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WooThemes, WordPress
tarafından satın alındı
Automattics’in tarihinin en
geniş satın alma harcamasını
yaparak WooThemes için 30
Milyon $’a yakın bir ücret
ödeyeceği konuşuluyor.
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Wordpress.com’a bağlı şirketlerden
Automattic, popular Wordpress e-ticaret
eklentisi WooCommerce’in yaratıcısı
WooThemes’I satın aldı. Finansal detaylar
hakkında şirketten herhangi bir açıklama
gelmemesine rağmen, Automattics’in tarihinin
en geniş satın alma harcamasını yaparak
WooThemes için 30 Milyon $’a yakın bir ücret
ödeyeceği konuşuluyor.WooCommerce
eklentisi dünya üzerinde 7,5 milyona yakın
indirilme rakamı ile e-ticaret sitesini WordPress
platform üzerinde açan web sitesi sahipleri
için vazgeçilmez olmuş durumda. Konu ile ilgili
açıklama yapan Automattic’in CEO’SU Matt
Mullenweg; WooCommerc’in satın alınması
ile çok daha geniş kitlelere ulaşılacağını
ve fonksiyonellik açısından WordPress
kullanıcılarına çok daha iyi bir e-ticaret deneyimi
sunulacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri yeni bir
hacker saldırısı haberi ile sarsıldı
OPD’nin depoladığı veriler içerisinde memurların kişisel bilgileri ile birlikte, görev
tanımları, hizmet geçmişleri, haklarında tutulan raporlar, adres, telefon, eğitim bilgileri
gibi çok sayıda bilgi ve detay bulunuyor. Yani, ekonomik birimlerden güvenliğe kadar
tüm kamu kurumlarında çalışan memurların bilgileri artık Çin hükümetinin elinde.
Amerika Birleşik Devletleri yeni bir hacker
saldırısı haberi ile sarsıldı. Daha önce de Sony
Pictures’ın Kuzey Koreli bir hacker tarafından
saldırıya uğraması üzerine ABD başkanının Kuzey
Kore’yi tehdit etmesine kadar büyüyen olaylar
sonrasında şimdi de Çinli hackerların ABD’nin
kamu çalışanlarına ait verileri çaldığı ortaya
çıktı. ABD The Office of Personnel Management
(Personel Yönetim Ofisi) bölümünden yapılan
açıklamaya göre, mevcut çalışan, emekli olmuş
veya kamu sektöründen ayrılmış eski tüm
çalışanlar da dahil olmak üzere, 4 milyon kişinin
bilgilerinin hackerların eline geçtiği ortaya çıktı.
OPD’nin depoladığı veriler içerisinde memurların
kişisel bilgileri ile birlikte, görev tanımları, hizmet
geçmişleri, haklarında tutulan raporlar, adres,
telefon, eğitim bilgileri gibi çok sayıda bilgi ve
detay bulunuyor. Yani, ekonomik birimlerden
güvenliğe kadar tüm kamu kurumlarında çalışan
memurların bilgileri artık Çin hükümetinin elinde.
Amerika Birleşik Devletleri şimdi, Çin’in bu
bilgileri kullanarak devlet memurlarına zarar
verebilecek çeşitli saldırılar yapmasından endişe
ediyor. OPM, tüm siber güvenlik önlemlerini
en üst düzeye çıkardıklarını belirtiyor olsa da
Çinlilerin çok büyük bir açığı kullanarak sisteme
sızdığı düşünülüyor ve hatta hala sistemin
içerisinde oldukları düşünülüyor.

4 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ
HACKERLERIN ELİNDE!

OPM, tüm siber güvenlik
önlemlerini en üst düzeye
çıkardıklarını belirtiyor olsa
da Çinlilerin çok büyük bir
açığı kullanarak sisteme
sızdığı düşünülüyor ve hatta
hala sistemin içerisinde
oldukları düşünülüyor.
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Magento, kullanıcıları sürüm

güncellemeleri için uyardı
Dünyaca ünlü e-ticaret yazılımı Magento, şu sıralar güvenlik açığı haberleri ile
hosting gündemi sık sık meşgul ediyor.

Magento,
geçtiğimiz
günlerde
yine,
kullanıcılarının güvenliğini tehdit konularda,
önlem amaçlı oluşturduğu uygulamalar ile
ilgili bilgilendirme yaptı ve portalında duyurdu.
Kullanıcıların güvenliğini tehdit eden açıklar,
atak düzenleyenler tarafından Magento Store
şifrelerinin ele geçirilmesine sebep olabiliyor.
Dünyaca ünlü e-ticaret yazılımı Magento, şu
sıralar güvenlik açığı haberleri ile hosting gündemi
sık sık meşgul ediyor. Bir önceki sayımızda “Shoplift
Açığı” ile ilgili haberimize yer vermiştik. Magento
kullanan okuyucularımız, dilerlerse web sitelerinin
bu açıktan etkilenip, etkilenmediğini, oluşturulan
web sayfası adresi üzerinden kontrol edebilirler.
Magento, geçtiğimiz günlerde yine, kullanıcılarının
güvenliğini tehdit konularda, önlem amaçlı
oluşturduğu uygulamalar ile ilgili bilgilendirme
yaptı ve portalında duyurdu. Kullanıcıların
güvenliğini tehdit eden açıklar, atak düzenleyenler
tarafından Magento Store şifrelerinin ele
geçirilmesine sebep olabiliyor. Magento,
kullanıcılarını güvenlik kaynaklı başlıklar ile ilgili
sıkıntı yaşamaması için uyardı ve kullanıcıların
Magento sürümlerini biran önce Magento CE ve
EE’ye yükseltmelerini istedi. Güvenlik vb. konularda
uygulamalar çıktıkça, bu bilgilere Admin Inbox
yolu ile ve Magento’nun resmi portalı üzerinden
ulaşabileceğinizi hatırlatıyoruz.
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TelecityGroup 3.6 milyar dolara satıldı!
Geçtiğimiz ayın son günlerinde, hosting
Equinix, 2014 yılında 2,44 milyar dolar gelir
sektöründen yeni bir satış haberi geldi. Türkiye
elde ettiğini açıklamıştı. Şirketin yaklaşık 3.500
pazarına 2013 yılında Sadece Hosting’i 25 milyon çalışanı bulunuyor.Satın alma sonrası Telecity
sterlin gibi bir rakamla satın alarak giren Telecity
gelecek planları ile ilgili yaptığı açıklamada, mobil
Group, Amerika merkezli veri merkezi şirketi
veri tüketiminin yüksek olduğu yeni bölgelere
Equinix tarafından
bulut teknolojilerini
satın alındı.Avrupa’nın
taşımak ve Avrupa
en büyük yer sağlayıcı
operasyonlarını
TELECITY
GROUP
CEO’SU
JOHN
HUGHES,
şirketlerinden biri
genişletme planları
olan Telecity Group,
olduğunu belirtti.
SATIN ALMA SONRASI EQUINIX’İN
satın alma bedelinin
Telecity Group CEO’su
YÖNETİM KURULUNA DAHİL OLACAK.
2,3 milyar sterlin
John Hughes, satın
(yaklaşık 3,52 milyar
alma sonrası Equinix’in
dolar) olarak açıkladı.
yönetim kuruluna dahil
1998 yılından bu
olacak. Telecity Türkiye
yana hizmet veren Equinix, 2008 yılı itibariyle 41
operasyonlarının başında, 2015 başında göreve
datacentera sahip olduğu bilgisini paylaşıyor.
gelen Mehmethan Şişik bulunuyor ve şirketin
2012 yılı itibariyle Jakarta ve Dubai’de Amazon
Türkiye operasyonları aynı şekilde devam edecek
Web Services ile hizmet ağını genişleten
gibi görünüyor.

“

“
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İndir.com mobil etkinlik ve mobil uygulama ya
Kayıtların Evenbrite üzerinden alındığı mobil
etkinlik kayıt sayfası 17.810 gösterim aldı ve
buradan 732 katılımcı kayıt oldu. Kayıt yaptıran
katılımcılardan 316 kişi etkinlik salonundaki yerini
aldı.Sosyal medya paylaşımlarının #mobiletkinlik
hashtag’iyle yapıldığı etkinlik Twitter’da Türkiye
TT listesine girmeyi başardı. Atılan tweet’ler ise
Tweetwall aracılığı ile salondaki katılımcılara
gösterildi.Tweetwall’dan alınan verilere göre
katılımcılar toplam 4.953 tweet attı. Bu tweet’ler
ile mobil etkinlik 3.418.161 farklı kişiye erişildi.
Toplam erişim sayısı ise 9.702.086 olarak
tespit edildi.Mobil etkinlik reklam kampanyası
21.05.2015 – 25.05.2015 tarihleri arasında
AdMingle tarafından yürütüldü. Yapılan
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kampanya sonucunda #mobiletkinlik hashtag’li
6202 tweet atıldı ve bu tweet’ler 4221 defa RT
edildi. Tıklama bazlı verilere göre mobil etkinlik
reklamları 11.608 defa tıklandı. Tıklamaların
yüzde 31’i kadın, yüzde 69’u ise erkek internet
kullanıcıları tarafından yapıldı.indir.com Mobil
Etkinlik’e katılamayanlar ise gerçekleşen etkinliği
paylaş.com aracılığıyla internet üzerinden izleme
şansına sahip oldular. Paylas.com istatistiklerine
göre etkinlik canlı yayınını anlık 1.335 kişi izledi.
İzleyicilerin yüzde 5.48’i Facebook, yüzde 12.5’i
Twitter, yüzde 6.16’sı mobil uygulama, yüzde
21.63’ü mobil web ve yüzde 46.56’sı da web
üzerinden canlı yayını izlediler.

Tüm finalistler IBM'den "MobileFirst
Eğitimi", UserSpots'dan 2 günlük UI/UX
Eğitimi, HTML Mag'dan 1 günlük ''Mobil
ve Responsive Arayüz Geliştirme Eğitimi'' ve Monitise ofisinde 1 gün "Yeni
Mobil Teknolojiler Eğitimi'' almaya hak
kazandılar.
Türkiye’nin yazılım ve mobil uygulama indirme sitesi indir.com tarafından bu yıl
ilk defa gerçekleşen indir.com Mobil Etkinlik yoğun ilgi gördü. Ayrıca ikinci defa
düzenlenen indir.com Mobil Uygulama
Yarışması’nın sonuçları da belli oldu ve
yarışmanın kazananları etkinlikte yapılan
ödül töreniyle ödüllerine kavuştular.

arışması tamamlandı!

23 Mayıs 2015 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşen
Mobil Etkinlik’te mobil dünya ile bilişim
sektöründen katılımcılar ve konuşmacılar
bir araya geldi. Etkinlikte mobil dünyadaki
gelişmeler üzerine 15 konuşmacı tecrübelerini paylaştı ve mobil dünyayı farklı açılardan ele aldı.

