilere değinen raporda 2014
yılı itibari ile “Nic.tr” kayıtlarında
360.533 adet “.tr” uzantılı alan adı
bulunmaktadır.

Mobil bilgisayarlardan internet
kullanım miktarı oranlarında ise

1-4 GB internet kullanımı %31,12
oranla ilk sırada yer alıyor. Diğer
kullanım oranları ise şu şekilde; 4-8
GB %19,01, 250 MB-1GB %16,81,
0-50 MB %17,06, 100-250 MB
%5,98, 50-100 MB %3,46 olmuştur.
Ayrıca mobil telekomünikasyon
hizmetlerinden elde edilen
gelir 2013 yılına oranla %14,01
büyüyerek 20,43 milyar TL olmuştur.

Tüketici şikayetlerine de
değinen raporda, 01/08/2012
ile 06/02/2015 tarihleri arasında
kuruma gelen toplam şikayet sayısı
169.147 olup; bu şikâyetlerin

166.113 tanesi cevaplanmış,
2.163 tanesi işleme konulmuş
fakat sonuçlanmadığı belirtilmiştir.
Toplam şikâyetlerin sektör bazında
dağılımına bakıldığında, en fazla

şikâyetin yaklaşık %47 oranında
GSM hizmetleri ile ilgili olarak
yapıldığı görülmektedir.

Bu alan adlarının %75,3’ü “com.
tr”, %7,5’i “gen.tr”, %3,6’sı “gov.
tr”, %3,1’i ise “web.tr” uzantısına
sahiptir

BTK’nın yayınlamış olduğu ve Türkiye’deki teknoloji ve haberleşme sektöründe önemli bilgilerin yayınladığı
raporun tamamını buradan inceleyebilirsiniz.
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VPS VE VDS SERVER NEDİR?
NERELERDE KULLANMAK GEREKİR
VPS ile VDS ‘in yapısı ve performansı birbirinden farklıdır. Bu
makalede bahsi geçen farkları anlatacak, en doğru sunucu
tipini seçmenizde size faydalı olacak bilgiler paylaşıyoruz.

Deniz TOSUN
İnetmar
CEO / Founder

LinkedIn: /deniz-tosun
deniz@inetmar.com

Öncelikle bu tip sunucuların sanallaştırma platformları üzerinde çalıştığını
bilmemiz gerekiyor.
Bu tür sunucular size dedike edilmiş, fiziksel kaynakları tamamen size
ayrılmış sunucular değildir. Sanallaştırma platformlarının gelişmesi ile birlikte
daha fazla işlemci, HDD ve RAM kapasitesine sahip sunucuların bölünmesine
ve birden fazla sanal (sunucu) bilgisayar oluşturulmasına imkan vermiştir. Bu
sayede hem veri merkezleri ve hosting firmalarının maliyeti düşmekte aynı
zamanda kullanıcıda bundan avantaj sağlamaktadır daha uygun fiyata sunucu kiralayabilmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken konu 2 tip sanal sunucu vardır VPS ve
VDS bunların yapısı ve performansı birbirinden farklıdır. Çoğu sanal sunucu
kiralayacak kişiler bu farkları bilmediklerinden hizmeti alması sonrasında performans sorunu yaşamaktadır ve yanlış değerledirmede bulunabilmektedir.
Bu yazımızda bu farkları yazacak ve en doğru sunucu tipini seçmenizde size
faydalı olacak bilgileri paylaşacağız.
Sırası ile bu tür sunucuların hangi sanallaştırma sistemleri üzerinde çalıştırıldığına performans ve kullanım alanlarına değineceğiz.
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VPS (Virtual Private Server):
Bu tür sanal sunucular daha düşük kaynaklar kul
-lanan ve işletim sistemine ait yapının kullanılması
ile oluşturulan sistemlerdir ve ana işletim sistemine
bağımlıdır. Bir çeşit yazılım tabanlı sanallaştırma
olarak ta düşünebilirsiniz.
Örnek vermek gerekirse VPS sunucular HyperVM, Virtuozzo , SolusVM, Openvz gibi yazılım platformları tarafından yönetilir ve oluşturulurlar.

olup zaman zaman disk erişimlerinde okuma yazma
hızlarında istediğiniz performansı alamayabilirsiniz
buda web sitelerinizin yada uygulamalarınızın yavaş
çalışmasına neden olacaktır.
Bir sağlayıcı firmadan bu tür bir hizmeti almadan
önce mümkünse ne amaçlı kullanacağınızı iletip yardım isterseniz size en doğru çözümü önerecektir hem
paranızın karşılığını almış olacak hemde doğru seçimi
yapmış olup daha sonra yaşanacak olumsuzluklardan
kurtulmuş olacaksınız.

Kullanım alanları daha kısıtlı olan bu sistemler
daha çok düşük uygulamalar için uygundur. Kullanabileceğiniz uygulamaların listesini yazımızın
davamında vereceğiz.

VPS sunucular Hosting seviyesinden bir tık üstte
olup maliyeti daha uygun ekonomik sunuculardır. VDS
Server’in bir alt seviyesi olarak düşünebilirisiniz.

Eğer yüksek ziyaretçi alan bir web siteniz var
ise bu tür sunucularda barındıramayabilirsiniz ve
kaynak sorunu yaşayabilirsiniz özellikle bu tür sunucularda işlemci (CPU) kaynağı sorunu yaşanmakta

Sanal sunucu kiralarken hizmet aldığınız firmaya hangi sanallaştırma platformunu kullandıklarını
sorarak size verilen hizmetin VPS Server yada VDS
Server olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.
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Liste yapmak gerekirse aşağıdaki yazacağımız uygulamalar VPS server içinde kullanılabilecek uygulamalardır.
•

VPN Server

•

Proxy Server

•

Ufak hitli web siteleri

•

Test amaçlı Arge alanı

•

Lokasyon testi

•

Ufak çaplı kişisel mail servisleri

•

Radyo sunucusu

VDS Server (Virtual Dedicated Server):
VDS server açılımın danda analaşılacağı üzere fiziksel bir sunucu üzerindeki kaynakların bir kısmının
size sanal olarak dedike edilmiş halidir.
VDS sunucularda kullanılan sanallaştırma yapısı
VPS sunuculardan tamamen faklıdır ve performans
olarak kiraladığınız VDS sunucu özelliğine göre
fiziksel sunuculardan daha fazla performans alabilirsiniz.
Bu tip sanal sunucularda donanım kaynakları
size fiziksel dedike olarak atanır ve kullanmasınız
dahi sunucunuza ayrılmıştır. VDS sunucular ana
işletim sisteminden bağımsız çalışmaktadır ve
kendine ait çekirdek yapısı kullanır. Aynı zamanda
VDS sunucular Cloud mimarisi sayesinde fiziksel
kaynakalarını ayrı bir sunucu üzerinden disk yapısını
ayrı bir storage ( depolama alanı) üzerinden kullanabilmektedir kullanılan donanımda her hangi bir
sorun olması durumunda size ait olan VDS sunucu
down time yaşamadan diğer bir fiziksel kaynak üzerinde çalışmaya devam edecektir. Bu özellik büyük
bir avantaj ve seçme nedenidir.
VDS sunucular üzerinde istediğiniz hemen hemen her şeyi kullanabilirsiniz. Yüksek hitli web siteleri, kurumsal uygulamalar ve projeler Hosting servisleri için ideal platformlardır yazımızın devamında
liste olarak kullanabileceğiniz alanları yazacağız.
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VDS sunucuların en sık kullanıldığı platformlar VMware ESX-i , Xen dir. DS sunucu seçmeden önce özellikle
ihtiyacınızı belirlemeniz gerekir. Ne kadar işlemci gücüne ihtiyacınız olduğu RAM miktarı ve disk alanı bu
ihtiyaçları daha önce kullandığınız sistemle karşılaştırma yaparak yada hizmet alınacak firma ile görüşerek
yapabilirsiniz. Bu kaynakları belirlerken her zaman
için bir üst seviyeye geçecek şekilde yapılandırma
yaparsanız kullanım yoğunluğu olduğu durumlarda
sıkıntı yaşanmayacaktır.
Kaynak kullanımlarını hesaplarken sunucu üzerindeki işletim sistemi varsa kontrol panel, web servisleri
mail servisleri veri tabanı servisleri gibi yazılımlarında
belli miktarlarda işlemci ve ram kullandığını unutmamalıyız.
Eğer tüm bunları doğru bir şekilde hesaplayıp
bunun sonrasında kullanacağınız kaynakları belirlerseniz sonrasında ödediğiniz ücretin tam karşılığını
almış olur ve her hangi bir sıkıntı yaşamazsınız.
VDS sunucuların diğer bir önemli avantjı da şudur donanım arızası disk arızası gibi sorunlar yaşanmamasıdır. Size verilen donanım sanal olarak atandığından
bu ihtimal yok denecek kadar azdır.
Arıza yada sorun olasılığı oldukuça düşük %0.1 civarındadır.
VDS server üzerinde aşağıdaki servisleri rahatlıkla
kullanabilirsiniz.
•

Web Hosting Servisleri

•

Kurumsal Hizmetler

•

VPN Server

•

Orta yada Yüksek Hitli web siteleri

•

Yedekleme Sunucusu

•

Orta ve büyük ölçekli mail servisleri

•

Arge sunucusu

Sizlere mümkün olduğu kadar bu yazımızda VDS ve
VPS server in ne olduğu kullanım alanları ve hangi
alanlarda hangi sistemin kullanılacağı ile ilgili bilgiler
vermeye çalıştık.Umarız bu bilgiler sizler için faydalı
olacak ve isabetli seçimeler yapmanızı sağlayacaktır.

HOSTING BÜTÇENİZİ ETKİN

KULLANMANIZ İÇİN İPUÇLARI
Her bir projenin yazılım, reklam, site tasarımı vb. maliyetleri
olduğu gibi bir de hosting maliyeti vardır ve bir web projesinde hosting maliyetleriniz için kullanacağınız bütçeyi belirlerken dikkat etmeniz gereken başlıca unsurlar vardır.

Şenol BASIK
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı
Twitter: /senolbsk
senol.basik@natro.com

Bir web projesine başlarken ilgili projenin birçok maliyeti olacaktır. Bu
maliyetlerin iyi hesaplanması ve bunun sonucunda belli bir bütçe ayrılması
gerekmektedir. Projenin yazılım, reklam, site tasarımı, vb. maliyetleri olduğu
gibi bir de hosting maliyeti vardır. Hosting veya barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet
kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda barındırılmasıdır. Web
projesinde hosting maliyetleriniz için kullanacağınız bütçeyi belirlerken
dikkat etmeniz gereken başlıca unsurlar vardır.

