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Silikon Vadisi’nin efsanevi

ismi Steve Blank Ekim
ayında Startup İstanbul’da!
Dünyanın girişimcilik merkezi olan Silikon
Vadisi’nin müthiş bir çıkış yakaladığı 80’ler ve
90’lar boyunca birçok yüksek teknoloji şirketinde
çalışan ünlü girişimci ve yazar Steve Blank,
Türkiye’deki girişimcilere ilham verecek özel
konuşmacılardan biri olarak 3-5 Ekim tarihlerinde
düzenlenecek olan Startup İstanbul’un konuğu
olacak.
Stanford, Berkeley ve Columbia gibi dünyanın
en büyük üniversitelerinin de aralarında
bulunduğu 100’ü aşkın okulda ders kitabı olarak
okutulan üç kitabıyla yeni nesil girişimcileri
peşinden sürükleyen Blank, ayrıca 100 farklı
girişimin kıyasıya yarışacağı Startup İstanbul
Challenge finallerinde jüride yer alacak.
Teknoloji alanında uzun yıllar çalıştıktan sonra
girişimciliğe el atarak farklı sektörlerde sekiz
şirket kuran Steve Blank, şimdilerde girişimcilik
dünyasının gurularından biri olarak kabul ediliyor.
Udacity ve Votizen gibi önemli girişimcilere
yatırım ve mentorluk yapmaya devam eden
Blank’in kuruculuğunu üstlendiği Epiphany ve
Zilog gibi startup’ların dört tanesi halka arz
başarısına ulaşmış durumda. Blank, ayrıca
dünyanın farklı bölgelerindeki konferanslarda
yaptığı, özellikle şirket kültürüne yönelik etkili
konuşmalarıyla tanınıyor.
Silikon Vadisi’nin en önemli 10 kanaat
önderinden biri kabul edilen Steve Blank’in iş
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Steve Blank Kimdir?

Silikon Vadisi seri girişimci
ve akademisyen kimliği
ile tanınan Steve Blank,
yüksek teknoloji sektöründe
30 yıldan fazla tecrübeye
sahiptir.
dünyasında ve girişimcilik ekosisteminde devrim
yaratan yönetim felsefesini bizzat kendisinden
dinlemek isteyenler, http://startupistanbul.
com/register adresi üzerinden şimdiden kayıt
yaptırabiliyor. Startup İstanbul Challenge’da
yarışacak girişimler arasında yer almak
isteyenlerin ise, http://startupistanbul.com/
startupapplication adresi üzerinden başvuru
yapması gerekiyor.

Silikon Vadisi’nin en etkili girişimcilerinden Steve
Blank, 3-5 Ekim 2015 tarihleri arasında Etohum Startup İstanbul etkinliği için Türkiye’de olacak.
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Yeni dönem Etohum başvuruları başladı!
Girişimciler için Etohum 2015-2016 dönemi
başvuruları başladı. 31 Ekim 2015’e kadar
sürecek olan başvuru süreci sonunda başarılı
olan girişimler, Startup Turkey etkinliğine
katılma hakkı kazanmanın yanı sıra, San
Francisco ve Londra’da yatırımcılarla buluşma
şansını elde edecekler.
2008’den bu yana teknoloji ve internetle
ilgili şirket kuran girişimcileri hızlandıran ve
erken aşama yatırımlarını yapan Etohum,
http://basvuru.etohum.com adresi üzerinden
2015-2016 dönemi için internet ve teknoloji
girişimcilerinden başvuru almaya başladı.
Başvuru sürecinde bu yıl değişiklik yapan
Etohum, yeni dönemde başvuru sayısını
40 girişim ile sınırlı tutmayarak, internet,
mobil, oyun ve yazılım alanında kendi işini
kurmak isteyen ya da kendi şirketini kurmuş,
fakat sermaye, yönetim, pazarlama ve diğer
konularda desteğe ihtiyacı olan daha fazla
girişimciye şans tanıyacak.
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Girişimciler için San Francisco ve Londra
yolları göründü!
Yatırımcı Ağı kapsamında birçok ortaklığa
imza atarak girişimlere destek olan Etohum’un
başlattığı başvuru süreci Ekim ayına kadar
sürecek. Aralık ve Şubat ayları arasında sürecek
olan hızlandırma programında girişimciler, Ocak
ayında Etohum Yatırımcı Kulübü’ne sunumlarını
yapacaklar.
Süreç sonunda seçilen girişimler ise
Startup Turkey’de yatırımcılarla buluşacak. Bu
yıl seçilen girişimler ayrıca Temmuz 2016’da
San Francisco’da ve Kasım 2016’da Londra’da
yatırımcılarla buluşacaklar. Bu yıl seçim
süreci Startup İstanbul Konferansı’nın seçim
süreciyle birleştiği için erken başvuru yapan
girişimlerle konferans sırasında hızla çalışılmaya
başlanacak. Girişimciler, iş planı, proje yönetimi,
sunum yöntemleri gibi konularda farklı eğitimler
alarak yatırımcı ve mentorlarla yüz yüze
görüşmeler yaparak kendilerini geliştirme ve
eksiklerini giderme imkanı bulacak.

Etohum’un destek verdiği girişimlerden Connected2me, geçtiğimiz yıl
Startup İstanbul Challenge‘da birinci
olmuş ve 500 Startups’tan yatırım alarak ofisini Silikon Vadisi’ne taşımıştı.
Yedi yılda toplam 235 girişimin
seçildiği Etohum süreci sonunda
Evidea, Connected2me, Pembepanjur,
İndirdik, Grupanya, Smartnews, Infodif,
Anneysen, Userpots, Apsiyon, Parlakbirgelecek gibi pek çok başarılı girişim
Etohum desteğiyle işlerini büyütmüş,
seçim yapılan girişimlerin 60 tanesi
ise Etohum ortaklığıyla yoluna devam
etmişti.
Etohum başvuru süreci takvimi:
• 29 Haziran 2015: Başvuruların başlaması
• 3-5 Ekim 2015: Startup İstanbul Konferansı
• 31 Ekim 2015: Başvuruların sonlanması
• Haziran-Ekim 2015: Başvurularla ön
görüşmelerin yapılması
• Kasım 2015: Etohum 2015-2016 girişimcilerin seçimi
• Aralık 2015-Şubat 2016: Etohum
mentorluk süreci
• 11 Aralık 2015: Master in Growth
Konferansı
• 15 Ocak 2016: Etohum Yatırımcı Kulubü sunumları
• 30 Ocak 2016: Etohum Girişimcilik
Zirvesi
• Şubat-Mart 2016: Startup Turkey
Konferansı
• Temmuz 2016: Etohum San Francisco
• Kasım 2016: Etohum Londra
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Drupal8, 200’den fazla yeni özellik sunuyor
Dünyanın en çok tercih edilen açık kaynak kodlu içerik yönetim
sistemlerinden biri olan Drupal’in yeni sürümü, kullanıcılar
için 200’den fazla yenilik ile BETA olarak sunulmaya başlandı.
Drupal yeni dönemde, yenilenen tasarımı,
tamamı responsive kullanıcı ara yüzü ve 200’den
fazla farklı özelliği ile kullanıcılarına daha kolay ve
etkin yönetilebilir bir platform sunma hedefinde.

Drupal Nedir?

Yeni Drupal hız ve performans konusunda da
iyileştirmeler gerçekleştirmekte ve bu sebeple
Drupal 8 kullanan sitelerin, içerik dağıtımlarını
hızlandırmak için geliştirilmiş önbellek sunmakta.
Bir Acquia markası olan Drupal, yeni
sürümün tanıtımını yaptığı web sayfasında, Dijital
ajanslar, VML, Amazee Labs ve Chapter Three
gibi 400’den fazla firmanın şu anda Drupal 8’i
kullanmaya başladığı bildirilmiş.
Ayrıca Acquia esneklik, güvenlik ve yüksek
performans sağlayan bulut platformunun tüm
özelliklerini de Drupal kullanıcılarına sunmaya
başlamış.

Drupal
bir

ücretsiz,

içerik

açık

yönetim

kaynaklı

sistemi

ya

da içerik yönetim’e odaklı bir
Drupal’in daha güvenilir ve hızlı bir içerik
yönetim sistemi oluşturmak için önceki aylarda
CloudFlare ile partnerlik yaparak kullanıcılarına
kendi markası altında CloudFlare DDos ve CDN
hizmetleri sunmaya başladığını da hatırlatalım.
Acquia, kullanıcılarının ve partnerlerinin
Drupal 8’in özelliklerine hızlı adapte olması
ve onlara Drupal 8 ile oluşturulacak web
projelerinde başarıyı yakalaması için eğitimler
ve Readiness Workshop adı altında etkinlikler
düzenliyor.
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altyapı

yazılımıdır.

Modüler

yapısı sayesinde, web uygulama
çatısı,

topluluk

portalı,

forum

ya da blog motoru olarak da
kullanılabilmektedir. 2000’li yılların
ortalarında

Drupal

esneklik,

genişleyebilirlik, yönetim kolaylığı
ve etkin bir topluluğun desteği ile
popülerlik kazanmıştır.

Software AG üniversiteler arası

CeBIT 2016 Fikir Yarışması

ile 10 bin avro’luk fikri arıyor
Software AG Üniversite İlişkileri Departmanı,
dünya çapındaki öğrenci ve öğretim üyelerini Fikir
Yarışması’na katılmaya davet etti. Uygulama ve fayda
modellemesinde Software AG’nin Dijital Dönüşüm
Platformu’nu kullanarak en iyi çözümü geliştiren kişi,
projesini hayata geçirmek için 10 bin avroya kadar
fon desteği alacak ve CEBIT 2016 fuarında projesini
basına ve Software AG müşterilerine sergileme
imkânı bulacak.
Software AG Üniversite İlişkileri Departman
tarafından bu yıl beşincisini düzenlenen
Uluslararası CeBIT Fikir Yarışması başladı. Dünya
çapındaki tüm öğrencilerin ve öğretim üyelerinin
başvurularına açık olan yarışma, dünyanın
en büyük bilişim teknolojileri fuarı olan CeBIT
2016’da sergilenmek üzere 18 Eylül 2015 tarihine
kadar university@softwareag.com adresine
yaratıcı proje tasarılarını bekliyor.
Son teslim tarihi 16 Ekim 2015 olarak
belirlenen projelerde, Software AG’nin Dijital
Dönüşüm Platformu’nu kullanma zorunluluğu
aranıyor.
Aynı zamanda yarışmacıların, başvuru
sürecinde platformun büyük veri, Industry 4.0,
entegrasyon ve iş süreci yönetimi kabiliyetlerini
vurgulayan, pazar odaklı bir yaklaşımla geliştirilen
ve gerçek yaşam modelli bir senaryo anlatan bir
tasarı sunmaları bekleniyor.