190 mobil uygulama ve geliştiricinin büyük ödüller için kıyasıya rekabet ettiği
yarışmada halk oylaması sonucu 15 uygulama finalist oldu ve Jüri tarafından
seçilen en iyi 3 mobil uygulama ödül almaya hak kazandı.
Türkiye’deki mobil
ekosistem ile mobil uygulama
geliştiricilerine destek vermek
amacıyla bu yıl ikincisi
düzenlenen ve Silikon Vadisi’ne
gitme şansı sunan indir.com
Mobil Uygulama Yarışması’nın
kazananları indir.com Mobil
Etkinlik kapsamına gerçekleşen
ödül töreninde açıklandı. 190
mobil uygulama ve geliştiricinin

büyük ödüller için kıyasıya
rekabet ettiği yarışmada halk
oylaması sonucu 15 uygulama
finalist oldu ve Jüri tarafından
seçilen en iyi 3 mobil uygulama
ödül almaya hak kazandı.
indir.com Mobil Etkinlik
kapsamında yapılan ödül
töreninde açıklanan mobil
uygulama yarışmasının

kazananları sırasıyla şöyle;
* indir.com Mobil Uygulama
Yarışması Birincisi Alper
İskender (Lokum)
* indir.com Mobil Uygulama
Yarışması İkincisi Serhat Erfidan,
Sercan Erfidan ve Erdem Kallavi
(Bando Radyo)
* indir.com Mobil Uygulama
Yarışması’nın üçüncüsü ise
Samet Gültekin (Ben Bilirim)

13

Yeni domain uzantıları
ve izinsiz e-posta sorunu
Alınan yasal önlemlere rağmen, dünya üzerinde hızla
yayılmaya devam eden izinsiz e-posta trafiği için
kullanıcıların yeni gözdesi, yeni domain uzantıları oldu.
Türkiye’deki domain kullanıcıları tarafından
çok büyük rağbet görmemesine rağmen, dünya
genelinde kayıt almaya devam eden yeni domain
uzantıları, web projesi için domain tercihi yapacak
kullanıcılara alternatif olma şansını korumaya
çalışıyor. Şu ana kadar 6 milyona yakın kayıt alan
yeni domain uzantıları, önemli bir sorunu da
beraberinde getirdi. Dünya üzerinde kaydedilen
ve çok farklı uzantılarda seyreden bu domain
uzantılarının birçoğu; spam, kimlik avı (phishing),
dolandırıcılık (fraud) yapmak isteyen kötü niyetli
internet kullanıcıları için ideal bir silah olarak
benimsenmiş durumda. Yeni domain uzantıları
piyasaya çıkar çıkmaz, geniş ölçekte spam
mail gönderimi, hack edilmiş web siteleri içine
yerleştirilmiş sahte ödeme sayfaları, markalar
adına oluşturulmuş sahte varış sayfaları olarak
kullanılmaya başlandı. Özellikle yeni uzantılara
karşı bilincin tam olarak yaygınlaşmadığı domain
ekosisteminde, bu domain uzantılarına karşı
soru işaretleri kullanıcıların kafasında soru işareti
olarak yer almaya devam ediyor.

SecureList tarafından düzenli olarak
yayınlanan Spam Trafik Raporu bu çarpıcı
gerçeği gözler önüne seriyor. Her ne
kadar 2015 ilk çeyreğinde gönderilen
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spam trafikte azalma olsa da bu azalma
yeni domain uzantıları aracılığı ile
yapılan spam trafiğin azalmasından
kaynaklanmıyor. 2015 1. çeyrek raporuna
göre; spam e-posta trafiği, 2014 son
çeyreğe nazaran , %65’ten %59,2’lere
gerilemiş durumda.
Kesin bir ilişki görülememesine rağmen,
domain uzantılarının türü ile yapılan spam mail
içeriğinde benzerlikler var. Örneğin, .works
domaini ile gönderilen spam mailler ağırlıklı
olarak kariyer sayfalarına aitken, .bank domaini
ile yapılan spam gönderiler bankalara ait sahte
ödeme sayfalarından oluşabiliyor.
Bu suçu işleyen internet kullanıcıları, genelde
mailin ekinde, ödemeye ya da bildirime ilişkin
gönderdikleri PDF ve Word formatında dosyalar
kullanarak, bilgisayarlara sızmayı tercih ediyor.
Trojan virüsü bulunduran, e-postalara
gönderilen bu eklerde, fatura ve benzeri
belgeleri indirenler, makroları çalıştırırsa virüs
bilgisayara kolayca yayılıyor. Microsoft bu virüsleri
engellemek için 2007 yılında otomatik makro
aktivasyonlarını durdurmuştu.

Ülkeler arasında spam ve phishing saldırılarının
dağılımına bakıldığında Brezilya başı çekiyor, ayrıca
Amerika’da listede hatırı sayılır biçimde yukarılarda
yer alıyor. Bilişim suçu işleyenlerin gözde sektörleri
ise sigorta, finans ve nakliyat olarak dikkat çekiyor.
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Wi-Fi ile telefonunuzu şarj edebileceksiniz
Bilim adamlarına göre, pek çok kullanıcının
en büyük problemlerinden biri olan şarj sıkıntı
tarih oluyor! Teknolojinin gelişmesi ile birlikte
hayatımıza giren akıllı mobil cihazlar, sağladıkları
kolaylıkların yanı sıra bazı problemleri de
beraberinde getirdi. Bunlardan en önemlisi
şarj sürelerinin düşük olması. Evden çıkarken;
cüzdan, para, kimlik, telefon... vs unuttuk mu
diye kontrol ederken artık ilk önce şarj cihazını
alıp almadığımızı kontrol eder olduk. Bu tür
durumlarla sıkça karşılaşan kullanıcılar için
bilim insanları müjdeli haberi verdi; Wi-Fi ile şarj
mümkün.
Konu hakkında bir süredir çalışmalar yapan
bilim insanları Wi-fi ağı üzerinden gelen dalgalar
ile küçük çaplı cihazların şarj olabildiğini açıkladı.
Evinizde bulunan küçük çaplı kameralar,
kontrol cihazları gibi çok yüksek kapasitede
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enerji harcamayan cihazlar, modeminize en
fazla 6 metre mesafeden şarj edilebiliyor.
Bu mesafede olduğu sürece modemin sizin
evinizde ya da altta ve üstteki komşunuzda
olması da fark etmiyor. Enerji kapasitesinin
zamanla artabileceğini belirten uzmanlar,
modem ile olan mesafenin de gelişen teknoloji
ile artabileceğini açıkladı. Durum böyle olunca,
telefonların şarj edilebilmesi mümkün olacağı
gibi yolda, iş yerinde ya da AVM dolaşırken de
cihazlar şarj edilebilecek.
Hayatımıza sonsuz özgürlük kattığını
düşündüğümüz bu dijital dünyada şarj
cihazlarına bağımlı yaşadığımızı düşünürsek,
gelişecek olan bu teknoloji ile hem
dijitalleşmenin artması sağlanacak hem de
cihazlarda kullanılan pil boyutları küçülecektir.
Ayrıca cihazların çalışma süreleri artarak dijital
dünyaya yeni bir boyut kazandırılacak.

10 milyon sunucu atıl durumda bekliyor!
Veri merkezi teknolojilerinin
her geçen gün gelişmesi ile
birlikte, veri merkezi yönetimi,
veri merkezi yönetimi yapan
firmalar için önemli bir konu
başlığı haline gelmekte ve bu
alanda yetişmiş insan kaynağı
bulmakta her geçen gün
zorlaşmaktadır. Özellikle veri
merkezi yönetimi yapan büyük
firmalarda, enerji verimliliği,
veri merkezi operasyonu ve IT
maliyetleri yönetimi hakkında
uzmanlık sahibi personellerin
olması, veri merkezlerine
ayrılan kaynakların daha etkin
kullanılmasını sağlamaktadır.
Global Sürdürülebilirlik Ajansı
Anthesis Grup, veri merkezleri
için enerji verimliliği hizmeti

sunan TSO Logic ve Stanford
Üniversitesi ortak çalışmaları
ile hazırlanan rapora göre,
dünya üzerinde çeşitli veri
merkezlerinde yer alan 10
Milyona yakın atıl durumda
sunucu bulunmakta ve son 6
aydır bu sunucular üzerinden
herhangi bir bilgi alışveriş
işlemi yapılmamış durumdadır.
Raporda elektrik kullanan
fakat yararlı bir bilgi
(computing output) üretmeyen
atıl durumdaki bu sunucular
“Comotose” diye adlandırılmış.
Raporun işaret ettiği sonuçlara
göre, 30 Milyar dolara yakın
bir IT altyapı harcaması israf
edilmekte ve bu israfa yol

açan etkenlerin başında IT
yöneticilerinin veri merkezi
yönetimi konusundaki bilgi
eksikliği ve veri merkezinde
görev alan ekip üyeleri
arasındaki iletişim sorunları
gelmektedir.
Rapora araştırmaları ile
katkıda bulunan Koomey.
com’un sahibi Jonathan
G.Koomey raporla ilgili
yaptığı açıklamada veri
merkezi yönetiminde bir
patron, bir takım ve 1 bütçe
olması gerektiğini ve veri
merkezlerinin yönetim
şekillerinin değişmesinin
gerekliliğine vurgu yaptı.

17

Spam maillerden para kazanabilirsiniz!
Genelde iş amaçlı kullandığımız e-posta
hesaplarımız her gün onlarca spam mailin
hedefinde. Bazen işe yarar mailler spam
maillerimiz arasında kaybolup gidiyor. Son
çıkan E-Ticaret Yasasına rağmen, spam mail
gönderimleri, ardı arkası kesilmeden devam
ediyor. Spam maillerden sıkılan kullanıcılar için
Wrte.io adlı bir e-posta servisi, istenmeyen
e-postalarının önüne geçiyor.
Wrte.io’ya diğer mail hesaplarından
hiçbir farkı olmadan sahip olabileceğiniz bir
mail hesabı oluşturuyorsunuz. Oluşturmuş
olduğunuz bu hesaba daha önce kullanmış
olduğunuz şahsi ya da şirket mail hesabınızı da
yönlendirerek kullanabiliyorsunuz. Diğer e-posta
servislerinden hiç farkı yok gibi görünen Wrte.
io, size mail gönderecek olan kişilere bir uyarı
yapıyor ve gönderilecek olan mail için daha
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önceden belirtmiş olduğunuz miktarda ücret
talep ediyor. E-posta almak için belirleyeceğiniz
miktar en az 0.99$ olarak belirlenmiş. İsteğinize
göre bu miktarı yükseltebilirsiniz.Ödemeyi
kabul eden göndericiler için kullanımı kolay
bir ödeme ekranı sunulurken, kredi kartı ya da
BitCoin ile ödeme seçeneği sunuluyor. Ödeme
gerçekleştikten sonra gönderilen e-posta
size ulaşıyor.Şuan Beta sürümünde olan site
tamamen İngilizce ve başka bir dil seçeneği
bulunmuyor. Üyelik bilgilerinizi girdikten sonra
görseller ile sistemi nasıl kullanacağınız basitçe
anlatıyor. Ödemelerinizi, ister kendi kişisel banka
hesabınıza gelmesini istiyorsunuz isterseniz de
dünyadaki yoksul insanlar için oluşturulan Watsi.
org fonuna bağışlayabiliyorsunuz. Amerika,
İngiltere, Kanada, İspanya gibi 17 farklı ülkede
kullanıma sunulan servis henüz Türkiye’de aktif
değil.

