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Natro Dergi 2. Sayısı, Dopdolu İçeriği İle Yayında!
Geçtiğimiz ay ilk sayısı ile yayın hayatına başlayan
Natro Dergi’ye gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler.
Türkiye’nin ilk sektörel hosting dergisi olma özelliği
taşıyan ve sizlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda
daha da gelişen Natro Dergi, 2. sayısında dopdolu içeriği
ile tam 48 sayfa olarak yayında.
Natro Dergi 2. sayısında, ülkemizde gerçekleşen
etkinlikler, yerli ve yabancı sektör haberleri, daha
geniş ve zengin bir içerik yer alıyor. Yenilenen
Natro Magazin sayfalarında, geçtiğimiz ay
gerçekleştirilen Natro Akşam Yemeği
etkinliği, Natro & İsimtescil Dostluk
Maçı ve çeşitli şirket içi gelişmelere yer
veriyoruz.
Bu ay, WM Aracı kurucularından
Burak
DÜLGAR
ile
yaptığımız
söyleşiye yer vererek, WM Aracı’nın
projelendirilmesi
ve
geliştirilmesi
aşamalarından günümüze kadar geçirdiği
süreç hakkında bilgi alıyor, bazı istatistiksel
verilerini yayınlıyoruz.
2. sayıda daha zengin konu çeşitliliği ve içeriklere
sahip olan bir çok makaleye yer veriyoruz. Bunlar; “Sosyal
Medya ve SEO İlişkisi, Haydi Kızlar, Blog Açmaya!, Blog
Yazılarınızı Pazarlamada 12 Öneri, Alan Adı Yatırımcılığı,
Web Sitesi Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken 6
Kriter, Web Server Tipleri ve Fark Yaratan Unsurlar,
Sunucu Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler ve
Bootstrap ile Responsive Çok Kolay” gibi başlıklarla öne
çıkıyor.
Ayrıca Direct Admin Web Hosting Kontrol Paneli’ni
sayfalarımıza taşıyarak, yönetim ekranında yer alan
menüleri ve işlevlerini tanıyor, nasıl reseller hesap
ve hosting hesabı oluşturabileceğinizi resimli olarak
anlatıyoruz.
Artan makale içeriğimiz ile birlikte, sizlerden gelen
makalelere de yer veriyoruz. Siz de uzman olduğunuz
konu hakkında Natro Dergi’de konuk yazar olarak yer
alarak geniş kitlerere ulaşmak istiyorsanız, çalışmalarınız
veya mevcut makale referanslarınızı, yazmak istediğiniz
konu başlıkları ile birlikte dergi@natro.com adresine mail
aracılığı ile gönderebilirsiniz. Yapılacak değerlendirme
sonucunda size dönüş yapılacak ve yapılabilecek
çalışma hakkında bilgi verilecektir.

Natro Dergi içeriğindeki yeniliklerden bir diğeri
de, “Web Araçları” sayfaları. Her ay bu sayfalarda,
çalışmalarınızda kullanabileceğiniz çeşitli ücretsiz
veya ücretli web servislerini tanıtıyoruz.
Bununla birlikte Natro Dergi’nin yenilenen web
sitesi artık daha işlevsel ve daha hızlı. Bilgisayar,
tablet ve akıllı telefonlar ile uyumlu olan web
sitemiz üzerinden Natro Dergi sayılarına
ulaşarak okuyabilir, ücretsiz abone
olabilir, IOS, Android ve Windows
8 platformları üzerinde yer alan
ISSUU uygulamasını indirerek
dergimize ulaşabilirsiniz.
Ayrıca
geçtiğimiz
ay
gerçekleştirdiğimiz
anket
çalışmamıza
katılan
tüm
takipçilerimize,
ankete
gösterdikleri yoğun ilgi ve değerli
geri
dönüşleri
için
teşekkür
ediyoruz.
Bu çalışmadan bize ulaşan tüm geri
dönüşleri dikkatle incelediğimizi ve bu konuda
çalışmalar yaptığımızı da ayrıca belirtmek istiyorum.
Anket çalışması dışında da tüm görüş, öneri ve
taleplerinizi bize her zaman, dergi@natro.com mail
adresi üzerinden iletebilirsiniz.
Bizler Natro Dergi’nin her sayısında sizlere
daha iyi, daha zengin ve daha dolu bir içerik ile
bilgilendirici ve eğitici makaleler   sunabilmek
amacıyla, sizlerden gelen talepleri de göz önünde
bulundurarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk
sayısından sektörde yoğun ilgi ile karşılanan Natro
Dergi‘yi sosyal medya hesaplarımızdan da takip
edebilirsiniz.
Teşekkürler.