Yarışma sonunda kazanan proje, 6 Kasım
2015 tarihinde açıklanacak ve uygulama
aşaması için 10 bin avroya kadar fon desteğiyle
ödüllendirilerek CeBIT 2016 fuarında 14-18 Mart
2016 tarihler arasında Software AG standında
sergilenecek.
Software AG’nin Dijital Dönüşüm
Platformu, kurumların iş hedeflerini daha hızlı
gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor; pazar
şartlarının sürekli değiştiği bir ortamda hızlı iş
uygulamaları ve veri analiz teknolojileri yoluyla
doğru kararlar almalarını sağlıyor. Platform,
firmaların Dijital İşletme’ye dönüşme sürecinde
ihtiyacı olan temel çerçeveyi sunuyor.
Şartlar, kayıt formları veya CeBIT’te önceden
sergilenmiş projeleri görmek ve daha fazla bilgi
almak için, CeBIT Idea Contest sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
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GittiGidiyor’dan mobil e-ticareti değiştiren yenilik
GittiGidiyor, Türkiye’de mobil e-ticarette
bir yeniliğe daha imza attı. GittGidiyor’un
yeni projesi ile hem üyeler hem de misafir
kullanıcılar Instagram’da “hemen al” yorumu
yazarak anlık ve güvenli bir satın alma seçeneği
kazanıyor.
Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması’nın
son raporlarına göre ülke geneli e-ticaret
kategorisinde gerçek kullanıcı ve sayfa
görüntüleme sıralamasında (18-54, 55+ yaş
grubu), Türkiye’nin en çok tercih ettiği e-ticaret
sitesi olan GittiGidiyor, çoklu kanallardan
alışveriş yapmayı seven kullanıcılarla yenilikleri
paylaşmaya devam ediyor.
Satın almaların anlık bir kararla gerçekleştiği
ve tüketicinin hemen aksiyon almayı tercih ettiği
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günümüzde, GittiGidiyor dünyada olduğu gibi
ülkemizde de büyüyen sosyal medya platformu
Instagram’da takipçilerine özel ve yenilikçi bir
alışveriş deneyimi sunuyor.
GittiGidiyor Instagram hesabında beğen,
“hemen al”!
GittiGidiyor üyesi olan ve olmayan tüm
kullanıcılar bundan böyle GittiGidiyor Instagram
hesabında post edilen ürünlerin yorum
kısmına “Hemen al” ile birlikte kullanıcı adı/eposta adreslerini yazarak o ürünü GittiGidiyor
üzerinden satın alabilecekler. Mobil üzerinden
hızlı ve güvenilir bir alışveriş imkanı sunan bu
işlem sonrasında kullanıcılara otomatik olarak
yönlendirilen e-posta üzerinden Instagram’da
başlatılan satın alma işlemi tamamlanacak.

Mobil cihaz kullanımı hızla artarken, kullanıcılar vakitlerinin büyük bir kısmını online
olarak geçiriyor. Dünya mobilin etrafında dönerken bu kanallarda var olmak, herkese
mobil internet sitesi, tablet bilgisayar ve akıllı telefon uygulamalarıyla her an her yerden
kolayca ulaşabilecekleri güvenilir bir platform sunabilmek, e-ticaretin en önemli bacağını oluşturuyor. Araştırmalara göre* 40 milyon aktif sosyal medya hesabı bulunan
Türkiye’deki internet kullanıcıları; gün içerisinde ortalama 4 saat 37 dakikayı internette,
2 saat 51 dakikayı mobil internette ve 2 saat 56 dakikayı ise sosyal medyada geçiriyor.
40 milyon aktif sosyal medya hesabının %80’ine ise mobilden erişim yapılıyor.
GittiGidiyor’un Mobil Alışveriş Öncülüğü:
2009’dan bu yana mobil hizmeti kullanıcılarına sunan GittiGidiyor 2013’te mobil
sitesini (m.gittigidiyor.com) yayına aldı. 2013 başında kullanıcılarını Türkiye’de ilk kez
cep telefonuyla hem ürün satın alıp hem de satış yapılabilen iPhone ve Android uygulamalarıyla tanıştırdı. 2014’te, kullanıcıların cep telefonlarını sisteme onaylatabildikleri
“Cepten Onaylı” projesini başlattı. GittiGidiyor mobil sitesi, iPad, iPhone, Android telefon
ve tablet uygulamaları ile herkese her an her yerden alışveriş fırsatı sunuyor. Bugüne
kadar GittiGidiyor’un mobil uygulaması 2.3 milyondan fazla kişi tarafından indirildi. 33
milyon** aylık ziyaret ortalamasına ve 12 milyonu aşkın üyeye sahip GittiGidiyor, bu yıl
Türkiye’nin “En İyi İşverenleri” arasındaki yerini aldı.
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İngiltere sosyal medyayı yasaklayacak mı?
İngiltere, terör eylemlerine
karşı kendi ulusal güvenliğini
korumak için Facebook Messenger,
Snapchat ve Whatsapp gibi şifreli

yapılan görüşmelerin gizliliği
sayesinde terör örgütü üyelerinin
rahatça iletişim kurabildiklerine
dikkat çeken İngiltere Başbakanı

gerçekten terör suçlarının önüne
geçmek mi yoksa terörü bahane
edip tüm kişisel verilerin izlenmesi
mi?

iletişim sağlayan sosyal medya
kanallarını yasaklayabilir.

David Cameron; “ülkemizin
güvenliğini tehdit eden aşırı
görüşlü militanların eylemlerini
gerçekleştirmeye yardımcı
olacak kanalların çalışmasına izin
veremeyiz.” Diyerek bu konuda
ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu
gösterdi.

Bu sorular bir kenara dursun,
daha önce tamamen eğlence
amaçlı kullanılan bu iletişim
kanalları, bugün devletler çapında
faklı sorunlar açmaya başlamıştır.

Özellikle Whatsapp’ın
bilgi paylaşımında bulunmayı
reddetmesi ile İran ve Brezilya
tarafından çeşitli yaptırımların
getirilmesinin ardından,
İngiltere’de başta Whatsapp
olmak üzere Snapchat, Facebook
Messenger gibi iletişim kanallarını
engelleyebilir.
Bu uygulamalar üzerinden
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Tabi konu, kendi ülkemizde
ve bu tür yasaklama olaylarının
geçtiği diğer ülkelerde olduğu gibi
İngiltere’de de şu soruyu akıllara
getiriyor; yasaklamaların nedeni

Bu da farklı yasal düzenlemeleri
beraberinde getirmiştir ve
getirmeye devam etmektedir.
Bu pencereden bakıldığında
sosyal medyanın nasıl bir boyuta
ulaştığını sanırım daha net
anlaşılmaktadır.

OpenSSL güvenlik açığı tespit edildi
İnternet trafiğinin önemli bir kısmının
güvenliğini sağlayan kriptografik yazılım
kütüphanesi Open SSL ,tekrar bir güvenlik açığı
haberi bilişim dünyasında gündemde.
Google ve BoringSSL çalışanları tarafından
24 Haziran 2015 tarihinde SSL sertifikası
doğrulaması sırasında HTTPS bağlantısında
tespit edilen açık, Open SSL’in 1.0.2c, 1.0.2b,
1.0.1n and 1.0.1o sürümlerini tehdit ediyor
ve bu sürümleri kullanan kullanıcıların acilen
güncellemeleri yaparak yeni sürüme geçmeleri
gerekiyor.
Aksi takdirde bu kullanıcıların yaşayacakları
güvenlik problemleri, kişisel bilgilerinin

çalınmasına sebep olarak daha büyük
problemlere yol açabilir.
OpenSSL , “Alternatif zincirler sertifika
sahtecilik (Alternative chains certificate
forgery)” adını verdiği açıkla ilgili bloğunda
kapsamlı bir açıklama yapan OpenSSL ; Open
SSL 1.0.2b/1.0.2c sürümlerini kullananlar
sürümlerini, 1.0.2d’a ; 1.0.1n/1.0.1o
kullanıcılarının ise sürümlerini 1.0.1p’e
yükseltmeleri gerektiğini bildirdi.
24 Haziran’da Google çalışanı Adam Langley/
David tarafından duyurulan açık, BoringSSL
tarafından ek kod geliştirilip OpenSSL’e entegre
edilerek giderilmiş durumda.
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Taksitli Alan Adı

100.000 TL’lik Satış!
Analadlari.com’dan geçtiğimiz günlerde yapılan
duyuruda, 100.000 TL’lik bir satışı tamamlamak
üzere olduklarını, işlemler sonuçlandıktan sonra
alan adınının açıklanacağı belirtildi.

Türkiye’nin alan adı satış
platformu AlanAdları.com,
geçtiğimiz haftalarda yaptığı
duyuruda taksitli alan adı
satışını başlattığını paylaştı.
Buna göre platform, 3Pay
ile yaptığı anlaşmaya göre
alan adı satışlarında kredi
kartı ile yapılan ödemelerde
taksit yapabiliyor.
Şu an 92,800’den fazla
alan adının satışta olduğu
platformda 6,700 ‘den fazla
10 yaşından yaşlı alan adı
bulunuyor.
Ayrıca platformda yeni
başlayan uygulamaya göre
ödeme yapmayan, alan
adını satılmış olmasına
rağmen teslim etmeyen,
sahte teklif veren ve açık
arttırmalara fesat karıştıran
ve de uyarılara rağmen
bu tutumunu sürdüren
kullanıcıları
depozitolu
üye yapmakta ve hesabını
kilitleyerek güvenliği ve satış
işlemlerini daha sağlıklı
çalışır bir hale getirmeyi
amaçlıyorlar.

16

Geçtiğimiz haziran ayını 86
alan adı satışı ile kapatan Alan
Adları, Temmuz ayına da 48.000
TL’lik papatya.com satışı ile hızlı
başladı. Haziran ayında 1.000 TL
ve üzeri tutarlarda satılan alan
adlarını sıralayacak olursak;
• raunt.com 5,500 USD
• tecrube.com 6,000 TL
• cimen.com 4,000 TL
• emlakburada.com 1,000 USD
• peynir.net 1,350 TL
• kazankazandir.com 1,270 TL
• galeri.net 1,000 TL
• falbaci.com 1,500 TL
• parcamarket.com 1,200 TL

Geçtiğimiz günlerde yapılan
duyuruya göre 100.000 TL’lik bir
alan adı satışını tamamlamak
üzere olduklarını, işlemler
tamamlandıktan sonra alan adını
duyuracaklarını belirttiler.
Platform ayrıca yeni çalışma
arkadaşları arıyor. Kariyer
sayfasında yayınlanan ilana
göre Alan Adı Satış Sorumlusu
pozüsyonu için başvuru kabul
ediyorlar. Yeni takım arkadaşları
ile birlikte daha fazla kişiye
erişerek platformdaki alan adı
ve alışveriş sayısının arttırılması
hedefleniyor.

Visual Studio 2015 Yayınlandı
2014 yılında ön versiyonları yayınlanan
Visual Studio 2015 ve .NET 4.6, 21 Temmuz
2015 itibari ile Microsoft tarafından resmi
olarak yayınlandı. Yeni versiyonunda ücretsiz,
PRO ve Enterprise olarak 3 farklı seçenek
sunan Visual Studio 2015, birçok yenilik
ve performans iyileştirmeleri ile yazılım
geliştiricilerin hizmetine sunuldu.
Birden fazla dil seçeneği imkanı veren VS
2015; C#, Visual Basic, F#, C++, JavaScript,

TypeScript ve Python ile kod yazma, hata
ayıklama ve kod test etme imkanı sunmaktadır.
Microsoft yeni yayınlamış olduğu 2015
sürümü ile HTML, JavaScript ve CSS ile kodlama
yapan kullanıcılara, IOS ve Android uygulama
geliştirme imkanı da sunmaktadır. Yeni
sürümünde hata ayıklama araçlarına da sahip
olan Visual Studio 2015 bunun dışında C++
ile IOS, Windows ve Android uygulamalar için
eklentiler de geliştirebilecek.
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Markalar Twitter’dan gelmekte olan

şikayetlerin % 80’ini yok sayıyor!
Twitter bir markanın ürün ve hizmetleri
hakkında paylaşımlar için etkili bir araç ancak
yapılan yeni bir araştırmaya göre marka
yöneticileri tarafından etkili kullanılmıyor.
Socialbakers’ın yaptığı araştırmaya göre
Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin yüzde
80’inin bunu ihmal ettiği ortaya çıkıyor. Marka
yöneticileri, müşterilerin sorularını yanıtlamak
için Facebook’ta %20 oranında daha fazla
zaman ayırıyor. Socialbakers 6,5 milyon tweet
ve 50.000 marka arasında 1,4 milyon Facebook
gönderisini inceleyerek bu sonuçlara ulaştığını
belirtti.
Buna göre ABD yüzde 18 ile oldukça
gerilerdeyken Mısır, yüzde 70 gibi ciddi bir
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oranla Twitter’da en yüksek yanıt oranına
sahip. ABD ayrıca Facebook’ta da %59 yanıt
oranına sahip olarak geride kalırken, Pakistan,
Danimarka ve Norveç ise %93 gibi ciddi bir
oranla en yüksek yanıt oranına sahip oldu.
Facebook üzerinden yanıtlamada genel
ortalama ise %74 olarak dikkat çekiyor.

OpenDNS, Cisco tarafından satın alınıyor
DNS hizmetleri ile tanınan OpenDNS, ABD merkezli ağ teknolojileri

şirketi

Cisco tarafından 635 milyon dolar’a satın alınacak.