1-Sitenin Yazılımsal Altyapısı
Yapılacak olan web projesinin belli başlı temel bilgilerle hazırlanmış basit
bir tanıtım sayfası mı yoksa haber portalı, e-ticaret sitesi gibi sürekli güncellenen bir sayfamı olacağına göre hosting maliyetleri değişecektir. Yapılacak
olan proje statik (sabit) bir web sayfası ise bu projenin hazırlanmasında web
hosting için yüksek bütçeler ayırmamıza gerek duyulmamaktadır. Sebebi
ise kullanılacak sabit bir taslak ile birkaç sayfadan oluşan basit bir proje
olmasıdır.
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Bu gibi projelere şirketlere ait temel düzeyde bilgilerin yer aldığı tanıtım sayfalarını ya da
kişisel blogları örnek verebiliriz. Şirket tanıtımı
için hazırlanan web sayfalarında şirket hakkında
kısa bilgiler, iletişim adresleri, şirketin ürünleri
hakkındaki bilgiler vb. yer almaktadır. Bu gibi web
sayfaları resim, dosya, video gibi içeriklerle çok sık
güncellenmeyeceği için hostingde yüksek bütçeler
ayırmak gerekmeyebilir.
Projemiz dinamik (değişken) bir sayfa ise sürekli
veri ve içerik girişi olacağı için siteniz gün geçtikçe
daha fazla disk alanı ve trafiğe ihtiyaç duyacaktır. Bu sebeple hosting bütçesi statik bir projeye
ayırdığımız bütçenin biraz daha fazlasına ihtiyaç
duyulacaktır. Dinamik sitelere e-ticaret siteleri,
haber portalları, video siteleri, sosyal paylaşım sitelerini örnek verebiliriz. Projelerimiz bahsettiğimiz
sitelerden biriyse ilerleyen zamanlarda kullanmış
olduğumuz paylaşımlı web hosting hizmeti de ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak ve yetersiz kalacaktır.
Bu durumlarda ise hosting hizmeti haricinde kendinize ait VPS ya da sunucuya geçiş yapabilirsiniz.

2-Hosting Platform Tercihi
Web projenizin yazılımı bittikten sonra projeye uygun web hosting platform seçiminizi doğru
şekilde yapmanız gerekmektedir. Projeniz PHP
tabanlı ise Linux, ASP.NET tabanlı ise Windows
hosting tercih etmeniz gerekmektedir. Günümüzde gerekli konfigürasyonlar yapılarak Windows
sunucular üzerinde PHP yazılımlar çalıştırmak
mümkündür ancak önerim proje PHP yazılımı ile
kodlandıysa tercihiniz daha stabil çalışan Linux
platformu olmalıdır. Linux açık kaynaklı kodlu bir
işletim sistemi olduğu için lisans maliyeti gerektirmez ve Linux hosting hizmetleri Windows hosting
hizmetlerine göre daha az maliyetlidir. Windows
hosting hizmetinin genel anlamda ücret farkının
oluşması kullanılan lisans bedelleri ile doğru orantılıdır. Günümüzde bazı firmalar (Örneğin; Natro)
Windows ve Linux platformunu bir arada kullanabileceğiniz hosting paketlerini ücret farkı gözetmeksizin sunabilmektedir.

3- Öngörülen Ziyaretçi Trafiği
Birçok web sayfası paylaşımlı hosting üzerinde
barınmaktadır. Paylaşımlı hosting, aynı sunucu üzerinde birden fazla sitenin belirli kaynaklar dâhilinde
çalışmasıdır. Bu kaynaklar aynı anda işlemci ve RAM
kullanımının %25’i civarında ölçeklendirilebilmektedir. Sitenize gelen ziyaretçiler aşırı kaynak kullanımına yol açarsa web siteniz geç yanıt verecek buna
bağlı olarak sitenizi ziyaret eden kullanıcılar web sayfanızdan verim alamayarak erken terk edeceklerdir.
Başlayacağınız web projesinin kısa vadede yapacağınız çeşitli çalışmalarla fazla trafik almayacağını
öngörüyorsanız disk alanı ve trafiği limitli hosting
paketleri tercih edilebilir. Ancak öngörülen trafik
yapılacak çeşitli tanıtım çalışmalarıyla fazla ziyaretçi
alacaksa limitsiz hosting paketleri hatta yönetimi
konusunda bilgi sahibiyseniz kiralık sunucu tercih
edilebilir. Bu tercih size hosting kaynaklarını ölçeklendirmede yararlı olacaktır.

4- Reklam Tanıtım Çalışmaları
Aktif hale getirilen web projeleri elbette ki
reklam ve tanıtım çalışmalarına ihtiyaç duyacaktır.
Bu reklam ve tanıtım çalışmaları sitenize belirli bir
ziyaretçi trafiği getireceğini düşünüyorsanız hosting
kaynaklarınızı da bu ölçekte tercih etmeniz gerekmektedir. Sitenize gelen ziyaretçi trafiği ne kadar artarsa hosting maliyetleriniz de aynı doğrultuda artış
gösterecektir. Siteniz için uygulayacağınız reklam ve
tanıtım faaliyetleri sonucunda hosting hizmetiniz gelen ziyaretçileri karşılayamazsa, siteniz geç açılacak
ya da görüntülenemeyecektir ve bunun sonunda
reklam bütçenizi verimsiz kullanmış olacaksınız.
Sonuç olarak hosting yönetiminde bütçe yönetimi önemli bir konu olup bu konu hakkında isabetli
öngörülere sahip olmak için araştırma yapmakta
fayda vardır. Başlangıçta belirleyeceğimiz maliyetler
için oluşturulan bütçeyi en verimli şekilde kullanmak
web projenizi de başarılı kılacak faktörlerden biri
olacaktır.
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WEB HOSTING YÖNETİMİNDE

CPANEL AVANTAJLARI NELERDİR?
Hosting yönetiminin daha kolay sağlanabilmesi için
bu amaçla yazılmış olan kontrol panel yazılımları
bulunmaktadır. cPanel bu kontrol panellerinin başında gereln bir hosting yönetim panelidir.

Kerem EMİRHAN
Natro Web Hosting
2.Seviye Sunucu
Destek Uzmanı
Twitter: /kemirhan88

kerem.emirhan@natro.com

Hosting Yönetimi, kendi içerisinde uzmanlaşması gereken bir alandır.
Hosting satın alan kullanıcıların yüksek bir çoğunluğu sunucu yönetimi
konusunda bilgi sahibi olmadıklarından dolayı hosting satın alarak sunucu
yönetimini uzman kişilere bırakır ve sadece web sitesini yayınlamak için gerekli dosyaları hosting alanına göndererek web sitesinin çalışmasını sağlar.
Hosting yönetiminin daha kolay sağlanabilmesi için bu amaçla yazılan
yönetim panel yazılımları bulunmaktadır. cPanel bu panellerin en başında
gelen bir web hosting yönetim panelidir. Hosting yönetimi ile ilgili birçok
konuda kolaylık sağlamakta olup son kullanıcının üzerindeki yükü yüksek
oranda alarak daha kolay ve pratik hosting yönetim çözümleri sunmaktadır.
Bu yazımda cPanel’in hosting yönetimi ve sağlayacağı avantajlar konusunda
bilgi vereceğim.
Kullanım olarak çok basit bir ara yüzü bulunan cPanel’de tüm işlemlerinizi tek ekran üzerinden yapabilmektesiniz. Bu panelde e-maillerinizi kontrol
edebilir, ftp üzerinden dosya kopyalayabilir, MYSQL veritabanı oluşturup
yönetebilir ve log dosyalarınızı kontrol etmek gibi birçok işlemi yapabilmektesiniz. Panel kullanmadığınızı varsayarsak bu işlemlerin hepsini ayrı
ara yüz ya da programlar vasıtasıyla yapacak olup bu işlemde size yüksek
oranda vakit kaybına sebep olacaktır.
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Sunucu üzerinde ekstra pluginler kurularak
cPanel üzerine ekstra özellikler ekleme şansına
da sahipsiniz. Örneğin; softaculous ya da installatron gibi yazılımları sunucunuza kurarak cPanel
üzerinden hazır yazılımların (wordpress, joomla
vb.) kurulum işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirirsiniz. Bu işlem sayesinden hosting yönetimini
ve hazır yazılımların kurulumu konusunda bilgi
sahibi olmayanlar dahi hosting yönetimi yaparak
hazır yazılımlarını kurulumunu gerçekleştirebilir. Bu
özellik size çok fazla bilgi sahibi olmadan web sitesi
sahibi olma imkânı sunmaktadır.
E-ticaret ya da özel verilerin bulunduğu web
siteler SSL tanımlaması gerekmektedir. SSL, web
sitesindeki verilerin güvenli bir şekilde şifrelenerek
karşı tarafa ulaşmasını sağlayan hizmettir. Genellikle e-ticaret sitelerinde sanal posların güvenli bir
şekilde kullanılabilmesi için bankalar SSL hizmetini
zorunlu kılmaktadır. cPanel üzerinde bulunan
menüler üzerinden SSL sertifikasının oluşturulması
için gerekli olan private key ve CSR kolay bir şekilde
oluşturulabilmektedir. CSR kodunuzu oluşturduktan sonra SSL sertifikanızı temin edip tekrar cPanel
üzerinden SSL kurulum işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
cPanel’in hosting yönetim bölümü haricinde
sunucu ara yüzünü yönetebileceğiniz WHM panel
bölümünden de bilgi vermek istiyorum. Hosting
yönetimi haricinde WHM panel üzerinden de sunucu yönetimi ile ilgili birçok işlemi tek panel üzerinden yapma imkânı bulabilmektesiniz. WHM paneli
ön plana çıkaran birkaç özellik;

Easy Apache Modülü
Bu modül üzerinde sunucunuz üzerindeki apache servisine istediğiniz gibi derleyebilmektesiniz.

Easy apache modülü sayesinde sunucu üzerinde
kurulan ekstra bileşenleri ya da PHP sürümlerini
WHM panel üzerinden basitçe kurup kaldırabilmekteyiz. Easy apache modülünün kullanımı ile ilgili
blog.natro.com sayfasında detaylı anlatım bölümü
bulunmaktadır.

İzlenebilir Servisler
WHM panel ara yüzü üzerinden Apache, MYSQL
ve e-mail gibi servisler basit bir şekilde izlenebilmektedir. Bu sayede servislerinizin daha stabil bir
şekilde çalışmasını sağlayıp, aşırı yoğunluk oluşması
durumunda ise anında müdahale şansı tarafınıza
sağlamaktadır. WHM panelde bulunan Apache
Status alanından hangi sitenize ne kadar istek geldiğini, hangi linklere istek geldiğiniz ve hangi IP’ler
üzerinden sitelerinize erişim sağlandığını anlık olarak
izleyebilmektesiniz. MySQLve e-mail servislerini
de WHM panelden izleyerek sunucunuzu kolay bir
şekilde takip edebilmektesiniz.

Basit ve Kolay Yönetilebilir Arayüz
Sunucunuz üzerinde düzenleme yapacağınız
işlemleri panel ara yüzünü kullanarak değişimi sağlayabilmektesiniz. PHP, mail vb. servisler üzerinde
yapacağınız sistemsel değişiklikleri panel üzerinden
yapılandırarak, kullanıcının sunucu yönetimi bilgisi
olmasa dahi sunucuyu basit anlamda yönetimini
sağlayabilecek duruma getirebilmektedir.
WHM/cPanel, yukarıda belirttiğim ana maddelerden dolayı kullanıcıya büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu kolaylıklar host ve sunucuyu basit bir şekilde
kullanım ve yönetim sağlamaktadır. Günümüz
teknoloji çağı olduğundan dolayı takip etmek bir
o kadar zor ve gelişmelerin hepsini takip etmek
imkansız denebilir. WHM/cPanel sistemi ise bu teknoloji detaylarını takip etmemize gerek bırakmadan
tarafımıza hızlı ve pratik çözümler sunmaktadır.
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KURUMSAL BLOG NEDİR?
Bir dönem çalışanlarının sosyal medya erişimini bilgi işlem
marifetiyle kısıtlayan işverenler şimdilerde çalışanlarını
sosyal medyada daha aktif hale getirmek için talep üstüne
talep e-postaları yazıyor...