Emin DOĞU

Natro Web Hosting
İş Geliştirme Yöneticisi
Mail : emin@natro.com
twitter.com/emindogu

			

Çizgi Telekomünikasyon A.Ş.
Gülbahar Mah, Elif Sok. No:4
Şişli - İstanbul / TÜRKİYE

Natro Dergi

Web : natrodergi.com
Mail : dergi@natro.com
Tel : 0212 213 1 213

World Hosting Days

Dünya’da başta
Almanya olmak
üzere çeşitli
ülkelerde, farklı
tarihlerde
gerçekleşen Dünya
Hosting Günleri
(World Hosting
Days) bu yıl ikinci
kez İstanbul’da
düzenlendi.

World Hosting Days’den Christian ve Dovecot
kurucularından Mikko Linnamäki da etkinlikteydi.

Dünya Hosting Günleri İstanbul’da Gerçekleşti
Web
Hosting
sektörünün
temsilcilerini bir araya getiren
etkinliğin
amacı
Uluslararası
endüstriyi yerel bölgelere getirmek
ve sektörün temsilcileri arasındaki
etkileşimi arttırarak iş bağlantılarını
oluşturmak ve  sektörün gelişmesine
katkıda bulunmaktı.Bu sene 250’ye
yakın katılımcının ağırlandığı Dünya
Hosting
Günleri
kapsamında
etkinliğe katılan kişi ve kurumlar
arasında bilgi paylaşımını arttırmak
amaçlı çeşitli oturumlar, tanışma
toplantıları,
sosyal
aktiviteler
düzenlendi.

temsilcileri hem birbirleri ile sohbet
etme hem de  hosting sektöründeki
gelişmeler hakkında konuşma şansı
yakaladı.Dünya Hosting Günleri’nin
İstanbul’da
düzenlenmesinin
önemine vurgu yapan etkinliğin
kurucusu Thomas Strohe önemli
açıklamalarda bulundu:

“Seksenli
yıllarda
pazar
ekonomisine
geçişinden
beri
neredeyse sabit bir ekonomik gelişme
yakalayan İstanbul, bu anlamda
WHD.local gibi bir barındırma ve BT
sektörü toplantısı için çok uygun bir
yerdir. İncelemelere göre, İstanbul
Etkinlikte özellikle Türkiye ve dünyanın en hızlı gelişen 50 kentinden
dünyadaki bulut bilişim uygulamaları biridir. Dahası, iki merkezi tren garı,
, yeni domain uzantılarının domain iki büyük havaalanı ve yaygın deniz
ekosistemine katkıları ile getirdikleri,   trafiğiyle mükemmel bir altyapıya
İnternet güvenliğini sağlamada sahiptir. Önümüzdeki on yılda Türk
yeni trendler ele alındı. Etkinlikte BT sektörünün %10’un üzerinde
yer alan   Natro, Sadece Hosting , büyümesi beklenmektedir. Bunun
Vargonen , Radore gibi firmaların yanı sıra, artan sayıda uluslararası
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şirket, Türkiye’yi hem yerel pazara,
hem de Ortadoğu, Orta Asya ve
Doğu Avrupa’daki çevre ülkelere
hizmet götürebilecekleri bölgesel
merkezleri olarak görmektedir.”

İşte Size Yerel Bir Hosting Etkinliği;

Hosting Festivali İzmir!

“Türkiye’de
düzenlenen yerel
hosting etkinliklerinden
biri olan Hosting
Festivali’nin İzmir
ayağı WorkShop
olarak gerçekleşti.”
Hosting Festivali’nin ikincisi Ege’de
düzenlendi.
İlki
ülkemizde
hosting
sektörünün daha da geliştirilmesi ve hosting
sektörünün temsilcilerinin ortak platformda
buluşarak fikir alışverişinde bulunabilmesi
için sektör temsilcilerinin değerli katkılarıyla
İstanbul’da yapılan Hosting Festivaline
100’den fazla firma ve 400’e yakın katılımcı
ilgi göstermişti.
Türkiye’de düzenlenen yerel hosting
etkinliklerinden
biri
olan
Hosting
Festivali’nin İzmir ayağı Workshop olarak
gerçekleşti. Etkinlik hosting sektörü’nün
kalbi İstanbul dışında bir başka şehirde
daha düzenlenerek, farklı bölgelerden
katılımcıların ilgi gösterilmesi amaçlandı.
Natro Hosting olarak biz de katılımımız