2006 yılında eski bir hacker olan David
Ulevitch tarafından kurulan , internette daha
hızlı, güvenilir bir şekilde dolaşmak için sunduğu
güvenlik ve DNS hizmetleri ile tanınan OpenDNS,
ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco
tarafından 635 milyon Dolar’a satın alınacak.

Güvenlik servislerini güçlendirme çabasının
bir sonucu olarak Günde 65 milyon’a yakın
kullanıcı tarafından 150 farklı ülkede kullanılan
OpenDNS’i satın alacak olan Cisco’nun bu
satın almayı 2016 yılının sonlarına doğru
tamamlayacağı öngörülüyor.

David Ulevitch satın alma haberini ilk kez
bloğunda yayınladığı gönderide duyurdu ve
Cisco’nun OpenDNS’i satın alacak olmasını
memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

David Ulevitch, satın alma ile ilgili haberi
bloğunda duyurmasının ardından, gönderdiği
e-posta ile konu ile ilgili duygularını OpenDNS
çalışanları ile de paylaştı.

David Ulevitch, OpenDNS kullanıcılarına,
sundukları servisin kalitesinin değişmeyeceğini
ve bunun garantisinin, Cisco yöneticilerinden de
alındığını sözlerine ekledi.

OpenDNS kullanıcıları satın alma sonrasında
kafalarında oluşan soru işaretlerine cevap
bulmak için firmanın resmi bloğunu ziyaret
edebilirler.
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Ramazan’da sahur da yaptık, Alışveriş de!
Türkiye’nin önce gelen e-ticaret platformlarından biri olan hepsiburada.
com, Ramazan Ayı’nda yapılan alış-verişler ile ilgili bir infografik yayınladı.
Ramazan ayı boyunca kullanıcıların alış veriş
davranışlarının değerlendirildiği grafiğe göre;
en çok alış veriş mesai saatlerinde yapıldı. Saat
10.00 – 18.00 arasında yapılan alış verişlerde
il sıralaması; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve
Antalya şeklinde oldu.
Mesai saatlerinin dışında alış veriş trafiğin
arttığı bir diğer saat dilimi ise 01.00 ila 03.00
saatleri arası. Bu saat dilimleri arasında, diğer
dönemlere göre artış yaşandığını belirtilirken,
sahur vaktinde alış veriş yapan kullanıcıların
%70’inin erkek, %30’unun bayan olduğu
belirtilmiştir.
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Ramazan ayında adet bazında en
çok satılan ürünlerde ilk sırada
deterjan ve temizlik malzemeleri
bulunurken kitaplar ikinci sırada
yer alıyor. Bu ürünleri, araç bakımtemizlik malzemeleri, sofra-mutfak
gereçleri ve bebek bezi takip
ediyor. Ayrıca cep telefonları,
deodorantlar, tablet bilgisayarlar
ve parfümler en çok satan ürünler
arasında bulunuyor.

OECD: İnternet hattı abonesi 1 milyara ulaştı
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkeleri kapsayan,
geniş bant kablosuz internet abone sayısı raporunu yayınladı.
Rapora göre, üye ülkelerde bulunan geniş
bant kablosuz internet abone sayısı 1 milyara
ulaştı. Abone sayısının bu denli artmasındaki en
temel sebep olarak, sosyal medya ve ekonomik
nedenlerin olduğu belirtildi.
OECD yayınlamış olduğu bu raporda;
telekomünikasyon ve enformasyon sektöründe
çalışanların sayısının yaklaşık olarak 13 milyon
olduğuna dikkat çekti.
Bu alanda en fazla istihdam saylayan ülkelerin
başında ise %4 ile Güney Kore ve İrlanda olduğu
belirtildi.

Rapora göre; 2012 ila 2014 yılları arasında
cep telefonu hizmet fiyatlarındaki en büyük
düşüş Türkiye, İtalya ve Yeni Zellanda olarak
belirtildi. Yine bu teknoloji ürün ve hizmetler
ihracatında liderliğini Amerika’nın elinde olduğu
açıklandı.
Bilgisayar ve diğer elektronik aletlerin
kullanımı konusunda en uzman ülkenin Güney
Kore olduğu belirtilen raporda, İrlanda, İsveç
ve İngiltere’nin ise enformasyon teknolojileri
alanında teknik anlamda ileri düzeyde olduğu
ifade edildi.
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Turkcell, Akıllı Depo paketlerinin

boyutunu 10 katına çıkardı!
1 GB DEPOLAMA ALANI ÜCRETSİZ

                                 

Turkcell’in Akıllı Depo servisi dosya depolama alanını genişletti. Kolay kullanım sağlayan yenilenmiş
arayüzü ve gelişmiş otomatik yedekleme özelliği ile ön plana çıkan Akıllı Depo 10 kat daha fazla
saklama alanıyla, kullanıcılarına telefonları ile hiçbir kareyi kaçırmadan daha çok fotoğraf ve video
çekme olanağı sağlıyor.
Turkcell, dileyen herkesin fotoğraftan videoya, müzik dosyalarından önemli belgelerine kadar tüm
dosyalarını güvenle saklayabilmeleri için yenilediği Akıllı Depo servisinin ücretli paketlerinde sunduğu
kapasiteleri 10 kat yükseltti. Bu sayede Turkcell Akıllı Depo uygulamasını kullananarak fotoğraf, video
ve dosyalarını yedekleyen Turkcell’lilerin akıllı telefonlarındaki saklama alanı dolmuyor.
Mobil cihazların sınırlı saklama kapasitesini Akıllı Depo mobil uygulaması ile ek hafıza sağlayan
Turkcell, aylık 3.90 TL’lik paketin saklama alanını 5 GB’tan 50 GB’a, aylık 9.90 TL’ye alınabilen 50 GB’lik
paketinin kapasitesini 50 GB’tan 500 GB’a, aylık 19.90 TL’ye alınabilen 250 GB’lık paketin saklama
kapasitesi ise 2,5 TB’a yükseltti.

Dileyen
tüm iOS ve
Android
kullanıcılarının ücretsiz
olarak indirebildikleri
Turkcell Akıllı Depo,
Turkcell’liler tarafından kullanılabiliyor.
Tüm kullanıcılarına
ücretsiz 1 GB’lık saklama alanı sunan Akıllı
Depo’da, Turkcell
Platinum müşterileri
ve Turkcell T60 alanlar
ise 500 GB saklama
alanına kavuşuyorlar.
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55 milyondan fazla fotoğraf ve video
Akıllı Depo’da
Turkcell’in üstün ve güvenli teknolojik
altyapısı sayesinde zaman ve mekandan
bağımsız olarak dosyalara ulaşabilmeyi
mümkün hale getiren Akıllı Depo’nun
kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaştı.
Kullanıcıların Akıllı Depo’da yedekleri
fotoğraf ve videoların sayısı ise 55 milyonu
aştı. Kullanıcıların cep telefonu, tablet
veya bilgisayar üzerinden erişebildikleri
ve diledikleri dosyayı saklayabildikleri
Akıllı Depo, yüklenen dosyaların tek bir
dokunuşla paylaşılabilmesine de olanak
sağlıyor. Dosyaların Akıllı Depo kullanıcısı
olmayan kişilerle paylaşabilmesine izin veren
servis sayesinde kullanıcılar, büyük boyutlu
dosyaları da kolayca paylaşılabiliyor.
6 katmanlı yedekleme ile dosyalarınıza
üstün güvenlik
Kolay kullanım sağlayan yenilenmiş
arayüzü ve gelişmiş otomatik yedekleme
özelliği ile dikkat çeken servis, Klasör ve
albümler ile fotoğraf paylaşımın çok daha
kolay hale getirdi. Turkcell Akıllı Depo’nun
6 kez yedeklenmesi ve bilgilerin sadece
kullanıcı tarafından görüntülenebilmesi,
güvenlik bakımından servisi benzerlerinden
ayırıyor. Yenilenen altyapısı ve fiber
desteği ile, 4G hızını destekleyecek şekilde
geliştirilen kişisel bulut servisi ile kullanıcılar
istedikleri büyüklükte ve formatta verilerini
yedekleyebiliyor.
Uygulamayı indirmek ücretsiz
iOS ve Android kullanıcıları Akıllı Depo’yu
Turkcell AppMarket, App Store ya da Google
Play üzerinden de indirilebiliyor. www.
turkcell.com.tr/akillidepo adresinden de
ulaşılabilen kişisel bulut servisi için 1 GB’lık
ücretsiz kullanım alanı mevcut.
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VMware, yeni kimlik doğrulama çözümü VMware Identity
Manager™ ile sektörde bir ilke imza atıyor. Hızlı ve güvenilir
bir mobil cihaz yönetimi ve güvenlik çözümü olan AirWatch®
Enterprise Mobility Management™ ile entegre edilen yeni
çözüm, siber saldırılara karşı işletmelere daha etkin bir koruma
sağlıyor. 15 yeni ISV partner ile çalışan VMware, aynı zamanda
yeni uygulama kurulum şablonları ve dikey çözümleriyle Apple
cihazları ve iOS platformuna verdiği desteği sürdürüyor.
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VMware yeni çözümleri ve
işbirlikleriyle
mobilitenin
geleceğini şekillendiriyor
Bulut bilişim ve kurumsal mobilite alanında
dünya lideri VMware, işletmelerin iş süreçlerini
kökten dönüştürecek yeni çözüm, hizmet ve
işbirlikleriyle birlikte kurumsal mobilitenin
geleceğine dair vizyonunu duyurdu.
Şirketin stratejisi, 10 yıldan fazla süredir
kullanılan ve sayısız verimlilik uygulamalarına
mobil erişim sağlayan istemci-sunucu odaklı
BT mimarisinden işletmeleri kurtarmak ve
işletmelere kullanıcı ve uygulama odaklı bir
deneyim sunmak.
VMware Son Kullanıcı Bilişimden Sorumlu
İdari Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü
Sanjay Poonen, “Kurumsal mobilite, teknolojik
değişimin ötesinde, işletmeler için bir fırsat, iş
süreçlerinde somut bir dönüşümün anahtarı”
diyor: “Kurumsal mobilite, önümüzdeki 10 yıl
boyunca mobil inovasyonlar, uygulamalar ve
hizmetler doğrultusunda işletmelerin yönünü
değiştirecek ve şirketlerin ekonomik değer elde
edilmesini sağlayacak en temel faktörlerden biri
olacak. Bu nedenle ‘uyum sağla ya da yok ol’ sözü,
bugün her zamankinden daha fazla geçerli.”
Çalışanların ve iş dünyasının beklentilerini
karşılamanın yolu
İşletmeler, bugün iki temel sorunla başa
çıkmaya çalışıyor: Gittikçe artan bir iş gücü

