04

06

07

Cloud IT Altyapı Harcamaları 32 Milyar $’a Ulaşacak
IDC’nin yayınladığı Dünya Geneli
Çeyrek Bazda Cloud IT Altyapı
İzleme Raporu , IT firmalarının
cloud sistemlere yaptığı harcamalar
ve bu harcamaların beraberinde
şirketlerin cloud teknolojilerine
adaptasyonları hakkında önemli
bilgiler sunuyor.
Geçtiğimiz günlerde IDC
tarafından çeyrek bazda yayınlanan
rapora göre, 2015 yılında cloud
tabanlı IT altyapısı oluşturma
harcamaları, şirketlerin IT
altyapısı oluşturmak için
harcadığı toplam bütçenin içinde
%33’lük bir orana erişecek. Bu
büyüme 2014 yılına göre %21’lik
bir artışı simgeliyor.
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Yine aynı raporda bireysel
cloud harcamalarında da 2013
yılına kıyasla %20’lik bir artış
gözlemleniyor. IDC tarafından
yayınlanan rapordan çarpıcı bir
diğer istatistik de cloud pazarı,
IT pazarına göre 6 kat daha hızlı
büyümektedir. Genel cloud servis
harcamalarının ise bu yıl içinde
%22.8 büyüme oranı ile 127 milyon
dolara ulaşması bekleniyor.
Yaklaşık 8 farklı coğrafi bölgeyi
kapsayan son IDC raporuna göre,
Batı Avrupa’nın altyapı geliştirme
harcamalarındaki artış oranı %32’i
ile bölgeler arasında en yüksek oranı
yakalayacak. Avrupa açısından güzel
bir haber sayılabilecek bu gelişme,

Avrupa hükümetlerinin clouda
yapacağı harcamaları arttırarak
cloud teknolojilerine adaptasyon
hızlarını arttırabilir.
Araştırmacılar cloud altyapı
harcamalarına yapılacak
harcamalardaki artışın önümüzde
5 yılda yıllık olarak %14’ler civarında
olmasını bekliyorlar.
Cloud altyapılarına yapılan
harcamalardaki artış, cloud
servis sağlayıcıları içinde güzel
gelişmelerin habercisi niteliğinde.
Özellikle Ortadoğu, Çin ve
Hindistan’da bu yatırımların artması
bu bölgelerde firmalar için büyük
fırsatlar sunuyor.

Yeni E-Ticaret Yasası Bu Ay Yürürlüğe Girdi!
Geçtiğimiz ayın son günlerinde
bir çok kişiye, “bize izin verir
misiniz”, “sizi bilgilendirmemize
izin verin” vb. mailler ulaştı. Bunun
sebebi ise 1 Mayıs itibariyle
yürürlüğe giren Yeni, E-ticaret
Yasası.Türkiye’de giderek büyüyen
ve en önemli pazarlardan biri
haline gelen e-ticaret sektörü
için 5.11.2014 tarihinde çıkartılan
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun ile önemli bir
değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor.
1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle
yürürlüğe giren ve kamuoyunda
“Yeni E-Ticaret Yasası” olarak bilinen
ve tanımlanan yasanın getirdiği en
önemli ve dikkat çekici nokta “izinli
pazarlama” olarak dikkat çekiyor.

Yeni yasa ile birlikte, telefon, çağrı
merkezi, faks, elektronik posta, kısa
mesaj vb. hizmetler ile yapılan “ticari
nitelik” taşıyan içerikler kullanıcının
izni olmadan gönderilemeyecek.
Yasa ile yeni alınacak izinlerin
dışında daha önce bu tip
gönderimlerde bulunanların da
mevcut kayıtlı müşterilerinden izin
almasını gerektiriyor. Bir zorunluluk
olmasa da özellikle kurumsal
firmalar müşterilerine “bilgilendirme
mesajı almaya devam etmek ister
misiniz?” içerikli gönderimler yaptı.
Yeni yasa ne gibi yaptırımlar
getiriyor
Yenilenen e-ticaret kanunundaki
değişiklerin amacı özellikle daha

önce kayıt bırakılmamasına rağmen
mesaj alınan ve spam niteliği
taşıyan e-posta ve sms ‘lerin
önünne geçilmesi. Kanun bununla
ilgili yaptırımları da beraberinde
getiriyor. Kanun’un cezai hükümler
başlığı altında ilgili fıkralara aykırı
hareket eden hizmet sağlayıcılar il
aracı hizmet sağlayıcılara 1.000 TL
’den 5.000 TL’ye kadar para cezası
verileceği belirtiliyor.
Bu ceza tutarları, ihlalin türüne
göre 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Ayrıca bu maddeye aykırı hareket
edenler bir defada birden fazla
kişiye ileti gönderirse belirtilen para
cezası 10 kata kadar artabiliyor.
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Facebook, Video Yayıncılığında Yükseliyor!
Mixpo tarafından
gerçekleştirilen araştırma raporuna
göre birçok şirket, video reklamı
ve yayınlarını YouTube yerine
Facebook’ta yayınlamayı tercih
etmeye başladı.Aralık 2014
verilerini baz alan araştırmaya
göre şirketler, özellikle yeni video
reklam yayınları için YouTube
yerine Facebook’u tercih etmekte
ve ilerleyen dönemlerde da tercih
etmeye devam edeceklerini
gösteriyor. Amerikalı reklam
sektörü devlerinin onda dokuzu
gelecek dönemde video reklamlar
için Facebook’u kullanmayı
düşünüyor.Bununla birlikte
YouTube harici sosyal medya
platformları arasında en hızlı
yükselişin ise LinkedIn ‘de olması
bekleniyor. Yapılan araştırmanın
sonuçlarına göre LinkedIn’de
reklam vereceğim diyenlerin
oranı yüzde 9,3’ten yüzde 21,1’e
çıktığı görülüyor. LinkedIn bu
sayede video reklam yayınlarında
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Vine ve Tumblr’ı geride bırakarak
beşinci sıraya yükselecek.Yine aynı
araştırmaya göre reklam verenler
artık direkt video yayınlarından
öte, kullanıcıların interaktif olarak
katılımda bulunabileceği ve geri
dönüşler alabilecekleri video
reklamları istediklerini ortaya
koyuyor. Bu aşamada Facebook’un

neden ciddi bir yükselişte olduğu
da ortaya çıkıyor.Kinetic Social
verilerine göre ise Facebook bu
yılda da hızlı bir giriş yaptı. 2015
ilk çeyreğinde Amerikalı reklam
verenler platformda 14,4’ten
yüzde 30,7’ye varan reklam verme
oranlarına yaklaşmış durumda.

2015’in İlk 3 Ayında Siber Saldırılar 2 Kat Arttı
Gelişen teknoloji ile birlikte
gelen yeniliklerin hayatımızı
kolaylaştırmasının yanı sıra yeni
yeni sıkıntıları da beraberinde
getirdiği görülmektedir. Bu
sıkıntıların başında, kişisel
bilgilerimizden, ülke güvenliğini bile
tehdit eder hale gelen siber saldılar
olmuştur. Kaspersky tarafından,
2015 yılının ilk üç ayını kapsayan
araştırmada, siber saldırıların iki
kart arttığı belirtildi.

konuşan siber tehditlere rastladık ve
aklımızda ister istemez “sonrakinin
kim olacağı” sorusu geldi. Bizim
işimizde en çok dikkat çekici olan,
daha önce bildiklerinizden üstün
yeni bir tehdidi keşfetmektir.
Her seferinde son keşfinizin
zararlı yazılımların kralı olduğunu
düşünürsünüz.

yıla oranla 2 kart arttığı görülüyor.

Ancak aylar içinde bir önceki
keşfinizi de geride bırakacak yeni bir
tehdit ile karşılaşırsınız. Siber dünya

•
Dünya’nın her yerinden
gelen çevrimiçi 469 milyon saldırıyı
püskürttü. Bu saldırılar geçen

Her geçen gün gittikçe artan
siber saldılar, 2015 yılının ilk 3
ayında hız kazandı. Kaspersky Lab
Blobal Araştırma ve Analiz Ekibi Baş
Güvenlik Uzmanı Alex Gostev, bu
artışa ilişkin;

bu şekilde işler: bizi kandırmak için
kullandıkları araçları sürekli olarak
yükselten avcıları avlarken biz de
öğreniriz.”

yılın 1. Çeyreğine göre %32,8 artış
gösterdi.

“Geçtiğimiz yıllarda Kaspersky
Lab, Rusça, Çince, İngilizce,
Korece veya İspanyolca gibi birçok
dilde akıcı olduğu görülen çok
sayıda siber tehdit gözlemledi.
2015 yılında Arapça ve Fransızca

•
Mobil cihazlarda keşfedilen
yeni zararlı yazılım sayısı 103,072
olarak belirtildi. Bu rakam geçen
yıla oranla % 6,6 daha az.
•
Yapılan siber saldırıların
%40’ı Rusya kaynaklı.

Kaspersky’ın yayınlamış olduğu
ve 2015 yılı 1. Çeyreğini kapsayan
rapora göre;

•
2014 yılı 1. Çeyreğine
göre %14.3 artış gösteren, “zararlı
işaretlenmiş, benzersiz URL
sayısının” bu yıl 93 milyon olduğu
belirtildi.

•
Kaspersky ürünleri, 2015
1. Çeyreğinde bilgisayar ve mobil
cihazlarda toplam 2,2 milyon zararlı
yazılımı engelledi. Bu rakamın geçen

•
2014 yılı 1. Çeyrek
verilerine göre %29 artış gösteren
bankacılık trojanı sayısının 1527
olduğu açıklandı.
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Ukrayna 30.000 Rus Yanlısı Siteyi Kapattı!
Ukrayna ve Rusya arasındaki
devam eden soğuk savaş hepimizin
malumu. Bu savaşın yansımalarını
internet dünyası üzerinde görmek
de mümkün.
Ukraynalı yerel hosting servis
sağlayıcısı NIC.ua ‘da barınan
30.000’e yakın web sayfası,
Ukrayna Devlet Güvenlik Servis’ine,
5 anti Ukraynalı web sayfası
tarafından yapılan saldırı sonrası,
siteler güvenlik güçleri tarafından
kapatıldı. Atak yapan Rus yanlısı
web sayfalarının kapatılması
için Ukrayna Devleti NIC.ua’daki
sunucuların yönetimini ele geçirdi.
Kapatılan 30.000’e yakın web
sayfasının binlercesi daha sonra
online hale getirilirken, Ukrayna
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Devlet Güvenlik Sistemi saldırıyı
yapan Rus yanlısı web sayfalarını
bulabilmek için yüzlerce siteyi
kapalı tuttu.Nic.ua’nın CEO’su
Andrew Khvetkevich Nisan ayının
başlarında Facebook üzerinden
paylaştığı bir bildirimde daha
önce kapatılan nahnews.com.
ua; slv.org.ua; rubezhnoe.org.ua;
odnarodyna.com.ua; slavgromada.
wordpress.com gibi web sayfalarının
kapatılmasının mahkeme kararıyla
gerçekleştiğini söyledi. Fakat
dikkati çeken nokta, bu web
sitelerinin hiç birinin gerçekte
NIC.ua’da barındırılmadığıydı.
Ayrıca saldırı şüphesiyle kapatılan
birçok web sayfası e-ticaret, hayır
kurumu ve devlet kurumlarına
ait sitelerdir. Ukrayna Güvenlik

Servisi’nden Markian Lubkivskyi
yaptığı açıklamada NIC.ua’ya ait
sunucuların ele geçirilmesinden
önce, ilgili web sayfalarının
kapatılması için NIC.ua’ya defalarca
uyarı gönderildiğini ve buna
rağmen NIC.ua yönetiminin
sitelerle ilgili herhangi bir aksiyon
almadığını söyledi. Ukrayna
Güvenlik güçleri kapanan web
sayfalarında barındırılan içeriklerin
güvende olduğunu ve bu bilgilerin
web site sahiplerine ilgili sunucular
incelendikten sonra tekrar
verileceğinin sözünü verdi. Tabi ki
bu açıklama web siteleri haksız yere
kapanan binlerce kişiyi memnun
etmedi ve site sahipleri olayla ilgili
kızgınlığını çeşitli platformlarda dile
getirdi ve getirmeye devam ediyor.