E-Güven, doğayı korumak için herkesi

E-imza kullanmaya davet ediyor

Elektronik imza altyapısı hizmetleri sunan E-Güven, iş süreçlerini kolaylaştırarak
maliyetleri azaltmasıyla birlikte, kullanıcılarına zaman kazandırarak, çevrenin
korunmasına katkı sağlıyor.
E-fatura, e-tebligat, e-devlet, e-defter ve KEP
başta olmak üzere birçok projede kurumlar
ve bireyler için gerekli olan e-imza altyapısını
sağlayan E-Güven, bugüne kadar 10 binden
fazla ağaç kurtardı. E-Güven Genel Müdürü
Can ORHUN; “Düşük kağıt tüketimi ülkeler için
önemli bir gelişmişlik, şirketler içinse önemli bir
modernleşme simgesi. Bir insanın yıllık ortalama
oksijen ihtiyacını karşılamak için 7-8 ağaç
gerekiyor.
E-Güven olarak şirketlerin e-imza’lı projeler
üretmesine destek olarak ve bireylerin e-imza
edinmesini sağlayarak kurtardığımız 10 binden
fazla ağaç ile ortalama 1500 insanın oksijen
hakkını elinden almamış olduk. Bu değerli
kazanımı, doğaya saygılı ve teknolojiyi yakından
takip eden şirket ve bireylerin bilinçli tutumuyla
elde ettik. Henüz e-imzaya geçmemiş tüm birey
ve kurumları bu duyarlılığın bir parçası olmaya
davet ediyoruz.” şeklinde ifade etti.
Nüfus artışının doğal kaynakların üzerindeki
baskıyı artırarak çevrenin doğal yapısını bozmaya
yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Orhun,
“Diğer yandan yaşanan hızlı teknolojik dönüşüm
ve eskiden kâğıt üzerinde yapılan işlemlerin
elektronik ortama taşınması doğa üzerindeki
bu tahribatı azaltmak için bize ciddi bir fırsat
sunuyor” dedi.

E-Güven, 10 binden fazla
ağaç kurtardı!

E-fatura,
e-tebligat,
e-devlet, e-defter ve
KEP başta olmak üzere
birçok projede kurumlar
ve bireyler için gerekli
olan e-imza altyapısını
sağlayan
E-Güven,
bugüne kadar 10 binden
fazla ağaç kurtardı.
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ZAMANINIZI SİZ YÖNETİN

ZAMAN KAVRAMI VE PLANLAMANIN ÖNEMİ
Akıp giden zaman içinde eldeki işlerin planı en iyi şekilde
yapılmalıdır. Aksi halde yapılamayan tüm işler zaman
tırpanı içinde arkanızdan sürüklenir ve birikerek bir yerde
yine önünüze çıkar.

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

Başarılı bir proje için; kaliteli ürün ya da hizmeti üretmek, en iyi pazarlama politikalarını belirlemek, hedef kitle ile sürekli iletişim halinde
olmak kadar önemli olan bir diğer faktör de zaman yönetimidir.
İş hayatınızda başarılı olmak için gündelik hayatın savurganlığını
bir yere koymanız ve zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekmektedir. Zaman kavramı ve planlamanın çok önemsenmediği işlerde, ipin ucu mutlaka bir yerden kaçacaktır. Akıp giden zaman içinde
eldeki işlerin planı en iyi şekilde yapılmalıdır. Aksi halde yapılamayan
tüm işler zaman tırpanı içinde arkanızdan sürüklenir ve birikerek bir
yerde yine önünüze çıkar.
Planlama yapmamak için bazen; “ne yapacağımı biliyorum plana
gerek yok, günüm çok bölünüyor, bu kadar işin içinde plan yapmaya
vaktim yok.” gibi bahaneler üretilir. Ancak çok dikkatlice yapılacak bir
planlama, zaman yönetiminin en önemli etmenidir.
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İktisadi olarak yapılan araştırmalara göre, bir
insan toplam iş görebilme gücünün yalnızca
%40’ını kullanabilmektedir. Peki, geriye kalan
%60’lık zaman dilimi nasıl harcanmaktadır.
Bu konuda yapılması gerekenler birkaç başlık
altında açıklamak gerekirse;

4-Karasızlık Yaşamayın
Karasızlık, gün içinde zaman kaybetmenizin
dışında aynı zamanda demoralize olmanıza ve
geriye kalan diğer işler için veriminizin düşmesine neden olacaktır. Bu neden yapacağınız işler
için karar alırken yanlış yapma ya da hatalı karar
alma endişesi ile karsızlıklar yaşamayın.

1-Çalışılacak Zaman Dilimini Belirleyin
Zaman planlaması yapabilmek için öncelikle
planlanacak olan zaman dilimini belirlemek ve
bu zaman dilimi içerisindeki dinlenme, yemek
ve diğer ihtiyaçların ne kadar vakit alacağını
hesaplamak gerekir. Bu bize, çalışma yapmak
için ne kadar etkin zaman dilimine sahip olduğumuzu gösterecektir.

5-Hayır Demeyi Bilin!

2-Yapılacak Olan İşlerin Listesi Çıkartın

Ancak elinizde çok fazla iş varsa ve sizden,
yapabileceğinizden daha fazlası için yardım
isteniyorsa, bu konuda “hayır” demeyi bilmeniz
gerekiyor. İyi niyetli olarak kabul edeceğiniz bu
yardım talepleri, hem diğer işler için ayırmış
olduğunuz zaman planmasını bozacak hem de
tüm işleri sıkışık bir zaman diliminde yapmaya
çalışacağınızdan iş kaliteniz düşecektir.

Zamanı en etkin şekilde kullanabilmek için
yapılması gereken işlerin bir listesini oluşturmanız gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi
gereken bir diğer konu, gün içinde yapılabilecek kadar işin planlanması gerekmektedir.
Bu planlama öncelikli olarak haftalık ve
daha sonra günlük olarak “önem sırasına” göre
yapılmalıdır. Zaman planlamasında yapılan
yanlışlardan biri önemsiz bir işle başlayıp, daha
sonra o işi bitirmeden önemli bir işe geçmek
ve sonra zamanı yetiştirememektir.
3-Verimsiz ve Gündemsiz Toplantılardan
Kurtulun
Çalışma ortamı içinde en çok zaman alan
işlerden biri de zamansız ve verimsiz geçen
toplantılardır. Toplantılarınızı planlarken öncelikli olarak bir gündem ve süre belirlemelisiniz.
Belirlenen sürenin dışına çıkan ve gündemden
uzak yapılan toplantılar, verimsiz sonuçlar
oluşturacağı gibi gün içindeki zaman planlamanızı bozacaktır.

Çalışma ortamı içerisinde, yapacağınız işten
farklı olarak diğer çalışma arkadaşlarınızın
sizden yardım talepleri olabilir. Bu tür yardımlaşmalar şirket ya da departman içerisindeki birlik
ve beraberlik duygusunu arttırarak bir takım
ruhu oluşturabilir.

6-Dağınık ve Düzensiz Masa
Çalışma ortamı içerisinde dikkatini dağıtacak
tüm unsurlardan kurtulmanız gerekir. Bilgisayarınızda açık olan gereksiz dosyalar ve tarayıcılardan tutunda, masanızda bulunun gereksiz
evraklar, dağılmış kırtasiye araçları, kulaklık,
bardak... vs gibi dikkatinizi dağıtacak ve çalışma ortamınızı kısıtlayacak her şeyi bir düzene
sokun. Gereksiz olan tüm materyalleri kaldırın.
Dağınık ve düzensiz masa düzeninin; yorgunluk, baş edememe hissi, verimsizlik, stres
ve hâkimiyet yoksunluğu gibi olumsuz psikolojik
etkileri olduğu gibi iş ortamındaki yaşamınızı da
kısıtlayan bir etken olduğu unutulmamalıdır.
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Zaman Planlamasının Kazandırdığı Avantajlar
Başarı bir iş hayatı için zaman planlamasının ne derece önemli olduğu ve zaman
planlaması yapmak için nelere dikkat edilmesi
gerektiğinden bahsettik. Peki, zaman planlamasının bizlere kazandırmış olduğu avantajlar
nelerdir?
• Kariyer planlamanıza daha rahat ulaşabilirsiniz.
• Gereksiz işlerden ziyade, gerçekten
önemli olan işlere zaman ayırabilirsiniz.
• İş hayatı içerisinde oluşabilecek stres ve
sıkıntıdan kurtulabilirsiniz.
• Her işi zamanında yaparak, biriken işlerin
yoğunluğunu yaşamazsınız.
• Zaman planlaması ile beyninizi yor-
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mazsınız.
• İşe karşı olan konsantrasyonunuzu yükseltirsiniz.
• Yaptığınızın işlerin raporlaması ve analizini
kolaylaştırırsınız.
• Planladığınız her işi başarı ile yapmanın verdiği psikolojik rahatlık ile özgüveninizi arttırınız.
Zaman; akıp giden, durdurulamayan ve
biriktirilemeyen bir süreçtir. Gün oluyor ki
zamanımızdan fazla işimiz oluyor ve her zaman
bir şeyleri yetiştirmek için koşuşturmaca içinde
oluyoruz. Bu koşuşturmada bazı işlerimizi aksatıp, bazılarına hiç zaman ayıramadığımız gibi
ruhen ve bedenen de yıpranmaya başlıyoruz.
Zaman planlaması yaparak hem yapmış olduğumuz işlerin kalitesini hem de yaşam kalitemizi
arttırabiliriz.

37
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Uyku! İnsan vücudunun dinlenmesi ve yenilenmesi için çok önemlidir. Çünkü uyku, konuşma,
hafıza, ve esnek düşünmeyle ilgili yetilerimizin
normal değerlerde seyretmesi için ihtiyaç duyulmaktadır. Bir başka deyişle uyku, beyin gelişiminde önemli bir role sahiptir. Uykusuz kaldığınızda
halsiz bir yapıda olarak, sağlıklı karar veremeyen,
doğru düşünemeyen, zihni bulanmış ve aklı
karışmış bir durumda olabilirsiniz. Çok yorgun ve
uykusuz olduğunuzda yaptıklarınızı unutabilir hatta sanki sarhoşmuşsunuz gibi davranabilirsiniz.
Uykusuzluk sadece bilişsel aktiviteleri değil aynı
zamanda duygusal ve fiziksel halimizi de etkiler. Ayrıca uyku apnesi gibi aşırı uykusuzluktan
kaynaklı hastalıklar başımıza bela olabilir. Bunlar
arasında kalp, akciğer ve hormonal hastalıklar yer
alıyor. Araştırmacılar uykusuzluğun kilo almayla

da yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Çünkü
kilomuzu korumak için gerekli olan kimyasal maddeler uyku esnasında salgılanıyor. Ayrıca uykusuz olmak, hayatın birçok alanında kişilere zarar
verebilmektedir. İşte, yolda, trafikte, evde, sosyal
ortamlarda… Uykusuz olduğunuz için dikkatsizlik
sonucu kendinize veya başkalarına zarar verebilirsiniz. Herkesin uyuması gereken süre birbirinin
eşdeğeri değildir. Ortalama uyku süresi 7,75 saat
olsa da bazı insanlar 5, bazı insanlar ise 11 saat
uykuyla kendini dinlenmiş hissedebilir. Yeteri
kadar uyumayarak dinlenmediğinizde beyninizde
neler olduğuna bakalım;

Kayıp Anılar, Unutkanlık
Hipokampus, beynin temporal lobunda ay şeklinde bir yapıdır. Bu bölgenin hafıza ve yön bulma yetilerinde önemli bir rolü vardır. Uzun vadeli
uyku eksikliğinde, bazı anılarınızı hatırlamamanız
veya unutmanız söz konusu olabilir.