karşısında güvenli bir kimlik doğrulama ve veri
erişimi sağlamak ve sayıları her geçen gün artan
uygulama, cihaz ve verileri etkin bir şekilde
yönetebilmek. Günümüzde işletmeleri hiç
olmadığı kadar zor durumda bırakan bu trendler
geleneksel BT’nin kurallarını da altüst ediyor.
İstemci-sunucu çağında işlerliği olan ağ erişimi
güvenlik kontrolleri, bugün mobil-bulut çağının
gereksinimlerini karşılayamıyor.
BT’nin son kullanıcı işletim sistemi tercihinde
herhangi bir söz hakkı olmayan BT, artık
kurumsal mobilite alanında çalışanların kimlik
doğrulamasını yönetebilecek şekilde yeni
stratejiler belirliyor.
• Çalışanlar için bu, her an ve her yeden
ulaşabilecekleri uygulama, içerik ve hizmetler için
tüm cihazlarda bütünleşik bir deneyim anlamına
geliyor.
• İşletmeler (ve iş kolları) için bireysel verimliliği
artırmaktan çok daha fazlasını sunan bir ortam
yaratmak demek.
• BT şirketleri için de güvenlik, yönetim ve ağ
iletişiminin farklı gereksinimler doğrultusunda
değiştiği, bu nedenle de kimlik doğrulama ve
cihaz yönetiminin tek elden yürütülmesi anlamına
geliyor.
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Kurumsal mobilitenin iş süreçlerine yönelik
etkisini ve şirketlerin kurumsal mobiliteye karşı
tutumunu inceleyen Şubat 2015 tarihli “Create A Habitat of Technology Engagement and
Enablement for Your Workforce” adlı Forrester
raporunda şu ifade yer alıyor: “Kurumsal mobiliteyi yalnızca uygulamalar ve Kendi Cihazını Getir
(BYOD) pratikleri ile sınırlandırıyorsanız, çalışanlarınızın mobilden daha fazlasını edinmesini
sağlayacak çok daha büyük bir fırsatları gözden
kaçırıyorsunuz demektir. Bunun yerine müşteriler ve iş arkadaşlarıyla etkileşimlerini artırarak,
çalışanlarınızın her an, her yerden doğrudan
harekete geçmesini sağlayabilir, yapmaları gereken işi tamamlamalarına yardımcı olabilirsiniz.”
VMware Identity Manager: Mobil-Bulut
Çağı’nda kullanıcı odaklı kimlik doğrulama
yönetimi
Identity Manager, tüketicilerin bu yöndeki
beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı.
Hem bulut ortamlarında hem de şirketlerin
kendi sistemlerinde kullanılabilen yeni VMwa-
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re çözümü, keyifli bir kullanıcı deneyimi sunan
self-servis uygulama mağazasıyla çalışanların
daha kısa sürede maksimum verimliliğe ulaşmasına yardımcı oluyor. BT ise, hızlı ve güvenilir
hedef dizin entegrasyonu, kimlik federasyonu ve
kullanıcı analitikleri sayesinde kullanıcı düzenleme sürecinde merkezi bir konuma yerleşiyor.
Mobil-Bulut Çağı ve ölçeklendirme için özel
olarak üretilen VMware Identity Manager, aynı zamanda yöneticiler için tek seferlik oturum açmak
ve çeşitli yönetim arayüzlerinde kesintisiz işlem
yürütme imkanı sağlamak için VMware vCloud®
Air™’dan VMware vRealize™ Air’a kadar diğer pek
çok VMware çözümü ve hizmetiyle birlikte kullanılabiliyor.
VMware Identity Manager’ın öne çıkan digger
özellikleri şunlar:
• Tek Tuşla Tek Seferlik Oturum Açma: Herhangi bir değişiklik yapmadan, herhangi bir cihazdan
web, mobil ve Windows uygulamalarına kesintisiz
erişim.

• Benzersiz Uyarlanabilir Erişim: VMware Identity Manager ve AirWatch® Enterprise
Mobility Management™ entegrasyonu sayesinde, şifre yöntemine kıyasla çok daha güçlü
ve kolay olan, tanımlı cihazlar için ek bir kimlik
doğrulama formu ile benzersiz uyarlanabilir
erişim. Aynı zamanda yönetilen ve yönetilmeyen cihazlar arasında şartlı erişim politikalarını
uygulamaya devam eden altyapı.
• Kişiselleştirilebilir ve ortam farkındalığı olan HTML5 Uygulama Portalı: Basit
işe uyum deneyimi, otomatikleştirilmiş uygulama düzenleme ve herhangi bir cihazdan daha
güvenli uygulama erişimiye çalışanları yetkilendirien portal.
• Hızlı ve Güvenilir Altyapı: Hem bulutta
hem de şirketlerin kendi sistemlerinde çalışan
ve son kullanıcı yönetimini merkezileştirmek
amacıyla şirket sistemlerindeki mevcut Microsoft Active Directory’leri birleştiren altyapı.
VMware Blue ve Yellow Management paketleriyle birlikte AirWatch’un bir parçası olarak

piyasaya sürülen VMware Identity Manager, tek
kullanıcı için yıllık 150 dolardan başlayan fiyatlarla
satışta. VMware Identity Manager hakkında daha
fazla bilgi almak için burayı tıklayın ve fiyatlar
hakkında daha fazla bilgi almak için AirWatch by
VMware sayfasını ziyaret edin.
Şirketlerde daha etkin bir Apple iOS işlerliği
WMware, Apple iOS işletim sistemini ve cihazlarını halihazırda destekleyen VMware Horizon ve AirWatch’ın yanı sıra, şirketlerdeki iOS
işlerliğini artırmak için uygulama kurulum şablonları ve dikey çözümler geliştirdiğini duyurdu.
Sağlık, havayolu ve eğitim gibi pek çok sektörde
kullanılabilen bu çözümler, kullanıcıların farklı
uygulamalara tek tuşla girebilmesini sağlayacak
ve mobil cihazların kurum içindeki altyapıya daha
hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacak. VMware,
tüm bu yeniliklere ek olarak, herkese açık uygulamaları ve kurum içindeki geliştirmeleri ACE (App
Configuration for Enterprise) ile standart hale
getirmek için 15 yeni partnerle işbirliğine imza
attığını duyurdu.
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ACE, kurumsal mobilite yönetimi (EMM)
çözümleri tarafından kurulan uygulamaları güvenli hale getirmek ve yönetmek için geliştirilen
bir açık standart yaklaşımı. Uygulama geliştiricileri ACE standartlarını uyguladığında, kullanıcılar
herkese açık olan uygulamayı kolaylıkla indirdikten sonra kurumsal kaynakların otomatik
olarak kurulumunu gerçekleştirebiliyor. Böylece
kullanıcılar kısa sürede ve güvenli bir yöntemle
uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorlar.
Bu yıl AirWatch, Box, Cisco, Salesforce, Workday ve Xamarin tarafından başlatılan ACE’nin
yeni üyeleri arasında bigtincan, Deputy, DocuSign, Dropbox, Everbridge, Imprivata, Kony, Lua,
MicroStrategy, OnBase by Hyland, ScrollMotion,
ServiceMax, Showpad, Syncplicity by EMC ve
Webalo yer alıyor. ACE hakkında daha fazla bilgi
almak için burayı tıklayın.
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AT&T Work Platform AirWatch Müşterileri için Piyasada
VMware AirWatch, AT&T Work Platform için ek
destek sunacağını da duyurdu. AT&T Work Platform tarafından sunulan yeni özellikler satesinde
AirWatch müşterileri BYOD programları için ayrı
ayrı faturalandırma yapabilecek ve telekom maliyetlerini daha iyi yönetebilecekler.
Bu çözüm, işletmelerin ses, mesajlaşma ve
kullanımı maliyetlerini ayırmasını sağlarken,
aynı zamanda harcamaların daha öngörülebilir
olmasına yardımcı oluyor ve harcama raporlama
süreçlerini devreden çıkararak zamandan tasarruf sağlıyor. AirWatch Telecom Management
ve AT&T Work Platform birlikteliği, müşterilerin
BYOD programlarını yönetmesini ve kurumsal
mobilite ile kurumsal dönüşüme odaklanmasını
sağlıyor.
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BLOG YAZISI YAYINLADIKTAN SONRA

NELER YAPMANIZ GEREKİYOR?
emindogu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/emindogu

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

Yazım, biçimlendirme ve imla hatalarını iki kere kontrol edin
Makalenizi en az iki kere baştan sona okuyarak inceleyin. İçerik
oluşturma esnasında, konuya odaklandığınız için yazım, biçimlendirme veya imla hatalarının olması mümkün olabilir. Bu nedenle,
makaleyi bitirdikten sonra bir okuyucu gözüyle iki kere baştan sona
incelemeniz halinde, mevcut hataları fark edebilir ve düzeltebilirsiniz.
Bu sayede ayrıca içeriklerinizin kalitesini de arttırmış olabilirsiniz.
Sosyal medya paylaşımlarınız için farklı varyasyonlar hazırlayın
Blog sitenizde yayınlamış olduğunuz makalenizi, sosyal medya
platformlarında paylaşarak daha fazla kişiye ulaştırabilir, ekstra trafik
elde edebilirsiniz. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken bir husus ise, her platform için farklı varyasyonlarda içerikler hazırlamanız
gerektiğidir. Örnek verecek olursak;
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• Farklı bir başlık
• İçeriğinizden kısa bir alıntı metin
• Makale ile ilgili bir resim veya ekran görüntüsü
• Makalede kullandığınız grafiklerden bir
örnek
Bu sayede sosyal medya platformlarında
birbirinin aynısı standart metinleri paylaşmak
yerine, ufak değişiklikler yapılmış ve platforma
özel paylaşımlar yapmış olursunuz. Böylece
hem her platformdan daha iyi geri dönüşüm
elde edebilir hem de Google arama sonuçlarında farklı varyasyonlardaki başlıklarda
da sitenizin görünmesini sağlayabilirsiniz.

aracılığı ile paylaşanlara bir kitap veya küçük
hediyeler verin
• Yazı yazarken belirli bir konu üzerine soru
sorun ve sonrasında bu soruya cevap almak
için e-posta listenize gönderim yapın ve sosyal
medya platformlarından soruyu paylaşın.
İçeriklerinize gelen yorumlara yanıt verin
Blogunuzda yayınladığınız makalelere yorum
yazan kişilere yanıt vermek için mutlaka zaman
ayırmalısınız. İçeriğinize ilgi gösteren ve zaman
ayırarak yorum yazan kişilere vereceğiniz yanıtlar sonucu bir etkileşim oluşturmuş olacak ve
ilgili davranarak tekrar yazmaları için teşvik
etmiş olacaksınız.

Kişi listenize e-posta gönderin

Bunun şu şekilde artıları olabilir;

E-posta listenizde yer alan kişilerle makalelerinizi mutlaka paylaşmalısınız. Blog sitenize
yeni içerik eklendiği zaman bu kişilere bilgilendirme maili gitmesi, sizi takip etmenizi sağlayacak, blog sitenize geri dönüşümü ve etkileşimi
de attıracaktır. Yapacağınız bu e-posta gönderimlerinde kendi şablonunuzu oluştururken
alttaki sıralamaya dikkat edebilirsiniz;

• Blog sitenizin trafiği ve etkileşimi atar

• Temel giriş metni
• Yazı başlığı ve bağlantısı
• Yazı içeriğinden kısa bir alıntı
• Yönlendirme metni (Örn. Makaleyi okumak için tıklayınız.)
Etkileşimi arttıracak aksiyonlar gerçekleştirin
İnsanların dikkatini çektiğinizde, bloğunuza olan ilgi ve etkileşimler de buna oranla
artacaktır. Ancak öncelikle dikkat çekebilmeniz gerekmekte. Bu aşamada insanları sizin
makalelerinizi paylaşmaları için teşvik etmeniz gerekebilir. Bu çalışmayı alttaki şekillerde
gerçekleştirebilirsiniz;
• Blog sitenizi veya makalelerinizi sosyal
medya platformlarında yer alan hesapları

• Daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz
• Yorum yazanların içeriklerinizi sosyal medyada paylaşma olasılığı daha yüksektir
Geçmiş yazılarınızı tekrar gündeme getirin
Yazdığınız yazılar zaman içerisinde bloğunuzun kuytu köşelerinde kalır. İlk zamanlarda
aldığı okunma oranları ve ilgiyi artık almayacağı
için de popülariteleri azalacaktır.
Yazılarınızı arada bir okumayan kişilerin
fark etmesini sağlamak için yeni makaleleriniz
içerisinde, alakalı olan eski makalelerinize link
verebilirsiniz. Böylece kişilerin makaleyi okuduktan sonra diğer makaleyi de inceleme ihtimalleri
yüksek olacaktır.
Bu da hem okunma oranlarını arttıracak
hem de ziyaretçilerin site içerisinde daha fazla
kalması ve daha fazla sayfa görüntülemesi anlamına geliyor. Bu işlemi, yazmakta olduğunuz
makalenizin ilgili yerinde, link vereceğiniz eski
yazının bağlığını tıklanabilir bir şekilde ekleyerek
bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
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Türkiye web hosting sektörünün önemli ismi ve son
dönemde yatırımcı kimliği ile öne çıkan Selçuk Saraç
ile bu sayımızda özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Röportaj : Emin DOĞU

Radore
Yatırımı Hakkında
Değerlendirmeler

Spaceman
Ventures ve
Yatırım Planları
Selçuk Saraç’tan
Girişimcilere Özel
Tavsiyeler

SELÇUK SARAÇ
ÖZEL RÖPORTAJ

Yavaş gelişen bir sektörümüz var, ticari
yapımız ve kullanıcıların ticari hedeflerde
teknolojiyi kullanma eğilimlerinin hızlı değişimi, yavaş gelişimi hızlandırmaya başladı.