Magento’nun “Shoplift” Açığı İle Başı Dertte!
2008 tarihinde hayata geçirilen
ve e-Bay tarafından satın alınan
açık kaynaklı bir e-ticaret web
uygulaması olan Magento,
dünya üzerinde en çok tercih
edilen e-ticaret uygulamalarının
başında geliyor. Magento ’nun
başı şu sıralar, “Shoplift” adı
verilen açık sebebiyle dertte
gözüküyor. Magento Shoplift
(SUPEE-5344) olarak bilinen
açık, atak düzenleyenlerin tüm
web sayfasının kontrolünü ele
geçirmesine ve ele geçirilen
müşteri bilgileriyle illegal alışveriş
işlemi yapmasına olanak tanıyor.
İlk olarak Check Point Software
Technologies şirketi tarafından
Ocak ayında Magento yönetimine
bildirilen açık, Magento Enterprise
sürümünü ve 9 Şubat’ta yayınlanan
SUPEE-5344 güvenlik yamasını
yüklemeyen Magento Community

sürümünü etkiliyor. 20 ve 22 Nisan
tarihlerinde Check Point firması
güvenlik risklerini gösteren ve
atak düzenleyenlerin ilgili web
siteleri üzerinde nasıl illegal işlem
yapacağını gösteren bir bildiri
yayınladı. Atak düzenleyen hackerlar
bu açık sebebiyle çok rahat bir
şekilde ilgili web sitelerinden
çalışmayan kupon kodları ile lüks
pahalı ürünleri satın alabiliyor ve
sahte kullanıcı bilgileri ile alışverişi
manipüle edebiliyor. Güvenlik
yamasını yükleyen birçok web
sitesi olmasına rağmen 200.000
web sitesinin durumdan etkilendiği
biliniyor. Web site yöneticileri ilgili
açıktan web sayfalarının etkilenip
etkilenmediğini görmek için
Magento tarafından oluşturulan
web sayfasında kontroller
yapabiliyorlar. Magento, açığın web
sitelerini en az derecede etkilemesi
ve oluşabilecek güvenlik risklerinin

yok edilmesi için bilinmeyen ve yeni
oluşturulan dosyalar için Magento
yüklemelerinin, bilinmeyen IP
adeslerinden gelen server Access
loglarının kontrol edilmesini
öneriyor.
25 Nisan itibariyle yaklaşık
89,930 sitenin hala güvenlik
yamasını yüklemediği ve güvenlik
riski barındırdığı gözlemleniyor.
Cloud platformlar üzerinde
sıkça duymaya başladığımız
güvenlik açıkları sistemlerini cloud
platformuna geçirmek isteyen
şirketlerin kafasında soru işaretleri
oluşturmaya devam ediyor. eBay
tarafından geçtiğimiz haftalarda
yapılan ve bir önceki sayımızda
da yer verdiğimiz habere göre
perakendecilerin %26’sından
fazla Güvenlik Riskleri sebebiyle
cloud platformlara geçmeye sıcak
bakmıyor.
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WordPress En Başarılı İçerik Yönetim Sistemi Oldu!
Günümüzde pek çok web
sitesi sahibi, web site projelerinde
hazır yazılımlar ve temalar
kullanmaktadır. Maliyet ve zaman
açısından kolaylıklar sağlayan bu
sistemler, yüzlerce tema seçeneği
ile her alanda kullanıcıya hitap
etmektedirler.
Hazır siteler için CodeGuard
web sitesi tarafından yayınlanan
raporların sonuçlarına göre Joomla
ve Drupa gibi rakiplerine, açık ara
fark atan Wordpress en çok tercih
edilen web sitesi içerik yönetim
aracı oldu.
Web sitesi analizleri ve
yedekleme rakamlarının da
yayınlandığı raporda Wordpress’in
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dünya genelinde en çok kullanıcıya
sahip olduğu belirtildi. 2015 yılının
ilk çeyreğini kapsayan araştırmaya
göre dünya üzerinde içerik yönetimi
için kullanılan alt yapının, %78,8 gibi
büyük bir oranda Wordpress olduğu
belirtiliyor.
Diğer içerik yönetim
sistemlerinden Joomla %7.2 ile ikinci
sırada yer bulurken, Drupal %5.3
ile 3., Concrete5 ise 2.8 ile 4. sırada
kendine yer buluyor.
Wordpress bünyesinde
yayınlanan eklentilere ve temalara
da değinen rapor, en çok kullanılan
eklentinin Akismet, temanın ise
Avada olduğu belirtiliyor.
Wordpress’in bu başarısı

şüphesiz ki kolay kurulum
seçeneğinin yanı sıra, kullanıcılarına
binlerce farklı tema ve eklenti
ile hizmet verebiliyor olması.
Kişisel ya da kurumsal web sitesi
kurulumunda her sektöre hitap
edebilen ve kendi içinde esnek bir
yapıya sahip olan Wordpress, aynı
tema üzerinde farklı eklentiler ve
bileşenler sunarak tasarım ve içerik
açısından esneklik sunmaktadır.
Ayrıca, arka planda çalışan
yüzlerce mühendis tarafından,
sürekli güncellenen sistemi
ve eklentileri sayesinde diğer
rakiplerine ve özel olarak yazılmış
birçok web sitesine oranla daha
güvenli bir sistem sunuyor.

Türkiye’de İlk Defa “Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi”
Bilişim ve teknolojinin
geleceğinde, bugünkü gençlerin ve
çocukların söz sahibi olacağını ve
hem toplumun hem ebeveynlerin
bu yeni nesili anlamak zorunda
olduğunu belirten Bilişim Zirvesi
Genel Müdürü Neslihan Aksun,
çocukların ve gençlerin bilişim
ve teknolojide sadece kullanıcı
değil aynı zamanda bu konuda
üretken olmasını sağlamak
amacıyla 23-24 Mayıs tarihlerinde,
Kadir Has Üniversitesi Cibali
Kampüsünde, Türkiye’de ilk olarak
çocuklar için bilişim zirvesini
gerçekleştireceklerini belirtti.
Türkiye’de bir ilk olacak etkinlik
“Teknolojiye Doğan Çocuklar”
sloganı ile hayata geçirilecek.
5-15 yaş arası çocukların ve

gençlerin, www.bzcocuk.com
üzerinden “Online Kayıt” yaptırarak
katılabileceği etkinlik, bilişime
ve teknolojiye meraklı gençleri,
ailelerini ve alanında uzman isimleri
bir araya getirecek. Geniş bir
alanda gerçekleştirilecek etkinlik;
güvenlik, sağlık, eğitim ve teknoloji
gibi ana kategorilerde gençlere
ve ailelere 100’e yakın sunum
ile farklı bakış açıları sunacak.
Teknolojiyi sadece kullanarak
büyüyen değil, üreten ve geliştiren
bir gençlik için yapılan bu etkinlikte,
teknolojiye doğan çocukların
bugünü ve yarını ele alınarak,
günümüz teknolojisinin faydaları,
hayatımızdaki etkisi ve tehditleri
konusunda bilgiler verilecek.
Yeni nesil gençlerin, dijitalleşen

dünyamızda; teknolojiye doğan
çocuklar olduğunu ve bu yeni
kuşağı “Application Kuşağı” olarak
tanımladığını söyleyen Bilişim
Zirvesi Genel Müdürü Neslihan
Aksun, yeni nesil kuşağın, diğer
kuşaklara göre daha dışa dönük ve
daha sosyal olduğunu belirtti. Bu
kuşağı etkileyen faktörlerin nelere
olduğunu ve şuan hızla gelişmekte
olan teknolojinin gençler ve
çocuklar üzerindeki olumlu ve
olumsuz taraflarının ele alınarak
konuşulacağını belirtti.Birçok BT
şirketinin ilgili gösterdiği etkinliğe,
Milli Eğitim Bakanlığı da resmi
etkinlik sponsoru olarak destek
veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
uzman isimler, birçok konuda
katılımcılara sunum yapacak.
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Siber Korsanlar DDos Saldırılarında Vites Yükseltti
Hackerlar tarafından en
çok tercih edilen ve şirketlerin
sistemlerine sızarak, sistem
üzerinde işleyen tüm süreçleri
engellemeye yönelik yapılan DDoS
saldırıları, 2015 yılı ilk çeyreğinde
siber korsanların yine ilk tercihi
olmaya devam etti.
Amerikan siber güvenlik
kuruluşu Arbor, dünya çapında
330’u aşkın İSS şirketinin trafik
verilerini kullanarak, dünya
üzerinde yapılan tüm siber
saldırıları anlık olarak izleme fırsatı
veren Atlas isimli istihbarat ağı,
saldırıların ne boyutta olduğunu en
iyi şekilde ortaya koyuyor.
DDoS saldırılarına karşı sürekli
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önemlerini geliştiren şirketler
karşısında, hackerlar da boş
durmuyor ve her geçen gün yapılan
atakları biraz daha geliştiriyor. Bu
kapsamda internet tarihinin en
büyük DDoS saldırısı 2015 yılı ilk
çeyreğinde kayıtlara geçti. Asya’daki
bir ağ operatörüne yapılan bu saldırı
saniyede 334 Gb oldu. 2015 yılının
1. Çeyreğinde saniyede 100 Gb’ı
aşan saldırı sayısı da 25 oldu.
Ortalama bir DoDs saldırısının
büyüklüğü 0,63 Gb olurken, 2015
yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye
yönelik yapılan en büyük saldırı 77
Gb oldu. Yapılan açıklamada 50
Gb’ten büyük saldırıların %17’si,
10 Gb’tan büyük olan saldırıların %
26,4’ü http atakları oldu.

Saldırganların artık atakları daha
kısa süreli yaptıkları ancak kısalan
süreye rağmen etkilerinin daha
da arttığını belirten Arbor Türkiye
Müdürü Serhat Atlı, “Saniyede
200 Gb’ın üzerindeki saldılar ağ
operatörleri için oldukça tehlikeli
olabiliyor.
Bugünün DoDS tehlikesiyle
başa çıkabilmek için çok katmanlı
bir savunma, uygulama katmanı
saldırılarına karşı yerinde koruma
ve daha yüksek etkili hacimsel
saldırılara karşı bulut tabanlı
koruma kullanılmasını önemle
tavsiye ediyoruz. Kuruluşlar
sadece bu şekilde günümüz DoDS
saldırılarına karşı tam koruma
sağlayabilir.” dedi.

Microsoft Bulut Platformu, Çözümlerini
Servis Sağlayıcılara Tanıttı!

Microsoft Servis Sağlayıcıları için System Center ve Microsoft Server çözümlerini
teknik özelliklerini aktardığı bir atölye çalışması düzenledi. Bu çalışmada ürünlerin servis
sağlayıcılara getireceği faydalar ve yol haritalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Microsoft’un
bulut vizyonu olan Microsoft Bulut Platformu ve Microsoft Azure ile hibrit bulut çözümlerini kullanarak hizmetlerini zenginleştirebilecek. Bu vizyon ile servis sağlayıcılar yerel
hosting hizmetlerinde güçlenecek ve Azure gibi global genel bulut yapısının desteğiyle
eko sistemlerinde fark yaratacaklardır.

Microsoft Cloud OS Network, Bulut-hazır çözümler sunan Servis
Sağlayıcıları için endüstri standardı oldu!
Microsoft tarafından ilk olarak Aralık 2013’te tanıtılan Cloud OS Network programı,
Microsoft Bulut Platformu ürünleri ile bulut hizmeti sunmak isteyen seçkin Servis
Sağlayıcısı İş Ortaklarına teknik ve pazarlamayla ilgili destek sunmaktadır. Bu programa
üye olan iş ortaklarının büyüme hızını 4 katından fazla arttırdığı görülmektedir.
Programın şu anki yaygınlığı 90’dan fazla pazarda varlığını sürdüren 100’den fazla iş
ortağımızı içeriyor ve 3 milyondan fazla müşterimize hibrit bulut çözümleri üzerinden
hizmet veriliyor.
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Microsoft Denizaltına Fiber Yatırımlara Devam Ediyor !
Microsoft bir çok farklı
ülkede yer alan veri merkezlerini
birbirleriyle daha bağlantılı hale
getirmek ve cloud servislerine
katkı sağlamak için denizaltı
fiber yatırımlarını her geçen gün
arttırıyor. Son yaptığı yatırımla
birlikte Atlantik ve Pasifik
Okyanusu arasındaki bağlantılarını
güçlendiren Microsoft ,veri ağını
genişletmeye devam ediyor.
Dünya üzerinde gerek
yeraltı, gerekse denizaltı dark
fiber kapasitesini arttırmak için
yatırımlarını arttıran Microsoft ,
bu sayede cloud maliyetlerini
azaltmakla kalmıyor aynı zamanda
veri merkezlerinin güvenirliliğini
,performansını ve dayanıklılığını da
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arttırıyor. Bu yatırımların ,yatırımın
yapıldığı yerel ekonomiler için , çok
büyük fayda sağladığını belirtmekte
de fayda var.

ile devam ediyor. Hibernia
partnerlğin ,ileri vadede Microsoft
müşterileri için maliyet avantajı
yaratacağına dikkat çekiyor.

Atlantic üzerindeki bağlantı
gücünü arttırmak isteyen
Microsoft, Hibernia Network ve
Aqua Comms ile çalışıyor. Ayrıca
New Cross Pacific(NCP) Kablo Ağı
ve Amerika’daki ilk fiziksel varış
istasyonu, Microsoft’un Kuzey
Amerika ve Asya arasındaki iletişim
ağını güçlendiriyor.

Hibernia Networks’ün yeni
Express kablosu Kanada’da yer
alan Halifax’ı İngiltere ile bağlantılı
hale getirecek. Bu kablolama
Microsoft’un omurgasını bir çok
verimerkezi ile bağlantılı hale
getiriyor.