Gün ortasında ve
akşamüstü, düzenlİ
olarak egzersİz yapın.

UYKUSUZ KİŞİLER
SAĞLIKLI KARAR
VEREMEZLER!
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Uykusuz ve dinlenmemiş kişiler, ekonomik kararlar verirken sağlıklı
düşünemez ve kazançlı olacağını düşündüğü bir karar sonrası, maddi
kayıplar yaşayabilir. Uykusuzken verilen kararlar sonucu hüsran yaşanma
ihtimali çok daha yüksektir.

STANDART
UYKU SÜRESİ
NEDİR?

İnsan vücudu, biyolojik saat dediğimiz 24
saatlik periyoda göre adapte olmuştur.
İnsanların uyku ihtiyacı kişilere göre
değişken olmakla birlikte genetik olarak
belirlenmiştir. Buna göre her gece 6 ile 9 saat
arasında, ortalama 8 saatlik uyku periyodu
bulunmaktadır. İnsanların %90’ı 7,5 – 8 saat
kadar uyumaktadır. Yüzde 5’lik bir kitle 6
saatin altında uyurken geriye kalan %5’lik
kitle 12 saat ve üzerinde uykuya ihtiyaç
duymaktadır.
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Yanlış Hatırlanan Anılar

Konuşma Bozukluğu

Uykusuz kalmış ve yorgun beyinde hipokampus ’un işlevleri değişir ve gün içerisinde yaşanan anıları doğru bir şekilde aklınızda
tutamayabilirsiniz. Yapılan bir çalışmada, uykusuz geçen bir geceden sonra insanların bir
gün önce yaşadıkları anıları anlatırken içerisine
yanlış bilgiler dahil etme olasılıklarının yüksek
olduğu ortaya çıkmıştır.

Temporal lob, beynin dil işleme ve konuşma
ile ilgili bölgesidir. Yorgun ve uykusuz insanlar
akıcı ve düzgün konuşamayabilir ve konuşma
bozukluğu yaşayabilir. Dinlenmiş kişiler ise daha
düzgün ve akıcı konuşabilirler.

Öfke Hali, Stres
Uyku kaybı, olumsuz şeylere odaklanmanıza, yüz ifadenizin asık olmasına ve bununla
birlikte insanlarla tartışmaya ve kavgaya hazır
bir ruh haline sebep olabilir. Dinlenmiş bir
beyinde duyguları düzenleme yardımcı olan
Amygdala, duygusal işlemlerde limbik sistem
yapısı ve medial prefrontal korteks arasında
sağlıklı bir bağlantı kurabilir. Ancak uykusuzluk
durumu, ruh halinizin bozuk olmasına sebep
olur.

Cerebral Küçülme
Uykusuzluk ve kötü uyku düzeni, sağlıklı
bir yetişkinin frontal, temporal ve pariental
lob’larının hacim kaybetmesine neden olur.
Yapılan incelemelerde uyku eksikliğinin
büzülme ve küçülmelere neden olduğu belirlenmiştir.
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Bozulan Zeka
Uyku eksikliği yaşayan insanlar, olayları
sağlıklı yorumlayamazlar. Konuşma sırasında
çevik düşünmek, konu değişikliği ve akıcı konuşma, farklı düşünme gibi konulardaki bilinçsel
işlevler etkilenir ve düzgün olmaz. Bu insanlar
aynı zamanda anlama zorluğu da çekerler.

Halüsinasyonlar
İyi dinlenmemiş bir beyin ses, ışık, koku vb.
şeylere duygusal ve aşırı tepkiler verebilir. Beyin
bilgileri doğru filtre edemez ve zaman içerisinde
bir kaos ortaya çıkarak insanlar veya nesneler
ile ilgili, orada olmayan şeyler görmeye veya
tahmin etmeye başlar.

Riskli Kararlar
Uykusuz ve dinlenmemiş kişiler, ekonomik
kararlar verirken sağlıklı düşünemez ve kazançlı
olacağını düşündüğü bir karar sonrası, maddi
kayıplar yaşayabilir. Uykusuzken verilen kararlar sonucu hüsran yaşanma ihtimali çok daha
yüksektir.

Sağlıklı bir uyku, dinlenmiş ve
zinde bir vücut için nelere dikkat edilmesi gerekli?
Peki bu sorunları yaşamamak için neler
yapılması gerekiyor? Sağlıklı bir uyku, dinlenmiş
ve zinde bir vücut için nelere dikkat edilmesi
gerekli?
İnsan vücudu, biyolojik saat dediğimiz 24 saatlik
periyoda göre adapte olmuştur. İnsanların uyku
ihtiyacı kişilere göre değişken olmakla birlikte
genetik olarak belirlenmiştir. Buna göre her
gece 6 ile 9 saat arasında, ortalama 8 saatlik
uyku periyodu bulunmaktadır.
İnsanların

%90’ı

7,5

–

8

saat

kadar

uyurken geriye kalan %5’lik kitle 12 saat ve
üzerinde uykuya ihtiyaç duymaktadır. Kendiniz
için ideal uyku süresini, sabah kalktığınızda
dinlenmiş olmanızdan, zinde hissetmenizden
gün

içerisindeki

performansınızdan

anlayabilirsiniz. Bir insan için sağlıklı olan,
normal gece uykusudur. Uyku sırasında ve
özellikle karanlık ortamda salgılanan melatonin
hormonu, vücudunuza tepeden tırnağa fayda
sağlamaktadır. Melatonin, geceleri saat 23:00’te
salgılanmaya başlar ve 02:00’ye kadar maksimum
seviyeye ulaşır. Bu saatten sonra sabaha karşı
yavaş yavaş azalmaya başlar.

Normal gece uykusu nedir?
Sağlıklı bir yetişkin insan, yattıktan 5 ila
20 dakika sonra uyuyabilir. Uykuya dalarken
düşünceler
çevrenizle

aklınızda
olan

gezmeye

etkileşiminiz

sürüyorsa, uykusuzluk çekiyorsunuz demektir.
İnsanların yaşları ilerledikçe uyku süreleri
kısalabilir ve ortalama 6 saate düşebilir. Bununla
birlikte uyku sırasında derin uykuda geçen süre
de kısalır.
Gece uyku sırasında uyanıklıkların sayılarında
artmalar olur ve buna bağlı olarak gündüzleri
kişilerde uyuklama belirtileri yaşanabilir. Bu
nedenle özellikle bu saatler arasındaki uykuyu
kaçırmamak

başlar
azalır.

ve

Gece

gereklidir.

Ayrıca

melatonin

hormonunun salgılanması için uyuduğunuz
alanın

uyumaktadır. Yüzde 5’lik bir kitle 6 saatin altında

ve

yattığınızda uykuya dalmanız 4 dakikadan kısa

karanlık

olması

ve

gece

lambası

kullanmıyor olmanız da önemli bir detaydır.
• Sadece uykunuz geldiğinde yatmaya gidin
• Uyku için rahat bir ortam oluşturun (ses, ışık
gibi etkenler)
• Uyarıcı madde içeriği bulunan gıdalardan
(Kahve, kola, çikolata vb.) akşam saat 17:00’den
sonra uzak durmaya dikkat edin
• Uyumadan önce sigara ve alkol kullanmayın
• Gün ortasında ve akşamüstü düzenli
olarak egzersiz yapın. Bu egzersizleri yoğun
yapmamaya özen gösterin
• Yatmadan önce ağır yemek ve sıvı tüketiminden
kaçının
• Kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak
rahatlatmanın
yöntemlerini
bulun
ve
kullanmaya özen gösterin
• Öğleden sonra ve akşam saatlerinde
şekerleme yapmayın
• Yatağınızı sadece uyumak için kullanın. Yemek
yemek, televizyon izlemek, kitap okumak gibi
aktiviteleri yatakta kesinlikle yapmayın.
• Kendinize düzenli bir uyku programı oluşturun.
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KIVILCIM

İSTANBULLUOĞLU
DOMAİN YATIRIMCISI

i
Türkiye’nin ilk alan adı yatırımcılarından
biri olan ve 1998 yılından bu yana alan adı
yatırımcılığı yapan Kıvılcım İSTANBULLUOĞLU
ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Alan adı yatırımcılığı, ülkemizdeki alan adı
piyasası, yeni alan adı uzantıları gibi bir çok
konuya değindik.

30

Röportaj/Interview : Burkay Gökhan YAPAĞCIOĞLU
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Türkiye’de domain sektörünün var olduğu
günden beri sektörün içindesiniz ve domain yatırımcısı denildiğinde, akla gelen ilk
isimlerdensiniz. Domain yatırımcısı kimdir?
diye sorsak bize ne söylersiniz?
Bir kişinin domain yatırımcısı olması için illa
kendini öyle tanımlamasına, profesyonel anlamda
bu işi yapmasına veya büyük bir portföyü olmasına gerek yok. İleride değerleneceği düşüncesiyle
bir ya da daha fazla alan adı alan kişi domain yatırımcısıdır. Bu bir kaç saat ilerisi de olabilir, yıllar
sonrası da.
Domain satın almaya başladığınız ilk yıllarda, domainlerinizin ve domain kavramının
bu kadar büyük önem arz edeceğini tahmin
ettiniz mi , o yıllarda domain sektörü ile ilgili
öngördüklerinizden bugün neler gerçekleşmiş durumdadır?

32

En başından beri domainlerin öneminin ve
değerinin bu kadar artacağı bilinciyle hareket
ettim. Türkçe alan adı piyasası ise öngörümden daha yavaş gelişiyor. Gerçi bu yavaş gelişim
domain piyasasına özgü de değil, genel anlamda
Türkiye internet sektörünün hala emekleme aşamasında olduğunu düşünüyorum.
Günümüzde, domain piyasasına yeni girmiş
domain yatırımcılarının işi gerçekten zor mu,
iyi domainlerin hepsi alındı mı, Siz bugün
domain piyasasına giriyor olsaydınız nasıl bir
yol izlerdiniz?
Kaliteli domainlerin çok büyük bir bölümü
1997-1998 yıllarında zaten alınmıştı. Önde gelen
domain yatırımcılarının neredeyse tamamı, sonraki yıllarda düşen domainleri takip ederek, açık
artırmalara girerek ve sahiplerinden domain satın
alarak portföylerini oluşturdu.

Benzerini yapmak hala mümkün. Elbette
eskiye oranla daha zor, ama bu fırsatlar hala
var. Geçtiğimiz bir yıl içinde portföyümüze
yüze yakın isim dahil oldu.
Bugünkü domain portföyünüz hakkında
bilgi alabilir miyiz, portföyünüzü nasıl
değerlendiriyorsunuz, portföyünüzü
inceleyebileceğimiz bir platform mevcut
mudur?
Türkçe domain portföyümüz, açıldığından
beri alanadlari.com’da listeleniyor. Önümüzdeki yıl, domainler.com adresinde listelemeye
ve kiralama hizmeti vermeye başlayacağız.
Domain değerlendirme kriterleri, herkesin üzerinde farklı görüşler bildirdiği
göreceli bir konu. Sizin domain değerleme kriterleriniz nedir, değerlendirmeden
kullanabileceğimiz önerdiğiniz araçlar var
mıdır ?
Domain değerlemesi yaparken benim
kullandığım ana kriter, ismin son kullanıcıya
ne kadar katkı yapacağı ve bu katkının mali
karşılığı.
Aranma hacmi, tıklanma başına maliyet,
diğer uzantıların doluluğu, kaç domainin içinde geçtiği veya benzeri isimlerin satış fiyatları
vb ise benim için ufak göstergeler. Değerlendirme araçlarınıysa güvenilir bulmuyorum.
Bir domaine yatırım yapma kararını nasıl
alıyorsunuz, hangi kriterleri göz önünde
bulunduruyorsunuz?
Sadece .com uzantılı jenerik domainlere
yatırım yapıyoruz. Yatırım kararı alırken şu
sorulara yanıt arıyorum; Kendimiz kullanabilir
miyiz? Domainin değeri nedir? Değeri ileride
artacak mı yoksa azalacak mı? Daha iyi bir getiriyi başka bir domainde elde edebilir miyim?