Türkiye Web Hosting sektörünü hakkında
düşünceleriniz nelerdir, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün gelişimi, değişimi ve
geleceği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Yavaş gelişen bir sektörümüz var. Ticari
yapımız ve kullanıcıların ticari hedeflerde teknolojiyi kullanma eğilimlerinin hızlı değişimi,
yavaş gelişimi hızlandırmaya başladı. Eskiden
sadece bir web sitesi, bir e-mail adresi yeterli
görünürken artık daha detaylı ve teknolojik web
siteleri, daha aktif kullanılan e-mail hizmetleri
hatta colloboration ihtiyaçlarının artması ile
kurumların ihtiyaçlarının geliştiğini, haliyle bu
gelişmenin sektörümüze pozitif yansıdığını söylemek yanlış olmaz.
Gelecekte bu kullanımların güvenlik özellikleri
ile daha iç içe olacağını, kurumların teknolojik
ihtiyaçlarının artacağını düşünürsek sektörün
ülkemizin ve IT sektörünün büyüme hedeflerin-
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den çok daha fazla büyüyor olacağını söylemek
hiç de yanlış olmayacaktır.
Şu an yatırımcı kimliğinizle de öne çıkıyorsunuz, yatırım yapacağınız projeleri neye göre
seçiyor ve nasıl yatırım kararı alıyorsunuz?
Bu konuda işin acemisi olduğumu söylemek
yanlış olmayacaktır; fakat doğru girişimcileri ve
doğru ortakları seçmeye çalışarak ilerlemek istediğimi söylemek yanlış olmaz.
Şimdilik kısıtlı zaman ve kaynaklarım sebebi
ile ilgi duyduğum ve birazda tecrübeli olduğum
alanlara yönelmiş durumdayım. Örneğin Xopanel, NGX Storage gibi şirketler konuya hakim olduğum ve geleceğini tahmin edebildiğim alanlar.
Bu noktada doğru ve kaliteli girişimci arkadaşlar
ile bir araya gelebildiğimi düşünerek karar almaya çalışıyorum.

Bu yıl kurduğunuz Spaceman Ventures şirketi ile yatırımları yönetiyorsunuz. Sadece
Teknoloji ve Saas alanlarında yatırımcı ve
hızlandırıcı görev üstleneceğinizi belirtiyorsunuz, bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Spaceman yeterince ciddi olan yatırım-finans dünyasında biraz daha eğlenceli görünecek işlere ilgi duyan bir yapılandırma.
Önümüzdeki aylarda bu konuda daha fazla
haber ve detay paylaşabiliyor olacağım fakat
şimdilik teknoloji alanında yatırım ve kuluçka
görevi üstleneceğini söylemem gerekiyor...
Spaceman Ventures üzerinden ilk yatırım
başvurularını ne zaman kabul etmeye
başlayacaksınız? Girişimciler size nasıl ve
ne şekilde ulaşabilirler? Yatırım desteği
almak isteyen girişimcilerin nelere dikkat
etmesi ve projelerini size nasıl sunmalarına dikkat ediyorsunuz?
Öncelikle başvuru için bir sınır veya zaman
yok. Şu anda web sitemizden veya e-mail
adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Günde ortalama 5-10 arasında farklı kişi/firma ve
fikir görmekteyim, değerlendirirken öncelikle
işin bizim ilgil alanımız içinde yer alıp almadığına bakıyoruz, sonrasında işin ne derece
yapılabilir olduğu geliyor, ardından girişimcinin işe karşı deneyim ve ilgisi, tamamlayıcı
alanlardaki bilgi ve deneyimleri geliyor...
Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğiniz Hosting Festivali etkinliği ile belirli aralıklarla
çeşitli illerde konferanslar ve workshop
‘lar gerçekleştiriyorsunuz. Hosting Festivali ile amaçladıklarınız nelerdir ve bu
amaçların gerçekleştirilmesi konusunda
şirket temsilcilerine düşen görevler nelerdir?
HF içerisindeki asıl hedef sektörü daha
sosyal daha haraketli hale getirebilmek. Bu

konuda özellikle yurtdışındaki örnekleri sürekli takip ediyor ve özlemle izliyordum. Geçtiğimiz yıllarda sektörün gelişimi ile birlikte gerek
müşteri gerekse sektör profesyonellerinin
artması sayesinde ülkemizde de benzer bir
projenin yapılabileceğini düşünerek kolları sıvadık. Şu anda yılda 4 adet, toplamda 8-9 bin
kişiye dokunarak kabaca 1100 kişinin katıldığı
bir organizasyon haline geldik diyebilirim.
İstanbul’daki yeni organizasyonumuzda 1.
yılını doldurduğumuz HF’nin yeni dönemde
nasıl ilgi göreceğini birlikte izliyor olacağız...
Sektör profesyonellerine, şirket yönetici ve
sahiplerine düşen görev derken şahsi önerim
daha sosyal ve aktif olmaları. Sektör zaten yeterince teknik insanlardan oluşuyor, bu teknik
insan yapısı maalesef sosyallikten mahrum.
Bu nedenle teknik haricinde şirketlerin diğer
birimleri olan satış, pazarlama, hukuk gibi
konularda faaliyet yürütmelerini öneriyorum.
Kendilerine düşen görev şirketlerini daha iyi
ve daha kaliteli hale getirmek. Biz HF ile bu
konuda elimizden geldiğince tecrübelerimizi
paylaşmaya çalışıyoruz...
Hosting Festivali, önümüzdeki dönemde
ne şekilde ilerleyecek ve gelişecek. Etkinliği daha fazla kişiye ulaştırmak ve organnizasyon konusunda farklı plan ve projeleriniz var mı?
HF şuan için 8-9 bin profesyonele dokunarak kabaca 1100 farklı kişinin katılımını almış
durumda. Önümüzdeki 1-2 yıl bu şekilde
katılımı ve birlikte olabileceğimiz daha fazla
profesyoneli aramıza katmaya çalışacak.
Sonraki dönemlerde biraz sektörün ihtiyaç ve beklentilerine göre bunu geliştirmeyi
düşünüyoruz.
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Sadece Hosting satışı ardından 2 yıl sonra
geçtiğimiz ay Radore Veri Merkezi’ne %16
oranında ortak olarak sektörde gündeme
geldiniz. Veri merkezi sektöründe SH ile
tamamlayamadığınız hedefleriniz oldu mu,
sizi tekrar veri merkezi sektöründe yatırım
yapmaya iten sebepler nelerdir?
Doğruyu söylemek gerekirse Telecity satışındaki asıl hedeflerim kendi kurduğum şirketi daha
büyük ve bölgesel bir güç haline getirebilmekti. Bu konuda Telecity’nin hedefleri sebebi ile
başarılı olamadığımız gibi benden sonraki dönemdeki şirketin durumu zaten ayrılmamın ne
derece doğru bir karar olduğunu kanıtlamakta.
Yani 3-4 yıl önce belirlediğim şahsi hedeflerim
halen eksiksiz durmakta. Ne benimle ne bensiz
Telecity’nin bu hedefleri gerçekleştiremeyeceğini
söylemek yanlış olmaz.
Radore konusu aslında benim için de süpriz
oldu, geçtiğimiz mayıs ortasına kadar bu konuda
bende bir plana sahip değildim. Biraz hızlı ge-
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lişen bir süreç sonrasında ortak olabilme şansını
yakaladım.
Radore içerisindeki hedeflere gelince elbette
gönlümden bu hedefleri gerçekleştirmek var,
fakat mevcut ortaklarımızıda düşünürsek onlarla
birlikte karar alarak haraket etmemiz gerektiğini söylemek daha doğru olacaktır. Ama kabaca
veri merkezi sektöründe Radore ile daha aktif
ve daha değerli işlere imza atacağımızı söylemek
yanlış olmayacaktır.
Yeni yatırımlar geliyor mu, hangi sektörlere
veya ne tür projelere yatırım yapmayı planlıyor/hedefliyorsunuz?
Elbette, yatırım işi böyle bir süreç, biraz uyuşturucu etkisi var. Yeni yatırımlar tarafında ilerliyor
olacağız, bu konuda teknoloji alanı ana alanımız
olacak, ülkemizde üretilerek global pazarı hedefleyebilecek ve uygulanabilecek her tür iş ilgi
alanımda diyebilirim.

Bundan sonra yeni yapacağınız yatırımları
melek yatırımcı kimliğinizle mi yoksa Spaceman Ventures şirketiniz ile mi yapmayı planlıyorsunuz?
Aslında bunun çok önemi yok, Spaceman biraz okul yapısına sahip. Mevcut yatırımların becerisi, gelecek yatırımların başarısını destekleyerek
ilerleyeceğinden genel kurgu ve işletme mantığı
olarak orta ve uzun vadede bir fon yapılanmasına döneceğimizi söyleyebilirim.
IT sektöründe yer alacak girişimcilere birkaç
öğüt vermeniz gerekirse bunlar neler olurdu?
Bu konuda aslında tüm girişimcilere söylenen
standartları tekrar etmek daha doğru olacaktır.
Öncelikle tüm işe hakim olmanız gerekiyor, yani
ne iş yaptıgınızı bilmeniz gerek. Birinci dakikadan
%100 bilmeniz mümkün olmayabilir ama adım
adım %110 hakim olacak kadar hevesli ve işinizi
sevmeniz şart.
Yine bir diğer nokta, işe ayırdığınız zaman ve
kaynaklar. Yani geleceğinizi şekillendirecek bu
işlere ne kadar kaynak ve zaman ayıracaksınız bu
çok önemli bir nokta. Haftada 1 gün ile işe girişilmez, %100 zamanınızı bu işe yatırmalısınız.
IT sektörüne özel olarak ek önerim sadece tekniğe değil, şirketin diğer birimlerine de gereken
özeni göstermeniz. (finans, pazarlama, satış...) Bu
alanları boş bırakmamanız ve eksiksiz o alanlardaki işleri yapmanız gerekiyor ki şirket sağlıklı
büyüyebilsin, gelişebilsin...
Ve en önemli nokta, profesyonel destek
almanız gerektiğinde çekinmeden, ödeyeceğiniz
parayı düşünmeden destek almaya çalışın.
Her işin uzmanı olamazsınız, her alanda akraba veya arkadaşlar sizin için doğrusunu yapmak
istesede eksiksiz veya sağlıklı olarak size yardımcı

olamayabilirler, bu yüzden güvenilir, kaliteli danışmanlardan dış destek almayı unutmamalısınız...
Dünyada yürütülen süreçlerde hosting sektörü ve veri merkezi sektörü ne durumda?
Ülkemizde neler yaparsak bu alanda daha
hızlı büyüme ve sektöre fayda sağlanabilir?
Bu konuda ana sorun telekom sektöründeki regulasyon ve denetim konularının yarattığı
haksız rekabet ortamı diye düşünüyorum. Bir
şekilde sektördeki regülatif ortam oturur ve internet-alt yapı sağlayıcılarının sayısını arttırabilirsek (bunu hosting sektörü için değil genel olarak
telekom sektörüne atıfla iletiyorum), sektörde
büyük ve orta boy şirketlerin hosted servis ihtiyaçlarının dış kaynak kullanımları ile sağlanmaya
başlayacağına inanıyorum.
Bu da hosting ve veri merkezi sektörünün
30-40 kat büyümesi anlamına geliyor, şu andaki
ülkemizin IT harcama boyutunu düşünürsek.
Buna ek olarak sektör profesyonellerinin web
ve e-mail hosting gibi dar bir alana sıkışmak yerine, ufak ve orta boy işletmelerin gerçekte nelere
ihtiyaç duyduğunu analiz ederek yerel ve bölgesel olarak bu alanlara ürün/hizmet geliştirmelerinin doğru olacağına inanıyorum.
Yukarıdaki düşüncelerim dünyanın genel gelişimine paralel ama hem Hosting Festivali hem
de diğer sunumlarımda sürekli üzerinde durduğum satış ve pazarlama konularını atlamamak
gerek.
Ürün ve hizmetlerin tamamını geliştirmek tek
başına yetmeyecek, sektörümüzdeki şirketlerin
pazarlama ve satış alanında en az teknik alana
yaptıkları yatırım kadar zaman ve maddi kaynak
aktarmalarının önemini bir kez daha belirtmek
istiyorum.
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Raporu İndir