Microsoft’un Kuzey Amerika
veri merkezş altyapısını İrlanda ile
bağlantılı hale getirmek için Atlantik
boyunca kablolama yatırımlarına
Hibernia Netwok ve Acqua Comms

Microsoft’un cloud pazarındaki
en büyük rakiplerinden olan
Google’ında denizaltı kablolama
yatırımlarına büyük önem verdiği ve
ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini
hatırlatalım .

DAP Projesi Kapsamında 14 İle Ücretsiz İnternet!
Doğu Anadolu Projesi (DAP)
kapsamında, internet kullanım
oranının düşük olduğu bölgelerde,
müze, park, kültür merkezi gibi
bölgelerde yüksek hızlı internet
hizmeti sağlayacak WiFi noktaları
kurularak, internet kullanım oranın
bu bölgelerde artması sağlanacak.
Ülkemizde çok değerli
topraklara sahip olan bölgelerde,
gerek büyük işletmelerin kurulması,
gerek yapılan kentsel dönüşüm
çalışmaları ile ilgili bölgelerin
kalkınması için çalışmalar
yapılmaktadır.
Bu çalışmalardan biride “Doğu
Anadolu Projesi (DAP)” adı ile
başlatılan bölgesel kalkınma

planıdır. Bu plan kapsamında,
internet ve haberleşme altyapısı
yetersiz olan bölgelerde iyileştirme
çalışmaları yapılası planlanmaktadır.
İnternet ve haberleşme altyapısı
bulunmayan ya da yetersiz olan
illerde başlatılan DAP ile gerekli
çalışmalar ile altyapı hizmetlerinin
yenilmesi sağlanarak, 26 Mayıs’ta
kullanılacağı belirtilen 4G hizmetinin
bu bölgelerde de kullanılmaya
başlanacağı belirtildi.
Bu kapsamda yerel yönetimlerin
belirleyeceği ve kontrolünü
sağlayacağı kamuya açık yerlerde,
yüksek hızlı internet hizmeti
veren WiFi noktaları kurulması
planlanmaktadır.

Planda ayrıca organize sanayi
bölgelerine de fiber internet
altyapısı getirilerek, internet ve 4G
ağını genişletmek, kullanım oranını
arttırmak ve bununla birlikte mobil
veri ağlarının yaygınlaşmasının
sağlanması da belirtilmektedir.
Birlikte birçok işyeri ve kamusal
alanda, bölge halkının internet
kullanımını arttıracak olan proje
ile mevcut altyapının geliştirilmesi
ve bölgede hizmet veren eğitim
kurumlarında internetin daha
yaygın kullanılması sağlacaktır.
Proje kapsamında belirtilen iller;
Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır,
Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van.
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İÇERİK VE SOSYAL MEDYA
PAZARLAMASININ ALTIN KURALLARI
İçerik ve sosyal medya pazarlamasının temellerini anlamak
çok önemlidir. Bunlardan en önemli bir kaçını paylaşarak,
müşterilerinizi, markanızı ve hizmetlerinizi en iyi şekilde
nasıl yönetebileceğinizden bahsedeceğim.

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

İçerik ve sosyal medya pazarlamasının gücünden yararlanarak ciddi bir
şekilde kitlenizi ve müşteri portföyünüzü genişletebilirsiniz. Ama bu çalışmalara başlarken daha önceden bir deneyiminiz veya fikriniz yoksa zorlanmanız da oldukça olası.
Bu aşamada sosyal medya pazarlamasının temellerini anlamak çok
önemlidir. Bunlardan en önemli bir kaçını paylaşarak, müşterilerinizi, markanızı ve hizmetlerinizi en iyi şekilde nasıl yönetebileceğinizden bahsedeceğiz.

1.Dinlemek
Sosyal medya ve içerik pazarlama çalışmalarında başarı elde etmenin
ilk kriteri, dinleme ve az konuşma gerektirir. Hedef kitlenizin nelere önem
verdiğini, kendileri için nelerin önemli olduğunu ve tercihlerini öğrenmek
için tartışmalara katılın. Ancak o zaman içerik oluşturmak kişilerin hayatlarına değer katmak için yapacağınız çalışmalar konusunda bir fikir edinerek
planlama yapabilirsiniz.
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2.Odaklanmak
Klasik bir satıcı olmaktansa uzmanlaşmak daha
iyidir. Güçlü bir marka ve marka imajı oluşturmak
amacıyla çok odaklı bir sosyal medya ve içerik
pazarlama stratejisi oluşturarak, tüm kitleye hitap
edebilirsiniz.

Eğer yararlı bir bilgi, ilginç bir kaynak vb, faydalı
içerikler paylaşırsanız, takipleriniz sizin gönderilerinize tepki veriyor, katılım sağlıyor olacak, yapacakları
paylaşımlar ile yeni takipçiler kazanmanıza etki
edeceklerdir.

7.Değer
3.Kalite
İçerik kalitesinin korunması ve belirli bir standartta tutulması çok önemlidir. 10.000 paylaşım
yerine 1.000 paylaşım yaparak, takipçileriniz ile
konuşmak, karşılıklı etkileşim kurmak çok daha iyi
geri dönüşler almanızı sağlar ve marka değerinize
önemli katkılar sağlar.

Doğrudan ürün veya hizmet tanıtımı yapmak,
insanları dinlemeyi bırakmak, markanıza, ürününüze
veya size herhangi bir gelişim ve katkı sağlamaz.
Sürekli içerik oluşturmaya, değer katacak, bilgi verecek ve dolayısıyla insanların ilgisini çekecek çalışmalar yapmaya özen gösterin.

8.Onay
4.Sabır
Sosyal medya ve içerik pazarlamada başarı, bir
gecede gelmez! Arada bir hızlı çıkışlar ve yükselişler
olsa da uzun süreçte aynı standarları yakalamak ve
iyi sonuçlara almak ciddi bir süreç gerektirir ve bu
aşamada da sabırlı olmak gereklidir.

5. Farklı Kanalları Ortak Kullanmak
Kaliteli içerikler yayınlayarak, takipçi kitlesi
oluşturmak istiyorsanız sadece tek bir platformda
değil, Twitter, Facebook, LinkedIn, Blog siteleri vb.
birçok platformu aynı anda paralel kullanmak ve
tüm bu kanallardan ortak iletişim kurmak gereklidir.

6.Etki
Bir marka, ürün veya hizmet ile ilgili sahip olduğunuz kitleye klasik tanıtım içerikleri göndermek
yerine, onlara hitap eden, etkileşim sağlayabileceğiniz, kişiler ve kullanıcılar üzerinde etki yaratabilecek çalışmalar gerçekleştirin ve iletişim şeklinizi
bu yönde geliştirin.

Kişileri görmezden gelmeyin, size herhangi bir
şekilde dönüş yapan, erişim sağlayan birini görmezden gelmeniz yanlış bir etki yaratmanıza sebep
olabilir. Size ulaşan herkesi kabul etmeniz ve iletişim
kurmanız, sosyal medya pazarlamasında en önemli
adımlardan biridir.

9.Erişilebilirlik
İçerik yayınladıktan sonra kaybolmayın! Kitlenizle
iletişim kurun, yayınladığınız içerikler ile ilgili yapılan
konuşmaları dinleyin, gelen etkileşimlere yanıt verin.
İnsanlar kararsız olabilir ve kurulan bu etkileşimler
ile kararsızlık noktaları giderilerek sonuca ulaşılması
konusunda önemli adımlar kat edilebilir.

10.Karşılıklılık
Sadece içerik yayınlayarak, insanların bunu okuması, beğenmesi ve paylaşmasını beklememelisiniz.
Sosyal medyada harcadığınız zamanın bir kısmını,
diğer kişi ve kuruluşlar tarafından yayınlanan içerikler hakkında konuşarak ve etkileşim kurarak değerlendirmeniz, size ve markanıza fayda sağlayacaktır.
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Hedef KİTLE DATALARI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ
Firmalar üretmiş oldukları
ürünleri ve vermiş oldukları
hizmeti, her zaman daha fazla
kişiye ulaştırmayı, tanıtmayı ve
satmayı hedefliyor. Pazarlama
açısından düşünüldüğünde kulağa
çok hoş gelen bu hedef yanlış
stratejiler ile firmaları hem maddi
hem manevi zararlar veriyor.
Her ürün ve hizmetin şüphesiz
belli bir hedef kitlesi vardır. Bu
hedef kitleye ulaşmak için yapılan
çalışmalardan biride kullanıcı
datalarının satın alınmasıdır. Her
firma elde ettiği mevcut datayı
hiçte makul sayamayacağımız
fiyatlarla diğer firmalara
satmaktadır. Satış oranlarını
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arttırmak isteyen firmalar ise
satın alma ve pazarlama bütçeleri
çerçevesinde bu datalara bütçe
ayırmaktadır. Peki, alınan bu datalar,
firmaların satış ve pazarlama
hedeflerini gerçekleştirmesinde ne
kadar başarılı oluyor.
Her şeyden önce amaç hedef
kitleye ulaşmak olduğundan, alınan
dataların ne kadarının hedef kitle ile
alakalı olduğu çok önemli.
Örnek vermek gerekirse; satmış
olduğunuz ürün ya da hizmetin
18-35 yaş arası erkeklere hitap
ettiğini düşünelim eğer elinizdeki
datalarda 18-35 yaş arası bayanlar
ağırlıktaysa bu data sizin için çöptür

ve zaman kaybından başka bir
şey değildir. Bu konuda başarılı
adımlar atmak için öncelikli olarak
satmış olduğunuz ürünleri ve
hitap ettiği kitleyi çok iyi analiz
etmelisiniz. Hedeflerinizde
başarıya ulaşmak için edineceğiniz
datayı bu çerçevede çok iyi
filtrelendirmelisiniz.
Edinilen datalarda kullanıcıların
yaşı ve cinsiyeti kadar demografik
özellikleri de önemlidir. Eğer
bulunduğunuz coğrafyadan uzak
yerlere ürün ya da hizmet satışı
yapmıyorsanız, datanızda bulunan
ve sizin hizmet vermediğiniz
bölgelerde bulunan kullanıcıları
elemeniz gerekmektedir.

Aksi halde yapacağınız
çalışmalar yüzlerce kişiye gider
ancak geri dönüşüm oranları
istenilenin çok altında kalabilir.
Daha önce kullanmış olduğunuz
dataları, yeni edineceğiniz datalara
karşı referans olarak kullanın. Şöyle
ki eski datanızda yer alıp, satış
yaptığınız ya da satışa meyilli olan
kitleyi belirleyin. Yeni edineceğiniz
datada bu hedef kitleye ait
özelliklerin yüksek olmasına dikkat
edin.
Dataların güncel olması da
diğer önemli hususlardan biridir.
Edineceğiniz datadaki kullanıcılar;
yaş, cinsiyet, bölge, dil, eğitim
durumu, ilgi alanları gibi pek çok
kriter göz önüne alındığında tam
size göre olabilir. Ancak datalar
güncel değilse içindeki tüm
verilerde çöp olmuş denebilir. Şöyle
ki, bir hedef kitle belirliyorsunuz;

18-25 yaş arası, İzmir’de bulunan
üniversite öğrencileri. Ancak veriler
4 yıl öncesine ait. Bu durumda
datada bulunan öğrencilerin büyük
kısmının mezun olduğunu ve
İzmir’den ayrıldığını düşünürsek,
data çöp olmuş demektir. Bu
örnekler sektöre ve satılan
ürünün durumuna göre değişiklik
gösterebilir.
Tabi iş datayı almakla bitmiyor.
İçeride de bu data için sadece ilgili
alanlarına göre ürün ve hizmetler
değil aynı zamanda hedef kitlenin
ilgisini çekebilecek diğer ürünlerde
alternatif olarak hazırlanmalıdır.
Teknolojinin de gelişimi ile artık
pazarlama faaliyetleri çok fazla
seçenek sunar oldu. Burada dikkat
edilmesi gereken en önemli konu
hangi kanaldan, kimlere, hangi ürün
ve hizmetin sunulacağını belirlemek.
Bunu verilere ulaşmak, ürün ve

hizmetin türü, daha önceden
yapılmış olan satışlardan elde
edilen tecrübeler ve en önemlisi
dijital analiz kanallarından çıkarılan
raporlar.
Bunlar reklam verilen kanallara
göre değişiklik göstermekle birlikte;
Analytics, Metrica, Facebook
İstatistikler gibi araçlar olabilir. Tabi
en doğru hedefi belirlemek için bu
araçlar yeterli olmayacaktır. İyi bir
CRM sistemi ile hedeflerinize daha
profesyonelce ulaşabilirsiniz.
Artan rekabet koşulları
içerisinde kaybedilen her zaman
diliminin, ilgili para birimi cinsinden
bir değeri olduğunu düşünürsek,
boşa harcanan her bir dakikalık
pazarlama faaliyeti, firmaları
genel toplamda ciddi kayıplara
uğratabilir.
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BOOTSTRAP İLE WEB SİTE

TASARIMI HAKKINDA HERŞEY
Bootstrap 2011 yılından bu yana sürekli geliştirilmektedir
ve sürekli olarak yeni özellikler eklenerek daha stabil bir
yapı haline getirilmektedir. Bu geliştirmeler ise Twitter ekibi
tarafından yapılmaktadır.