Rekabetin zorlaşması ile kişilerin ve
şirketlerin şansını daha niş alanlarda
aradığını gözlemler olduk. Sizce domain
yatırımcılığında niş bir alan belirleyip o
yönde ilerlemek mantıklı mıdır?
Örneğin , sadece .TV domainleri üzerine
düşmek ya da sadece sağlık sektöründeki
domainlere yatırım yapmak gibi ?
Sağlık sektöründe çalışan birinin sadece o
alanda yatırım yapması anlaşılabilir. Bildiğiniz
veya içinde çalıştığınız alanla ilgili yanlış karar
verme şansınız daha düşük.
Üstelik o isimleri kendiniz veya çevrenizdekiler de kullanabilir. Bununla birlikte Çin,
İngiltere gibi belli bir ülke pazarına yönelik
uzmanlaşmak da mantıklı olabilir. Pazar tatmin edici boyutta olduğu sürece bir sorun
görmüyorum.
Boşta domain kaydetmek konusu domain
yatırımcılarının bir kısmı tarafından macera; bir kısmı tarafında uzun vadeli yatırım
olarak dile getiriliyor. Sizce hala 10-20
dolara alınan domainlerin ileride büyük
getiriler getirme şansı var mıdır?
Aklınıza ilk gelen domainleri kaydetmek
yapılan en sık hata, fakat yeterince uğraşırsanız $10-$20’a ileride değerlenecek isim
bulabilirsiniz.
Özellikle gelişmeleri yakından takip ederseniz, ileride popüler olacak sözcükleri ve
terimleri kaydedebilirsiniz. Düşen domainleri
sürekli takip ederseniz de, ucuza kaliteli isim
bulabilirsiniz.
Bunun kolay olmadığını söylemeliyim, ama
emek sarf edenler için gerçekten fırsatlar var.
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Yeni uzantılar sektörde hayli kafa karıştırdı.
Yatırım yapılmalı, hayır yapılmamalı, bekleyip görmeli vb. farklı öngörüler var. Sizin yeni
uzantılar hakkındaki görüşleriniz nedir, yatırım yaptığınız yeni domain uzantıları var mı?
Bana göre çıkan her yeni uzantı .com’u güçlendiriyor. Yatırım amaçlı yeni uzantı almıyoruz. Kısa
vadeli alım satım yaparsanız bir miktar kazanabilirsiniz, ama yeni uzantılardan portföy oluşturmanın uzun vadede ciddi bir getirisi olmayacağını
düşünüyorum.
Yeni domain uzantıları içinde şehirlere ait
uzantıların güzel bir performans gösterdiğini
görüyoruz. Sizce .ist ve .istanbul da bu tempoyu yakalar mı ?
İstanbul Belediyesi’nin bu konuda sektörü
gerçekten bilen kişilerden destek alması ve iyi bir
pazarlama çalışması yapması lazım. Bu ikisi olursa, neden aynı başarıyı göstermesin?
Ülkemizdeki domain yenileme oranları, Avrupa ülkeleri içindeki en düşük orana sahip.
Buna sebep olan etkenler nelerdir, domain
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yatırımcılığını yanlış mı anlıyoruz?
Türkiye’de domain bilincinin gelişmemiş
olduğu bir gerçek, fakat yenilenme oranlarıyla
ilgili değerlendirme yapacak yeterli veri elimde
yok. Belki, Avrupalılara göre daha plansız hareket
ettiğimizden dolayıdır.
Birçok domain yatırımcısı sizi yakından takip
etmeye çalışıyor hangi sitelere göz attığınız
hangi blogları okuduğunuz merak ediliyor,
yatırımcılara önereceğiniz siteler, bloglar var
mıdır?
Günde bir kez domaining.com’da yer alan bloglara göz atıyorum. Ne yazık ki düzenli güncellenmiyorlar, ama bilgedomain.com, domaindoktoru.
com ve domainom.com gibi Türkçe kaynaklar da
var.
Son olarak Hosting Dergi okuyucularına
söylemek istedikleriniz var mı ?
Sektörle ilgili kaliteli içerik sağlayan blog, dergi
ve site yok denecek kadar az. O yüzden Hosting
Dergi’yi ellerinden geldiği kadar desteklesinler.
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WIPO DAVALARI HAKKINDA

BİLİNEN 13 YANLIŞ BİLGİ
ICANN tarafından kabul edilen alan adı uyuşmazlıkları
çözüm politikası (UDRP)’nın bir uygulaması olan WIPO
davalarına, çeşitli domainler üzerinde hak arayanlar
tarafından sıkça başvurulmaktadır.

Burkay
YAPAĞCIOĞLU

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

Alan adı uyuşmazlık ve çözüm politikaları (UDRP ) , üst seviye alan
adlarının (gTLD) ve ülke kodlu alan adları( cCTLD)’nın kaydını gerçekleştirenlerle, üçüncü taraflar arasında, domainlerin kötü niyetli
kaydına ve kullanımına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde yasal çerçeveyi belirleyen kurallardır.ICANN tarafından kabul edilen Alan adı
Uyuşmazlıkları Çözüm Politikası (UDRP)’nın bir uygulaması olan WIPO
davalarına , çeşitli domainler üzerinde hak arayanlar tarafından sıkça
başvurulmaktadır.
UDRP politikaları, ICANN tarafından 1999 yılında kabul edilmiş
olup, domain kaydı gerçekleştiren tüm kullanıcılar peşinen bu kuralları kabul etmiş sayılır. ICANN akrediteli tüm kayıt şirketleri(örneğin
: NicProxy.com) domain ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecinde
bu politikaları uygulamak zorundadır. İnternet alan adlarının, hak
sahipleri dışında kişi ve kurumlarca kayıt edilmesi ya da kötü niyetli
kullanımı, hak sahiplerinin (marka, kişi) WIPO davalarına sıkça başvurmasına sebep olmaktadır.
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WIPO’ya ve WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nde açılan davalara ilişkin bilinen
önemli bazı yanlışlar var. Bu yanlışları çok fazla
hukuk diline girmeden, mümkün olduğu kadar
sade bir şekilde aşağıda izah edilmiştir.

geçerli bir hak ya da yasal bir çıkara sahip olmaması
3-Alan adının tescil ve kullanımının kötü
niyetli olması

1) WIPO, ICANN’e bağlı bir kurumdur

4) WIPO davası sonuçlarına yerel mahkemede itiraz edilemez

WIPO, ICANN nezdinde bir kurum değildir.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, dünyada fikri
mülkiyet haklarının korunmasını ve yaratıcı etkinliği teşvik etmek amacıyla , Birleşmiş Milletlerin özelleşmiş 17 örgütünden birisidir.

WIPO tahkiminde gerek tahkim esnasında
gerekse sonrasında tarafların millî mahkemelere müracaat etmelerine engel bir durum söz
konusu değildir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’ne
bağlı ,WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi(WIPO Center) , yukarıda belirtilen UDRP
politikalarına bağlı prosedürlerin yönetiminde görev alan , ilk uyuşmazlık çözümü servis
sağlayıcılarındandır.
WIPO dışında çeşitli diğer uyuşmazlık servis
sağlayıcıları da bulunmaktadır (örneğin : Asian
Domain Name Dispute Resolution Centre ,
(ADNDRC)
2) WIPO Davası açabilmek için bir kurum
olmak zorunludur.
Kişiler de alan adının kötüye kullanımına
ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için WIPO’ya
başvurabilir ve dava açabilirler.
3) WIPO’ya gönderilen her türlü şikayet
kabul edilir
WIPO’ya gelen bir şikayetin kabul edilebilmesi için üç temel şartın gerçekleşmesi gereklidir:
1-İtiraza konu alan adının şikayet sahibinin
markası ile aynı ya da karıştırılacak derecede
benzer olması

5) WIPO davası çok yüksek ücretlerle açılabilir.
Uyuşmazlığın niteliğine göre değişmekle
birlikte 1500 Amerikan Doları gibi bir ücretten
başlar ve davaya atanacak hakem sayısına göre
değişebilir. Detaylı fiyatlandırma için bakınız
6) Tarafıma açılan WIPO davasına İngilizce
savunma yapmam gerekiyor
WIPO, alan adı sahibine, Türkçe savunma
yapma seçeneği de sunmaktadır.
7) WIPO davası açabilmek için mutlaka bir
avukata ihtiyacım var
WIPO davası açabilmek ve hakkınızda açılan
davalara savunma yapabilmek için ,bir avukat
zorunluluğu yoktur. Fakat sürecin sağlıklı işlemesi için hukuki bir destek almanız faydalı
olabilir.
8) WIPO davasını kaybeden taraf tazminat
öder
WIPO davaları yalnızca alan adının mülkiyetine ilişkin kararlar verir ve kaybeden tarafın,
WIPO tarafından herhangi bir tazminat ödemeye mahkum edilmesi söz konusu değildir.

2-Alan adı sahibinin aIan adı üzerinde
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9) ccTLD domainler için WIPO’ya gidemem
Gidilebilir. ccTLD (örneğin marka.cc) alan adları
ile ilgili uyuşmazlıklar için de WIPO’ya başvurulabilir. WIPO’ya konu olabilecek ccTLD listesi
için bakınız

12) WIPO davalarına bakan hakemler
ICANN tarafından atanır

10) WIPO davası , domaini kaydeden şirkete de açılabilir

Hakem heyeti, dava taraflarından, kayıt şirketinden ve ICANN’ den bağımsızdır.

WIPO davaları ,domain kayıt şirketlerine
karşı açılamaz. Yalnızca domaini mülkiyetinde
bulunan kişi ve kurumlara karşı açılabilir.

13) WIPO davası açıldıktan sonra taraflar
anlaşmaya gidemez

11) WIPO davalarının sonuçlanması çok
uzun sürer
WIPO davalarına ilişkin kararlar bildirimi ,
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şikayetin WIPO’ya ulaşmasından sonraki 60 gün
içinde alınarak ,taraflara bildirilir. Sonrasında
tarafların yerel mahkemede itiraz hakları vardır.

WIPO davası için başvuru, WIPO tarafından
alındıktan sonra, tarafların kendi aralarında
anlaşmaları halinde, WIPO’ya bildirim yapılırsa,
dava süreci durdurulabilir.