TELKODER, vERİ MERKEZİ
RAPORUNU AÇIKLADI
TELKODER, önemi her geçen gün katlanarak artan veri merkezlerinin ülkemizde
karşılaştığı sorunları ve bu sorunlar için çözüm önerilerini hazırladığı “Veri Merkezi
İşletmeciliği Raporu” ile ortaya koydu. Veri merkezlerinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de hızla büyüdüğünün belirtildiği raporda, hiçbir devlet teşviği olmaması ve yüksek
vergi rejimine rağmen 2012-2013 yıllarında Türkiye’de veri merkezi sektörünün ortalama %26,58 oranında büyüdüğü dile getirildi. Raporda, Türkiye’deki veri merkezi tesis
büyüklüğünün 70.000 metre kare, sunucuların yer aldığı alanının 12.000 m2 olduğunu,
dünya ortalamasına ulaşabilmesi için 4,3 kat artırılması gerektiği ifade edildi.
TELKODER, önemi her
geçen gün katlanarak artan
veri merkezlerinin ve bu alanda
faaliyet gösteren işletmecilerin
ülkemizdeki mevcut durumunu,
karşılaştığı sorunları ve bu
sorunlar için çözüm önerilerini,
geçtiğimiz ay hazırladığı “Veri
Merkezi İşletmeciliği Raporu”
ile ortaya koydu. Raporda, veri
merkezlerinin ülkemizde tam
anlamıyla ifade edildiği herhangi bir yasal mevzuatın bulunmadığına özellikle dikkat çekildi.
Dünya genelinde veri merkezi
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işletmecilerinin sahip oldukları ekonomik teşvikler ve ağ altyapı
kalitesine Türkiye’deki işletmecilerin sahip olmadığının vurgulandığı raporda bölgesel bir İnternet Değişim Noktası gibi imkânların
da olmadığı dile getirildi.

GrafİK 1.0
2014 yılına ait
veri merkezleri
büyüme oranları

Kalkınma Bakanlığı tarafından Aralık 2014’te
yayınlanan “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi
ve Eylem Planı”nda veri merkezlerinin öneminin
devlet tarafından da dile getirildiğinin belirtildiği
“Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu”nda özel şirketlerin ya da kamunun verilerinin Türkiye’de tutulması hatta diğer ülkelerin verilerinin de ülkemizde
depolanmasının her yönden artı bir katma değer,
gelişmişlik ve güç göstergesi olduğu vurgulanıyor.
Türkiye, Kongo ile Birlikte Veri Merkezlerine
En Çok Vergi Uygulayan İki Ülkeden Biri
Veri merkezlerinin Türkiye’deki öneminin
dünyada da olduğu gibi gün geçtikçe katlanarak
arttığının belirtildiği raporda, hiçbir devlet teşviği

olmaması ve yüksek vergi rejimine rağmen 20122013 yıllarında Türkiye’de veri merkezi sektörünün
ortalama %26,58 oranında büyüdüğü ortaya
kondu.
Ayrıca Türkiye’nin 2011 yılında sunucuların yer
aldığı alan bazında %60 büyüme hızıyla dünyada ilk sırayı aldığı, 2012 yılında ise bu alanın %22
arttığı ifade edildi.
Raporda, OECD verilerine göre ülkelerin bilgi ve
iletişim teknolojileri hizmetlerine uyguladıkları vergi bakımından Türkiye’nin Kongo ile birlikte %25’in
üzerinde vergi uygulayan iki ülkeden biri olduğu
da vurgulandı.

GrafİK 1.1
Dünyadaki IT
harcamaların
% değişimi
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GrafİK 1.2
2014 - 2019
yılları arasında
veri merkezi
sektöründe beklenen eleman
artışı
Türkiye’de kullanılan veri merkezi tesis
alanının yaklaşık 70.000 m2, sunucuların yer
aldığı alanın ise yaklaşık 12.000 m2 olduğunu
belirten TELKODER raporunda, Gayri Safi
Yurt İçi Hâsıla ile toplam veri merkezi alanı
oranlandığında ülkemizin dünya ortalamasından
çok geride kaldığı ortaya konuldu. Türkiye’nin
dünya ortalamasında bir veri merkezi alanına
sahip olması için bu büyüklüklerin 4,3 kat
artırılarak tesis alanının 300.000 m2, sunucuların
yer aldığı alanın ise 51.000 m2 olması gerektiği
dile getirildi.

Mevcut fiber hatların yaygınlığının hızla
arttırılması gerektiği vurgulanan raporda,
Ülkemizdeki fiber ve aydınlatılmamış fiber
kullanım ücretlerinin düşürülmesi gerektiği,
Orta Asya’da yaşayan yaklaşık 280 milyon
insanın internet trafiğinin coğrafi kavşak noktası
olan Türkiye’den geçmesi yerine, yapılamayan
fiber optik yatırımlar yüzünden balkanlar
üzerinden gerçekleştiği ve Bulgaristan’dan
Avrupa’ya ulaştığı belirtildi.

GrafİK 1.3
ICT ürün ve
hizmetlerine
vergi uygulayan
ülkelerin
haritası
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GrafİK 1.4
Türkiye’nin yakın çevresindeki İDN’ler

TELKODER bünyesinde yer alan Natro, Radore, Sadece Hosting, İşnet, Grid Telekom, Teletek, Superonline, Vodafone Net ve Med Nautilus gibi şirketlerin yetkililerinin yer aldığı
komisyon tarafından hazırlanan raporda veri merkezi sektörünün önünde duran en
büyük üç engel, “eksik düzenlemeler, yüksek vergi rejimi ve yetersiz ağ altyapısı” şeklinde
belirlendi.
Sektörün karşılaştığı engelleri ortadan
kaldırmak için ise öncelikle kanunlarda “Veri
Merkezi İşletmecisi” tanımının yapılmasının ve bu
yönde hukuki düzenlemelerin tamamlanmasının
gerektiğinin belirtildiği raporda, ağ altyapısı
kalitesinin artırılması için fiber yatırımların
engellenmemesi ve sektörün üzerinde yük olan
yüksek vergi politikasının kaldırılması gerektiği
ifade edildi.
Türkiye’de En Az Bir Adet İnternet Değişim
Noktası Olmalı
Getirilen önerilerin yanı sıra Türkiye’de en
azından bir adet İnternet Değişim Noktası (İDN)
bulunması ve bölgesel bir İDN merkezi haline
gelebilmesi için çalışmaların yapılması tavsiye
edilerek, bu durum gerçekleştiği takdirde ekonomiye çok büyük katkılarının olacağı ve siber
güvenlik gibi çok önemli bir konuda ülkemize
fayda sağlayabileceğine dikkat çekildi.

GrafİK 1.5
Yüksek hızlı internet (>10Mbps)
bağlantısı çeyrekten çeyreğe, yıldan
yıla
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FTTH/B ve LAN verilerine göre hane bazlı penetrasyon
oranında Türkiye’nin yeri

Dünya ve Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hâsılaları ile
Toplam Veri Merkezi Alanları
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TELKODER Veri Merkezi Komisyonu Başkanı İlyas Turgut, yaptığı
açıklamada, “Gerekli hukuki ve mali düzenlemelerin yapılıp, altyapı
imkânlarının önünün açılması sadece veri merkezi sektörünün değil buna
bağlı yüzlerce sektörün kalkınması anlamına geliyor.
Mevcut sorunların ortadan kaldırılmasıyla Türkiye, veri merkezi
yatırımları için önemli bir çekim noktası haline gelip, içeriklerini kendi
topraklarında barındıran, dışarıdan içerik alan bir ülke konumuna gelecektir.
Bunun yanı sıra yetişmiş personel istihdamı ile birlikte ekonomik kalkınma
da sağlanacaktır.

GrafİK 1.8
Geniş bant internetin yaygınlaşmasının
ekonomiye etkisi

TELKODER olarak dile getirdiğimiz önerilerin gerçekleşmemesi halinde
ise hem ülkemiz hem bu sahada faaliyet gösteren işletmelerimiz çok büyük
kayıplar yaşayacaktır.
Bu kayıplar sadece maddi kayıplar olmanın dışında yetişmiş personel
kaybı, Türkiye’nin ve internet trafiğini taşıdığımız ülkelerin içeriklerinin de
kaybı olacaktır.” şeklinde konuştu.
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IconsDB - Online Icon Deposu

IconsDB, bünyesinde 3669 adet icon barındıran (biz bu yazıyı hazırlarken) bir ikon deposu.
Web projelerinizde, grafik çalışmalarınızda veya ikon ihtiyacı duyduğunuz tüm çalışmalarınızda
kullanabileceğiniz ve ücretsiz indirebileceğiniz ikonlar mevcut.
Sitenin önemli özelliklerinden bir tanesi de, ikonları dilediğiniz renkte alabilmeniz. Böylece
web site veya grafik çalışmanızın renkleri ile uyumlu ikonlara kolayca ve hızlıca sahip olabilirsiniz.
Site içerisinde ayrıca anahtar kelime ile ikon arayabileceğiniz bir de arama motoru
bulunuyor.
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Google Etiket Yöneticisi (Tag Manager)

Google Tag Manager uygulaması 2005 yılından bu yana yayında olan ve tek kaynak
üzerinden sitenizde istediğiniz sayfaya kod ekleyip düzenleme yapabileceğiniz bir araçtır.
Google Analytics, Remarketing araçları ve diğer takip kodlarının her biri için ayrı ayrı kod
eklemenize ve takip etmenize gerek kalmadan, tek bir noktadan tümünü kontrol etmenizi ve
yönetmenizi sağlayan mükemmel bir uygulamadır.
Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Google Tag Manager’in kodlarını sitenize ekledikten
sonra, diğer tüm takip kodlarını Tag Manager kontrol paneli üzerinden ekleyip yönetebilirsiniz.
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ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU
NEDİR, NASIL ÇALIŞIR, NE İÇİN YAPILIR?
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Google, Yandex, Yahoo, Bing belirli aramalarda hangi
sayfayı birinci sıraya koyabileceğini karşılaştırabilmesi için
bir çok kriter bulunmaktadır. Bunlardan bazıları web sitenizde yer alan içerik ve diğer siteleri sizden ayıran anahtar
kelimeler ve buna bağlı yazı içeriğinizdir.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

SEO, arama motorları servisi olan Google, Yandex, Yahoo ve Bing
gibi sayfaların sonuç sayfasında üst sıralarda yer alması için yapılan
çalışmaların tümüne verilen isimdir. Günümüzde bir internet kullanıcısı bir kelime ya da bir kelime grubunu yazdığında çok kapsamlı bir
algoritma arama sonuçların filtreleyerek devreye girer ve aranan
kelime hakkında tüm web siteleri listelenir. Arama sonucu oluşan bu
algoritma sayesinde aranan kelime ile ilgili her ne kadar web sitesi,
doküman var ise ilk sayfada yer alacaktır.
Google, Yandex, Yahoo, Bing belirli aramalarda hangi sayfayı
birinci sıraya koyabileceğini karşılaştırabilmesi için bir çok kriter bulunmaktadır. Bunlardan bazıları web sitenizde yer alan içerik ve diğer
siteleri sizden ayıran anahtar kelimeler ve buna bağlı yazı içeriğinizdir.
SEO, belirtmiş olduğum tüm bu kriterleri optimize edip bir algoritma
içerisinde kelimesi kelimesine filtreleyip arama sonucunda size en
doğru arama sonucunu sunmak için yapılandırılmıştır.
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Örneklendirecek olursak bir web sayfasının
“ En iyi Hosting” araması ile arama motoru
sonuç sayfasında görünebilmesi için;
• “En iyi hosting”
kelimelerinin web sitenizin içerisinde yer alması
• Başka web siteleri üzerinden yönlenen link
adreslerinin olması gerekmektedir.
SEO Nasıl Çalışır?
Gelişen teknoloji ile beraber dünya üzerinde insanlar bilgisayarlar ve mobil üzerinden
arama yaptıklarında sadece ön sıralarda çıkan
sayfaları ziyaret ederek internette geziniyorlar. Arama motoru sayfasının en üstünde yer
alıyor olmak, aslında bulunma ile unutulmanın
arasında o ince çizgiden ibaret olarak nitelendirilir. SEO teknikleri ile web sitenizin daha
kolay bulunabilmesi ve sitenizi ziyaret eden
kullanıcılarınızın müşteri dönüşmesi açısından
yapacağınız tüm altyapı çalışması, değişiklik ve
geliştirme gibi önemli faktörleri kapsamaktadır.Bugün İnternet asla yan yana gelmeyecek
insanları bile bir araya getirme gücüne sahip
iken, pek çok araştırmacı hala online alanda
ne istedikleriniz bulmak için sonuç sayfaları
içerisinde boğuşuyor.
Arama motoru algoritmasını yapan mühendisler, insanların aslında ne aradıkları değil ne
aramak istedikleri arasındaki bağlantıyı daha
iyi anlayabilmek için yapılandırmışlardır.
Bundan dolayı işletmeler belli arama kriterleri çerçevesinde yer alarak yükselmek için
çalışmalar yapmakta, SEO’nun ve teknolojinin
gelişen hızına yakalamayı istemektedir. Global
anlamda rekabet artmakta ve mobil cihazlar
üzerinden yapılan aramalar çok daha popüler
olarak görülmekte. Tüm bu faktörler bir araya
geldiğinde SEO çok önemli bir rol oynamaktadır.