Yusuf UYANIK
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı
Twitter: /yusufuyanik

yusuf.uyanik@natro.com

Son zamanlarda web site tasarımına başladıysanız veya hazır CMS (İçerik
Yönetim Sistemi) kullanarak çeşitli tema arayışları içerisine girdiyseniz,
başlığında Bootstrap yazan birçok tema veya web tasarım eğitimi görmüş
olmalısınız. Bootstrap 18 Ağustos 2011’ de ilk sürümünü yayınlamıştır, ancak yaklaşık son bir-iki yıldır popülerliğinin zirvesindedir, ülkemizde de son
zamanlarda kullanım oranı ve bilinirliliği oldukça artmıştır.

Peki Nedir Bu Bootstrap?
Sorunun cevabına geçmeden önce sizlere çok kısa bir şekilde Framework tanımı yapmak istiyorum; bu aynı zamanda sorumuzun cevabında
da açıklayıcı bir unsur olacaktır. Framework olarak ifade edilen şey aslına
bakarsanız bir kütüphanedir. Birçok yazılım dili için önceden hazırlanmış kütüphaneler bulunmaktadır, bu kütüphaneler geliştiricilere kolaylık sağlaması
sebebi ile tercih edilmektedir. Geliştirici kütüphaneye ulaşarak, ihtiyacı olan
yapıları, sınıfları sıfırdan kendisi yaparak zaman kaybetmek yerine, hızlı bir
şekilde temin eder. Bunun için yapılması gereken tek şey front-end yazılım
için kütüphanenin sayfaya çağrılmasıdır.
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Bootstrap ise HTML, CSS, JavaScript ile harmanlanmış ve responsive bir hale getirilmiş Framework’
tür. Bu Framework Twitter tarafından geliştirilmiş;
MIT lisansına sahip ve açık kaynak kodludur. Bootstrap içerisinde yer alan stiller, JS’ ler ve fontlar sizin
kullanmanız için arka planda hazır bir şekilde beklemektedir. Biraz kullanımına değinecek olursam,
aslında siz sadece neyin nerede olacağını hayal
edersiniz, sonrasında sayfanızda gözükmesini istediğiniz elementin hazır olan kodlarını kopyalayarak
sayfada nerede gözükmesini istiyorsanız oraya
yapıştırırsınız. Böylelikle herhangi bir kod bilginiz
olmadan, örneğin HTML ve CSS ile hazırlanmış butonu kolay bir şekilde sayfanıza eklemiş olursunuz.
Fakat temel olarak HTML ve CSS bilginiz olması
halinde kopyaladığınız kodlara ait bir fikriniz olacağı
için bu Framework’ ü çok daha sağlıklı ve temiz
bir şekilde kullanıyor olacaksınızdır, çünkü zaman
zaman işler içinden çıkılmaz bir hale gelebilir.

Neden Bootsptrap?
Bootstrap Framework, Twitter tarafından geliştirilmiştir bu sebeple başarılı büyük bir ekibi vardır.
2011 yılından itibaren sürekli olarak güncellenmiş;
yeni özellikler katılmış ve daha stabil hale getirilmiş
modern bir yapıya sahiptir. Yüz binlerce kullanıcısı
olması sebebi ile geribildirim miktarı oldukça fazladır, yapılan geribildirimler Bootstrap geliştiricileri
tarafından takip edilerek hatalar onarılmış ve sistem hep daha iyiye getirilmiştir. Web tasarımcıların
en şikayetçi olduğu konu “tarayıcı uyumsuzluğu”
dur. Bootstrap burada da yardıma koşmakta ve

tüm popüler tarayıcılar ile uyumlu bir halde olmaktadır, sizin ekstrem bir isteğiniz olmadığı sürece
tarayıcı uyumluluğu için yapmanız gereken ekstra
bir işlem olmayacaktır.Back-end yazılımcılar sistemin
alt yapısı ile boğuştukları için genellikle işin tasarım
kısmıyla uğraşmak istemezler, Bootstrap bu sebeple
hızlı, kolay kullanılabilirliği ve etkin tasarımı ile backend yazılımcıların da gönüllerini fethetmiştir.

Bootstrap Responsive!
Artık mobil cihazların kullanımının hızlı bir şekilde
artması ile duyarlı web siteleri yapmak, ziyaretçilerinizi kaybetmemeniz adına neredeyse zorunlu bir
hale gelmiştir. Responsive olarak yapılan web siteleri
tablet, telefon, masaüstü bilgisayar v.b gibi farklı
çözünürlüklü cihazlar üzerinde derli toplu anlaşılır
ve okunaklı olarak gözükür. Responsive tasarımlar
çözünürlük kontrolüne bağlı olarak birçok ekstra
özelliği de beraberinde getirmektedir. Örneğin
sadece mobil cihazlarda gözüken bir açılır menü
oluşturabilirken mobil cihazlar üzerinde gözükmeyen ancak masaüstü cihazlarda gözüken büyük bir
reklam alanı da oluşturabilirsiniz. Hangi cihazda hangi görüntünün oluşacağına karar vermek tamamen
sizin kontrolünüzdedir.Bootstrap dünya üzerinde
sık kullanılan ve kabul görmüş cihaz çözünürlüklerini
CSS kütüphanesi içerisinde barındırır, sizin yapmanız
gereken ise uygun Grid sistemine göre web sitenizi
tasarlamaktır. Kısaca Bootstrap Grid sisteminden
bahsetmek gerekirse, 12 adet kolon bulunmaktadır;
bu kolonların hepsi eşit yüzdesel genişliktedir.
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Örneğin 8’ e 4 bir Grid sistemi kullanmanız halinde sayfanız bu orana göre 2 parçaya ayrılmış bir
hale gelecek; sol bölüm daha genişken sağ bölüm
daha dar olarak gözükecektir.

Her Fikre Uygun
Bir web sitesi kullanıcı ara yüzü oluşturmak için
gerekli olan birçok öğe Bootstrap içerisinde bulunmaktadır. Standart yazı tagları, listeleme özellikleri,
tablolar, formlar, seçim kutuları, butonlar, görsel
tasarımları, çeşitli ikonlar, yükleme barları, bildirim
çubukları, gömülmüş video alanları, model pencereler, açıklama satırları, açılır ve tab menüler gibi
içerisinde birçok CSS, Components ve JavaScript
bulunmaktadır. Hangisine ihtiyacınız var ise onu
seçer ve kodlarını kopyalarsınız.

Kullanım Tüyoları
Her sistemin olduğu gibi Bootstrap’ inde olumsuz tarafları mevcuttur ancak küçük düzenlemeler
ile önüne geçilebilmektedir. Size ideal kullanım için
birkaç kısa bilgi aktaracağım.
İçerisinde çok fazla Component ve JavaScript
bulundurması sebebi ile CSS dosyası 6500, JS dosyası ise 2300 satır civarındadır, bu durum sitenizin
tarayıcı üzerinde açılış hızını doğrudan etkilemektedir. Bootstrap dosyaları içerisinde minimize
(küçültülmüş) edilmiş CSS ve JS dosyaları da bulunmaktadır bu dosyaları kullanmanızı öneririm.
•

/css/bootstrap-theme.min.css

•

/css/bootstrap.min.css

•

/js/bootstrap.min.js

Eğer sadece birkaç sayfalık küçük bir web sitesi
yapmayı planlıyorsanız http://getbootstrap.com/
customize adresine girerek sayfanızda kullanmak
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istediğiniz “Common CSS”, “Components”, “JavaScript Components” ve “jQuery Plugins” seçimlerini
yaparak size özel bir Bootstrap oluşturabilirsiniz.
Böylece CSS ve JS dosyalarından kullanmayacağınız
özelliklere ait kodları çıkartmış ve satır sayısını (dosya boyutunu) azaltmış olacaksınız.
Bootstrap yaygın bir şekilde kullanılması sebebi
ile çoğu zaman girdiğiniz birçok site birbirine benziyor olabilir. Siz bu benzer tasarıma sahip siteler
arasından sıyrılmak istiyorsanız burada imdadınıza
http://bootstrapcdn.com/#bootswatch_tab adresi
koşuyor. Bootstrap’ ın bahsetmediğim bir diğer
güzel özelliği ise içerisinde tema yapısı barındırmasıdır. Bu sayfa üzerinden farklı temaları görüntüleyerek size uygun olanını tercih edebilir veya kendinize
ait bir Bootstrap teması oluşturabilirsiniz.

İndirme ve Kullanım
Bootstrap’ e ait tüm dosyaları, örnek tasarımları
ve kullanım detaylarını http://getbootstrap.com/
adresi üzerinden edinebilirsiniz.
Sayfa ne yazık ki şu an aşağıdaki dillerde destek
vermektedir.
•

Bootstrap 中文文档 (Chinese)

•

Bootstrap på Dansk (Danish)

•

Bootstrap en Français (French)

•

Bootstrap auf Deutsch (German)

•

Bootstrap in Italiano (Italian)

•

Bootstrap 한국어 (Korean)

•

Bootstrap по-русски (Russian)

•

Bootstrap en Español (Spanish)

•

Bootstrap українською (Ukrainian)

•

Bootstrap bằng tiếng Việt (Vietnamese)
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SHRIDHAR LUTHRIA
KİMDİR?
Shridhar ResellerClub’ın yönetim
kurulu başkanı olup, şirketin tüm ticari
faaliyetlerini ve girişimlerini yönetmektedir. İyi
bir pazarlamacı olan Shridhar ReSellerClub’ın
dünya genelinde 9 kilit piyasadaki başarılı
yerel özellikleri koruyarak küreselleşme
çabalarının başında yer almıştır. Shridhar en
başından itibaren ekibi yönetmiş ve şirketin
yeni kurulmuş bir şirketten alan adları ve
yer sağlayıcı alanında dünyanın en popüler
platformu haline gelene kadar büyümesine
yardımcı olmuştur. Pratik yaklaşımı onun
web hizmetleri sektörünü çok iyi anlamasını
sağlamıştır.
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WHO IS SHRIDHAR
LUTHRIA?
Shridhar is ResellerClub’s Business
Head and leads all its business activities and initiatives. A keen marketer, Shridhar
has been at the head of ResellerClub’s successful glocalization efforts in 9 key markets
around the world.
He has been steering the team since inception and has helped the company grow from a
start-up to the world’s most popular platform
for domain names and hosting. His hands-onapproach has given him a keen insight into
the Web Services industry.

Röportaj/Interview : Burkay Gökhan YAPAĞCIOĞLU

SHRIDHAR LUTHRIA İLE ÖZEL
Shridhar Luthria kimdir?

Who is Shridhar Luthria ?

Şeytan diyor ki kendinden üçüncü şahıs olarak
bahset, fakat bunu yapmayacağım :-). Aslında ben
bir pazarlamacıyım ve hikâyeler aktarmayı, insanların ihtiyaçlarını karşılayan markalar oluşturmayı
seviyorum. Neredeyse 10 yıldır ResellerClub ekibinin
bir parçasıyım ve ResellerClub’ın sıfırdan bugünkü
konuma gelene kadar geçen süre içindeki büyümesine tanıklık eden bu hikâyenin bir parçası olduğum
için şanslıyım.

I am very tempted to talk about myself in third
person, but I will pass :). I’m a marketer at heart
and love to narrate stories, build brands that fulfil
people’s needs.

ResellerClub’da Genel Müdür olarak görev
yapıyor ve rüyalarımda ve PS4’ümde FIFA oyununu
oynarken Manchester United’ın Müdürlük rolünü
üstleniyorum. Ölümüne United ve Oasis fanatiğiyim
ve Sir Alex Ferguson’u taparcasına seviyorum!

I have been a part of the ResellerClub team for
almost 10 years now, and I have been lucky to be a
part of this story which has seen ResellerClub grow
from scratch to where we are today.
I hold the designation of Business Head & General Manager at ResellerClub and in my dreams
and when I play FIFA on my PS4, I play the role of
the Manager at Manchester United. I am a die-hard
United and Oasis fan and idolize Sir Alex Ferguson!
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Dünyadaki en büyük alanadı ve yer
sağlayıcılarından birinin pazarlama ve iş
geliştirme faaliyetlerini yönetiyorsunuz.
ResellerClub ürün ve hizmetlerinin ana
ilkeleri nelerdir?

You have been running the marketing
and bus.development operations of one
of the biggest domains & hosting providers in the world. What are the main principles of the RC’s product and services

Çok basit ve tekil bir ilkemiz var – müşterilerimizi,
satış işlerinin büyümesini sağlayarak memnun etmek. Bunu başarmak için muhteşem ürünler, sağlam
altyapılar ve mükemmel destek sunmak amacıyla
sürekli olarak çok çalışıyoruz. Yer hizmetleri sağlamak için Türkiye ve 4 diğer pazarda sahip olduğumuz
coğrafik olarak konumlandırılmış sunucularımızın
yanı sıra yerelleştirilmiş destek, ara-yüzler ve ödeme
yöntemleri, platformumuzda yer alan her bir müşterinin ihtiyaçlarına hitap etme taahhüdümüz için örnek
teşkil etmektedir. Dünya genelinde faaliyet gösteren
bir şirket olabiliriz, fakat bizi gerçekten farklı kılan ve
başarılı olmamızda yardımcı olan şey yerelleştirilmiş
tecrübedir.