27

a
l
ç
a
r
A
Web
Compressor - Online Fotoğraf Sıkıştırma Servisi

Compressor.io yüksek çözünürlüklü fotoğrafların sıkıştırılması ve boyutunun küçültülmesi
için kullanabileceğiniz online bir araçtır.
Fotoğraf boyutlarında %90’a varan sıkıştırma yapabilir ve çözünürlük kayıpları yok denecek
kadar farksız olur.
Sıkıştırma öncesi ve sonrasında fotoğraf çözünürlüklerinde neredeyse hiç fark
göremeyeceğiniz servisi ücretsiz kullanabilirsiniz.
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OnDestek - Web Siteniz İçin Canlı Destek Sistemi

Yabancı bir çok örneği bulunan, anlık sohbet tarzında yazışarak iletişim kurulan destek
sistemlerine yerli bir alternatif eklendi. Ankara merkezli WMedya tarafından geliştirilen
OnDestek, entegrasyonu kolay ve oldukça geniş özellikler sunan bir canlı destek sistemi olarak
dikkat çekiyor. Müşteri memnuniyetini ve satışları artırmaya yönelik gerekli altyapıyı sunuyor
ve ilk 3 ay gibi uzun bir süre için ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Yerli ve Türkçe destek sunan bir girişim olmanın avantajını kullanmak isteyen Ondestek,
50’ye yakın sitede Ondestek canlı destek sistemi kullanılıyor.Siz de servisi ücretsiz deneyerek
test edebilirsiniz ve buna göre dilerseniz kalıcı olarak destek sisteminiz haline getirebilirsiniz.

41

WORDPRESS VE JOOMLA

AVANTAJ, DEZAVANTAJ KARŞILAŞTIRMASI
Bu makalede oluşturulacak olan bir web sitesi için hangisi daha uygundur? Sorunun cevabını arayacağız. Gelin hep birlikte Wordpress ve Joomla’nın avantajları ve
dezavantajlarını inceleyelim.

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

İçerik yönetim sistemi olarak çokça tercih edilen Joomla ve Wordpress internet üzerinde birçok web sitesi üzerinde kullanılmaktadır.
Kullanıcılar hangi sistemi kullanacağına karar vermeden önce, hangisi
daha kolay ya da hangisi daha kısa yoldan hemen hazırlanır bunu
çok iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Bu makalemizde oluşturulacak
olan bir web sitesi için hangisi daha uygundur? Sorunun cevabını
arayacağız. Gelin hep birlikte Wordpress ve Joomla’nın avantajları ve
dezavantajlarını inceleyelim.
İçerik Yönetim Sistemi
Odak noktalarını ve güncel içerik uygulamalarını göz önünde
bulundurursak Joomla içerik yönetme konusunda daha profesyonel
duruyor. Wordpress içerisinde çeşitli eklentiler ile içerik yönetimi özellikleriniz kazanırken, hem kurulum hem de güncelleme aşamalarında
çeşitli sorunlar ile karşılaşmak kaçınılmaz olabiliyor.
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Wordpress üzerinde istediğiniz bir web
sitesi bazen zor bir süreç doğursa da bu konuda Joomla, kullanıcılarını adım adım yönlendirmekte ve kullanıcılara geniş bir yelpazede
kullanım sunabilmektedir.
Kullanım Kolaylığı Açısından Wordpress mi
Joomla mı?
İçerik yönetim sistemleri üzerinde bir web
sitesi oluşturarak blog sitesi açmak isteyen
kullanıcılar için ilk tercihin Wordpress olması
kaçınılmaz. Neden diye soracak olursanız ilk
kullanımda Joomla biraz zor ve karışık gelebilir.
Wordpress, hem içerik yönetiminde hem de
görsel anlamda yapılandırmada, Joomla ise
bir altyapı oluşturmak için güzel bir seçenek.
Aslında her iki sisteminde kendine has güçlü
ve zayıf yönleri var.
Biz ilk olarak Wordpress üzerinden başlamanızı daha sonra Joomla kullanıp test etmenizi öneririz. Ama tabiki Wordpress’ten
memnun iseniz kullanılan içerik yönetimini
geliştirmek daha doğru olacaktır.
Arama Motoru Optimizasyonu
İçerik yönetiminde en önemli rol oynayan
etmenlerden birisi de arama motorları üzerinde üst sıralarda yer alabilmek. Bunun için
yayınladığınız yazılardan tutun da web sitenize
kullanıcıların ulaşabileceği anahtar kelimelerinizi en doğru şekilde belirlemenize kadar uzun
ve sağlam bir optimizasyon gerektiren kelimeler ile yola çıkmak gerekiyor.
Wordpress daha çok blog sitesi olmasından
ötürü Google tarafından daha sıcak karşılanmaktadır. Joomla’da ise Google aramalarında
üst sıralara çıkmak için çeşitli şekilde ayarlamalar yapmak gerekiyor.

Ölçeklenebilirlik Hangisinde Daha Avantajlı?
Bu sorumuzun cevabı kullanıcıdan kullanıcıya
göre değişiklik gösterebilir ama internet üzerinde yapılan araştırmadan Joomla’nın ileri düzeyde portalları geliştirmek ve çok daha gelişmiş
özellikleri eklemek mümkün. Wordpress ise her
ne kadar eklentiler ile geliştirilebilse de Joomla
kadar esnek bir yapıda değildir. Wordpress
kullanıcılarına bazı uygulamalar üzerinde kısıtlı
özellikler sunuyor.
Yönetim Paneli Üzerinde Nasıl Bir Tercih Söz
Konusu?
Wordpress’in, Joomla ile karşılaştırıldığında çok kolay ve anlaşılır bir yönetim paneline
olduğu aşikâr. Sadece içerik yayınlamak için
Wordpress en çok tercih edilen blog sistemi.
Joomla üzerinde ise doküman yönetimi, e-ticaret sistemi, sipariş yönetimi, rezervasyon yönetimi gibi bir çok uygulamayı web sitesi üzerinde
entegre edebilmek mümkün olabiliyor.
Konuya objektif bir bakış açısı ile bakacak
olursak Wordpress bir internet sitesini kolayca
oluşturabilmek ve içerik yayınlamak için ideal bir
tercih. Joomla ise kurulum aşamasının biraz zor
olmasına karşın bir kez kurulduktan sonra Wordpress kadar rahat bir kullanıcım tecrübesi sunması ve fazla özellikleri sayesinde Wordpress’in
bir adım önüne geçiyor diyebiliriz.
Her iki platformu kullanarak güçlü bir içerik
sistemi yönetmeniz gayet mantıklı bir hareket
olacaktır. Wordpress ve Joomla’nın güçlü özelliklerini bir araya getirerek birbirleriyle entegre
olarak çalıştırılacak şekilde aynı sunucu üzerinde kurulum yaptığınızda hem güçlü bir içerik
yönetim sistemine hem de güçlü blog sayfasına
sahip olmanız sizin için daha avantajlı bir hal
alacaktır.
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WORDPRESS GÜVENLİK EKLENTİSİ

ALL IN ONE WP SECURITY & FIREWALL İNCELEMESİ
Hosting Dergi’nin bu sayısında sizlere WordPress yazılımının
güvenlik eklentilerinden biri olan All in One WP Security &
Firewall eklentisi hakkında bilgi sağlayacağım. Bu makaleyi okuduğunuzda WordPress’in güvenlik önlemlerinin
birçoğunun aslında kurulum esnasında veya daha sonra
manuel olarak alınabileceğini fark edeceksiniz.

Alper DEMİR
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Twitter: /alperdem1r

alper.demir@natro.com

Hosting Dergi’nin bu sayısında sizlere WordPress yazılımının
güvenlik eklentilerinden biri olan All in One WP Security & Firewall
eklentisi hakkında bilgi sağlayacağım. Bu yazımı okuduğunuzda WordPress’in güvenlik önlemlerinin birçoğunun aslında kurulum esnasında veya daha sonra manuel olarak alınabileceğini fark edeceksiniz.
WordPress yazılımının güvenlik eklentisi olarak birçok seçeneği
bulunuyor. Ancak bu eklenti ihtiyacımız olanı ve daha fazlasını bizlere
sunabiliyor. Bu eklentiyi kurup sadece devreye almanız yeterli değil
kendinize göre yapılandırmanız gerekiyor. Eklentinin sekmesinde
bir güvenlik skorunuz bulunuyor ve yaptığınız yapılandırmalara göre
bunların puanlamasını gerçekleştiriyor.
Eklentide yapacağınız değişiklikler çoğunlukla WordPress’in
çalışabilmesi için gerekli olan “wp-config.php” ya da “.htaccess” dosyalarında olacağından dolayı yanlış bir yapılandırma da WordPress
yazılımınız kullanılmaz hale gelebilir bu nedenle eklentiyi kurup
yapılandırmaya başlamadan önce sitenizi yedeklemenizi öneririm.
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Eklentinin sağladığı güvenlik önlemlerinden
bahsedelim;
User Accounts Security
Kullanıcı güvenliği için eklenti bizlere 3 farklı
sekme sunuyor, User Accounts-User Login-User
Registration-User Accounts sekmesinde Yönetici seviyesinde olan hesapların kullanıcı adlarını
değiştirebilmenize olanak sağlıyor. Bu işlemi
WordPress kurulumunda kullanıcı adını “admin” olarak kullanan kişiler için gerçekleştirmek
istiyor. Yönetici hesaplarından birinin kullanıcı
“admin” olan siteler Brute Force saldırılarının ilk
hedefi oluyor.
-User Login sekmesinde aslında ayrı bir
eklenti olarak kullanılabilen Login Lockdown
eklentisinin burada kullanıldığını görüyoruz.
Bu bölümde yönetici panelinize yapılan giriş
denemelerini sizin belirleyeceğiniz değerler ile
kısıtlayabiliyorsunuz. Örneğin aynı IP adresi
üzerinden maksimum 5 yanlış giriş yapılabilir.
Bu rakama ulaştıktan sonra 1 saat bu IP adresini otomatik olarak bloklanmasını sağlayabilirsiniz. Eklenti, yanlış yapılan giriş denemelerini
bu bölümde sizin için kayıtlarının tutulmasını
da sağlıyor. Bunlara ek olarak bu sekmede
şuanda aktif olan yönetici paneline giriş yapmış
olan kullanıcıları listeleyebiliyor, hangi işlemleri
yaptıklarını görebiliyor ve yönetici panelindeki
oturum sürelerini kısıtlayıp bir süre sonra tekrar

giriş yapmalarını sağlayabiliyorsunuz.
-User Registration sekmesinde ise eğer
WordPress üzerinde üye kayıt formunuz var
ve sitenize üye kabul ediyor iseniz, bu forma
captcha eklemenizi ve kayıt olan üyeleri manuel
olarak sizin onaylamanıza olanak sağlıyor.
Database Security
WordPress yazılımının ilk kurulumunda herkesin atladığı ve zaten doldurulmuş olarak görüp
es geçtiği bir bölüm var ki burası “DB Prefix” yani
veritabanı tablolarının önüne gelen ekten bahsediyorum. Kurulum esnasında standart olarak wp_
şekline belirtiliyor saldırganların bu ön eki bilmesi
ileride büyük güvenlik problemlerine yol açabilir.
Tam burada eklentimiz veri tabanımızın tablo ön
eklerini buradan güncelleyebilmemizi sağlıyor.
Ek olarak veri tabanınızı anında o bu sekmeden
yedekleyebilmenizi ya da belli aralıklar ile bunu
otomatik yapmasını sağlayabiliyorsunuz.
File System Security
File System Security sekmesinde sitenizin
bulunduğu dizindeki klasörlerin yazma ve okuma
izinlerini önerilen ayarlar ile değiştirebilmenizi
sağlıyor. Ek olarak error_log dosyasının ismini
değiştirebiliyor ve botların WordPress’in versiyon bilgilerinin bulunduğu dosyalara erişimlerini
kısıtlayabiliyorsunuz.
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Blacklist Manager

erişim gerçekleştirebilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Bu bölümde .htaccess dosyanız kullanılarak
belirleyeceğiniz IP adresi ve kullanıcıları sitenizden uzaklaştırabilirsiniz.