Peki Web Sitem Neden SEO’ya İhtiyaç Duysun?
Arama motorları bizim bilgi, ürün ve hizmetleri araştırıp karşılaştırabilmemiz adına bir
çok sonuçla birlikte alışkanlıklarımızı da değiştirir oldu. Artık günümüzde internet browseri
üzerinde arama çubuğuna ne yazarsak yazalım
saniyeler içerisinde detaylı bilgiye ulaşabiliyoruz.
Tabir-i caizse ışık hızında desek yalan olmaz.
Buradan yola çıkarak bilgiye saniyeler içerisinde
ulaşırken, sizin web sitenizin çok fazla ziyaretçi
tarafından bulunabileceği çokta fazla düşünmesi zor olmasa gerek. Web sitenizin görünürlüğü
ne kadar fazla olur ise, sizinle aynı kulvarda faaliyet gösteren firmaları arama yaparken kullanıcılar tarafından işletmenizin keşfedilme olasılığı
o kadar da artmış olacaktır.
Google arama sonuçlarında edinilen veriler
doğrultusunda reklam vererek ilk sayfadan
çıkan sitelerin % 20’lik kesim tarafından tıklandığı söylenmektedir. Bu da gayet iyi bir rakam,
müşterileriniz ve müşterilerinize bağlı çevreden
gelebilecek pek çok ziyaretçi anlamına gelmektedir.
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Dünya üzerinde bir çok insan aynı anda
belki de aynı kelimeyi ya da kelimeleri aramaya
yapmaktalar. Arama motorları üzerinde aranan ayda ortalama 165.000 kez search edilen
“flower delivery” ( çiçek yollama) anahtar kelimesi ile web sitenizi optimize eder ve sayfanızı
Google, Yahoo, Yandex, Bing gibi servisler
üzerinde üst sıralara taşıyabilirsiniz. Elbette
günümüzden yola çıkarak filtreleme yaparsak
en popüler arama motoru Google’dır. Yandex’in
Türkiye pazarına girmesi çok uzun bir zaman
olmasa da kullanıcılar Yandex’i ve Yandex’e ait
servisleri sevdi diyebiliriz. Google üzerindeki
SEO’nuz diğer arama motorları üzerinde etkili
olur mu? Tabiki de olur. Yandex, Yahoo ve Bing
üzerinden gelecek trafik ile işinize online bir katkı sağlamış olursunuz. İşletmenize ait pazarlama faaliyetlerinizde SEO’ya yer vermek yaşamış
olduğumuz dijital zamanda doğru bir tercih olacaktır. Sayfanıza çektiğiniz her insan müşteriniz.
Tam olarak sizin sunmuş olduğunuz ürün ya da
hizmetlere en kısa yoldan ulaşmasını sağlayarak
tanınabilirliğiniz artacaktır.
Kendi SEO’mu Kendim Yapabilir miyim?
Ufak bir Araştırma sonucu neden olmasın.
Web sitemin bilinirliğini herhangi bir ajansa başvurmadan önce altyapı olarak birşeyler yapmak
istiyorum diyorsanız seo için ilk adımınızı atmaya başlayabilirsiniz. En azından günce birkaç
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saatinizi ayırarak aşağıda yer alan krtilerleri göz
önünde bulundurabilir, SEO’nuz için ufakta olsa
bir katkıda bulunabilirsiniz.
• Web site içeriğinizi anahtar kelime kullanımı
açısından zengin içerikle oluşturmak
• Sitenizin içerik algoritmasına göre anahtar
kelime araştırması yapmak
• Mevcut web sitenizi anahtar kelimeler ile
optimize etmek
• İçerik yazılımınıza bağlı yönlendirme linkleri
üzerinden sayfanıza bağlantı vermek
Anahtar Kelimeler Ne Kadar Etkili?
Oldukça etkili! Arama motorlarında görünebilmek için anahtar kelimelerinizi kullanarak
internet kullanıcılarının sayfanıza ulaşmasını
kolaylaştırabilirsiniz. Arama yapılan kriterlerde bu
içeriklere göre kelime bazında sayfanızın çıkması
bu kriterlere sitenizin uygun olduğunu gösterir.
İçerik üzerinden Link vererek SEO Etkli
midir?
İçerikte verilen tüm linkler, sayfa içi optimizasyon ile birlikte Google, Yandex, Bing gibi arama
motorları üzerinde görünür olmanın temelini
oluşturan unsurlardandır. Kendi statünüzdeki bir
web sitesi üzerinden web sitenize link bağlantısı
almanız aramam motorları üzerinde üst sıralarda
yer almanızda büyük rol oynayacaktır.
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GOOGLE ANALYTICS YÖNETİMİNDE

YAPILAN STRATEJİK HATALAR
burkay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/burkay90

Google Analytics’in çalışma mantığının tam olarak
anlaşılamamasının ve plansız Analytics kullanımının yol
açtığı stratejik hatalar vardır.Bu hatalara düşmemek için
kullanım öncesi gerekli aksiyonlar alınmalıdır.

Burkay
YAPAĞCIOĞLU

Natro Web Hosting
Dijital Pazarlama
Yönetmeni

Bildiğiniz üzere Google Analytics, dünya üzerinde en çok tercih
edilen ve Google tarafından ücretsiz sunulan Web Analiz aracıdır.
Yolu dijital pazarlamadan geçen hemen hemen herkesin duyup bildiği
fakat pek az kişinin etkin bir şekilde kullanabildiği bir araçtır. Google
Analytics kullanımında sıkça yapılan çeşitli hatalar vardır. Bu hataları
Stratejik Hatalar, Kurulum Hataları ve Yorumlama Hataları altında 3
başlıkta inceleyebiliriz.Bu Yazımızda çok teknik detaylara girmeden
Stratejik Hatalar’dan bahsedeceğiz. Diğer hatalara ilişkin yazılarımı
dergimizin önümüzdeki sayılarında kaleme alacağım.Hataların düzenlenmesine yönelik söz konusu teknik uygulamalar Google Analytics
Yardım Merkezi’nde ve Developer Center’da mevcuttur. Dileyen
okuyucularımız bu kaynaklardan faydalanabilirler.
Stratejik Hatalar
Google Analytics’in çalışma mantığının tam olarak anlaşılamamasının ve plansız Analytics kullanımının yol açtığı hatalardır. Bu hatalara düşmemek için Google Analytics’i kullanmaya başlamadan önce
gerekli aksiyonları almalıyız.
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1) Google Analytics’in çalışma mantığını
anlamamak
Google Analytics’in çalışma mantığını
anlamadan ölçümlemeye başlamak, dataların
toplanmasından tutun da yorumlanmasına
kadar yapacağımız birçok hatayı da beraberinde getiriyor.
Google Analytics Çalışma Mantığı
Google Analytics’in çalışma mantığı 4 temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar; Data
Toplama, Yapılandırma, Data İşleme ve Raporlamadır.Google Analytics’in bize sunmuş
olduğu ve sitemizdeki tüm sayfalara yerleştirdiğimiz JavaScript takip kodu ile, kullanıcıların
sitemiz üzerinde gerçekleştirdiği ziyaretlere
ilişkin çeşitli bilgiler ediniriz. JavaScript kodu
kullanıcılara ait bu bilgileri ziyaretçilerin kullandığı web tarayıcısından, internet adresinden
ve yönlendiren ( referrer) siteden elde eder.
Kullanıcıların web sayfamız üzerindeki çeşitli
hareketlerine ilişkin edinilen bu bilgiler işlenmek üzere Google Analytics sunucularına
gönderilir.Sonrasında, Google Analytics su-

nucularına gönderilen bu ham bilgilerin daha
anlamlı ve kategorize edilmiş bilgilere dönüşebilmesi için “İşleme” aşamasına geçilir. Google,
ham bilgileri kullanıcıların daha iyi okuması ve
yorumlaması için segmente eder, çeşitli kategorilere atar metriklerle süsler. (Kitle, Edinme,
Davranış, Dönüşüm Raporları)
“İşleme” aşamasında Google’ın bu veriler,
sizin tarafınızdan belirlenen “Yapılandırma”
ayarlarına göre yaptığını unutmamak gerekir. Yapılandırma ayarından kastımız ; Google
Analytics’e ölçeceği veya ölçmeyeceği verilere
yönelik verdiğiniz talimatlardır. Örneğin abc.
com sitesi için kurmuş olduğunuz Google
Analytics hesabında , raporlarınızda “X” ülkesinden gelen trafiği görmek istemiyorsanız ve
bu yönde bir filtreleme çalışması yaptıysanız ,
Analytics tercihlerinize göre bu trafiği işleme
sokmaz ve raporlarda göstermez. İşlenen veriler
sonraki aşamada raporlanır ve Analytics raporlarınızda gözükür.Analytics’in bu çalışma mantığı
aşağıda görsel olarak da açıklanmıştır.
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2)Ölçümleme planı oluşturmadan ölçmeye kalkışmak
Google Analytics’i etkin kullanarak doğru
verileri toplamak ve bunları doğru anlamlandırıp gerekli aksiyonları almak için mutlaka bir
ölçümleme planı yapmalısınız.
Neyi , neden, nasıl ölçeceksiniz , verilere
ilişkin metriklerde hangi rakamları başarı sayacaksınız, verileri nasıl hangi yapıda segmente edeceksiniz , verileri yorumladıktan sonra
alacağınız aksiyonlara nasıl karar vereceksiniz ?
Tüm bu sorulara cevap verebilmek için dinamik
yapıda, güncellenen ve doğru yapılandırılmış
bir plan oluşturmalısınız?
Ölçümleme planı oluşturuken planda yer
alması gereken başlıklar?
• İş hedefleriniz doğrultusunda web sayfanızın var olma sebebi nedir?
Bu aşamada üst yöneticilerinizden ve
çalışma arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz.
Koyacağınız hedefler yapılabilir, anlaşılır, yönetilebilir ve faydalı olmalıdır. Örnek iş hedefleri;
farkındalık yaratmak, satış yapmak, üye kaydı
toplamak olabilir.
• Bu hedeflere ilişkin performansınızı
hangi göstergelere (KPI) bakarak takip edeceksiniz?
Koyacağınız hedeflere ilişkin hangi metrikler
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performansınızı ölçmede yardımcı olacak? Amacınız üye kaydı toplamak ise, üye olan kullanıcı
sayısı, dönüşüm oranı, üye kayıt sayfasından
çıkış oranı vb. metrikler performansınızı ölçmede yardımcı olabilir.
• Metriklere ilişkin hangi rakamlar sizi
başarılı kılacak ?
Bu sorunun cevabı varsa koyduğunuz ve
size verilen hedef rakamlara, geçmiş yıllara göre
olan performansınıza ve elinizde rakiplerinizin
gösterdiği performansa ilişkin rakamlara göre
değişir. Yöneticiniz sizden web sayfanızda
gerçekleştireceğiniz kampanyayla önceki kampanya sayesinde gerçekleştirdiğiniz satışların 2
katına çıkmanızı ya da geçtiğimiz yıl siteye gelen
trafiğin %50’si kadar trafik elde etmenizi ya da x
firmasına ait rakamı yakalamanızı isteyebilir.
• Verileri nasıl segmente edeceksiniz ?
Büyük veri yığınını Analytics zaten işliyor ve
raporlarda Kitle, Edinme, Dönüşüm, Davranış
gibi kategorilerde sizlere sunuyor. Size düşen
bu rapor başlıklarının altında yer alan çeşitli
segmentlerden hangisini kullanacağınıza karar
vermek ya da yeni segmentler oluşturmak. Bu
sayede büyük verileri parçalayıp, guruplandırarak daha yorumlanabilir guruplar oluşturabilirsiniz.
Örneğin web sayfanıza gelen trafiği ,trafiğin
geldiği kanallara göre , cihazlara göre guruplamak.