We have a very simple and singular principle Make our clients happy by enabling their Reselling
businesses to grow. To accomplish this, we continuously work hard on offering brilliant products,
robust infrastructure and impeccable support. Our
commitment to address the needs of every client on
our platform is exemplified by our Geo-located servers for hosting which we have in Turkey and 4 other
markets, as well as our localized support, interfaces
and payment methods. We might be a company that
operates across the world, but it is the localized experience we provide that truly differentiates us and has
helped us succeed.

Türkiye alan adı ve hosting sektörü ve
sektörünün gelişimi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

What are your thoughts on the Turkey
domains & hosting industry and the industry’s development?

Türkiye gibi yükselen bir piyasadaki internet
penetrasyonu hızına baktığınızda, son on yıl içinde
rakamların dörde katlandığını göreceksiniz. Çevrimiçi
olma arayışında olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirket var ve piyasada bu müşterileri güverteye
almak için uçtan uca tam çözüm sunabilen tasarımcılar ve geliştiriciler için yeterli yer var. Bu ve mobil
internet büyüme hızı hepimiz için inanılmaz bir fırsat
teşkil ediyor. Yer sağlama hizmetleri açısından, ürün
yelpazesinde paylaşımlı yer sağlama hizmetlerinden
özelleştirilmiş sunuculara kadar büyük bir potansiyel
olduğunu görüyorum.

If you look at the internet penetration rate in an
emerging market such as Turkey, you will see that
the numbers have quadrupled over the past decade.
There are plenty of small and medium sized businesses that are looking to get online and the market
has enough room for designers and developers who
can offer a complete end to end solution to get these
clients on board.

Ne zamandan beri Türkiye pazarı için özelleştirilmiş bir hizmet sunuyorsunuz? Türkiye’de sunulan hizmetin ResellerClub’ın
faaliyet gösterdiği diğer yerlerde sunulan
hizmetlerden farkı ne ve Türkiye piyasasında ne gibi fırsatlar görüyorsunuz?
Türkiye gibi yükselen bir piyasanın potansiyelini bir
yıla yakın bir süre analiz ettikten sonra, 2011 yılında ResellerClub Türkiye programını başlattık. Bizim
için Türkiye programımızın diğerlerine kıyasla temel
farkı veya ben vurgusu demeyi tercih ederim, yatırımlarımız ve ölçektir.
Türkiye iş ve destek ekibimiz ResellerClub’daki
ülkeye özgü 3. büyük ekip olup, piyasadaki talepleri
karşılamak için bir Türk Veri Merkezinde bulunan
en modern sunucular üzerindeki yerel yer sağlama
hizmetlerine yatırım yaptık. Bu burada ne tür fırsatlar
gördüğümüzün bir göstergesidir.
Tüm ürünlerde sadece Türk Lirası cinsinden
fiyatlandırmayı dâhil etmenin ötesine gittik, Türkiye’ye
özgü promosyonlar gerçekleştirdik, festival indirimleri
yaptık, yerel dil desteği, müşteri yönetimi sağladık ve
kendimizi tamamen Türk satıcıların bu fırsatlardan
en iyi şekilde faydalanabilmesine yardımcı olmak için
adadık.

This and the pace of mobile internet growth
represents a fantastic opportunity for all of us. From
a hosting perspective, I see great potential across
the product spectrum, right from Shared Hosting to
Dedicated Servers.

How long have you been offering a specialized service for the Turkish market? How
is the Turkish offering different from the
offering in the other locations that Resellerclub operates in. What kind of opportunities do you see in the Turkish market?
Having analyzed the potential of an emerging
market like Turkey for close to a year, we launched the
ResellerClub Turkey program in 2011.
The key difference or I’d prefer to say highlight of
our Turkish program as compared to others for us is
our investment and scale - Our Turkish business and
support team is the 3rd largest country specific team
at ResellerClub and we have invested in local hosting
on cutting edge servers at a Turkish Datacenter to
satisfy the demands in the market.
That is testament to the kind of opportunities that
we see here - it can only grow rapidly! We have gone
beyond just including Turkish Lira pricing across all
products, Turkey specific promotions, festival offers,local language support, account management and
committed ourselves completely to help Turkish resellers make the most of these opportunities.
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ResellerClub’ın Türkiye piyasasındaki kısa
ve uzun vadeli planları nelerdir?

What is RC’s short and long term plans in
the Turkish market?

2015 yılında Türkiye’deki tutunma noktamızı
güçlendirmeye, daha fazla web tasarımcı ve geliştirici
istihdam etmeye ve pazardan daha iyi istifade etmelerine yardımcı olmaya kararlıyız. Bunlara ek olarak,
tüm alan ve yer gereksinimleriniz için tek durak noktası olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bunu başarmak için önümüzdeki çeyrek dönemlerde piyasaya
süreceğimiz bir sürü ürün hazırladık. Kısa bir süre
içinde satıcılarımız platformumuz üzerinden bir sürü
güvenlik çözümleri, bulut yer sağlama, düzenli sunucular vs. satabilecek. Piyasaya sürülecek ürünlere ek
olarak faturalama, otomasyon sistemimiz ve hazır
vitrin vs. ile ilgili satıcı deneyiminin mümkün olduğu
kadar pürüzsüz olması için çalışıyoruz. Uzun vadede,
Türkiye’deki en büyük alan ve yer sağlama hizmetleri
sunan şirketlerden biri olmaya çalışıyoruz.

We’re determined to make our foothold in Turkey stronger in 2015, get more web designers and
developers on board and help them tap the market
better. In addition, we want to ensure that we are a
one-stop-shop for all your domains and hosting requirements. To achieve this, we have lined up a whole
bunch of product launches in the upcoming quarters. Our resellers will soon be able to resell a whole
bunch of security solutions, cloud hosting, Managed
servers etc through our platform. In addition to product launches, we are working on making the reseller
experience as smooth as possible with regards to our
billing and automation system, ready made storefront
etc. In the long term, we are building up become one
of the largest enablers of domains and hosting businesses in Turkey.
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Türkiye piyasası açısından yeni gTLD’ler
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yeni gTLD’ler hem satıcılar hem de son tüketiciler için büyük bir fırsatlar dünyasının kapılarını açtı.
COM’lar ve ORG’lar piyasaya sürüldüğünde en iyi
alanlar birkaç ülkede tescil ettiren kişiler tarafından
kapıldı; fakat şimdi tüm dünya bu fırsata sahip. Bir
satıcı, müşteri tabanına müşterinin tam bir seçme
özgürlüğüne sahip olmasını sağlayan 700’ü aşkın yeni
gTLD’ler satabilecek. Bu Türkiye pazarında müşterilerin tescil ettirebileceği çok çeşitli kısa anlamlı alanlar
manasına gelmektedir; fakat şimdi yapılması gereken müşterilerin bilinçlendirilmesi ve yeni gTLD’lerin
başarılı olmasını sağlamak için bizim ve satıcılarımızın
oynayacağı rol ve tesciller büyük önem taşımaktadır.

Hindistan’da Türklerin çalıştığı bir destek ekibiniz var. Türk ekibi ve çalışmaları
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Çok sayıda Türk personelinin çalıştığı büyük bir
satış ve destek ekibimiz var. Sorumlulukları arasında
yeni Türk satıcılara kabul sürecinde yardımcı olmak,
sisteme aşinalık kazandırmak, e-posta, sohbet ve
telefon aracılığıyla destek sorularını cevaplandırmak
yer almaktadır. Ekip, satış öncesi ve destek hizmetlerine ek olarak, genelde satıcıların en son ürün lansmanları, sürmekte olan promosyonlar, indirimler, vs.
hakkında bilgilendirilmeleri etrafında dönen müşteri
yönetimi ile ilgili çalışmalar da yapmaktadır. Türk
merkezcil ekiplerimiz daha büyük müşteri yönetimi
ve teknik destek ekiplerimizin bir parçası olduğu için,
uyumlu, düzenli, yüksek kaliteli hizmet verebilmemize
yardımcı olmaktadır. Şirket olarak, kesinlikle sadece
ekibimiz kadar iyi olduğumuza inanıyoruz ve bu tam
da satış ve destek personelimizin eğitim sürecine
niçin iki aydan fazla bir süre yatırım yaptığımızın nedenini teşkil ediyor.

Endurance, ResellerClub’ı satın aldıktan
sonra ne değişti?
Daha büyük bir organizasyonun bir parçası olarak
yer sağlama sektöründe en iyi uygulamalara anında
erişimin yanı sıra satıcılarımıza daha iyi fiyatlar ve
promosyonlar sunabilmemize olanak sağladığı için Endurance ile olan ilişkimiz satıcılarımız için çok verimli

olmuştur.

What do you think about new gtlds from
the perspective of the Turkish market?
New gTLDs have opened doors to a world of great
opportunities - both for the reseller and an end consumer! When the .COMs and .ORGs launched, most
of the best domains were snapped up by registrants
in a few countries, but now the whole world has this
opportunity. A reseller can now sell over 700 new
gTLDs to his customer base ensuring that the customer has complete freedom of choice. In the Turkish
market, this translates to a wide variety of short
meaningful domains that customers can register, but
what is now required is awareness among the customers and the role of us, our resellers and registries is
crucial to ensure the success of new gTLDs.

You have a Support team in India that
contains Turkish people? Could you please
give us some information on the Turkish
team and their work?
We have a huge sales and support team which
includes a sizeable number of Turkish people. Their
responsibilities include helping new Turkish resellers
with their on boarding process, familiarizing them
with the system, resolving support queries via email,
chat and telephone. In addition to pre sales and
support, the team also does account management
related work that typically revolves around regularly
updating resellers with the latest product launches,
on going promotions and offers etc. Since our Turkish centric teams are a part of our larger account
management and technical support teams, it helps
us deliver a coherent, uniformly high quality level of
service. We strongly believe that, as a company, we
are only as good as our team is and this is precisely
why we invest over 2 months in the training process
of our sales and support staff.

What has changed after Endurance acquired RC?
Our association with Endurance has been very
fruitful for our Resellers as it has given us instant access to best practices across the hosting industry as
well as the ability to secure better prices and promo-
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Bu satın alma sadece Türkiye gibi büyümekte olan
ülkeler üzerine odaklanmamızı güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda iş ve bir yer ve alan platformu
sağlayıcısı olarak güvenilirliğimizi de bilakis güçlendirmiştir.

Hizmet kalitelerinin yanı sıra müşteri portföyü ve satışlarını artırmaları için Türk
bayilerinize ne önerirsiniz?
Kesinlikle yerel bir oyuncunun büyük oyuncuların
sunmadığı bir şeyler sunarak kendine bir yer edinebileceğine inanıyorum – mükemmel bir satış sonrası
hizmet ve inanılmaz bir teknik desteğin sunulduğu eksiksiz bir paket. En iyi satıcılarımız, son müşteriler ile
daha büyük oyuncuların asla gerçekleştiremeyeceği
kişisel ilişki kurma başarısı göstermektedir. Oradaki
tüm yerel oyunculara tavsiyem: a) bir çözüm sunucu
olmaları – alan adı maliyetlerini / yer sağlama paketini
önemsiz kılan çekirdek hizmetler üzerine odaklanmaları, b) kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaları – bir
e-posta yerine basit bir telefonla arama bu işi görebilir, c) eşsiz iş gereksinimlerine cevap veren isteğe
uyarlanmış bir çözüm sunmak için bireysel gereksinimlere, sanayi dikeylerine dayalı olarak pazarlama
çabalarını akıllı bir şekilde bölümlemeleri ve hedeflemeleri olacaktır.

ResellerClub’ın Türk müşterilerini ne gibi
yenilikler bekliyor?
Daha öncede bahsettiğim gibi, önümüzdeki
aylarda satıcılarımızı bekleyen bir sürü heyecan verici
ürünler ve promosyonlarımız var – bulut yer sağlama,
daha fazla e-posta çözümleri, mobil uygulama geliştiriciler vs. satıcı deneyimimizi mümkün olduğu kadar
pürüzsüz kılmak için yerelleştirme çabalarımıza ince
ayar yapmayı sürdüreceğiz.
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Our focus on growing markets such as Turkey
has only been strengthened by this acquisition and
if anything, it has helped bolster our credibility as a
Hosting & Domains platform provider.

What do you suggest to your Turkish Resellers in order to increase their service
quality and customer portfolio & sales
I strongly believe that a local player can carve a niche for himself by offering something that the bigger
players don’t – a total package backed by impeccable
after-sales service and amazing support. Our best
resellers excel at establishing a personal connect with
the end customer that the bigger players can never
match up to.
My advice to all the local players out there would
be, a) be a solution provider - concentrate on core
services making the domain name cost / hosting package immaterial, b) deliver a personalized experience
- a simple phone call as opposed to an email can do
the trick here, c) segment and target your marketing
efforts wisely- based on individual requirements,
industry verticals in order to provide a customized
solution that caters to unique business requirements.