Hosting Festivali Moderatörü Selçuk SARAÇ, açılış konuşmasını yaptı

Etkinlik, İzmir’in yerel hosting şirketleri tarafından da ilgi gördü.

ile etkinliğe destek verdik ve etkinlik
kapsamında birbirinden değerli katılımcılarla
ve sektördeki değerli dostlarımız ile  sohbet
etme şansı yakaladık.
Konu ile ilgili açıklama yapan Hosting
Festivali’nin moderatörü Selçuk Saraç : “ilk
Hosting Festivalinden sonra gelen yoğun
istek ve talepler bizleri Hosting Festivali’ni
Workshop şeklinde şehir şehir dolaştırmaya
yetecek kadar güç ve azim verdi” şeklinde
konuştu.
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DDOS Atakları Artıyor
Domain, hosting ve
internet güvenliği
hakkında kaliteli
istatistikler sunan
Verisign’ın geçtiğimiz
günlerde yayınladığı
“2014 DDos Atakları
Raporu” na göre, 2014
yılının 3. çeyreğinde
yüksek ölçekteki DDos
atakları (10 Gbps ve
üzeri) önemli derecede
artış gösterdi.

10 Gbps’in Üzerindeki DDoS ataklarında Artış Var
Domain, hosting ve internet
güvenliği
hakkında
kaliteli
istatistikler
sunan
Verisign’ın
geçtiğimiz günlerde yayınladığı
“2014 DDos Atakları Raporu” na
göre, 2014 yılının 3. çeyreğinde
yüksek ölçekteki DDos atakları (10
Gbps ve üzeri) önemli derecede
artış
gösterdi.
Bu
nitelikteki
saldırılar   Temmuz’dan, Ağustos
2014’e tüm atakların %20’sinden
fazlasını oluşturuyor. Atakların genel
dağılımına baktığımızda rahatlıkla
hiçbir sektörün güvende olmadığını

söyleyebiliriz. En çok atak alan
sektörlerin başında ise;  %55 Medya
ve Eğlence , %28   IT, %10   E-ticaret  
geliyor. Hosting servis sağlayıcıları da
ataklardan nasibini almış durumda.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin
önemli
hosting
firmalarında
FastHosts ,aldığı ataklarla baş
edemeyince, firmanın müşterileri  
hafta sonu önemli kesintiler yaşadı.

sitelerinin işlem hacmini düşürmek
ve müşterilerin e-ticarete olan
ilgilerini azaltmak için sürekli olarak
sergilenmekte. Özellikle 2014 yılında
tatil sezonunda bir çok e-ticaret
firması bu saldırılardan nasibini
aldı. E-ticaret firmaları alışverişlerde
zirvenin yaşandığı haftalarda , artan
DDoS ataklarına karşı daha hazırlıklı
olmalı ve gerekli tedbirleri almalı.
Özellikle bayram ve özel günlerde
Verisign’ın
Raporunda bu tarz saldırıların arttığını ve
belirtilenlere göre ;
artışın devam edeceği öngörülüyor
“Bu tarz saldırılar e-ticaret   .Saldırıyı gerçekleştirenlerin iştahı  
, E-ticaret sektörünün muazzam
büyüme rakamlarına sahip olduğu
günümüzde daha da artmış
durumdadır”.
Raporda
ayrıca,
2.çeyreğe göre, müşteri başına
düşen atak sayısının %60 artmış
olduğu da belirtiliyor. Bunda hiç
şüphesiz, atak düzenleyenlerin
artan donanımları ve bilgi seviyesi
, hazır yapım DDoS botnet (büyük
zombi pc ağı)   ve DDoS araçlarına  
kolay ulaşım sağlamaları önemli rol
oynuyor.
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ICANN, Türkiye’deki Etkinliğini Arttırmaya Devam Ediyor
Los Angeles   ve Singapur
dışında   2012 yılında Türkiye’de de
ofis açan ICANN (İnternet Tahsisli
Sayılar ve İsimler Kurumu) yeniden
yapılanma süreçleri ve   küresel
yayılma stratejileri çerçevesinde,
Türkiye pazarındaki oyuncular ve
internet kullanıcıları ile ilişkilerini
güçlendirmeyi   sürdürüyor.   18
Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da
gerçekleşen
Türkiye
DNS
Forum’unda, Türkiye’deki internet
pazarının gelişimi, DNS ile ilgili
teknik gelişme ve değişimler,
yeni domain uzantılarının Türkiye
pazarına etkisi gibi konular,  ICANN
nezdindeki uzmanlar ve internet
sektörünün emekçileri tarafından
ele alındı. Etkinlikte Türkiye’deki
ICANN akrediteli domain kayıt
operatörleri de kendilerine ayrılan
panelde yeni domain uzantıları  
ve internet ekosistemine katkıları
hakkında konuştu. Yeni domain