SPAM Prevention

Firewall
Firewall sekmesinde XSS saldırılarını, zararlı
URL isteklerini engellemeye yönelik yapılandırmalar bulunuyor. Perishable Press tarafından
hazırlanan 5G Blacklist’te bulunan yapılandırmaları otomatik olarak uygulamanızı sağlıyor.
Ek olarak, Sahte google botlarının sitenize
ulaşmasını engelleyebilir, 404 sayfanızı otomatik
olarak dilediğiniz bir sayfaya yönlendirilmesini
sağlayabiliyorsunuz.
Brute Force
Brute Force saldırılarının önüne geçebilmek
adına yukarıda birçok işlem uygulanabiliyor,
ancak bu bölüm bu saldırıları tamamen engelleyebilmek adına, WordPress yönetici panel
adresinizi değiştirmenizi, kayıt formlarına, giriş
bölümlerine captcha yerleştirmenizi ya da sadece sizin belirlediğiniz bir whitelist’in panelinize
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Bu bölümde WordPress’inizde yer alan postlarınıza yapılan yorumlara SPAM içerik girilmesini önlüyorsunuz, yorum gönderilirken yine bir
captcha yerleştirilmesini sağlayabiliyorsunuz.
Akismet gibi bir uygulama mevcut iken bunun
gerekliliği olduğunu düşünmüyorum ancak yine
de kullanışlı.
Maintenance
Bu sekmede sitenizi bakıma aldığınızda ziyaretçilerinize bir bilgilendirme gözükmesini sağlayabiliyorsunuz.
Miscellaneous
Bu kısımda sitenizde “Right Click” , “Text Selection”, “Copy” işlemlerini pasif duruma getirebiliyorsunuz yani postlarınızın kopyalanmasını engelleyebiliyorsunuz. Ek olarak ise sitenizdeki içeriğin
frame/iframe yöntemi ile farklı bir web sitesinde
kullanılmasını da engelleyebiliyorsunuz.

biliyor muydunuz?
Dünya genelindeki WordPress sitelere her
ay 58.7 milyon yeni içerik yayınlanıyor
ve okuyucular tarafından bu içeriklere
54.300.000 adet yorum yazılıyor.
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PREMIUM DOMAINE
O KADAR PARA HARCANIR MI?
Şirketinizin gelecek vaat eden web projesi
için belirlediğiniz domain çoktan alınmış ve
web projeniz için istediğiniz domain, Premium
Domain listesine giriyor diyelim. Bu domaini istiyorsunuz ve projenizin gerek pazarlamasına, gerekse prestijine katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz. Fakat bir probleminiz var; Patronunuz!
“Bu domaine o kadar para harcanır mı? “ diye
sorduğunda ne cevap vereceksiniz? Verecek
cevabınız var değil mi? Eğer yoksa şanslısınız,
çünkü sizler için 4 maddede bunları sıraladık. Premium Domain, aranma hacmi yüksek,
sektöre direkt hitap eden, hatırlanması kolay,
tek kelimeden oluşan, yaşlı domainler olarak
sektörde yer alır. Premium domainler jenerik ve
keyword domainleri kapsar fakat her jenerik ve
keyword domain, premium olarak adlandırılamaz. Bu domainlerin bulunması oldukça zor
ve pahalı olup, genelde domain piyasasındaki
fırsatları erken görüp, yatırım amaçlı domainleri
kaydeden, domain yatırımcılarının elinde bulunur. Bu yatırımcılar iyi bir ücret ödendiğinde
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bu domainleri kendilerine ait platformlar ya da
domain üzerine kurulan satış sayfaları aracılığı
ile satışa sunabilmektedirler.
Premium domainlerin önemi üzerine domain yatırımcısı Uğur Ata ‘nın dediklerine de bir
kulak verelim “ Kısa, akılda kalıcı, aranma hacmi
yüksek, markalaşmaya müsait domainlere verilen her kuruş, projenizde fazlasıyla geri dönüş
sağlayacaktır. Normal domainden premium’ a
terfi etmek ara sokaktaki dükkanınızı, ana yola
taşımak gibidir.”

Şimdi gelelim patronunuzun sorusunun kısa cevaplarına
1) Pahalı ama buna değer: Evet Premium
domainler pahalıdır fakat bunun bir sebebi var.
Birçok güzel domain çoktan satın alındı ve hatırlanabilir, kısa ve marka değeri olan bir domain
için, normal bir domaine harcanandan daha
fazla para harcamak gerekebiliyor.

Günlük hayatta, iyi konumda
bir dükkanı satın alırken nasıl daha
yüksek para harcamak gerekiyorsa,
aynı şey online dünyada da geçerlidir. Ayrıca bu dükkanın getirisi,
yapacağımız güzel pazarlama faaliyetleri ve akabinde gelen satışlarla
maliyetini rahatça çıkarabilir.
2) SEO avantajı var: Eğer yaptığınız ya da yapacağınız iş ile ilgili bir
domain alıyorsanız ve web sayfanızda bu iş ile ilgili güzel içerikler üretilir, paylaşılır ve site içi SEO düzgün
yapılırsa, rakiplerinize nazaran
arama motorlarında çok daha üst
sıralarda yer alabilirsiniz.
3) Yaşlılara saygı duyulur:
Premium domainlerin kayıt tarihi
eskidir. Bir suça bulaşmamış, yaşlı
domainler arama motorlarının
gözünde daha yüksek değere sahip
olur.
4) Prestij Sağlar: Projeniz
için kaydettiğiniz uzun ve alakasız
domainlere nazaran, Premium
domainler markanıza daha fazla
prestij sağlar. Örneğin satilik.com,
satilik-ev-burada.com ‘a nazaran
daha fazla güven inşa eder ve prestij
sağlar.
Kısa, akılda kalıcı, aranma hacmi
yüksek, markalaşmaya müsait
domainlere verilen her kuruş projenizde fazlasıyla geri dönüş sağlayacaktır. Normal domainden premium
a terfi etmek ara sokaktaki dükkanı
ana yola taşımak gibidir.
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GOOGLE ADWORDS UPGRADED

URL GÜNCELLEMESİ DETAYLARI
Google son 1 yılda yaptığı değişiklikler ile firmaların daha
hedefli reklam vermesini, kullanıcıların ise daha fazla
etkileşime geçebilecekleri reklamlar görmesini hedefliyor.

Şahin SEÇİL
iProspect Web
Analytics Director
Twitter: /sahin_secil

Google son 1 yılda yaptığı değişiklikler ile firmaların daha hedefli
reklam vermesini, kullanıcıların ise daha fazla etkileşime geçebilecekleri reklamlar görmesini hedefliyor. Bu duruma mobil trafiğin %50
seviyelerine çıkmasıyla birlikte mobilde yaptığı güncellemeleri veya
firma bilgilerini ön plana çıkartan reklam uzantılarını örnek gösterebiliriz.Google son geliştirmesi ile reklam verenlerin ölçümleme
sorununa çözüm üretti. Eskiden pek çok firma gelen trafiği ve kullanıcı davranışlarını ölçümlemek için ücretsiz araçlar kullanmaktayken,
günümüzde kullanıcı segmente edebildikleri, dönüşüm kaynakları
arasında modellemeler yapabildikleri ücretli çözümleri tercih ediyorlar. Ancak kullanılan tüm ölçümleme araçları Google Analytics gibi
Adwords ile entegre çalışmıyor ve ölçümleme aracının bazı dataları
alabilmesi için ek datalar barındırması gerekiyordu. Açılış sayfasında yapacağımız bazı düzenlemeler (utm etiketlemesi) bu sorunu
ortadan kaldırsa da, reklam veren tarafına ek iş yükü oluşturduğu
için farklı sorunlar ortaya çıkartıyordu. İşte tam bu noktada Google
Upgraded URL geliştirmesiyle firmaların farklı araçlarla ölçümleme
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Upgraded URL Nedir?
Upgraded URL, Google’ın bize verdiği
değişkenleri kullanarak tüm hesabın URL
yapısının tek seferde düzenlemesini sağlayan,
reklam verenlere kolaylık sağlayacak bir geliştirme. Özellikle çok büyük ve Google Analytics ile
ölçümlenmeyen hesaplar için açılış sayfalarında
çeşitli parametreler kullanılmaktaydı. API kullanmayan reklam verenin bu parametreleri tek tek
tanımlaması çeşitli sorunlara yol açıyordu. Upgraded URL geliştirmesi ile birlikte hem reklam
verenler hem de Google tarafındaki sorunlara
çözüm üretilmiş oldu.
Destination URL ile Final URL arasındaki
fark nedir?
Aslında bu geliştirme ile birlikte Google
URL ve parametre kısımlarını iki bölüme ayırdı.
Örneğin www.natro.com?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=adwords linkindeki “?” işaretinden önceki kısmına
Final URL, “?” sonraki kısmına da Tracking
Template dedi.
Final URL reklamı yönlendirdiğimiz açılış
sayfası, Tracking Template ise hesap seviyesinde tek seferde tanımlayacağınız değişkenleri ve
parametreleri içeren bölüm.

link tanımlamalıydınız. Yeni geliştirmeyle birlikte
{keyword} parametresini kullanmamız durumunda tüm anahtar kelimeleri sistem otomatik olarak
düzenliyor olacak.
Bir başka deyişle Template URL tüm hesap
üzerinde tek seferde düzenleme yapmamıza olanak sağlıyor. Yukarıdaki örnek için aşağıdaki gibi
bir template oluşturmanız durumunda reklamlara sadece Final URL’i, yani reklamın yönlendirileceği açılış sayfasını girmeniz yeterli olacak.
{lpurl}?keyword={keyword}&matchtype={matchtype}
Dikkat ettiğiniz gibi Template URL’e www.
natro.com’u yazmıyoruz. www.natro.com yerine
final URL’i temsil eden {lpurl} parametresini yazmanız yeterli.
Düzenlemeleri Adwords Arayüzünden Yapabiliyor muyuz?
Evet, düzenlemeleri Adwords arayüzünden
veya Adwords Editör üzerinden yapabilirsiniz.
Şunu belirtmekte fayda var, şu anda Adwords
arayüzünde hem Destination URL hem de Final
URL’i görmekteyiz. 1 Temmuz’dan sonra Destination URL yerini Final URL’e bırakarak, 1 Temmuz’a
kadar düzenleme yapmamış kullanıcıların hesaplarında geçiş otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Tracking Tempalte nedir?
Tracking Template, Google’a reklamları nasıl
şekillendirmesi gerektiğini söyleyen bir çeşit formüldür. www.natro.com?keyword={keyword}&matchtype={matchtype} şekilde bir link yapınız
olduğunu düşünelim. Bu yapıda {keyword}
kısmına reklamı tetikleyen kelimeleri yazdırmak
istiyorsunuz.
Eğer bir değişken kullanmasaydınız her bir
kelime için farklı açılış sayfası belirlemeli, her
kelimenin tetiklendiği kelimeyi açılış sayfası için

Özel Değişkenler nedir?
Google Adwords’un bize sunduğu parametrelerin yetersiz kaldığı durumda kendi parametrenizi oluşturmak isteyebilirsiniz. Örneğin A/B
testi yapmak istiyorsunuz ve ölçümleme yaptığınız araca hangi açılış sayfasının A, hangisinin
B olduğunu iletmek için versiyon parametresine
ihtiyaç duydunuz. Google’un bize sunduğu parametrelere benzer şekilde, önüne “_” koyarak özel
değişkeninizi oluşturabilirsiniz. {_versiyon}.
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Hangi Parametreleri Kullanabiliyoruz?