What does ResellerClub have in store for
their Turkish clients?
As I mentioned earlier, we have a whole bunch of
exciting products and promotions lined up for our resellers in coming months - cloud hosting, more email
solutions, mobile app builders etc. We will continue to
fine tune our localization efforts to make our reseller
experience as frictionless as possible.
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YENİ MESAFELİ SÖZLEŞMELER

YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27 Kasım 2014’te
yayımlandı ve uyum için üç ay süre verildi, bu süre 27 Şubat
2015’te doldu. Halen sitenizde değişiklikleri yapmadıysanız,
aşağıdaki önemli yeniliklerle ilgili değerlendirmeler size
yardımcı olacaktır.

Av.Sertel ŞIRACI
İstanbul Barosu Bilişim
Hukuku Komisyonu
Başkan Yardımcısı
Twitter: /sertels
sertel@sertels.av.tr

Kapsam dışında kalan işler
Öncelikle kapsam dışında kalan e-ticaret girişimlerine bakalım. Finansal
hizmetler, şans oyunları, konut kiralama, paket turlar, catering hizmetleri,
montaj-bakım hizmeti verenler, bakım evi hizmetleri konulu girişimler bu
yönetmeliğin kapsamı dışında kalıyor.

Satıcı bilgileri
Sitede herkesin ulaşabileceği şekilde bazı bilgileri bulundurmanız gerekiyordu, bu bilgi başlıkları biraz genişletilmiş, ayrıntılı yazmıyoruz. Ek olarak
tüketicinin şikayetlerini ileteceği yerin, ayrı iletişim bilgileri varsa sitede
ayrıca yer alması gerekiyor.

Bildirilmesi gereken bedel için Türk Lirası artık zorunlu
değil
Daha önce ürün bedelinin Türk Lirası olarak belirtilmesi zorunluyken,
yeni yönetmelikte Türk Lirası ile satış yapma zorunluluğu kaldırıldı. Yine de
faturalandırma kısmında TL karşılığının yazılması gerekecektir. Bedele ek
olan teslim masrafları bilgisi genişletildi ve nakliye, teslim ve tüm ek masrafların açıkça belirtilmesi yükümlülüğü getirildi.
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Eğer bu ek masraflar bildirilmemişse tüketici
bu bedeli ödemek zorunda olmadığından dikkat
etmek gerekiyor.

Ön bilgilendirme metininde şikayetler
için çözüm yöntemi eklenmeli
Önceki yönetmelikte her satışta onaylanan ön
bilgilendirme formunda ödeme ve teslim veya ifa
ile ilgili bilgiler bulunması yeterliydi. Yeni yönetmelikte ise ön bilgilendirme formunda ürün teslimi
veya hizmet için verdiğiniz bütün vaatlerin yazılması gerekiyor. Daha da önemlisi şikayetlere ilişkin
çözüm yöntemlerinin bulunması gerekiyor.

Cayma hakkı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi
verilmeli
Daha önce cayma hakkı ile ilgili özet bilgi verilmesi yeterliydi. Fakat yeni yönetmelikte cayma
hakkına özel bir önem verilmiş, cayma bildirinin
nasıl, nereye yapılacağı, kullanılmayacağı durumlar
gibi yönetmelikteki ayrıntılara göre güncelleme
yapılması gerekiyor.

Dijital içeriklerle ilgili ek bilgi vermek
gerekiyor
Tüketicinin ödemesi gereken depozito, teminatların belirtilmesi, dijital içerikleri korumak için
teknik önlemler, dijital içeriğin hangi donanım
ya da yazılımla çalışacağına dair bilgi gibi önceki
yönetmelikte olmayan konuları da ön bilgilendirme
formuna eklenmesi gerekiyor.

Ön bilgilendirmenin yapıldığının ispat
yükü e-ticaret sitesinde
Önceki yönetmelikte ön bilgilendirme for-

munun tüketiciye ulaştırılması zorunluydu ve
ayrıntılı düzenlenmişti. Yeni yönetmelikte bu ayrıntılı
düzenleme yok fakat bir uyuşmazlık durumunda
satıcı formun tüketiciye ulaştırıldığını ispat etmek
zorunda. Bu nedenle arşivleme önem kazanıyor.

Ön bilgilendirme yöntemi
Yeni yönetmelik ile ön bilgilendirme yöntemi
konusunda ayrıntılı düzenleme yapılmış. Ön bilgilendirme metni en az 12 punto büyüklüğünde olacak,
anlaşılabilir bir dilde yazılacak, müşterinin tekrar bu
bilgilere ulaşabileceği kısa mesaj, elektronik posta
her türlü kalıcı veri saklayıcı ile teslim edilmesi gerekiyor.

Bazı önemli bilgiler ödemeden hemen
önce açık olarak yazılmalı
Tüketici, ödeme yükümlülüğüne girmeden hemen önce (örneğin kredi bilgilerini girmeden önce),
satıcı veya sağlayıcının bilgileri, teslimata dair varsa
kargo dışında bütün masrafları, cayma hakkının
kullanılma koşulları, süresi, iade için taşıyıcı bilgisi, yönetmelikteki şartlarda cayma hakkının hangi
durumlarda kaybedileceği açıkça tüketiciye bildirilmesi gerekiyor. Daha önce bu yönde düzenleme
olmadığından ön bilgilendirme formu tıklandığında
açılan bir linkte bulunuyordu. Yine bu ön bilgilendirme formu ayrı bir linkte bulunabilir, fakat yukarıda
sayılan en önemli maddeler özellikle seçilmiş ve
ön bilgilendirme formundan ayrıca açıkça ödemeden hemen önce gösterilmesi istenmiş. Yani hem
ön bilgilendirme formu tüm ayrıntılarıyla bir linkte
bulunabilir ve onayı alınabilir, e-posta ile tüketiciye
iletilebilir ama bundan ayrıca ödemeden hemen
önce yukarıdaki sayılanların linkte değil, ödemeden
hemen önce açıkça bulunması gerekiyor.
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Siparişi tamamlamadan hemen önce
ödeme uyarısı
Tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği
tüketiciye açık bir şekilde bildirilmelidir. Bu bildirim
yapılmazsa tüketici sipariş ile bağlı olmayacağı yeni
bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Bu da kredi
kartı bilgileri girildikten sonra sipariş ver butonuna
tıklandığında çıkacak, onay gerektiren bir uyarı ile
çözülebilir.

Cayma hakkı süresi uzatıldı
Eskiden 7 gün olan süre 14 güne çıkartıldı,
siz dilerseniz bu süreyi artırabilirsiniz ama azaltamazsınız. Bu sürenin ne zaman başlayacağı
üzerinden ayrıntılı olarak durulmuş. Tek siparişte
birden fazla ürün teslimi varsa veya birden fazla
parçadan oluşan bir ürün sipariş edilmişse, süre
ürünün tüketiciye tesliminden itibaren başlıyor.
Taşıyıcıya teslim, ürünün tüketiciye teslimi anlamına da gelmiyor.

Tüketici online olarak cayma formu
doldurabilir
Cayma hakkının kullanılması örnek form yönetmelik ekinde yer alıyor. Bu formu uygun bir sayfa
oluşturup, tüketicilerin cayma hakkını kullanması
sağlanabilir. Bu form ile bir başvuru olması halinde
derhal tüketiciye teyit mesajı göndermek gerekiyor.

Ambalaj açılma konusu açıklığa kavuştu
Ambalajı açıldıktan sonra ürünün iade edilemeyeceği gibi çoğu e-ticaret sitesinde eski yönet-
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melikte de olmayan bir kural vardır. Bunun için yeni
yönetmelik “iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayan” ürünleri istisna olarak düzenleyerek, diğer
ürünlerin ambalajı açılsa da iade edilebileceğine yer
vermiştir.

Ürün teslim süresi arttırılamıyor
Daha önce otuz gün içerisinde ürün/hizmetin
teslim edilmesi gerekiyordu, tüketiciye bildirerek
bu süre on gün daha uzatılabiliyordu. Artık ürün/
hizmetin en fazla otuz gün içerisinde teslim edilmesi
gerekiyor ve bu süre uzatılamıyor. Bu durumda tüketici sözleşmeyi feshedebiliyor. Ve satıcı on dört gün
içerisinde tahsil ettiği tüm bedeli faiziyle birlikte iade
etmesi gerekiyor.
Ürün/hizmetin teslimi imkansızlaşmışsa üç gün
içerisinde tüketicinin bilgilendirilmesi, on dört gün
içerisinde tüm bedelin iadesi gerekiyor. Eskiden olduğu gibi stokta bulunmama imkansızlık sayılmıyor.

E-pazaryerleri de bilgi ve belgeri üç yıl
saklayacaklar
Bir hatırlatma yukarıdaki bilgi ve belgeleri üç yıl
boyunca saklamanız gerekiyor. Eğer e-pazaryeri gibi
bir aracı ile satış hizmeti gerçekleştiriyorsanız yeni
düzenleme aracının da yapılan işlemlere ait kayıtları
üç yıl boyunca saklaması gerekiyor.
Son bir not yukarıdaki yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir
işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para
cezası uygulanır.
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RESELLER HOSTİNG İLE NASIL

GELİR ELDE EDEBİLİRSİNİZ?
Hosting sektöründe yer alan firmalardan hizmet almak,
alınan hizmeti özeleştirerek kullanıcılara sunmak ve gelir
elde etmek elbette ki mümkündür.

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

Türkiye’de hosting sektörü her geçen gün büyümekte ve sektörde yer
alan firma sayısı artmaktadır. İnternet teknolojilerinin ve internet bilincinin
ülkemizde hızlı gelişmesine paralel olarak da hosting sektöründe hizmet
alan kullanıcı sayısı artmakta ve haliyle de pasta genişlemekte, bu pastadan
pay almak isteyen kişi sayısı da artmaktadır. Bu noktada hosting sektöründe yer alarak gelir elde etmek isteyen kişiler için çeşitli alternatifler mevcuttur.
Hosting sektöründe yer alan firmalardan hizmet almak, alınan hizmeti
özeleştirerek kullanıcılara sunmak ve gelir elde etmek elbette ki mümkündür. Hosting sektöründe servis sağlayıcıların sunduğu çeşitli hizmetleri
satın alarak, bunları kendi müşterilerimize sunmak için çok çeşitli hizmet
dalları vardır.
Bize bu hizmetleri müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirerek ve hizmetin içeriğini zenginleştirerek son kullanıcıya sunmak kalır. Bu
temel hizmetlerden bahsetmek gerekirse;
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• Sunucu kiralayarak kullanıcılara hosting hizmeti sunmak,
• Alan adı bayiliği alarak alan adı hizmeti sunmak,
• Web tasarım, web yazılım hizmeti sunmak
• SSL güvenlik sertifikası vb. hizmetler sunmak
Bu hizmetlerden yalnızca birini sunmak
mümkün olduğu gibi, birden fazlasını da aynı anda
sunmak mümkündür.
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hizmet dallarından en çok tercih edilen bir sunucu kiralayarak
kullanıcılara hosting (web alanı ) hizmeti sunmaktır.
Ama pek çok kullanıcı yeterli teknik bilgisi ve donanımı olmaması sebebiyle, belirli bir bilgi birikimi
ve tecrübeye sahip olmadan, bir sunucu kiralayarak kendi müşterilerine bu hizmeti sunmaz.
Sunucu kiralayarak hosting hizmeti sunmak
dışında ayrıca kullanıcılar büyük ölçekli hosting
servis sağlayıcılarından reseller (bayi) hosting
hizmetini satın alıp, kendi müşterilerine sunabilmektedir. Çoğu zaman kullanıcılara hosting hizmetinin
yanında alan adı, web tasarım, SSL sertifikası hizmeti sunarak da çapraz satış yapmak mümkündür.

Reseller Hosting Nedir?
Reseller hosting kiraladığımız web alanını başka
sitelerde de kullanabildiğimiz ve satabildiğimiz bir
hosting türüdür.
Bu hosting hizmetinde satın aldığımız web
alanında, bu alanı özelleştirerek birden fazla site
barındırabilir veya hosting, veri tabanı, email gibi
hizmetler oluşturup bu hizmetleri özelleştirerek
son kullanıcıya satıp kazanç elde edebiliriz.
Reseller hosting hizmetinin, web hosting hizmetinden farklarına değinecek olursak aslında bu
farklar aynı zamanda reseller hosting paketimizin
avantajları oluyor. Nedir bu farklar;

• Son kullanıcıya, hostingini yönetmesi için bir
kontrol panelinin verilebilmesi,
• Kendi özel DNS sunucularımızı kullanma imkanı
• Özel hosting paketleri hazırlayarak kendi fiyatlandırmamızı yaparak son kullanıcıya sunmak,
• Servis sağlayıcıdan hizmet alındığı için, ekstra
bir sunucu bakımı, güvenlik önlemi, güncelleme gibi
işlemler için bir maliyet ve zaman kaybı yaşamadan
hizmet satabilmek
Bu noktada görüldüğü üzere, reseller hosting
hizmeti, çoklu web sayfası barındırdığınız hosting
hizmetlerinden farklıdır.
Çoklu web hosting paketinde son kullanıcıya ait
bir kontrol paneli, özel DNS sunucu tanımlaması,
paket özelleştirmek vb. gibi durumlar söz konusu
olmayacaktır. Bu durumda almış olduğumuz hosting
hizmetinden ekonomik anlamda bir kazanç elde
etmemiz daha zordur.