uzantıları ile ilgili açıklamalarda
bulunan ICANN Türkiye Kayıt
Şirketleri Servis Yöneticisi   Danielle
Andela : “Yeni domain uzantılarının
domain pazarına canlılık getirdiği
aşikâr, fakat internet kullanıcılarının
alışkanlıklarını değiştirmek   başta

ICANN, kayıt operatörleri ve kayıt
şirketleri olmak üzere domain
ekosisteminin önemli oyuncularına
düşmekte, bu kapsamda domain
kullanıcılarının bilgi düzeylerini
arttırmak ve onları eğitmek önemli.“
diye konuştu.

ICANN ve Domain Kayıt Operatörleri temsilcileri etkinlikte buluştu.
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Dell, farklı ölçeklerdeki organizasyonlara, kurumsal düzeyde yüksek güvenlik
sağlayan SuperMassive 9800 Next-Generation Firewall’u tanıttı...

En Düşük Maliyetle, En Yüksek Güvenlik
Dell’in yeni nesil güvenlik çözümü
SuperMassive 9800, en yüksek
performanslı güvenlik duvarını,
en uygun maliyet seçenekleriyle
sunuyor. Dell böylelikle, uzun ve
orta vadede kurumların raf, güç ve
soğutma giderlerinin azalmasını
sağlıyor.
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SuperMassive 9000 serisindeki en
güçlü model olan Dell SuperMassive
9800, hem orta ölçekli kuruluşlarda
hem de büyük ölçekli kurumsal
organizasyonlarda,
son
derece
yüksek bir performansa imza atıyor.

SuperMassive 9800, Watt başına
en uygun bilgi işlem performansını
sağlıyor.

Dell’in üstün güvenlik çözümü,
organizasyonlardaki ağ, mobil, bulut
ve internet kaynaklı tehditlere karşı
güvenliği de sağlıyor.

Ürünün diğer avantajları ise güç
optimizasyonuna sahip tasarım,
endüstri lideri fiyat-performans
Daha düşük işletim giderleri oranı, enerji tasarrufu, üstün
ve toplam sahip olma maliyetiyle soğutma ve alandan tasarruf olarak
beraber, üstün teknik özelliklere de öne çıkıyor.
sahip olan SuperMassive 9800, 20
Gbps’ye varan DPI performansına
sahip.

Dell
SuperMassive
9800,
kurumların
en
karmaşık
ve zorlayıcı veri merkezi
operasyonlarını,
olabilecek
en düşük toplam sahip olma
maliyetiyle
karşılamalarını
sağlıyor.

Bunun yanı sıra, yüzde 97,9’luk
güvenlik etkililiğiyle sınıfının en iyi
güvenlik oranına sahip olan ürün,
entegre NGFW, IPS, SSL inceleme
ve uygulama kontrol platformu gibi
özellikleri de bir arada sunuyor.
İki raflı ünite formunda tasarlanan

CloudFlare 2015 Yılında Çin’de Datacenter’lar Açacak
CloudFlare önümüzdeki 6 ay
içinde   kendi yerel servislerinin
betasını başlatmak için Çin’in farklı
noktalarında 12 Datacenter açacak.
Techrunch ‘ın haberine göre;   Çin,
ülkede   de herhangi bir yerel
pazarlama çalışması, satış ya da
destek ekibi olmayan CloudFlare
için ,   trafik ve kullanıcı   açısından
ikinci en büyük pazar durumunda.
Çin’de iş yapmak isteyen
uluslar arası şirketlerin yerel
mevzuatlara uyma zorunlulukları
olduğundan, Cloudflare yerel bir
şirketle partnerlik kurdu fakat bu
partnerinin kim olduğu hakkında
şimdilik bir açıklama yapılmadı.
Firmanın
Çin’i
networküne
eklemekteki asıl amacı;   Çin’deki
internet sitelerinin performans ve
güvenliğini arttırmanın yanı sıra ,
aynı zamanda Çin networkünden
gelen ataklara karşı daha güçlü