Rıdvan ÖZDEMİR
Dijital İletişim Uzmanı
Twitter: /mridvano
ridvan.ozdemir@
iziletisim.com

İnternet teknolojilerinin kurumlar arasında yaygınlaşmasının ilk sonucu;
her firmanın bir internet sitesine sahip olma mecburiyetini doğurmasıydı.
İkinci sonucu ise sosyal medya oldu. Geleneksel anlayış birkaç yıl
dirense de artık insanlara söyleyecek bir şeyleri olan her firmanın sosyal
medya hesabı da olmak zorunda. Bir dönem çalışanlarının sosyal medya
erişimini bilgi işlem marifetiyle kısıtlayan işverenler şimdilerde çalışanlarını
sosyal medyada daha aktif hale getirmek için talep üstüne talep epostaları
yazıyor.
Üçüncü ve en son elzemimiz kurumsal blogdur. Peki nedir bu kurumsal
blog ve neden bir olmazsa olmaz haline dönüştü?
Önce istatistik konuşsun;

ABD’deki çevrimiçi alışveriş yapan müşterilerin %81’i markaların
kurumsal bloglarındaki tavsiyelerine güveniyorlar.

Müşterilerin %60’ı kuruma dair özel içerik okuduğunda, kuruma
olan ilgisinin arttığını belirtiyor.

İlginç içeriğe sahip kurumsal bloglar, sosyal medya hesaplarına da
takipçi kazandırıyor.
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Pazarlamacıların %68’i blog iletişimini bir
sonraki dönemde arttırmayı planlıyor.
Yazıyı sayılara boğmaya gerek kalmaksızın
sadece bu 4 madde bile kurumsal blog açmak için
yeterli gibi görünüyor. Şimdi de kurumsal blogun
özelliklerine göz atalım.

Daha samimi bir iletişim kanalıdır
Kurum kelimesi, hem anlamı hem de pratik
hayatımızdaki yansımaları nedeniyle pek de sıcak
olmayan bir kavram. Kurumsal bloglar da tam olarak bu soruna çözüm getirmek ve marka kişiliğine
pozitif katkıda bulunmak için kullanılan iletişim
kanallarıdır.
Kurumsal blog, muhataplarınızla daha samimi
bir iletişim kurmanıza yardımcı olur. Kurumla ilgili
basın bültenlerinizde paylaşamayacağınız birçok
bilgiyi kurumsal blogunuz aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Örneğin kurumun geliştirdiği önemli bir
ürünün, geliştirme takımını, ürünün geliştirme
sürecini ayrıntılı olarak basın bülteninde paylaşamazsınız, fakat kurumsal blogda bu tip içerikler
oldukça sıcak karşılanmaktadır.

Kurumunuzu şeffaflaştırır
Kurum ile ilgili bilgilere müşteri ve iş ortaklarının
birinci elden ulaşmasını sağlar. Aracısız bir iletişim
kanalıdır. Müşteriler ve potansiyel çalışanlar tarafından merak edilen tüm konuların paylaşılabileceği bir ortamdır, bu yolla kurumun şeffaflaşmasına da önemli katkılar sağlar.

Kurumsal gazeteciliktir
Gazeteciliğin en temel işlevi halka ihtiyacı

olan haberleri sağlamaktır. Bu bağlamda kurumsal
bloglarınızda müşteri ve paydaşlarınızın öğrenmelerini istediğiniz bilgileri ileterek ve içerik geliştirerek
kurumsal gazetecilik de yapabilirsiniz. Kurumların
kendi iş kollarında geliştirdikleri içerikler, sahip
oldukları know-how (iş ve yapış tecrübesi) nedeniyle
oldukça değerlidir.

Tüm sosyal medya hesaplarınızı entegre
eder
Kurumsal bloglar diğer tüm sosyal medya hesaplarınıza içerik sağladığı gibi tüm hesapların tek
kanal eksenin birleşmesini de sağlar. Yükleyeceğiniz
bir yönetici röportajı ile Youtube kanalınıza, yayınlayacağınız bir resim galerisi ile Instagram hesabınıza, finansal sonuçlarınızı açıkladığınız bir sunumla
Slideshare hesabınıza, blogda yer verdiğiniz içeriği
paylaşarak da Twitter, Facebook, Google+ ve Pinterest hesaplarınıza içerik sağlayabilirsiniz.

Çalışanları motive eder
Önemli bir iletişim kanalı olan kurumsal bloglara çalışanların da içerik üreterek katkı sağlamaları
şirket kültürüne bağlılıklarını arttıracak dahası şirket
kültürünün oluşumda aktif katılım göstermeye teşvik edecektir. Abraham Mashlow’un,
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’nde belirttiği “Kendini
Gerçekleştirme” aşamasına gelmiş bir çalışanın bu
yöndeki ihtiyacını da karşılayarak çalışan motivasyonunun artışına imkan sağlayacaktır.
Kurumsal blog kavramı nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap bu şekildedir. Kavramı farklı
yönleriyle incelemeye devam edeceğiz.
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Domain Endüstri Raporu 2014, Son Çeyrek Verileri!
Dünya üzerinde en çok tercih
edilen domain uzantıları olan;
.com ve .net gibi bir çok domain
uzantısının kayıt operatörü olan
Verisign çeyrekler bazında sunduğu
domain endüstri raporunun 2014

son çeyrek verilerini yayınladı.

134,0 milyon alan adından
oluşan ülke kodu (ccTLD) kayıtları
toplamı, çeyrekten çeyreğe
yüzde 1,5 ve yıldan yıla yüzde 8,7

oranında artış göstermiştir. Com
ve .net TLD’ler, 2014’ün dördüncü
çeyreğinde birleşik toplamı, alan
adı temelinde yaklaşık 130,6 milyon

alan adı olan artışlı bir büyüme
yakalamıştır. Bu durum yıldan yıla
yüzde 2,7’lik bir artışı temsil ediyor

31 Aralık 2014 itibariyle, .com’da
kayıtlı olan adların tabanı 115,6
milyona ulaşırken, .net 15 milyona
ulaşmıştır. 2014’ün dördüncü
çeyreğinde 8,2 milyon yeni .com
ve .net kaydı yapıldı. 2013’ün
dördüncü çeyreğinde, yeni .com ve
.net kaydı 8,2 milyona ulaştı. Bölge

boyutuna göre en büyük TLD’lerin
sıralaması üçüncü çeyreğe kıyasla
biraz değişiklik gösterdi. Daha
önce onuncu en büyük TLD olan
.nl (Hollanda) bir sıra yükselerek
dokuzuncu sıraya çıkarken .info bir
basamak düşerek onuncu sıraya
geriledi. İlk 10’daki diğer tüm TLD’ler

sıralamalarını korudu.
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2014’ün dördüncü çeyreği, tüm
üst düzey alan adlarında (TLD’ler)
temel olarak 288 milyon alan adı
kaydı, dört milyon alan adı artışı ve

2014’ün üçüncü çeyreğine kıyasla
yüzde 1,3 değer artışıyla kapandı.
Kayıtlar yılda yıla 16,9 milyon,
yani yüzde 6,2 oranında artış
göstermiştir.

Bölge boyutuna göre sıradaki
en büyük TLD’ler şunlardır: .com,
.tk (Tokelau), .de (Almanya), .net, .cn
(Çin), .uk (Birleşik Krallık), .org, .ru
(Rusya Federasyonu), .nl (Hollanda)
ve .info.

Yukarıdaki tablo, 31 Aralık
2014’ten itibaren sınıflandırmayı
göz önünde bulundurarak, gTLD
olarak pazarlanan hem gTLD hem
de ccTLD’leri bölge boyutuna göre

sıralar. gTLD olarak pazarlanan
bölge boyutuna göre en büyük 10
gTLD ve ccTLD 31 Aralık 2014’ten
itibaren .com, .tk, .net, .org, .info,
.biz, .co, .mobi, .me ve .tv olmuştur.

Bunlar, 180,6 milyon alan adı
kaydına, yani toplamda dünya
çapındaki alan adı kayıtlarının
%62,8’ine karşılık gelmektedir.

2014’ün dördüncü çeyreğinin
sonunda, 65 tanesi, 2014’ün
dördüncü çeyreği boyunca olmak
üzere 478 yeni gTLD piyasaya
çıktı. Yeni gTLD sayısı toplamda 3,6
milyona, yani toplam gTLD kaydı
sayısının yüzde 2,3’üne ulaştı.

Yukarıdaki tabloda, çeyrek
boyunca 60 günlük Genel
Kullanılabilirliğe (GA) ulaşan yeni
gTLD’lerin ilk 60 günlük kayıt
hacmi sıralaması gösterilmektedir.
2014’ün dördüncü çeyreğinde 78
adet yeni gTLD, 60 Günlük Genel
Kullanılabilirliğe ulaştı.

Bunlar içerisinde, bölge
boyutuna göre hesaplanan en
büyük 10 yeni gTLD şunlar oldu:
.nyc, .london, .公司 (xn--55qx5d)
(Çince “şirket”), .网络 (xn--io0a7i)
(Çince “ağ”), .rocks, .website,
.bayern, .koeln, .hamburg ve .audio.
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CO-LOCATION İLE ALTYAPI MALİYETLERİND
Veri merkezleri, işletmelere ait kritik bilgilerin yönetildiği; depolama, yedekleme ünitelerinin
barındırıldığı, uygulama ve sistem sunucularını, ağ
katmanlarını bulunduran özel tasarlanmış alanlardır.
Sektörün önemli markalarından Radore’nin Genel
Müdürü Zeki Kubilay AKYOL ile veri merkezlerinin
sağladığı hizmetlerden biri olan Co-Location hakkında konuştuk. Sn. Akyol, “Kurumların hizmet kalitelerini yükseltmek için kıyasıya yarıştığı günümüz iş
dünyasında Co-Location hizmeti, enerji tüketiminden, iklimlendirmeden ve teknik personel maliyetinden tasarruf ettirerek güvenli ve profesyonel bir
hizmet alınmasına olanak tanıyor.” diyor ve bizlerle
önemli bilgiler paylaşıyor:

Nedir bu Co-Location?
Sunucu barındırma yani Co-Location, size ait sunucu ya da sunucuları özel veri merkezlerinde yüksek
hızda internet bağlantısı ve profesyonel koşullarla
barındırma hizmeti. Bu hizmet sunucunuz için gerekli olan fiziksel güvenlik, internet bağlantısı, kesintisiz
enerji ve iklimlendirme sistemlerini kapsıyor.
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Peki, Co-Location kimler için uygundur?
Sistem odası, şirketlerin en kritik noktası. Veriler
kıymetli. Peki ya verilerin saklandığı alanlar?
Burada çıkabilecek en ufak bir aksaklık, şirketi içinden çıkılması güç durumlara sokabilir. Bu nedenle
birçok firma bu riski almak yerine, sistem odalarından veri merkezlerine geçiş yapmayı tercih ediyor.
Böylelikle hem maliyetten tasarruf ediyor hem de
artan kaynak ihtiyacını veri merkezleri ile daha iyi
yönetebilir hale geliyor.

Co-Location, özellikle altyapı giderlerini “outsource”
etmek isteyen firmalar ya da kişiler tarafından tercih
ediliyor. “Donanıma ve yazılıma ben karar vermeliyim, kimse ile verilerimi paylaşamam” diyen kişiler
için Co-Location hizmeti en uygun çözüm.
Bu hizmet ile firmalar sunucu yönetimini istedikleri
şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bu konuda bilhassa
bazı noktaların altını çizmekte fayda görüyorum.