Reseller hosting hizmetini küçük ölçekli web hosting şirketleri, web tasarım
ajansları, freelance (serbest) çalışan
web tasarım hizmeti yapan kullanıcılar
ve hosting hizmetinden para kazanmak
isteyen herkes tercih edebilmektedir.
Burada dikkat edilecek en önemli husus hosting
sağlayıcımızı iyi seçmemiz gerektiğidir. Bize sunacağı
hizmet altyapısı, servis uptime garantisi, internet altyapısı, destek hizmeti vb. gibi durumlar seçimimizde
oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
Aksini düşünecek olursak hosting hizmetini aldığımız firmada belirli aralıklar ile kesintilerin olması,
yaşadığımız bir problem sırasında zamanında destek
alamamamız, bunun sonucunda bizden hizmet alan
müşterimiz ve müşterimizin son kullanıcı karşısında yaşadığı problemler vb. durumlar hizmet kalitemizi ve imajımızı olumsuz etkileyecektir. Bu gibi
durumların oluşmaması için hosting servis sağlayıcımızı iyi seçmemiz gerekmektedir.
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Bu işlemimizi de hallettiğimizi düşünecek olursak
artık gelir elde etmemiz için neler yapmamız gerektiğine geçelim.
1- Reseller hizmetini sunacağımız hedef kitlemizi iyi belirlememiz gerekmektedir. Hizmeti küçük
ölçekli firmalara mı, web yazılım hizmeti yapan ama
yanında hosting hizmeti de veren yazılım şirketlerine mi, ajanslara mı yoksa bireysel kullanıcılara mı
satmak istiyoruz. Bu kitlemizi belirledikten sonra
hizmet paketlerimizin oluşturmamız ve özelliklerini
hedef kitlemize göre uyarlamamız gerekmektedir.
2- Hizmet paketlerimizi ve alt özellikleriniz
belirlerken aldığımız reseller hosting hizmetinin bize
sunduğu kaynakları iyi analiz ve optimize ederek
oluşturmamız gerekmektedir. Yanlış alt özellik ve
limit belirleme ile beraber müşteri kaybı ve dolayısı
ile ekonomik anlamda olumsuzluk yaşayabiliriz.
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3- Bu hosting paketimiz için hedef kitlemizi ve
hosting paketlerimizi belirledikten sonra son kullanıcıya nasıl destek sunacağımız da oldukça önemlidir.
Hizmeti alan son kullanıcı problem yaşadığı anda ilk
ulaşmak istediği kişi hosting sunan bizler olacağız. Bu
sebepten ötürü hosting sektöründe destek konusu
olmazsa olmazlardandır.
Destek işlemi için telefon veya e-posta üzerinden destek vermek oldukça önemli olup, çoğu firma
günümüzde bu hizmeti e-posta üzerinden vermektedir. Destek kanallarımızı ne kadar çok çeşitlendirirsek,
kullanıcılarımıza da o kadar güzel bir deneyim yaşatmış oluruz.
Sunucu yönetimi konusunda detaylı bir bilginiz yok
ise belirli bir bilgi birikimi ve tecrübe edinene kadar
işe reseller hosting ile başlamak mantıklı olabilir.
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PAZARLAMAYA BAKIŞ AÇINIZI
DEĞİŞTİRECEK 6 E-TİCARET İSTATİSTİĞİ
Visual Website Optimizer tarafından hazırlanan 2014 Eticaret raporunda ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı
verileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sibel HOŞ
Dijital Pazarlama ve
İletişim Danışmanı

Twitter: /sibelhos
www.sibelhos.com
E-ticaretin yükselen bir trend olduğunu söylesem, bu cümleyi en az 1
milyon kere duyduğunuz için size hiçbir şey ifade etmeyeceğini biliyorum.
Özellikle de pazardan çekilme kararı alan devler ve çok iyi gittiğini düşündüğünüz markaların aslında hiçte iyi gitmediği yönündeki dedikodular,
ülkemizde e-ticaretin hala tam anlamıyla (Sahibinden, Yemeksepeti vb… gibi
markaların dışında kalanları kastediyorum.) oturmadığını gösteriyor. Bu bir
süreç ve bence biz hala o sürece uyum sağlayamadık.
Okuduğum bir rapor, e-ticaret sürecinin neden başarısızlıkla sonuçlandığı ile ilgili kafamı kurcalayan bazı sorulara yanıt verdi. Bu nedenle Visual
Website Optimizer tarafından hazırlanan 2014 E-ticaret raporu ile ilgili ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte
rapordan önemli başlıklar:

Kargo ücretleri dönüşüm oranını % 28 oranında azaltıyor
İnternet üzerinden alışveriş yapan insanların % 28’i kargo masrafı çok
geldiği için, alacakları ürünü almaktan vazgeçiyor. Tüm e-ticaret pastası
düşünüldüğünde % 28 belki size az gelebilir.
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Fakat diğer sebeplerle kıyaslandığında, kargo
ücretleri yüzünden alacakları ürünü almaktan vazgeçenlerin oranı başı çekiyor. Aslında bireysel olarak
düşünürseniz, kargo yüzünden hepimizin satın
almak istediği ürünü bıraktığı olmuştur.
Çünkü internetten alışveriş yapmamızın tek
sebebi, pratiklik sağlaması ve zamandan kazanmak
değil. Fiyatların daha uygun olması da bizi internet
üzerinden alışveriş yapmaya iten nedenlerden.
Durum böyle olunca da bazı durumlarda vazgeçmemek içten değil!

Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak
dönüşüm oranını % 23 oranında azaltıyor
Beğendiğiniz ürünleri sepetinize doldururken,
tam satın alma aşamasında yeni bir kullanıcı hesabı
oluşturmaya üşendiğiniz oldu mu hiç? Cevabınız
muhtemelen evettir. Çünkü online alışverişlerde,
yeni bir hesap oluşturmamak için satın alma kararlarını değiştiren insanların oranı % 23. Bu yüzden
e-ticaret ile uğraşan kişi veya kurumların bu duruma
farklı bir çözüm getirmesi gerekiyor. Eğer kullanıcıyı
yeni bir hesap oluşturması yönünde zorluyorsanız,
temelde bir sürü insanın sizden satın alma yapma-

masına neden oluyorsunuz demektir. Peki bu durumu nasıl çözersiniz? Çok yaygın olmamakla birlikte
bazı e-ticaret sitelerinde konuk kullanıcı seçeneği
bulunuyor. Siz de potansiyel müşterilerinizi heba etmemek için ödeme yöntemlerini onlar için kolay hale
getirebilirsiniz.
Örneğin, Nike’ı incelerseniz, bu markanın müşterilerine ödeme için 3 farklı seçenek sunduğunu görürsünüz. İşte bu seçenekler:
1)

Üye girişi

2)

Konuk kullanıcı

3)

PayPal ile ödeme

Siz de rakipleriniz arasında fark yaratmak ve hiçbir
müşteriyi kaçırmamak için böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz.
Eğer e-ticaret sektörünün içindeyseniz ve
dönüşüm oranlarınızı arttırmak istiyorsanız, bazı
yaklaşımlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Konuyla ilgili
hazırladığım infografiği incelerseniz, daha çok detaya
sahip olabilir ve e-ticaret stratejinize farklı bir boyut
kazandırabilirsiniz.
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biliyor muydunuz?
Dünya üzerinde bir günde gönderilen toplam
e-posta sayısı ortalama 100 Milyar ’dır. 2017
yılında bu rakamın 130 milyara ulaşması
beklenmektedir.
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SEO UYUMLU SİTE TASARIMINDA

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurulan web sitesinin arama motorlarında ön sırada
çıkmasını sağlamak için mutlaka seo çalışması yapılması
gereklidir. Bu çalışmalar sonucunda web sitesine “seo dostu
site” adı verilebilmektedir.

İbrahim Deniz
SÖNMEZ
ASD Creative
Manager
Twitter: /ibrahimdenizs

İnternet teknolojileri geliştikçe ve Google yeni algoritmalar düzenledikçe
seo uyumlu web sitesi daha da önem kazanmaya başlamıştır.
Kurulan web sitesinin arama motorlarında ön sırada çıkmasını sağlamak
için mutlaka seo çalışması yapılması gereklidir. Bu çalışmalar sonucunda
web sitesine “seo dostu site” adı verilebilmektedir. Seo dostu siteler, başta
Google olmak üzere tüm arama motorlarında ilk sırada çıkmakta, bu da
ziyaretçi sayısının artmasına neden olmaktadır.
Günümüzde arama motorlarının dikkat ettiği konular artık daha kapsamlı hale gelmiştir. Bunun sebebi arama motorlarının insanı tanıma
isteğinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Web sayfalarında dolaşırken Google’ın
karşınıza çıkardığı reklamlara dikkat ederseniz göreceksiniz ki; daha önce
dolaştığınız sayfalardan yola çıkarak size isteklerinize, ilgi alanınıza ve arama
sorgularınıza uygun reklamlar göstermektedir. Bu da demek oluyor ki webde dolaşırken aslında kayıt altındasınız ve internette “arama” davranışlarınız
Google için önemlidir.
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İşte tüm bunlar arama motorlarının insanı tanıma ve dolayısıyla arama sorgularınızda sizi en doğru
sonuca götürme çabasındandır.
ASD Creative olarak Seo Uyumlu bir web sitesi
tasarımında olmazsa olamazları sizin için hazırladık.
Umarız bizim hassasiyetle üstünde durduğumuz
konulara sizde dikkat edersiniz.

Seo Uyumlu Web Site Tasarımı Nedir?

ayırın içerik-menü-logo-slayt yeri gibi belirli alanlar tasarlayın ve olabildikçe sade bir şekilde olsun ziyaretçinin gözü yorulmadan ve site içerisinde kaybolmadan
gezinti yapabilmesini sağlayın.
SEO için önemli olan ziyaretçinin sayfa içerisinde
sağladığı sirkülasyon bir sayfadan diğer sayfaya geçiş
yapması ve uzun süre web site içerisinde gezinti
yapmasıdır.

Seo uyumlu web site tasarımı özetle HTML ve
CSS yapısı W3C standartlarına uygun tasarlanan ve
ziyaretçinin sağlıklı gezinti yapabileceği aradığı her
şeyi bulabileceği web tasarımıdır.

Navigasyon Menü Çok Önemli!

W3C Standartlarının Önemi Nedir?

Site Haritası Oluşturun

Web tasarımda W3C standartları kullanmamız
tüm tarayıcılarda web sitemizin görüntüsünün stabil
olmasını sağlamaktadır. Web sitemizin hızını belirleyen en önemli unsurlardan birisi de tasarımda W3C
standartlarını uygulamaktır.

Site haritası mutlaka oluşturmanız gereken bir
sayfadır web sayfamızdaki tüm sayfaların adreslerinin
yer aldığı metin tabanlı bir dosyadır.

Web Sayfalarınızı HTML5 İle Tasarlamanın Önemi
HTML, etiketlerden oluşan web tasarım için
kullanılan script dilidir. HTML 5 yapısı ile artık web
sayfaları yoğun kod yapısından uzaklaşarak, daha
hızlı çalışmaktadır.

Web Sitenizdeki Videoların Yeri Çok
Önemli!
Web sayfanızda ana sayfada mümkün olduğunca
videolardan uzak durmaya çalışın çünkü bunlar sayfa boyutunuzu yükselterek sayfanızın geç açılması
gibi sorunlarla sizi karşı karşıya bırakır. Web Sitenizi
tasarlarken sayfalarınızda fon müziği kullanmaktan
önemle kaçınmalısınız. Bu fon müzikleri bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar için itici
olabilir.

Karmaşık Yapılar Ziyaretçileri Sıkar!
Web sitenizi özellikle ana sayfanızı bölümlere

Navigasyon menü ziyaretçinin site içerisinde kolayca gezintide bulunmasına ve hangi kategori ya da
hangi sayfada olduğunu belirten bir unsurdur.