Kullanabileceğiniz parametrelerin bulabileceğiniz kaynak: https://support.google.com/
adwords/answer/2375447
Uzman Sorusu – Tracking Template’in hesap
seviyesinde tanımlandığından bahsettiniz.
Peki, birden fazla dinamik yapı kullanılmak
istenirse ne olacak?
Bildiğiniz gibi Adwords’te çalışan iki özellik
varsa, alt seviyede olanın önceliği vardır. Tracking template hesap seviyesinde olduğu ve
reklam seviyesinde belirlediğimiz açılış sayfasından üst seviyede olduğu için, reklam seviyesinde oluşturduğunuz yapı geçerli olacaktır.
Benzer durum sitelinkler için de geçerlidir.
Eğer hem hesap seviyesinde hem de reklam
grubu seviyesinde sitelink tanımlarsanız, reklam
grubu seviyesindeki sitelinklerini tetiklenecektir.
Reklamlarımızda parametreli URL kullanılmıyor, düzenleme yapılmalı mı?
Açılış sayfası olarak sadece hedef URL’i
tanımlıyorsanız endişe etmenize gerek yok. 1
Temmuz sonrasında geçiş otomatik olarak sistem tarafından gerçekleştirilecek.
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Hatırlatma: Google yaptığı açıklamada, 1
Temmuz’da gerçekleşecek URL geçişi için hedef
URL’iniz ile görünen URL’inizin aynı olması gerektiğini belirtiyor. Aksi durumda reklamlarınız
onaylanmayabilir.
Upgraded URL ile birlikte;
• Her link için parametre tanımlamak zorunda
kalınmayacak. Parametreler tek seferde tracking
template üzerinden tanımlanabilecek.
• Açılış sayfası değişmediği sürece, her parametre değişikliğinde reklamlar tekrar onaya ve
incelemeye gitmeyecek.
• Reklamlar tekrar tekrar oluşturulmadığı için
reklam geçmişinin silinme sorunu ortadan kalkacak.
• Google’ın sadece açılış sayfasını taraması
yeterli olacak. (Eskiden değişkenli tüm sayfaları
tarıyordu.)
• {loc_physical_ms} parametresi ile lokasyon
bilgisini 3rd parti optimizasyon araçlarına aktarabiliyor olacağız.
• {ignore} parametresi ile Google’a taranmasını istemediğimiz değişkenleri bildirebileceğiz.
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YENİ BİR WEB SİTESİ

AÇMANIZ İÇİN 6 SEBEP
Teknolojinin gelişimi ve internetin giderek
yaygın hale gelmesi hem kişisel hem de ticari
olarak davranışlarımızı ve ihtiyaçlarımızı farklılaştırdı. Artık bir ürün ya da hizmet için dükkan
dükkan dolaşmak zorunda değiliz.
Evde, işte ve dışarı çok kolayca erişim sağlayabildiğimiz internet sayesinde, farklı web siteleri üzerinden belki de bir günde yapabileceğimiz
bir araştırmayı on beş dakikada yapabiliyoruz.
Bu davranış değişikliği zamanla, eski ticaret anlayışlarının da değişmesine neden olmuştur.
Ürün ya da hizmet satan işletmelerin hedefinde, her zaman kendisine uygun bir kitle
arayışı ve bu kitleye en hızlı şekilde ulaşma
amacı olmalıdır. İnternetin bu denli yaygınlaştığı
ve tüm olanaklarının sonuna kadar kullanıldığı
günümüz şartlarında, web sitesi sahibi olmak
artık her işletme için olmazsa olmaz bir hal almıştır. Gelenekçi düşünceler içinde olan ve dışa
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kapalı bir ticari politika ile devam eden işletmelerin neden bir web sitesi sahibi olması gerektiğini
6 madde ile açıklamak gerekirse;

1-Markanızın İmajını Yükseltin
Nasıl ki işletmenizin sunduğu ürün ve hizmetler günün şartlarına ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olması gerekiyorsa, işletmenizin var olduğu
platformlar da bu doğrultu da olmalıdır. Hedef
kitlenize her an yakın olmak ve kolay ulaşılabilir
olmak, marka imajınızı olumlu etkileyen faktörlerden biridir. Ürünleriniz hakkında bilgi almak isteyen ya da sizlere ulaşmaya çalışan kişiler, internette sizi aradıklarında bulamazlarsa bu günümüz
şartları çerçevesinde markanızın imajını olumsuz
etkileyecektir.

2-Maliyetleri Düşürün
Her işletmenin kendine göre belli başlı maliyetleri vardır. Bunlardan bir tanesi de pazarlama
maliyetleridir.

İşletmeniz için bir web sitesi
kurarak, satacağınız ürün ve
hizmeti en doğru kitleye, en
kısa yoldan ulaştırabilirsiniz.
Bu sayede yapacağınız
diğer pazarlama ve reklam
maliyetlerini azaltmış olursunuz.

3-Hedef Kitlenize
Odaklanın
İşletmenizin önünden her
gün yüzlerce kişi geçiyor,
astığınız afişleri, dağıttığınız
ilanları binlerce kişi görüyor
olabilir. Ancak bunların kaçının
sizin hedef kitleniz olduğunu
bilemezsiniz.
Bir web sitesi üzerinden
yapacağınız reklam çalışmaları
ve site optimizasyonları
ile dünyanın herhangi bir
yerinde bulunan ve sadece
hedef kitleniz olan kullanıcıları
yakalayabilir, onlara markanızı
ve ürünlerinizi gösterebilirsiniz.
Bu sayede, gereksiz kalabalıktan
çıkarak satış oranlarınızın
artmasını sağlayabilirsiniz.

4-Sadece Vitrininizi Değil,
Raflarınızı da Sergileyin
Daha önceki dönemlerde bir
işletmenin en önemli reklam
aracı tabelası idi. Vitrinlere

koyulan ürünler ve camlara
yapıştırılan fiyat etiketleri
ile içeriye girmeyen kişilere
ürünler ve hizmetler tanıtılmaya
çalışılırdı. Web sitesi sahibi
olmayan işletmeler için durum
şuanda da pek farklı değil. Bir
işletmenin web sitesi sahibi
olması en ücra raflarda bulunan
ürünlerin binlerce kişi tarafından
görünmesini sağlayabilir. Bu
sayede ürün ve hizmetlerinizi en
iyi şekilde tanıtarak satışlarınızı
arttırabilirsiniz.

5 - 7/24 Açık Bir Ofis Sahibi
Olun
Mesai saatleri içerisinde
sizlere kolayca ulaşabilen
müşterilerinizin, işletmeniz
kapalıyken de ürün ve
hizmetlerinize ulaşmasını
sağlayabilirsiniz. Bir ürünü
nerede bulacağını bilemeyen
kullanıcılara günün her saati
ulaşarak ürün ve hizmetlerinizi
tanıtabilirsiniz.

6-Kullanıcıların Eli İşte
Gözü İnternette!
Bir pazarlama çalışması
için en önemli kriterlerden bir
tanesi kullanıcı davranışlarıdır.
Hedef kitlenizi yakalayabilmeniz
için öncelikle onları çok iyi

tanımanız ve hangi davranışları
sergilediğini bilmeniz
gerekmektedir. Genel kullanıcı
davranışlarından bir tanesi
internet bağımlılığıdır. Masa
başında ya da herhangi bir
yerde herhangi bir işi yapıyor
bile olsa, bilgisayardan ya da
mobil telefondan internete
bağlanmak artık bir hastalık
haline gelmiş durumdadır.
Yapılan araştırmalar bize,
insanların günün önemli
bir kısmında internette
dolaştığını ve bir ürünü
almadan önce ürün ile ilgili
internette araştırma yaptığını
göstermektedir. Bu da bir web
sitesi açarak, insanların dışarı
çıkmasını beklemeden onlara
reklam ve tanıtım yapma imkanı
sunmaktadır.
Hangi sektörden olursanız
olun, satmış olduğunuz
ürünün, günün şartlarına ve
insanların ihtiyaçlarına uygun
olup olmadığına nasıl ki dikkat
ediyorsanız; pazarlama, tanıtım
ve insan ilişkileri konusunda da
hem kendinizi hem işletmenizi
daha iyi yansıtmak ve bu sayede
satışlarınızı arttırmak için bir
web sitesi sahibi olmanız
gerekmektedir.
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Açılış konuşmasını yapan Selçuk Saraç, sektör ile ilgili bilgiler
verirken; mevcut web hosting sektörünün hacminin 350 milyon
TL olduğunu ancak potansiyelin 3,5 milyar TL olduğunu belirtti.
Saraç, 2015 yılında web hosting sektörünün büyüme oranının
%11 olarak beklendiğini de sözlerine ekledi.
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Hosting Festivali Ankara
Mövenpick Hotel’de gerçekleşti
İstanbul, İzmir ve Antalya’dan sonra Hosting Festivali’nin 4. ‘sü,
etkinliğin kurucusu olan Selçuk Saraç’ın moderatörlüğünde 13
Haziran’da Ankara’da gerçekleşti.

Hosting Festivali, Türkiye hosting sektöründen
firmaların ve bu sektöre ilgili duyan teknoloji
tutkunlarının bir araya gelmesini sağlayan
sektörel bir etkinliktir. Hosting Festivali,
sektördeki kişilerin bir araya gelerek hem bir
tanışma ve fikir alış verişi yapma hem de sektör
içinde sosyal bir ortam oluşmasına öncülük
etmektedir. Aynı zamanda sektörün sorunlarının
ele alınarak nasıl daha fazla gelişeceği konusunda
da önemli bir rol üstlenmeye devam etmektedir.
Alanında uzman isimler olan; Huzeyfe Önal,
Av. Sertel Şıracı ve İsmail Tunalı gibi isimlerin
sunum yaptığı etkinlikte sadece teknik düzeyde
bilgiler değil aynı zamanda idari, hukuki ve
pazarlama konularında da bilgiler verildi. Açılış
konuşmasını yapan Selçuk Saraç, sektör ile ilgili

bilgiler verirken; mevcut web hosting sektörünün
hacminin 350 milyon TL olduğunu ancak
potansiyelin 3,5 milyar TL olduğunu belirtti. Saraç,
2015 yılında web hosting sektörünün büyüme
oranının %11 olarak beklendiğini de sözlerine
ekledi.
Etkinlikte sunum yapan BGA (Bilgi Güvenliği
Akademisi) kurucusu Huzeyfe Önal, açık kaynak
kodlu yazılımların nasıl hacklendiği hakkında
bilgiler verirken, web sitelerinde bulunan en ciddi
açıkların SQL Injection’dan kaynaklandığını belirtti.
Tam gün süren etkinlik, yapılan sunumların
ardından sektörden önemli isimlerin yaptığı
söyleşi ile sona erdi.
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