RADORE ÖZEL SÖYLEŞİ

ZEKİ KUBİLAY AKYOL

DEN KURTULUN!
Co-Location hizmetinde olası donanım arızaları
veri merkezlerinin sorumluluğunda olmaz. Veri
merkezinde barındırılan sunucu ya da sunucular
Co-location müşterisine ait olduğu için cihazların
donanımına (İşlemci, RAM, Hard disk) müşteri harici
kimse tarafından müdahale edilemez. Ancak sunucularını bizden kiralayan müşterilerimiz için özellikle
donanım konusunda destek ve garanti kapsamında
geniş çaplı hizmet verebiliyoruz.
Özetle, kurumların hizmet kalitelerini yükseltmek için kıyasıya yarıştığı günümüz iş dünyasında
Co-Location hizmeti, enerji tüketiminden, iklimlendirmeden ve teknik personel maliyetinden tasarruf
ettirerek güvenli ve profesyonel bir hizmet alınmasına olanak tanıyor.
Co-Location’da müşteri ihtiyaçlarına göre her
büyüklükte kabin (Çeyrek, Yarım, Tam) ve kafes kiralama hizmetleri bulunuyor.
Sunucu barındırma ihtiyaçlarına göre özel olarak
yapılandırılmış veri merkezleri, alanları ve özel kabin

tasarımları ile sunucu ve network donanımına ev sahipliği yapabilir. Bu hizmetlerden kısaca bahsetmek
gerekirse;
Kafes kiralama hizmetinde, kabin sayısı birden
fazla ve yüksek güvenlik ihtiyacı olan projelerde
müşteriye özel alan sunuyoruz. Bu hizmette, kiralanan kabinler profesyonel bir altyapıda modüler
kafes sistemiyle özel olarak çevriliyor ve yalnızca
müşterinin giriş çıkışına olanak sağlayacak şekilde
kartlı, parmak izi okuyuculu ve şifreli güvenlik donanımları ile koruma altına alınıyor. Kiraladığı kafese
erişmek isteyen müşteriler, güvenlik noktalarından
geçtikten sonra, sadece kendi yetkilendirildikleri
alana ulaşarak tüm çalışmalarını yapabiliyor.
Kabin kiralama servislerinde de yine ihtiyaç ve
kapasiteye bağlı olarak özel tasarımlı olarak ayrıştırılmış, güvenlikli (şifreli ve anahtarlı) kabinler mevcut.
Sunucu barındırma için kullanılan kabinlerin ikinci
enerji kaynağı ile yedeklenmesi sürdürülebilirlik
açısından çok önemli. Ayrıca opsiyonel olarak yedek
internet erişimi için ikinci uplink de bağlanabiliyor.
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Bu tip Co-Location hizmetlerini ise yüksek
miktarda sunucu barındıracak firmalar/kişiler için
öneriyoruz.

Co-Location hizmeti alacakların bilmesi
ve dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
Veri merkezi seçimindeki öncelikli kriter güvenilirlik olmalı. Veri merkezinin altyapısı (enerji, iklimlendirme, internet ve güvenlik) ve yedekliliği konusunda
temel standartları eksiksiz ve sürdürülebilir şekilde
sağlaması, profesyonel bir hizmet sunabilmesi gerekiyor. Firmanın müşterilerine profesyonel hizmet
sağlaması için çalışanların bilgi düzeyleri de önemli
tabi ki. Şirketin finansal gücü, sektör birikimi, insan
kaynakları ve işine yaptığı yatırım da güven endeksini destekleyici hayati kriterler. Şirketler veri merkezi
seçiminden önce veri merkezinde barındıracakları
proje/işleri ile ilgili risk analizini ortaya koymalı, sonrasında proje/işleri ile ilgili risk analiziyle örtüşecek
ve optimum faydayı sağlayacak veri merkezi seçimini
yapmalı.

ve Grid Telekom’un fiber altyapılarına doğrudan
bağlı ve İstanbul’un merkezinde ulaşımın en kolay
sağlandığı Metrocity AVM’de müşterilerine hizmet
veriyor.

Sistem odalarınızı veri merkezine
taşımanız için 7 neden

• Yüksek oranda uptime garantisi
• 7 gün 24 saat kesintisiz enerji, ve-

rimli iklimlendirme, hızlı internet, fiziksel ve dijital güvenlik

• İnsan kaynağı açısından tasarruf
• Donanım yatırımına gerek kalma-

dan ekonomik altyapı

• İhtiyaçlarınıza uygun esnek altyapı

çözümleri
Co-Location hizmeti alacak kişiler ya da firmalara ait projelerde kullanılacak altyapı kaynaklarının
sağlıklı bir şekilde belirlenmesi de uzun vadede
önem arz edecek kritik bir nokta. Bu hizmetin kullanacağı altyapı kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre proje yöneticilerimiz ve sistem mühendislerimiz tarafından analiz edilip en uygun çözüm
önerileri de sunulabiliyor.
Son olarak dikkat edilmesi gereken konu ise
veri merkezinin bulunduğu lokasyon. Co-Location
hizmeti alınan lokasyon uzak ise sunucuya fiziksel
erişim zor olabilir. Herhangi bir donanım arızası
durumunda müşterilerin sunucuya acil müdahale
etmesi gerektiğinden, veri merkezinin lokasyonunun
kolay ulaşılabilir olması büyük avantaj sağlar. Bu da
veri merkezlerinin lokasyonunun müşteri açısından
ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Radore, bulunduğu lokasyonda Türk Telekom,
Turk Telekom International, Superonline, Vodafone
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• Yüksek performanslı, hızlı ve gü-

venli hizmet
• Veri merkezi personelinden 7 gün
24 saat profesyonel destek
Radore, konumu, alt yapısı, tecrübesi, yüksek
kapasitesi, sunduğu servisler ve benzersiz enerji
verimliliği ile Türkiye’nin en büyük özel veri merkezlerinden biri.2004 yılında kurulan Radore bugün, 60
kişiye yaklaşan ekibi ve 10.000 sunucu kapasiteli
toplamda 1.000 metrekarelik 3 veri merkezi salonuyla, 2.000’in üzerinde kişi ve kuruma veri merkezi
hizmetleri sunuyor.
100’ün üstünde Co-Location müşterisi bulunan Radore, müşterilerine Co-Location hizmetinin
yanında yönetim hizmetini de öneriyor. Bu hizmet ile
sunucunun yönetimi, bakımı, yedeklemesi vb. tüm
ihtiyaçları veri merkezi uzman personeli tarafından
karşılanabiliyor.
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ALAN ADI KİRALAMA NEDİR?
KİRALAMA YAPACAKLARA TAVSİYELER!
Alan adı kiralamanın en cazip yönü, yeni bir işe başlayacak
olan girişimcilerin, başlangıç maliyetlerini düşürerek risklerin azaltılması ve premium diye tabir edilen kaliteli isimlerle
projelerine başlayabilmeleridir.

Kübra Köseler
SARIGÖZ
Nokta Domains
Domain Name Specialist
Twitter: /kubbizm

1. Dünya’da kiralama ne zaman başladı?
2010 yılı sonuyla birlikle domain piyasasında talep artışı hızlandı. Bu da
sayısı kısıtlı olan alan adlarının fiyatının daha da atmasına sebep oldu. Bu
maliyeti karşılamakta güçlük çeken ama projelerine iyi domainlerle başlamak isteyen müşterilerimize yönelik bir fırsat arayışında olduğumuz bir
dönem, kiralama modelini geliştirdik. O dönemde Türkçe domainlere gelen
teklif artışı göz önünde bulundurarak modeli ilk Türkçe porföyümüz üzerinde denemek istedik. Anlaşma şartları, son kullanıcıların endişelerini giderecek hale geldikten sonra talep çok hızla artmaya başladı.

2. Kiralama’nın cazip tarafı nedir?
Kiralama’nın en cazip yönü, yeni bir işe başlayacak olan girişimcilerin,
başlangıç maliyetlerini düşürerek risklerini azaltması. Girişimciler projelerine premium diye tabir edilen kaliteli isimlerle başlayabilmek için yatırımcı ya
da destek aramak zorunda kalıyorlardı. Bu servis sayesinde ise daha makul
bütçelerle kendi projelerine başlayabilme olanakları oluyor.
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Son yıllarda doların da TL karşısındaki ciddi
yükselişi göz önüne alındığında, Türk iş adamları,
kiralama yöntemini daha risksiz buldular. Domaini
kiraladıklarında, projelerini bitirme kararı alırlarsa,
kira sözleşmesini fesh etme hakkına sahip olmaları
çok büyük bir avantaj. Bunun yanı sıra eski, SEO
değeri yüksek, akılda kalıcı bir marka adına ucuza
sahip oldukları için de diğer girişimlere göre bir
adım önde başlayabiliyorlar işlerine. Kiralama sürecinin bir diğer cazip noktası da ilerde almak isterseniz, domaini satın alacağınız bedeli daha kiralamaya
başlarken sözleşmede belirleyebiliyor olmanız. Bu
domaini kiralayan kişi için önemli bir güven unsurudur.

den devam edebiliyorsunuz. Kiralama süresince alan
adının DNS bilgileri müşterinin istediği adrese yönlendiriliyor ve bu şekilde alan adı kiracılar tarafından
kullanılmaya başlanıyor.

3. Alan adı kirada iken başkasına satılabilir mi?

•
Kira sözleşmesi imzalanırken, opsiyon fiyatını
(kiralama sonrası satın alma fiyatı) belirleme hakkı var
mı?

Bu durum aslında domaini kiralayan kişiden
kişiye değişiyor. Biz NoktaDomains.com olarak
kiralama anlaşmamızda belirtildiği gibi, bir girişimci
domaini kiraladığı takdirde, kira sözleşmesi bitene
ya da fesh edilene dek domaini satışa ve kiraya
kapatıyoruz. Bazı alan adı sahipleri ise böyle bir
güvence vermeyi tercih etmeyebilirler. Bu hususa
dikkat edilmeli.

4. Kiralama süreci nasıl işliyor?
Kiralama süreci NoktaDomains.com‘da tamamen
internet sitesi üzerinden yürütülmektedir. Kiralamaya açık alan adlarının yanlarında kira fiyatları bulunmaktadır. Kiralanması istenen alan adını dilerseniz
satın alma fiyatına daha alan adını ilk kiralarken
karar verebiliyorsunuz ya da direk kira fiyatı üzerin-

5. Alan adı kiralayacak olanlara tavsiyeler
Alan adı kiralama yöntemini seçecek olan kullanıcılara öncelikli tavsiyemiz, daha sonra mağdur
olmamaları için kira sözleşmesini çok iyi okumaları.
Sözleşmenin özellikle şu maddelerine dikkat edilmesi
gerekiyor.
•
yor?

•
mi?

Kira sözleşmesi hangi şartlarda fesh edilebili-

Yıllık kira ve opsiyon fiyat artış oranları belli

•
Alan adı kiradayken başka birine satışı
mümkün mü?
•
Alan adı minimum ve maksimum ne kadar
süreyle kiralanabiliyor?
Bu soruların cevabını açık ve net bir şekilde alıyor
olmanız projenizin geleceğinde önem arz etmektedir. Eminim gelecek günlerde Dünya’da olduğu gibi
Türkiye’de de kiralama modeli giderek daha fazla
talep görmeye başlayacak. Alan adı kiralamayla alakalı
bilmek ve sormak istediğiniz her şey için bizimle
dilediğiniz zaman NoktaDomains.com ile iletişime
geçebilirsiniz.
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VERİ YEDEKLEME GEREKLİ Mİ?
YEDEKLEME TÜRLERİ VE ÖNEMİ NEDİR?
Sistem üzerinde herhangi bir problem ile karşılaşıldığında
bu sorun zaman, para ve iş gücü gibi çeşitli ve bir çok kayba
sebep olabilmektedir. Bu aşamada veri yedeklemenin önemi karşımıza çıkıyor.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı
Twitter: /muratuzcom

murat.uz@natro.com

Backup (Yedekleme) Nedir?
Yedekleme genel anlamıyla bilgisayar sisteminizi işlevsel kılan temel
birimlerin, üzerinde çalışan yazılımların ve depolanan verilerin, arıza, hata
ve hasar durumlarında çalışmaların kesintiye uğramaması için veya geri
dönülemez biçimde kaybolmasını engellemek amacıyla birden fazla kopya
halinde bulundurulmasını sağlayan dosyalar bütününe verilen addır.