Üstte Google Analytics çalışanlarından ve Web Analytics denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Avinash
Kaushik’in hazırlamış olduğu örnek ölçümleme planını
kullanarak sizler de kendi planınızı hazırlayabilirsiniz.
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GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI İÇİN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İPUÇLARI
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

Kırılması çok zor olarak görülen 8 karakterli bir şifrenin
%22’sinin 10 milyar denemenin ardından çözülebildiği ancak
16 karakterli şifrelerin %12’de kaldığı tespit edilmiştir.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Günümüz dünyasında internet kullanımı gün geçti artmakta ve
bu durum da beraberinde birçok tehlikeyi meydana getirmektedir.
Bunlardan hiç şüphesiz en tehlikeli olan, kişisel bilgilerin çalınmasına
yönelik yapılan saldırılardır.
Kullanmış olduğumuz pek çok tarayıcı ve program, yapmış olduğumuz işlemleri kayıt altına almaktadır. Bu durum, en ufak bir saldırıda kullanıcıları hem maddi yönden zarara uğratıp hem de yasalar
karşısında zor bırakmaktadır.Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için alınması gereken bazı önemler şu şekildedir;
1-Tarayıcı geçmişini düzenli olarak temizleyin
Kullanmış olduğunuz tarayıcılar, internette dolaşmış olduğunuz
sayfalardan, girmiş olduğunuz şifrelere kadar pek çok bilgiyi depolar.
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Yoğun iş temposu içinde daha pratik bir kullanım olanağı sunan bu özellik, kişisel bilgilerin güvenliği açısından ciddi riskleri de içinde
barındırmaktadır. Bu nedenle tarayıcının
depolamış olduğu bu bilgiler belirli aralıklarla
temizlenmelidir.
2-HTTPS Kullanın
HTTPS kullanan siteler, SSL protokolü tarafından şifrelendikleri için kişisel bilgilerin gizliliğini güven altına almaktadır. Ancak günümüzde hala HTTP kullanan sitelerde bulunmaktadır.
Özellikle herhangi bir bilginizi girmek zorunda olduğunuz sitelerin (Örn, e-ticaret siteleri)
linkinin başında HTTPS olmasına dikkat edin.
Bu şekilde kişisel bilgilerinizin 3. şahıslar tarafından erişimini büyük oranda engellemiş
olursunuz.
3-Şifrelerinizin Güvenli Olduğundan Emin
Olun
Hepimiz internette dolaşırken pek çok yere
üye oluyoruz. Peki, üye olurken oluşturmuş
olduğumuz şifrelerin güvenliğinden ne kadar
eminiz. Bu konuda bilgisayar uzmanlarının
ortak kanısı şu şekilde; “H6?ix34” gibi karmaşık
ama kısa şifreler yerine “guvenliuyeliksifresi”
gibi sadece harflerden oluşan ancak uzun olan
şifrelerin kullanımı daha güvenli.
Bu konuda kırılması çok zor olarak görülen
8 karakterli bir şifrenin %22’sinin 10 milyar
denemenin ardından çözülebildiği ancak 16 karakterli şifrelerin %12’de kaldığı tespit edilmiştir.
Şifre güvenliği, internette güvenli olmanın
en önemli adımı olduğundan bu konuda yapacağın seçimlere özen göstermeniz gerekmektedir.

4-Firewall Kullanımına Özen Gösterin
Firewall, bilgisayarın üzerinde gerçekleşen
veri trafiğini kontrol ederek, şüpheli durumlarda
giriş ve çıkışları engeller. Kullanmış olduğunuz
işletim sisteminde standart olarak Firewall
koruması olsa da bu konuda daha profesyonel
çözümler sunan bir Firewall kullanmanız internette yapacağınız işlemleri daha güvenli hale
getirecektir.
Bu hem bilgisayarınızı hem de kişisel verilerinizi olası bir siber hırsızlığa karşı korumak için
daha etkili olacaktır.
5-VPN ile Kesin Çözüm
VPN (Virtual Private Network) sanal bir ağ
uzantısı oluşturarak, fiziksel ağa bağlıymış gibi
görünür. Sanal ortamda gizliliğin sağlaması için
en etkili hatta kesin denecek çözümlerden bir
tanesi de VPN kullanımıdır.
Eğer kişisel bilgilerinizin gizliliği konusunda
çok hassassanız ve bu konuda en ufak bir risk
almak istemiyorsanız VPN tam da size göre. VPN,
güvenilmeyen bir ağa bağlanılırken, kurulan bu
bağlantıyı şifreleyerek güven altına alır.
İnternet güvenliği, günümüzde çok büyük
önem arz etmektedir. Ancak bu konu hem
kullanıcılar yönünden hem de yasal açıdan hak
ettiği önemi görmemektedir. Günümüzde siber
saldırılar, sadece kişilere ve firmalara değil,
ülkelere bile çok ciddi maddi zararlar vermektedir.
Bu zararların önüne geçilmesi ve kişisel bilgilerin korunması için kullanıcıların birçok konuda
dikkatli olması gerekmektedir. Bunun dışında
tüm kullanıcıları olası tehlikelere karşı koruyacak
yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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DAHA VERİMLİ OLABİLMEK İÇİN
FAYDALI İPUÇLARI
Günümüzde “Vakit, Nakittir” ifadesi her zamankinden daha önemli bir hale gelmiş durumda. Verdiğimiz kararlar ve davranış biçimlerimiz
verimliliğimizi doğrudan etkiler. Buna göre daha
verimli ve daha üretmek olabilmemiz için dikkat
etmemiz gereken bazı ipuçlarını sizler için derledik;
1.Tek bir proje üzerine odaklanın
Çalışmalarınızda çok fazla dağılmamak ve
odağınızı kaybetmemek için tek bir projeye ve
çalışmaya odaklanmanız daha sağlıklı olacaktır.
Böylece öncelik sırasına göre tek tek çalışmalarınızı gerçekleştirerek projeleri sonuçlandırabilirsiniz. Tek bir noktaya odaklandığınızda
sadece o işi düşüneceğinizden dolayı, daha iyi
ve başarılı işler de ortaya çıkma olasılığı yüksek
olacaktır.
2.Hayır demeyi öğrenin
James Altucher’in de kitabında önemine
vurgu yaptığı bir konudur bu. “Hayır” size zaman
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kazandırabilir, böylece asıl önem verdiğiniz şeylere yönelebilirsiniz. Yapamayacağınız ve zaman
ayıramayacağınız bir şey için Evet demeyin, hayır
diyebilmeyi öğrenin. Bu sayede başarısızlıklarla
da daha az karşılaşabilirsiniz.
3.Üretken olmak için plan yapın
Kendinize 1 haftalık plan yapın. Hafta başı işe
başladığınızda işler beklenmedik şekilde gelişebilir ve eğer planlama yapmadıysanız bu da sağlıklı
bir çalışma planı oluşturmanıza engel olacaktır.
Bu nedenle zaman yönetimini doğru yapamaz
ve verimli bir şekilde kullanamayabilirsiniz.
4.İşe erken başlayın
Çalışmalarınıza erken başlarsanız daha fazla
zaman kazanır ve daha verimli olabilirsiniz.
Sabah kahvaltısı esnasında gün içerisinde yapacağınız çalışmalarınıza ait planlarınızı gözden
geçirebilir ve düşünebilirsiniz. Ayrıca enerjiniz de
daha yüksek olacağı için odaklanmanız da daha
kolay olacaktır.

5.Zamanlamayı doğru yapın
Sıkı çalışmak ve günü iyi değerlendirmek için zamanlamayı doğru planlamanız
gerekmektedir. Böylece zaman kayıpları
yaşama ihtimalini de minimuma indirebilirsiniz. Zamanı doğru kullanma konusunda
sorunlar yaşıyorsanız kendinize bir zaman
çizelgesi oluşturabilirsiniz. Bu sayede hafta
içerisinde yapacağınız çalışmalar ve takip
edeceğiniz işler konusunda daha organize
olabilirsiniz.
6.Aralıklı çalışın, küçük molalar verin
Hiç kimse tüm gün aralıksız ve kesintisiz
çalışamaz. Ayrıca bu şekilde çalışmak verim
de sağlamaz. Bu sebeple gün içerisinde
ortalama 25 dakika çalışarak 5 dakikalık
küçük molalar verebilirsiniz. Böylece zihninizi boşaltabilir, uzun vadede daha başarılı
olabilirsiniz.
7.Zorlayıcı ve acımasız olun
Kendinizi zorlayın, acımasız olun. Yaptığınız bir iş ile ilgili kendinizi “ Bu iş daha
hızlı yapabilir mi?” veya “Bu iş daha verimli
nasıl olabilir?” gibi sorularla sınayabilir ve
kamçılayabilirsiniz.
8.Performansınızı gözden geçirin
Her hafta sonu, o hafta yaptığınız çalışmaları gözden geçirmek için zaman ayırın.
Böylece eksiklerinizi tespit ederek düzeltmeler yapmanız gereken noktaları belirleyebilirsiniz. Bu sayede yeni haftanın planlamasını yaparken bunları da göz önünde
bulundurabilirsiniz.
Bu ipuçlarına göre hareket ederek çalışma tarzınızda yapacağınız düzenlemeler
sonrası performansınızın ve çalışmalarınızın
veriminin artması mümkündür.
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Hosting Blog
Web Server, Domain, SSL ve Dijital Pazarlama konularında, uzman kişiler tarafından yazılmış,
özgün makalelerin bulunduğu
kurumsal blog sitesi.

blog.natro.com

Hosting TV
Türkiye’de hosting sektörü
ve domain, hosting, server
konularına ait güncel videoların
paylaşıldığı video içerik sitesi.

www.hostingtv.com.tr

Alan Adları
AlanAdlari.com, Türkçe alan
adı pazarına hitap eden
ilk ve tek dijital piyasadır.
platformda 100.000 civarı
Türkçe alan adı satın
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Domainom

Sık güncellenmeyen bir blog
olsa da domain sektörüne
ait geçerliliğini sürdüren
yazılarla tavsiye ettiğimiz bir
blog.

www.domainom.com

Registrar OWL

Dünya genelinde ülkelerin
sahip olduğu domainleri görebilir, kayıt edilen
ve kaybedilen domain
rakamlarına ait istatistiklere
erişebilirsiniz. RegistrarOWL
‘de yer alan rakamlar 3 ayda
bir güncellenmektedir.

www.registrarowl.com

WebHostingTurkey
Hosting sektöründeki gelişmeleri
takip eden, sektörde yenilik
yaratan firmalara yer veren,
çeşitli karşılaştırmalar ve
değerlendirmeler yapan bir topluluk blog’udur.

www.webhostingturkey.com