etmişti. Bu olaylar sırasında bir çok
eleştiriye rağmen, servis sunduğu
müşterilerinden
olumlu
geri
dönüşler alan CloudFlare, Çin’deki
büyüme
stratejisinden
ödün
Şirket Çin’deki bu hamlesi ile   vermedi.
politika ve IT sektörü   arasındaki
“Müşterilerimizin
en
büyük
hassas ilişkiler konusunda yeni
bir tecrübe de   kazanmış oldu. isteği Çin’de daha hızlı olmamızdı.“
Cloudflare  geçtiğimiz yaz demoktasi şeklinde açıklama yapan Prince,
sitesi POPVOTE’nin servis sağlayıcısı bu problemi çözmek için   3 yıldır
olarak   Hong Kong protestoları uğraştıklarını ve bir çok düzenleme
sırasında ,   Project Galileo aracılığı ve teknolojik yenilik ile bu problemin
ile  büyük DDos atakları ile mücadele üstesinden geldiklerini dile getirdi.
pozisyon almak. CloudFlare Ceo’su
Matthew Prince’i açıklamalarına göre
; “Çin bir çok DDoS s atağının ve  
internet suçlarının ana kaynağı.”
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Google “Beni Unut”

Google üzerinden
başvuru yapan
bir çok Avrıupa
vatandaşı Google’a
“Beni Unut” demiş
ve incelemeler
sonrasında
ilgili linkler
Google arama
sonuçlarından
kaldırılmaya
başlanmıştı.

Bing

ve Yahoo ‘da Unutmaya Başladı

Avrupa Birliği Adalet Divanının,
internette yer alan ilgisiz ve geçersiz
kişisel verilere yönelik linklerin
kaldırılmasının talep edilebileceğine
ilişkin verdiği karar sonrası , Avrupa
vatandaşları ilk olarak Google’a
unutulma
hakkını
kullanmak
istediğini söylemiş ve   Google
yaklaşık 200 bine yakın başvuru
toplamıştı. 32 Avrupa ülkesinde
uygulanan
karar
neticesinde
bireysel olarak Google üzerinden

başvuru yapan bir çok Avrupa
vatandaşı Google’a “Beni Unut”
demiş ve incelemeler sonrasında ilgili
linkler Google arama sonuçlarından
kaldırılmaya başlanmıştı.
Kararı
uygulamaya
başlayan  
şirketler arasına Microsoft ve Yahoo
da eklendi. Microsoft ve Yahoo’nun
arama motorları Avrupa Adalet
Divanı’nın aldığı karar neticesinde
başvurular ile gelen unutulma

taleplerini işleme almaya başladı.  
Karar
kapsamında
çalışmalara
başlayan Bing unutulma hakkı
formunu temmuz ayında yayınladı
ve bu form neticesinde gelen
talepler
geçtiğimiz
günlerde
işleme alınmaya başlandı. Formun
yayınlandığı ilk günden bu yana
699 tane talep aldıklarını belirten
Bing temsilcileri 79 talebe   cevap
verildiğini bildirdi.Konu ile ilgili  Wall
Street Journal’a açıklama yapan
Yahoo ; Kişilerin gizlilik haklarına
saygı duyduklarını ve bu çerçevede  
kendilerine iletilen her talebi
hassasiyetle incelediklerini belirtti.
Bing ve Yahoo’nun   yasa
gereği uygulanacak prosedürler
konusunda ilk olarak yasanın
gerekliliklerini uygulayan Google’ı
izlediklerini de bildirmekte fayda
var.
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biliyor muydunuz?
Nissan Motors’a ait olan Z.com alan adı,
geçtiğimiz Kasım ayı’nda Japonya’nın en büyük
internet servis sağlayıcılarından biri olan GMO
Internet şirketine 6.8 milyon dolara satıldı.
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Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı
Twitter : /selcuk_kara_
selcuk@natro.com