Veri yedekleme gerçekten gerekli mi? Önemi nedir?
Günümüzde sisteme dayalı birçok işlem yapıyoruz. Bu tabletimizde,
telefonumuzda ve bilgisayarımızda kısaca internete bağlı olduğumuz her
cihaz üzerinde mutlaka bir veri alıp, gönderiyor sürekli cihaz üzerinden bir
iletişim sağlıyoruz. Bu da birçok veri alışverişinde kullanılan cihaz her ne
olursa olsun ufak ve büyük veri alışverişleri kullanılan cihaz üzerinde bir
sıkıntı oluşması durumunda eğer veri yedeği yok ise büyük problemleri de
doğurabilmektedir. Var olan bu kopya, çalışan sistemi eski sorunsuz haline
döndürmek için çalışma sırasında doğabilecek sorunlarda çalışmayı kurtarmak için kullanılmaktadır.
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Bu sebepten dolayı sistem üzerinde problemlerle karşılaşıldığında bu sorun zaman, para ve iş gücü
gibi birçok kayba neden olmaktadır. Bundan dolayı
veri yedekleme işleminin önemi burada devreye
giriyor. Belirli aralıklarla veri yedeklemesi yapmak
hem iş gücünün azalmasında hem de problem anında hızlı müdahale için önemli rol oynuyor. Düzenli
olarak yedeklemek çok önemlidir. Fiziksel dünyaya
ait herhangi bir şey, yedeklerde yakında veya ileri bir
tarihte hata verebilirler. İyi bir yedekleme yapmanın
parçası da yedeklerin çalışmasından emin olmaktan
geçiyor.

Yedekleme Türleri Nelerdir?
Kopya Yedekleme: Sunucu üzerinden alınan
seçmiş olduğunuz tüm dosyalarınıza ait yedekleriniz kopya yedekleme olarak adlandırılmaktadır.
Ancak bu yapılan işlem her dosyanızın yedeklendiği
anlamına gelmemektedir. Dosyaları tek tek kontrol
ederek yedekleme işlemini manuel olarak yapanlar için biraz zahmetli ama sağlam bir yedekleme
olacaktır.
Günlük Yedekleme: Aşırı olarak kullandığınız sunucunuz üzerinde verilerinizin önemi her geçen gün
için değerli ise günlük yedekleme yaparak verilerinizi
güvenlik altına almanız çok daha iyi olacaktır. Günlük yedekleme, günlük yedeklemenin yapıldığı gün

değiştirilen tüm seçili dosyaları kapsamaktadır.
Farkları Yedekleme: Bu yedekleme türü en son
normal ya da artan yedeklemeden sonra oluşturulan
veya değiştirilen tüm veri dosyalarınızı kapsamaktadır. Normal ve farklı yedeklemenin bir birleşimi
uygulanıyorsa dosya ve klasörlerin geri yüklenmesi
için en son normal ve en son farklı yedekler hazır olarak bulundurulması verilerinizin güvenliği için oldukça
önem taşımaktadır.
Artımlı Yedekleme: Artan yedekleme yalnızca
normal veya artan yedeklemeden sonra oluşturulan
veya değiştirilen dosyalarınızın yedeklendiği dosya
türüdür.
Normal Yedekleme: Bu yedekleme türü seçmiş olduğunuz tüm dosyalarınızı manuel olarak yedek alma
işlemi anlamına gelmektedir. Normal yedekleme
üzerine yedekleme kümesi çeşitli disklere ve teyplere depolanabileceğinden dosyaları kurtarmak zor
ve zaman alabilmektedir. Eğer verileriniz normal ve
farklı yedekleme bileşenlerini kullanarak yedekleme
yapıyor ve özellikle verileriniz sık sık değişiyor ise bu
yedekleme çok daha zaman alacak bir işlem olmaktadır. Ama yedekleme kümesi genellikle yalnızca birkaç
disk ve teybe depolanacağından var olan verilerinizi
geri yüklemek daha kolay olacaktır.

35

Kaybolan Verinizi Kurtarmanın Adımları
Nelerdir?

Yedekleme Yapmak İçin Nelere İhtiyaç
Duyulmaktadır?

Kaybolan bir verinizi geri getirme şansınız tam
olarak % 100 mümkün olmasa da en azından bir
kısmını geri getirme şansınız vardır. Bunun için farklı
yazılımlar kullanılarak denemeler yapılması gerekebilir. Verilerinizi kaybetmemek ve olası herhangi bir
problem yaşamamanız için izleyebileceğiniz 3 adım
bulunmakta.

Sağlıklı bir yedekleme işlemi yapılarak, çeşitli
elemanların doğru bir biçimde seçilmesi ve bir arada
uyumlu olarak çalışır hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu işlemi yapabileceğimiz unsurları ise şu şekilde
sıralayabiliriz.

• Yedekleme: Güvenilir bir kurtarmanın en
önemli adımı diyebiliriz. Aktif bir şekilde kayıp yaşamadan gerçekleştirilmeli ve düzenli olarak belirli
aralıklarda yedekleme yapılmalıdır.
• Doğrulama: Kayıp yaşamadan önce, yedeklemiş
olduğunuz verinin hatasız olduğunun kontrol edilme
aşamasıdır. Önemli bir veri kurtarma adımı olmakla
birlikte bazı zorluklar ve zaman kullanımını azaltma
adına bu işlem kimi zaman kullanıcılar tarafından ihmal edilmektedir. Sorunlarınız büyüyüp sizi yormaması adına verilerinizin hatasız olarak yedeklendiğinin kontrolünü yaparak işlem yapmanız çok daha
yararlı olacaktır.
• Kurtarma: Herhangi veri kaybı yaşadığınız bir
durumda yedeklenen sistemin çalışır hale getirilme
işlemini kapsamaktadır.
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• Kaynak: Sistem üzerinde yedekleme yapılacak
verinin, normal işlem sırasında tutulduğu ortam,
yedekleme sistemi için kaynak oluşturacak bir ortam
olarak nitelendirilmektedir.
• Yedekleme Donanımı: Aktif olarak çalışan sisteminize ait veri kopyalarınızı oluşturmak üzere
kullanılacak donanım bu başlıkta seçilmesi gerekmektedir. Standart depolama cihazları dışında, özel amaçlı
olarak da yedekleme donanımları kullanılabilmektedir.
• Yedekleme Yazılımı: Sistemde çalışan tüm verilerinizin yedeğini almak istediğinizde buna bağlı bir
yedekleme yazılımınızın da bir o kadar iyi olmasında
fayda var. Yedekleme işlemini yürütmek üzere, yedekleme ve kurtartma işlemleriniz bir arada yapmayı
sağlayan yazılımlar yedekleme sistemleri üzerinde
aktif olarak kullanılmaktadır. Özel bir kullanım sağlayarak sunucu ya da sisteminiz üzerinde birden fazla
yazılımı bir arada kullanarak daha sağlam bir yedekleme işlemi de yapabilirsiniz.

Yedekleme Yapacağınız Donanımlar, Aygıtlar Nelerdir?
Yedekleriniz hazır peki bunları sağlam bir şekilde nerede depolayacaksınız. Size uygun olan donanım ya
da aygıtı belirleyerek belirtilen aygıtlardan herhangi
birini tercih ederek yedeklerinizi saklayabilirsiniz.
Yedekleme yapabileceğiniz aygıtlar ise şu şekilde,;
Sabit Disk, Yedek sabit disk, RAID sabit disk, CDR, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Harici Sabit disk, USB
bellek, Ağa bağlı depolama çözümleri.

Yedekleme Üzerindeki Yöntemler Nelerdir?
Aktif sisteminiz üzerindeki yedekleme yazılımı ya
da yazılımları, farklı yöntemlerle yedekleme imkanı
sunabilmektedir. Yaygın olarak bilinen 3 çeşit yedekleme yöntemi bulunmaktadır.
•
Tam Yedekleme: Bu yedekleme türü sistem
üzerindeki tüm dosyaları kapsayarak baz alınan
yedekleme türüdür. En güvenilir yöntem olan tam
yedekleme, zaman ve kapasite ihtiyacı yüksek bir
yöntemdir. Diğer belirtmiş olduğumuz yedekleme
türleri üzerinden hiçbir işlem yapılmadan önce mutlaka en az bir kere tam yedek almanız tavsiyemizdir.
•

sadece son yedekten bu yana yedeklenmemiş olduğu
tespit edilen dosyaları kapsamaktadır. Kurtartma
sırasında ilk olarak tam yedek, daha sonra da tüm
adımlı yedekler kurtarılmalıdır.
• Fark Yedekleme: Yedekleme üzerindeki yöntemler içinde sonuncusu olan fark yedekleme ise en
son yapılan tam yedekten bu yana yedeklenmemiş
olduğu tespit edilen dosyaların yedeklendiği adımdır. Kurtarma sırasında ilk olarak tam yedek, sonra
fark yedeği kurtarılmalıdır. Kullanılan yedekleme
yazılımları, kaydedilen yedekleme işlemini istenen
aralıklarla tekrar edecek özelliklerde taşıyarak belirli
periyotlar da fark yedekleme işlemi yapabilmektedir.
Son olarak belirtmek gerekirse, ne olursa olsun
günlük hayatımızda alışkanlık haline getirdiğimiz görevlerimiz varsa, yedekleme işlemini de günlük bir görev
olarak nitelendirebiliriz.
Belirli periyotlarda kendinize bir takvim belirterek
ya da 3. Parti yazılımlar ile otomatik bir yedekleme
sistemi hazırlayarak sisteminizin yedeğini mutlaka
alın.
Böylece ileride yaşayacağınız problemlere karşı
şimdiden önleminizi almış olacaksınız.

Adımlı Yedekleme: Bu yedekleme türü ise
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Semalt - Rakip Analizi ve Anahtar Kelime Takibi

Semalt, bir piyasa izleme ve rakip analizi aracıdır. Sitenizi, sizinle aynı kategorideki diğer web siteleri ile
karşılaştırarak raporlar sunar. Mevcut pozüsyonunuzu ve anahtar kelime analizinizi öğrenebileceğiniz
sistem sizin;

•
•
•

Google web site sıralamanızı
En büyük rakiplerinizin kim olduklarını
Sosyal medya itibarinizin ne durumda olduğu

gibi bilgilere sahip olmanızı sağlar. Ücretsiz olarak sitenizi ekleyerek kullanmaya başlayabileceğiniz
Semalt, kısıtlı özellikler sunuyor ve ücretli paketleri tercih etmeniz halinde sunduğu seçenekleri arttırıyor.
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ShareButton - Sitenize Paylaşım Butonları Ekleyin

Günümüzde sosyal medya, web siteleri için önemli bir paylaşım ve trafik mecrası halinde geldi.
Büyük kitlelere ulaşabilme imkanı tanıyan sosyal medya site ve servisleri sayesinde, web sitenizde
ve blogunuzda yayınladığınız bir içeriği kısa süre içerisinde ücretsiz bir şekilde geniş kitleler ile
paylaşabiliyorsunuz.
İşte bu noktada ShareButton, web sitenize veya blog sitenize ekleyebileceğiniz sosyal medya
paylaşım butonları sunuyor. Gayet şık bir yapısı olan butonlar, web veya blog sitenizin sol tarafında alt
alta sıralanmış bir şekilde çıkıyor.
Servisi tamamen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
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WEB TASARIMINDA NEURO
MARKETING OPTİMİZASYONU
Beyin EEG, eye-tracking, yüz ifade tanımlama, nabız ölçümlerinin bir arada kullanıldığı NeuroWeb™ ile, web site analizleri ile ziyaretçilerin bilinçaltı içgörüleri elde edilmektedir.