Ziyaretçileriniz için HTML tabanlı bir site haritası ve
arama motorları için de XML tabanlı bir site haritası
oluşturmanız önerilir.
Ayrıca Mutlaka Uymanız Gereken Bazı Önemli
Bilgileri Özetlersek;
- Sitenizin her platforma (telefonlara, tabletlere vs.)
uyum sağlayan bir tasarımı olmalıdır.
- Kesinlikle flash animasyonlar kullanılmamalıdır.
- Sitenizin gözü yormayan, şık bir tasarımı olmalıdır.
- Özgün bir tasarıma ve içeriğe sahip olmalıdır.
- Sitenizin tasarımı sırasında kullandığınız tüm görsellerin isimleri amacına uygun birer anahtar kelime
mantığı ile isimlendirilmelidir. Örneğin hakkımızda
sayfasında kullandığınız resmin adı “resim1.jpg” yerine
“asdcreative_hakkimizda.jpg” olmalıdır.
- Semantik Web Platformu dediğimiz Web 3.0 teknolojilerine uyumlu bir tasarımınız olmalıdır.
- Sitenizin amacını en kısa yoldan ve doğru şekilde
anlatan bir tasarımı olmalıdır
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İnternet Live Stats - Anlık İnternet Kullanıcı Takibi

Günümüzde internet, dünya genelinde oldukça yaygın kullanılan, evde, işte, cepte, her yerde bizimle
birlikte olan, bilgisayarımızdan akıllı telefonlarımıza kadar neredeyse tüm elektronik cihazlarımız aracılığı
ile bağlandığımız bir ağ haline geldi.
Her gün sayısız kişi internet kullanmaya başlıyor ve bu topluluğa katılıyor. İnternet Line Stats ile anlık
olarak dünya genelindeki internet kullanıcısı sayısını takip edebilirsiniz.
Servis ayrıca, 1993 yılından bu yana internet kullanıcısı sayılarının yer aldığı grafikler de yayınlıyor. Bu
tablolar aracılığı ile kıyaslama yapabilir, gelişimi inceleyebilirsiniz.
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Mail-Tester - E-posta içerik ve spam test aracı

Mail-Tester, e-posta kampanyalarınızı göndermeden önce test ederek, içerik kalitesi ve spam
skorunu değerlendirebileceğiniz, harika ve ücretsiz bir servis.
Hazırladığınız e-postayı öncelikle mail-tester.com’da kutucuk içerisinde yer alan mail adresine
gönderiyorsunuz ve skorunuzu kontrol edin butonuna tıklıyorsunuz. Yapılan değerlendirme sonucunda
sistem e-posta içeriğinize 10 üzerinden puan veriyor ve düzeltme yapmanız gereken noktaları maddeler
halinde sıralıyor. 6 ana başlık üzerinde yapılan değerlendirmede, içeriğinizin olumlu ve olumsuz tarafları
sıralanıyor.
Mail-Tester servisinden ayrıca SPF & DKIM kaydı kontrolü de yapabilirsiniz.
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E-POSTALARIN OKUNMA ORANLARI NASIL ARTTIRILIR?
E-posta pazarlaması doğru
şekilde yapılırsa, çok iyi ve yüksek
geri dönüşler alabileceğiniz bir
pazarlama türüdür. Bir kişinin
gelen e-postanın açmaya değer
olup olmadığına karar vermesi
3-4 saniye sürer. Bu sebeple
alıcının bu süre içerisinde dikkatini
çekebilmek çok önemlidir.
Alıcıların e-postalarınızı açma
oranlarına etki edecek 9 önemli
ipucu şunlardır;

1.Gönderici Adı Önemlidir
Gelen bir e-posta’da
şirket adı gözüktüğünde
diğer e-postalara göre daha
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düşük tıklama ve açma oranları
gözlemlenmektedir. Bu aşamada
küçük bir değişiklik yaparak farklı
bir yol deneyebilirsiniz. Gönderici
adı kısmına, bir şirket sözcüsü veya
adı yazıldığında, kişiselleşeceği
için açma oranları daha yüksek
olacaktır.

2.Kişiselleştirilmiş E-postalar Gönderin
Pazarlama e-postalarında
kişiselleştirme çok önemlidir.
Yapılan araştırmalara göre konu
satırında alıcının ismine yer
verildiğinde açma ve tıklama
oranlarında %17.36 oranında artış
gözlemlenmiştir.

Örnek verecek olursak;
E-posta A : Size özel günün
indirimleri
E-posta B : [İsim], Size özel
günün indirimleri

3.Konu Başlığında Uzunluğa Dikkat Edin
E-posta içerikleri çeşitli
şekillerde (HTML, Text) olabilir
ancak konu başlıklarında limitleri
bilmeli ve başlıklarınızı buna göre
hazırlamalısınız.
İyi okunma oranı elde
edebilmek için konu başlığınızı 50
karakterden uzun tutmamalısınız.

Günümüzde e-postaların
%66 ‘sı mobil cihazlardan
görüntülenmekte ve bazı mobil
cihazlar 25 karakterden sonra konu
başlıklarını kesmektedir.

4.Dört Önemli Kelimeyi
Kullanmayın
E-posta pazarlamasında
kullanmamanız gereken dört kritik
kelime vardır. Bunlar; Ücretsiz,
Yardım, Yüzde, Hatırlatma ‘dır. Bu
kelimeler spam filtrelerine takılma
eğilimindedir ve e-postaların inbox
oranını ciddi olarak etkileyebilir
ve önemsiz postalar klasörüne
düşmenize neden olabilir.

5.E-posta gönderimi için en
uygun günler ve en uygun
saatleri belirleyin
Yapacağınız e-posta
gönderimlerinde en iyi fönüş
alabileceğiniz zaman dilimi için
tam olarak net bir gün ve saat
bilgisi olmasa da, listenizdeki
kişilerin ve müşterilerinizin davranış
kalıplarını izleyerek en uygun gün
ve saat aralığını belirleyebilirsiniz.
Bunun için Google Analytics ve
Statcounter gibi araçlardan da
faydalanabilirsiniz.

Standart eğilimler için örnek verecek olursak;
• Hafta sonları e-posta okunma

oranları çok düşüktür.
• Salı ve Perşembe günleri
yapılan gönderimler en fazla geri
dönüşüm alınan e-postalardır.
Ancak bu günlerde gönderilen
e-postalar da aynı zamanda en
yüksek rekabet içerisinde kalan
gönderimlerdir.

6.Uzun Vadeli İçerik Yatırımı
Yapın
E-posta kampanyalarınızı
müşterilerinize ulaştırdınız ancak
bu noktada onların dikkatini
çekmek de en önemli konulardan
birisidir. Kötü içerikler %25 oranında
kişilerin listeden çıkmalarının
nedenidir. E-posta içeriğiniz ilgi
çekici ve okuyucuların zamanını
ayırmaya değer kalitede olması
gerekmektedir. Bu aynı zamanda
marka sadakati de sağlar ve
pazarlama çalışmalarınıza kalite
katar.

7.Negatif Eklemeler Yapın
Standart gönderim çizgisinin
dışına çıkmaktan korkmayın.
Konu başlıklarında küçük negatif
eklemeler daha dikkat çekici
olacaktır. Buna örnek verecek
olursak;
E-posta A : İçerik pazarlama
ipuçları
E-posta B : İçerik pazarlama
hataları

Üstteki örnek ile ilgili yapılan
testlerde, “E-posta B” gönderiminin
daha başarılı ve açma oranlarının
yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

8.Numaralandırılmış Listeler Kullanın
E-posta gönderimlerinizde, bu
makaledeki gibi numaralandırılmış
başlıklar halinde hazırlayacağınız
içerikler daha hızlı okunmasını ve
kolay kavranmasını sağlayacaktır.
İnsan beyni, çok uzun ve tek
parça metinleri algıladığında
önyargı geliştirebilir ve bu da
anlamayı güçleştirebilir. Ancak
içeriğinizi numaralandırırsanız,
kişiler makalenin uzunluğunu ve
içerdiği başlıkları göreceği için ilgi
gösterecektir.
Üstte bahsettiğimiz bu 8 adımı
uygulamanız sizin yapacağınız
e-posta pazarlama çalışmalarında
daha avantajlı olmanızı
sağlayacaktır. Bu makalede yer alan
tavsiyeler, insan beyninin çalışma
prensipleri ve algılama şekillerine
göre test edilmiş sonuçlar üzerine
hazırlanmış ve örneklendirilmiştir.
Tüm bunların yanı sıra belki de en
önemli olan, e-posta pazarlama
çalışmalarınızda açık ve dürüst
olmanızdır! Müşterilerinizin size
güven duymasını istiyorsanız buna
her zaman özen göstermeniz
gerekmektedir.
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WEB PROJELERİNİZ İÇİN ÜCRETSİZ STOK FOTO SİTELERİ
Web siteniz, grafik çalışmalarınız
ve hazırladığınız içerikler için
internette fotoğraf aramak için
ciddi zaman harcıyorsunuz ve
çoğu zaman da güzel ve kaliteli bir
görsel bulamıyorsunuz değil mi?
Ücretli stok fotoğraf servislerinden
satın almak isteseniz, ciddi
meblağlar ödemeniz gerekeceği
için, düşük çözünürlüklü ve
iyi kalitede olmayan görseller
kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
Ama sizin için hazırladığımız bu
kaynakta tam 14 farklı ücretsiz stok
fotoğraf servisini tanıtacağız. Bu
sayede yüksek kaliteli görsellere,
herhangi bir ücret ödemeden
kolayca sahip olabilirsiniz…
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1.Unsplash
Unsplash, her 10 günde bir 10
adet ücretsiz fotoğraf eklenen
bir kaynaktır ve neredeyse tüm
fotoğraflarda nefes kesici, enfes
manzaralar bulunmaktadır. Yüksek
çözünürlüklü nehirler, dağlar,
kayalıklar ve benzeri fotoğraflara
ihtiyacınız varsa bu siteyi ziyaret
etmenizde fayda var.
* www.unsplash.com
2.Superfamous
Bu sitede Hollandalı sanatçı Folkert
Gorter ‘ın çektiği fotoğraflar ve
grafik çalışmalarını bulabilirsiniz.
Web sitesi tasarımlarınızda,
masaüstü arka plan arayışlarınız

için yüksek çözünürlüklü, harika
görüntüler için ziyaret etmenizde
yarar var.
* www.superfamous.com
3. Picjumbo
Kolay gezinme menüleri ve
seçenekleri sunan bu servis,
son derece kaliteli ve yüksek
çözünürlüklü fotoğraflar sunuyor.
Ayrıca Picjumbo çok büyük bir
gıda ve spor temalı fotoğraf arşivi
barındırmaktadır. Özellikle bu
temalarda çalışmalar yapıyorsanız,
mutlaka göz atmalısınız.
www.picjumbo.com

4.Pixabay
Bu servis, Türkçe dil seçeneği de
bulunan, ana sayfada bulunan
arama motoruyla kolayca resim
araması yaparak, içeriklere
ulaşabileceğiniz bir yapı sunuyor.
Kaliteli ve yüksek çözünürlüklü
görseller sunan Pixabay’a
denemenizi tavsiye ederiz.
* www.pixabay.com
5.MorgueFile
Aerodinamik fotoğrafların
yoğunlukta olduğu servis, çok geniş
bir arşive sahip olmasa da, oldukça
geniş bir yelpazede içerik sunuyor.
* www.morguefile.com
6.FreeImages
Açık kaynaklı stok fotoğraf
servislerinin en kapsamlılarından
biri olan FreeImages, çeşitli
kategorilerde binlerce fotoğraf
barındırıyor. Arama yapmaya izin
veren yapısı sayesinde, aradığınız
tema ile ilgili görsellere kolayca
ulaşmanıza olanak tanıyor.
http://www.freeimages.com
7.Little Visuals
Bu servise e-posta adresiniz ile üye

olduğunuzda her hafta .zip şeklinde
bir arşiv içerisinde size yüksek
çözünürlüklü resimler gönderiyor.
* www.littlevisuals.co

güncellenir ve ücretsiz, ilham verici,
kaliteli yeni fotoğraflar eklenir. Göz
atmanızda fayda var.
* www.jaymantri.com

8.New Old Stock
Bu yeni stok fotoğraf sitesi, antik
fotoğraflar ve eski zamanlara ait
kareler ile oldukça güzel ve başarılı
bir koleksiyon sunuyor. Saatlerce
sıkılmadan dolaşabileceğiniz sitede,
ihtiyaçlarınıza yönelik fotoğraflar da
bulabilirsiniz.
* http://nos.twnsnd.co

11.Public Domain Archive
Çarpıcı renkler, ışık, gökyüzü,
serbest fotoğraflar gibi çok
çeşitli içeriklere yer veren stok
fotoğraf servisi Public Domain
Archive’yi mutlaka ziyaret ederek
incelemenizi tavsiye ediyoruz.
* www.publicdomainarchive.com
Fotoğraf kullanırken dikkat

9.Getrefe
Çalışmalarınızda mimari görseller,
bina ve seyahat fotoğrafları
kullanmanız gerekiyorsa Getrefe
ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
Avrupa’da seyahat eden
fotoğrafçıların fotoğraflarının yer
aldığı bir kategorisi de bulunan
sitede dikkat çekici görseller
bulabilirsiniz.
* http://getrefe.tumblr.com

etmeniz gerekenler!
Google Görseller servisinde bir
arama yaparak çıkan sonuçlar
arasında beğendiğiniz fotoğrafları
dilediğiniz gibi kullanmak
konusunda özgür değilsiniz.
Çoğu durumda, fotoğrafçıların
veya grafikerlerin telif hakları söz
konusudur. Fotoğraf kullanımı
konusunda kendinizi telif hakları
ile ilgili meydana gelebilecek
sorunlardan korumak için ücretsiz
10.Jay Mantri
hizmet veren ve üstte örnek
Güney Kalifornia’nın en iyi
olarak tanıttığımız gibi ücretsiz
tasarımcılarından biri olan Jay Mantri stok fotoğraf sitelerini kullanmanız
‘ye ait olan site, her Perşembe
gerekmektedir.
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