Kılınç Orhan
ERDEMİR
Neuro Discover
Kurucu Ortak & CEO
kilinc@neurodiscover.com

Günümüzde pazarlama yöneticilerinin (ister profesyonel bir çalışan olsun
ister patron olsun) en önemli silahlarından biri elbette müşteri iç görüleridir. Bunun önemini her geçen gün artarak her sektörde hissetmeye başlıyoruz. Ancak son yıllara kadar bu iç görüleri anketler ve odak grupları gibi
sözlü beyana dayalı yöntemlerle elde etmeye çalışıyorduk. Oysa beynimizin
verdiği kararların %90’ı bilinçaltından geliyor ve bu yöntemler sadece kalan
%10’luk bilinç düzeyini ölçmeye yetiyor. Hal böyle olunca sözlü beyanlar ile
davranışlar arasındaki uçurum çok büyük oluyor. Bunun yanı sıra hiçbir geleneksel araştırma, elde ettiği sonuçlara “peki ama neden” cevabını veremiyor.
İşte bunu çözmek üzere son 30 yıldır nörobilim alanında tüketicilerin zihnindeki nedeni bulabilmek adına çok fazla çalışma yapılmaya başlandı. 2002
yılında ise Ale Smidts tarafından pazarlama alanındaki araştırmalara “Neuro
Marketing” (nöro pazarlama) adı verildi.
Nöro Pazarlama kavramı tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de son
yılların en çok konuşulan pazarlama trendlerinden biri haline geldi. Her ne
kadar şimdiye kadar Türkiye’deki nöro pazarlama araştırmaları klasik reklam
araştırmalarının ötesine geçememiş olsa da yeni araştırma şirketlerinin Türkiye pazarına girmesiyle bu durum hızla değişiyor ve gelişiyor.
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Neuro Discover olarak nöro pazarlama
araştırmaları alanında NeuroMedia™ reklam
araştırmalarının yanı sıra NeuroPolitics™ siyasal
bilinçaltı algı analizleri, NeuroSens™ ürün tat,
koku, ses deneyim testleri, NeuroPack™ ambalaj
farkındalık ve raf araştırmaları, NeuroShopper™
satış noktası analizleri, NeuroWeb™ web site
tasarım analizleri ve akademik özel alanlarda hizmet
vermekteyiz.
Web site analizleri aslında bu hizmetler arasında
en kapsamlı olanların başında gelmektedir. Beyin
EEG, eye-tracking, yüz ifade tanımlama, nabız
ölçümlerinin bir arada kullanıldığı NeuroWeb™
web site analizleri ile site ziyaretçilerinin bilinçaltı
içgörüleri elde edilmektedir.
Öncelikle her nöro pazarlama araştırmasında
olduğu üzere web site sahibinin, tasarımcısının
ve yazılımcısının nöro pazarlama araştırmalarının
çıktılarına ait optimizasyon önerilerini kendilerini
geliştirecekleri, doğru bildikleri yanlışları görecekleri
ve hatta doğru bildiklerini tasdikleyen bir yöntem
olduğunu bilerek bakmaları gerekmektedir. Çünkü
buradan elde edilecek veriler ziyaretçilerin bilinçaltı
verilerine dayanan iç görüler olmakla birlikte
manipüle edilemeyecek bir hızda ölçümlenmektedir.

Web site analizleri öncelikle sitedeki ziyaretçilerin
ortalama ziyaret süresine göre kurgulanan bir
sistemle hazırlanmalıdır. Yani sitenizin ortalama
ziyaret süresi 3 dakika ise denekleri 30 dakika sitede
kalmaya zorlamanın bir anlamı yoktur. Bunun yanı
sıra deneklerin, sitenin ziyaretçi profiline uygun olarak
seçilmesi birinci derecede önem arz etmektedir. Bir
diğer husus ise sitedeki optimizasyona yönelik çeşitli
senaryolar üretilmesinden geçmektedir. Bu da yine
web site sahibinin ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde
araştırma firmasıyla paylaşmasında yatmaktadır.
Araştırma çıktılarına geçecek olursak eye-tracking
verileri ziyaretçilerin nereye bakıp nereye bakmadığını
belirlerken aynı anda beyin EEG ölçümlemesi ile
dikkat, algısal zorlanma, duygusal etki, motivasyon
(güdülenme, satın alma kararını en çok etkileyen
verilerden biridir), hafıza yüklemesi, sıkılma gibi veriler
elde edilmektedir. Öte yandan aynı esnada deneklerin
yüz ifadeleri kayıt edilerek Paul Ekman’ın oluşturduğu
FACS (Facial Action Coding System) metodolojisi ile
deneklerin eğlenme, öfke, hayal kırıklığı, şaşırma,
korku, üzüntü, iğrenme gibi duyguları ve nötr-pozitifnegatif ifadeleri de tanımlanmaktadır. Bu veriler bize
eye-tracking verisinin kesinlikle tek başına yeterli
olmadığını, bakılan noktalarda beyin aktivitesinin
izlenerek hangi duygu ve hislerin oluştuğunu da
görmemize imkan vermektedir.
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Örneğin “sitedeki bir görsel ya da banner’a bakış
oranı çok yüksek olabilir hatta sitede ilk dikkat çeken
unsur bile olabilir peki bu görsel olumlu duyguları mı
çağrıştırıyor yoksa ziyaretçileri siteden soğutacak bir
uyarıcı mı oluşturuyor?” sorusuna bu şekilde cevap
bulmak çok daha kolaylaşıyor.
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dayandığı için haliyle bütçe tahminleri çok yukarda
oluyor.

Bir alışveriş sitesiniz varsa neden üzerinde en çok
durduğunuz üründen ziyade başka bir ürün daha
fazla satışa dönüyor?

Oysa bu tip projeler tamamen müşteriye özel
hazırlanmakta olup standart bir bedel zikretmek
mümkün değil. Bütçeleri belirleyen en önemli kıstaslar
ise hedef kitle kırılımı, uyarıcı süresi ve proje tasarımı
oluyor. Buna göre en makul ölçülerde bütçeler
belirlenip veri toplama, analiz ve raporlama süreci
7-10 gün gibi kısa bir sürede tamamlanıyor.

Bunun cevabı ürünün fotoğrafında da olabilir
menüdeki yerleşiminde de başka bir sebepte de.
Bunu tespit edecek ve problemin adını koyacak en
etkili yöntem ise elbette nöro pazarlama teknikleri.

İster bir e-ticaret sitesi olsun ister içerik/haber
portalı, nöro pazarlama araştırmaları ziyaretçileriniz
kendilerinin bile farkında olmayabileceği bilinçaltı
tepkilerine dayanan optimizasyonlar sağlıyor.

Nöro pazarlama araştırmalarında en çok merak
edilen konulardan biri de elbette araştırma bütçesi
oluyor. Elde edeceğiniz veri, eşsiz ve başka bir
yöntemle elde edilemeyecek bir müşteri içgörüsüne

Bu şekilde kendini yapılandırmış web sitelerinin,
bu çalışmayı duyurarak elde edeceği basındaki reklam
eşdeğerliliği bile harcanan bütçelerin çok ötesinde
dönüşler sağlayabiliyor.
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E-TİCARET SİTELERİ İÇİN WEB
HOSTING SEÇİMİ VE ÖNEMİ
Bir e-ticaret sitesi kurmaya karar verdiğinizde dikkate
almanız gereken çeşitli konular vardır. Bunlardan ilki sitenizi
hangi platform üzerine kuracağınızdır. Diğer tercih yapmanız
gerekenler ise hosted veya self-hosted sistemleridir.

Ertuğrul HALİLZADE
HostAvrupa
CEO / Founder

Twitter: /ertugrulh
ertugrul@hostavrupa.net

Bir E-Ticaret sitesi kurmaya karar verdiğinizde dikkate almanız gereken
pek çok şey vardır. Bulmacanın en önemli parçalarından biriside e-ticaret sitenizi hangi platform üzerinde kurmaya başlayacağınızdır. Bu parçayı yerine
koyduktan sonra ana kategori olarak karşınıza iki farklı E-Ticaret sistemi çıkacaktır. Bunlar hosted ve self-hosted ‘dır. Hosted ’ın temel anlamı E-Ticaret
size bir paket olarak verilirken sitenize ait dosyalar ve veri tabanı E-Ticaret
yazılımına ait firmada barındırılır.
Self-hosted da ise size sitenizi kurabilmeniz için gerekli olan dosyaları
dosya olarak iletilir ve kendi hosting paketinizi satın almak zorunda kalırsınız.
Eğer hosted bir E-Ticaret sistemi kullanmaya karar verirseniz karar vermeniz gereken şeyler sadece disk alanı ve trafik miktarı olurken self-hosted bir
E-Ticaret sistemi kullanmaya karar vermeniz durumunda ise bu sefer ihtiyaçlarınızı tercih ettiğiniz sistemin gereksinimleri doğrultusunda belirleyerek
uygun bir hosting paketi seçmeniz gerekiyor.
Eğer hosted bir E-Ticaret sistemi kullanmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz sistemlerin başında ShopPHP, Ideasoft, PlatinMarket gelebilir.
Self-hosted sistem kullanmak isterseniz Opencart, Magento ve PrestaShop
gibi sistemler tercih edebileceğiniz sistemler arasındadır.
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Bunların yanında bugün birçok hosting firması
sadece hosting hesabı satın aldığınızda bile size
hazır kurulu E-ticaret hosting paketleri sunuyor. Bu
sayede yapmanız gereken tek şey sitenize ait bilgileri
ayarlamanız ve ürünlerinizi girerek satışa başlamak
oluyor.
Hosting seçerken göz önünde bulundurmanız
gereken en temel kavramlar sitenizin ihtiyacı olan
disk alanı, trafik miktarı, sitenizin ihtiyacı olan
yazılımsal bileşenlerdir. Bunların yanında en önemli
konu ise sitenizin barındığı sunucunun güvenliğidir.
Disk alanı : Sitenizin kullanacağı dosyaların
boyutunu tahmin ederek karar vermeniz
gereken bir konudur. Yüksek olması sadece
size maliyet getirirken düşük olması durumunda
sisteminizde oluşacak muhtemel hatalardan dolayı
sitenizin güvenirliği sarsılabilir ve müşterilerinizi
kaybedebilirsiniz.
Trafik miktarı : Sitenizin içeriğini ve hedeflediğiniz
ziyaretçi sayısını göz önünde bulundurarak karar
vermelisiniz. Disk alanı kadar buda önemli bir
konudur çünkü bir müşteriniz alışveriş yaparken
veya reklamlarınız gösterilirken sitenizin kapanması
ve ziyaretçilerinizin aniden “bandwidth limit
exceeded” Türkçe ifadeyle “trafik kotası aşıldı” gibi bir

mesajla karşılaşılması pek hoş olmayacaktır.
Gerekli yazılımsal bileşenler : Bunlar genellikle
kullanacağınız sistemin gereksinimler bölümünde
yazılı olarak gelmektedir. Eğer tercih etmek istediğiniz
hosting sağlayıcısının sitesinde bu bilgiler yoksa
hosting paketinizi satın almadan önce mutlaka
danışarak satın almalısınız. Aksi durumunda zaman ve
para kaybı yaşayabilirsiniz.
Güvenlik: En çok dikkat etmeniz gereken konu
ise seçeceğiniz hosting paketinin güvenliğidir. Bu
hem site sahibi olarak sizi hem de müşterilerinizi
ilgilendiren en çok dikkat etmeniz gereken konudur.
Hosting paketinizin SSL şifreleme (Secure Socket
Layer ) desteği olmasına dikkat etmelisiniz. Bu site
üzerinden alacağınız ödemelerin güvenli bir şekilde
yapılmasına olanak sağlayacaktır.
İhtiyaçlarımızı belirledik ve kendimize uygun bir
hosting özellik listesi çıkardık. Peki, hangi hosting
firmasını seçmemiz gerekiyor? Muhtemelen
gereksinimlerinizi karşılayacak onlarca hosting firması
iler kaşı karşıya kalırsınız. Burada dikkat etmeniz
gereken en temel konular ise sitelerinin açılma hızı ve
işler ters gittiğinde ne yapacağını bilen bir destek ekibi
bulabiliyor olmanızdır.
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SEO WEB HOSTING VE NİŞ

SİTELER İLE GELİRİNİZİ KATLAYIN!
Bir çok internet kullanıcısı çeşitli çalışmalarını ve işlemlerini
online olarak gerçekleştiriyor. Peki siz internetteki yoğun
rekabetten sıyrılarak niche sitelerle gelirinizi arttırmak ister
misiniz?

Mehmet TAHTA
Alastyr
Pazarlama Yöneticisi

Twitter: /mehmettahta
mehmet@alaystr.com

1991 Ağustos ayında 1 web sitesi ile başlayan internet serüveni, NetCraft
verilerine göre 2014 Eylül itibariyle 1 milyar web sitesini aştı. Bu inanılmaz
büyüme her türlü bilgiye istediğimiz zaman ulaşabilmemizi, sahip olduğumuz bilgiden ise kazanç elde edebilmemizi sağlıyor. Web sitelerindeki bu
artış beraberinde yoğun bir rekabeti de getiriyor. Yoğun rekabetten sıyrılıp
niche sitelerle gelirlerinizi arttırmak ister misiniz?
İnternet artık hayatımızın her noktasında yer alıyor. Acıkınca internetten
yemek sipariş ediyor, basit bir t-shirt almak için bile interneti kullanıyoruz.
Çünkü ürünler daha ucuz, çünkü daha çok çeşit var, çünkü zahmetsiz!
Birçok internet kullanıcısının çoğu işini internet üzerinden halletmeyi tercih ediyor oluşu, rekabetin de ciddi oranda artmasına sebep oluyor. Rekabetin artması ise insanların daha geniş kitleye ulaşması için yeni yollar üretmek
zorunda kalmasına yol açıyor.
ComScore verilerine göre, Google %98’lik bir kullanımla ilk sırada yer alıyor, ziyaretçilerin dağılımı ise aşağıdaki gibi. Bu ve benzer istatistikler doğru
alanı hedeflemenize olanak tanıyabilir.
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Grafik İstanbul’da düzenlenen Google Day
etkinliğinden alınmıştır.

Peki Nedir Bu Niche?
Niche, belirli bir pazarın içerisinde belirli bir
konuya odaklanmış olan, rekabet oranı düşük
veya orta olan, dar anlamlı bir pazardır. Bir örnekle
açıklamak gerekirse “araba” kelimesi niche değil
iken, “dizel az yakan arabalar” kelime grubu nichedir.

Anahtar kelime seçimi
Anahtar kelime seçimi için Google AdWords Kelime Planlayıcı aracı kullanılabilir. Ufak bir araştırmayla ücretli/ücretsiz programlara da ulaşabilirsiniz.

Gelir Modeli
Niche siteler PPC (Pay Per Click- Tık Başına Ödeme)
reklam modeli ile etkin kullanılabilir ve şu anda tek
etkili kullanabileceğiniz yol Google Adsense’dir. Niche
sitelerin amacı TBM(Tıklama Başına Maliyet) oranı
yüksek olan kelimeleri tespit etmek, düşük tıklama
sayısı ile yüksek kazanç elde etmektir.
Niche sitelerde binlerce hit olmaz, fakat yüksek
TBM oranları ile binlerce ziyaretçisi olan siteden elde
ettiğiniz kazancı sadece birkaç yüz ziyaretçi ile sağlayabilirsiniz. Üstelik barındırma masraflarınız da yok
denecek kadar ekonomik olur.

Kelimenizi seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç
nokta ise aşağıdaki gibi:

Örneğin bir oyun sitesi ortalama olarak tık başı
0.01 TL - 0.03 TL civarlarında kazandırıyor. İyi bir
kelime tespit ettiğinizde tık başı geliriniz 1TL’ye kadar

• Aktif adwords kampanyasının olup olmadığı

yükselebilir.

• Yeterli içerik üretip üretemeyeceğiniz
• Aranma hacmi
• Tıklama başı maliyeti

İki sitenin gelirlerini karşılaştıracak olursak da
50TL gelir için ilk verdiğimiz site 5000 reklam tıklamaya ihtiyaç duyuyor, niche site ise sadece 50!
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IP Sınıfları ve hakkında yanlış bilinenler

A Sınıf IP adresleri aralığı:

Hatalı bilgilerin başında IP sınıfları yer alıyor.
Birçok kullanıcı IP adresi sınıflarını aşağıdaki örnekteki gibi sanıyor:

0.

0.

127. 255.

0.

0

255.

255

B Sınıf IP adresleri aralığı
5.

2.

81.

136

128. 0.

0.

0

A.

B.

C.

D

191. 255.

255.

255

5.

2.

82.

136

C Sınıf IP adresleri aralığı

A.

B.

C.

D

192. 0.

0.

0

223. 255.

255.

255

Burada belirtilen C oktetinin her kullanılan IP
adresinde farklı olması, yani 5.2.81.136-137-138 gibi
sıralı IP olmaması c-class IP hosting, SEO hosting
olarak adlandırılıyor. Fakat aslında IP adreslerinin sınıfları bu şekilde değil. A, B, C, D ve E olmak
üzere 5 IP sınıfı vardır. D sınıf IP adresleri multicast
yayını için, E sınıf IP adresleri de bilimsel çalışmalar
için(rezerve) ayrılmıştır.
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D Sınıf IP adresleri aralığı
224. 0.

0.

0

239. 255.

255.

255

E Sınıf IP adresleri aralığı
240. 0.

0.

0

255. 255.

255.

255

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

(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.

bu konu ciddi oranda önem kazandı. SSL sertifikası
sahibi web sitelerinin güvenli olarak sınıflandırılması
ve arama sonuçlarında öncelik sahibi olacak olmaları
kullanıcıları 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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DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin amacı hiç şüphesiz kurumun
hedeflerine, en verimli şekilde ulaşılmasıdır. Hedeflerin
gerçekleşmesinde en önemli rolü insanın oynayacağı inancı
ile insan kaynakları ihtiyacı öne çıkmıştır.

Özlem SELANİK
Natro Web Hosting
İK & Eğitim Yönetmenİ
LinkedIn: /özlem-selanik
ozlem.selanik@natro.com

Günümüz itibariyle, telefon ve sosyal medya kullanmayan insan sayısı
oldukça az sayıda istatistikler de bunu gösteriyor. Hepimiz mobiliz, mobil
olmak online olmak demek. Sadece sosyal medyayı kullanmak değil, aynı
zamanda işi ve hayatı esnekleştiriyoruz. İlgi alanlarımızı ve ihtiyaçlarımızı
internetten karşılayabiliyoruz. E ticaret ile beraber iş gücündeki değişimin
gelişi de işte bu noktada başlıyor. Online alışveriş sitelerinin sayısı çok fazla
artmaya başladı. Bu durum da Türk halkı olarak artık internetten alışveriş
yapmaya alışmış durumda olduğumuzu gösteriyor. Günümüz itibariyle internetten alışveriş yapmayan kişilerin sayısı oldukça az…
Dijitalleşen dünya da iş gücü ile beraber çalışan özellikleri de değişmiş
durumda artık tek düze çalışanlar yok. Çalışan beklentileri de değişirken
insan kaynakları da durmadı. Daha çok çalışana özel uygulamalar ile Dijital
İK dönemine geçiş başladı. Yeniliklerin getirilerinden biri de çalışan özellikleri
yani kuşaklar. Savaş öncesi ve savaş sonrası diye nitelendirecek olursak en
yeni kuşak “Z” kuşağı diğer bir deyimiyle 2020 kuşağı henüz daha 15 yaşındalar… İş dünyasındaki en yeni kuşak ise, “Y” kuşağı 1980 sonrası doğumlular
diye sınıflandırabiliriz.
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Y kuşağının gelmesiyle birlikte teknoloji iş
dünyasının vazgeçilmezi haline geldi. Teknoloji
ile büyüyen işlerini daha iyi yapabilmek için teknolojinin nimetlerini sonuna kadar kullanan bir
kuşak. Gerçek değişim bu noktada başladı. Çünkü
Y kuşağı artık sosyal medyayı aktif bir şekilde
kullanıyor örneğin; İş başvurularında şöyle düşünebiliyor: Zaten Linkdin profilim var o profili niye
kullanmıyorsunuz cv hazırlama gönderme dönemi
işte bu nokta da yerini Dijital İK’ya bırakıyor. Bu
doğrultuda yaşadığımız dünya bizden çok fazla
şey istiyor. Çeşitlilik istiyor çünkü rekabet çok fazla.
Yetenekler ve kişisel özellikler bireyleri geleceğin
inovatif bireyleri arasına sokmaya yetmiyor. Yapılan
araştırmalara göre hangi yetenek bireyleri inovatif
bireyler arasına sokar sorusuna, yaratıcılık (%66),
inovatif bireyin en önemli özelliği olarak görülmektedir. Türkiye için yaratıcılığın yanı sıra, girişimci olmak da (%67) inovatif bir bireyin taşıması gereken
özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.
Biz Natro ailesi olarak birçok kuşak ile beraber
aynı çatı altında çalışıyoruz. Y kuşağı pasta diliminin % 80’ini oluşturuyor. Dijital sürece dahil olmak
ve değişimi yakalamak zorundayız çünkü zaten
yeni kuşak ile birlikte değişimin kendisiyiz. Tüm
sosyal aktivitelerimizin duyurularını, eğitimlerimizin
içerikleri ve tarihlerini, politika ve prosedürlerimizi
aktif olarak kullandığımız portallarımız var. İnsan
Kaynakları ile ilgili tabi kanun gereği bazı konularda

kağıt tutmak zorundayız. Zorunda olmadığımız tüm
iç süreçlerimiz dijitalleşmeye başladı.

İnsan Kaynaklarında Yeni Düzen…
İnsan kaynakları yönetiminin amacı hiç şüphesiz
kurumun hedeflerine, en verimli şekilde ulaşılmasıdır. Hedeflerin gerçekleşmesinde en önemli rolü
insanın oynayacağı inancı ile insan kaynakları ihtiyacı
öne çıkmıştır.İnsanlar sürekli değişiyor, tüm departmanlar gibi insan kaynakları olarak da ayrı düşünmek zorundayız. Şirketler platform değiştiriyor. Biz
artık yaptığımız işi farklı mecraları kullanarak yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla müşterilerin istekleri ve
talepleri de bu doğrultuda değişim gösteriyor. Bütün
bunlar sadece Türkiye içinde geçerli değil, dünya iş
modelleri ve iş yapma şekli kökten değişim içerisinde. Şunu biliyoruz ki annelerimizin babalarımızın
yaptığı doğru olan şeyler bu zaman içinde geçerli
olmayabiliyor. Hala anlamı olan değişmeyen değerler tabi ki var ama genel olarak baktığımızda gelecek
geçmişe göre değil, yeni bir şekil alarak şekilleniyor.
Özet olarak köklü bir değişim içindeyiz diyebiliriz.
Değişimi başarabildiğimiz noktada iyi şeyler olacak demektir. Dünyada birçok şey değişiyor. Bu ister
bireysel olarak değişim, ister iş gücü olarak değişim
olsun fark etmez. Değişimi yakalayıp ilerleyebilirsek
başarılı bir yol izlemiş olacağız.
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SOSYAL MEDYADA GÜNCEL GELİŞMELER

SOSYAL MEDYANIN GELECEĞİ
Evet, sosyal medyayı biz ayağa kaldırdık! Bugün dünya
devi olarak gördüğümüz web siteleri, kullanıcıları olmadan
bomboş birer siteden ibaretler. Fakat biz onlardan memnunuz ki onlar da bizden memnunlar...

Şener DAĞAŞAN
Sosyal Medya Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

Twitter: /senerdagasan

Sosyal medya ile mesaimiz çok eskiye dayanmıyor. Etkileşimli internet
teknolojisi yani web 2.0 tüm dünyada aktif olduğundan beri deliler gibi
içerik üretiyoruz.
Evet, sosyal medyayı biz ayağa kaldırdık. Bugün dünya devi olarak gördüğümüz web siteleri, kullanıcıları olmadan bomboş birer siteden ibaretler.
Fakat, biz onlardan memnunuz ki onlar da bizden memnunlar. Facebook,
Twitter gibi sosyal medya mecraları etkileşimli interneti sonuna kadar
kullanıyorlar ve bizlere öyle imkanlar sunuyorlar ki bize “vaaay” demekten
başka bir şey kalmıyor.
Çok değil, 3 sene önce arkadaşlar arasında sosyal medyada daha ne
gibi yenilikler olabilir diyerek tartışırken birimiz “kısa kısa videolar paylaşacağımız mecralar çıkabilir” demişti. Bundan 6 ay kadar sonra Vine ortaya
çıkmıştı. 6 saniyelik videolarla artık meşhur olabiliyorduk. “Bir gün herkes
15 dakikalığına meşhur olacak” diyen kişi, teknolojinin geldiği bu noktayı
görseydi şüphesiz bu sözünü güncellemek zorunda kalırdı.
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Güncel Gelişmeler
Evet, sosyal medya, etkileşimli internet, bize öyle
imkanlar sunuyor ki, geldiğimiz noktayı 2 sene önce
düşünsek ufkumuz üç dört katına çıkabilirdi. Tabii ki
bunda, ilerleme kaydeden internet altyapısı ve akıllı
cihaz teknolojilerinin de büyük payı var. 2 sene önce,
Gezi Parkı olayları sırasında birçok kişi Ustream gibi
siteleri kullanarak telefonları üzerinden canlı yayın
yapmıştı. Fakat altyapının yetersizliği, internet kotalarının düşüklüğü, görüntü kalitesinin kötülüğü bu
işleri uzun bir süre ötelemişti. Zaten, bir teknolojik
imkanı biz hep “üç kağıtçılık” için kullanıyoruz. Ustream gibi siteler ülkemize kota uyguluyorlar. Sebebi
ise web üzerinden lig maçları yayınlamamız. Neyse,
son zamanlarda, bu canlı yayın fikirleri tekrardan
alevlendi ve birbiri ardına uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı. Şu an için sadece iOS cihazlarda
kullanabildiğimiz Meerkat ve Periscope gibi uygulamalar bize canlı yayın yapma imkanı tanıyor. Bunlarla birlikte, akıllı mobil cihazların gelişimiyle beraber
fotoğraf paylaşım uygulamalarında da gelişmeler
yaşanıyor. Yine, Instagram gibi uygulamalar birbiri ardına ek uygulamalar geliştiriyor. Instagram’ın
Hyperlapse’i duyurmasına da bu gözle bakabiliriz.
Hyperlapse ile hızlı çekim videolar yayınlayabiliyoruz. Whatsapp, dünyanın en çok tercih edilen
mobil mesajlama uygulaması olarak tahtını koruyor.
Orada da gün geçtikçe gelişmeler yaşanıyor. Her
ne kadar yeni bir teknoloji olmasa da, Whatsapp’a
gelen çağrı özelliği, uygulamayı bambaşka noktalara
sürükleyecek gibi görünüyor.

Bunlarla beraber, Twitter’ın ve Facebook’un, artan
bant genişliği ve internet altyapısının gün geçtikçe
güçlenmesi ile beraber, videolu reklamlar için çalışmalara başlaması, sosyal medyanın dijital pazarlamaya
bakan yönünde de gelişmelerin olduğunu gösteriyor.
Youtube uzun süredir video reklamları yayınlıyordu.
Yakın zamanda Facebook da bu özelliği aktif etti. Twitter’a da videolu reklamların geleceği konuşuluyor.

Güncel gelişmeler, sosyal medya mecralarının bizi,
kendisine daha da bağladığını gösteriyor. Halbuki
sosyal medya ilk başlarda ne güzeldi. Bir blog vardı,
bir sosyal ağ. Bir de ekşi sözlük gibi, sadece belli bir
bölgede meşhur ağlar vardı. İçeriği bizim girmemiz,
egomuzu okşadıkça okşadı, bizi büyüttükçe büyüttü
ve sonunda kendini pazarlayan bireyler haline geldik.
Gelecek çok parlak görünmüyor demeyeceğim. Her
nerede sosyal medyayı anlatıyorsam, sosyal medyada sosyalleşen şeyin insan değil medya olduğunu
söylerim. Her insanın birer medya patronu olacağından bahsederim. Aslında sosyal medya bir vatandaş
gazeteciliği platformudur. Kendinize ait köşeleriniz,
kendinize ait kanallarınız, kendinize ait “kamyon
arkası yazılarınız” olan bir mecra burası. Burayı, fikir
paylaşımı, tecrübe paylaşımı mekanı olarak görmek
gerekiyor. Sosyalleşmek, insanlarla tanışmak buranın
bize sunduğu eşantiyonlar aslında. Pekiyi, o kadar
bahsettik, bir kere sormasak olmaz. Bu sosyal medya
nereye gidiyor?
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Sosyal Medyanın Geleceği
Fikir olarak sosyal medya hiç değişmeyecek. 20
sene önce ilk blog ortaya çıktığında sosyal medya
ne ise, 20 sene sonra da bir mecra ortaya çıktığında
sosyal medya aynı şey olacak. Sosyal medyanın temeli etkileşimdir. İçerik, etkileşim, kullanıcı olmadığı
zaman sosyal medya siteleri birer kod yığınından
ibaret oluyorlar.
Gelişen teknoloji, 5 senede hayatımıza birçok
şey soktu. Daha düne kadar dokunmatik kelimesi
dilimizde mevcut değildi. İlk, dokunmatik telefonların hayatımıza girmesi, Apple ve Google’ın birbiri
ardına patlattıkları bombalar, akıllı cep telefonlarının
gelişmesi, internet altyapısının iyileşmesi ve internetin birçok kişiye kablosuz olarak ulaşabilmesiyle yüzlerce farklı paylaşım temelli internet sitesi
hayatımıza girdi. Artık tweet atmadan, Facebook’ta
duvarımızı kontrol etmeden, birbirimize mesaj atmadan duramıyoruz. Peki bu iş nereye gidiyor? Yani
daha neler olacak?
Dikkat ettiyseniz, az önce bahsettiğim canlı yayın
temelli Periscope ve Meerkat uygulamaları, video
paylaşım odaklı Vine ve Instagram gibi uygulamalar
hep mobil cihazlar üzerinden çalışmaktadırlar. Yani
şu sıralar sosyal medyayı teknolojik olarak yöneten mobil cihazlar. Önümüzdeki zaman diliminde
akıllı mobil cihazların edineceği yeteneklere göre
sosyal medya ilerleme kaydedecektir. Bunda kesin
konuşuyorum zira, mobil cihazların, tabletlerin, PC
satışlarını geçtiği bir zaman dilimindeyiz. PC, ömrü
boyunca hiç bu kadar geri kalmamıştı. Dolayısıyla,
iletişim teknolojilerini yöneten şu an için mobil
cihazlar.
Şimdi gelin biraz beyin jimnastiği yapalım. Bu
mobil cihazlar daha ne yetkinliklere kavuşabilirler?
Mobil cihazlar demişken, işin içine giyilebilir cihazları
da kattığımı unutmayın.
Giyilebilir cihazlar, akıllı saatler, akıllı gözlükler
derken artık mobil cihazların vazgeçilmez parçaları
olmaya başladılar. Bunun neticesinde, bunlara
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yönelik yazılımlar da geliştirilmeye başlanıyor haliyle.
İleriki zamanlarda, bunların her yerde yanımızda olma
özelliklerini göz önüne alırsak, günlük spor aktivitelerini ve bu sırada yaşadıklarımızı paylaşabileceğimiz
ağlar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ya da,
bir radyo dinliyorsak, bulunduğumuz konuma göre,
mesela yakındaki bir bakkalın ya da güzellik salonun
reklamlarının, konumumuza göre bize gösterileceği
hayal olmasa gerek. Ya da, akıllı gözlükler vasıtasıyla
görüntü aktarımı ve başka görüntülerin hologram
ya da arttırılmış gerçeklik kullanılarak bizlere sunulacağını da tahmin edebiliriz şimdiden. Düşünsenize,
dans figürlerinin paylaşıldığı bir sosyal ağ olsa :)
İletişimciler, iletişimin iki kanal vasıtasıyla gerçekleştiğinden bahsederler. Gözler ve kulaklar. Yani
görsel ve işitsel. Peki, yakın bir zamanda, teknolojik
bir gelişme sayesinde, ya kimyasal bileşimler vasıtasıyla ya da beynimizin ilgili birimlerinin uyarılmasıyla
koku transferinin gerçek olacağını söylesem ve bunun
da sosyal ağlarda yahut mesajlaşma sistemlerinde yine mobil cihazlar sayesinde kullanılacağından
bahsetsem. Fütürizmde sallamak esastır (fütüristleri
kızdırabilirim bu söylediğimle ) Geleceğe yönelik
olası tahminlerim bu minvalde. Ve mobil cihazların ve
giyilebilir teknolojilerin bu tip özelliklerinin gelişeceğini ve bunun da dijital pazarlamada yahut sosyal mecralarda sonuna kadar kullanılacağını söylemem de
abes olmasa gerek. Daha düne kadar cebimizdeki bir
telefonla dünyanın bir ucundaki insanı, azıcık internet datasıyla bulup onunla iletişime geçeceğimizden
bahsetseydik bize gülerlerdi. Şimdi bunlar oldukça
sıradan şeyler.
Sosyal ağlar gelişiyor. Sosyal medya büyüyor.
Bunun bir parçası olamayan, “geri kafalı” damgası
yiyip kapitalizmin çarkları arasında yok olup gidecek.
İletişim devriminin bir ucundan tutamayan, bu treni
kaçıracak. Burada kazanan, içerik üreten herkes, mobil cihaz üreticileri, internet altyapı hizmeti verenler
olacaklar. O halde, sosyal medyanın bir parçası olmak
istiyorsanız, şimdiden “süper” fikirlerinizi bir kenara
not edin. Gün gelir gerçekleşirse, siz de “15 dakikalığına” meşhur olabilirsiniz :)