Sosyal Medya ve SEO İlişkisi

Site içi optimizasyon (On Page
SEO); sitenin tasarımından başlar,
kullanılan renkler, yazılım dili, script
yapısı, link inşası, içeriklerin özgün
olması, meta açıklamaları… vs pek
çok başlıktan oluşur.

paylaşmak, kampanyalar oluşturmak bir yapıya sahip olacaktır. Bu da
ve iyi bir moderasyondan oluşur.
sayfanızın daha fazla beğeni alması
ve yapmış olduğunuz paylaşımlar
Site dışı optimizasyon da en az ile birlikte web sitenizin daha
site içi optimizasyon kadar hassas ve fazla ziyaretçi tarafından ziyaret
dikkat edilmesi gereken bir konudur. edilmesini sağlayacaktır. Sitenize
Her sosyal paylaşım sitesinin gelen her bir ziyaretçi, site trafiğini
kendine özgü bir yapısı vardır. Bu arttıracak ve Google sitenizi daha
farklılıklar; kullanıcı davranışları, ilgi fazla indexleyerek sıralamalarda
gören içerikler, kişilerin birbirleri ile sitenizi üst sıralara çıkmasında etkili
etkileşim kurabilme yapısı, resim olacaktır.Sosyal medya sitelerinde
boyutlandırması,
erişilebilirlik yapılması gerekenler;
algoritması gibi pek çok farklı yapıdan
oluşur.
Profillerinizi Tam ve Doğru

Site dışı optimizasyon (Off Page
SEO) ise,   blog, forum gibi sitelere
eklencek makaleler, dizin sitelerinde
gelen backlinkler ve en önemli
kritelerden biri olan sosyal medya
çalışmalarından
oluşur.Sosyal
medya çalışmaları; sosyal medya
sitelerinde sayfalar oluşturarak,
fotoğraf, durum ve bağlantılar

Bu farklılıklara dikkat ederek
her sosyal paylaşım sitesi için farklı
boyutlarda ve içeriklerde paylaşım
yapılması gerekir. Bunlara dikkat
edildiği sürece, paylaşılan görsellerin
görünümü daha ilgi çekici olacak,
durum ve link paylaşımları daha
fazla ilgi görecek, bunun sonucunda
sayfanın görünümü daha kaliteli

SEO’ da başarılı olabilmek için
pek çok farklı çalışma yapmanız ve
tüm bu çalışmaları kendi içlerinde
koordineli
olarak
yürütmeniz
gerekmektedir.
Bu
çalışmalar
site içi optimizasyon ve site dışı
optimizasyon olarak ikiye ayrılır;
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Bilgilerle Optimize Edin

Sosyal
medya
sitelerinde
açacağınız sayfalarda, profillerinizi
ne kadar iyi optimize ederseniz
arama motorları için bir o kadar
dost ve güvenilir olursunuz. Hesap
ayarlarında bulunan ve kısaca
sizi ya da kurumunuzu anlatan,
hakkımızda kısımlarını özgün olarak
doğru bilgiler ile güncelleyin.

Hedeflenen anahtar kelimelerinizi abartmadan
bu açıklamaların içinde kullanabilirsiniz. Sayfanızda
bulunan, adres, çalışma saatleri, iletişim bilgileri, şehir
gibi bilgileri tam ve eksiksiz olarak belirtin. Bu bilgiler
ne kadar tam ve doğru olursa güvenilirliğiniz de bir o
kadar artacaktır. Ayrıca arama motorları için sitenizi ve
sayfanızı senkronize edin. Sitenize gelen botlar bağlantılı
olduğunuz sayfaları tarayacak ve sosyal hesabınız ile
sitenizi ilişkilendirecektir. Hesabınız ne kadar kaliteli
ve dolu içeriklerden oluşuyorsa, web siteniz Google’ın
gözünde bir o kadar değer kazanacaktır.

İyi Bir Paylaşım Planı Oluşturun ve Özgün Olun
Öncelikle yapılması gereken, paylaşımları belli
bir düzende kategorilere ayırmaktır. En çok yapılan
hataların başında sadece pazarlama odaklı görsellerin
ya da bağlantıların paylaşılmasıdır. Sürekli ürün ve satın
alma görsellerinden oluşan paylaşımlar yapmaktan
kaçının. Bu, sayfanızı beğenen kişiler tarafından
antipatik karşılanabilir; ilk önce etkileşiminiz daha
sonra beğenen kişi sayısı azalabilir. Bunun sonucunda
da tüm zamanınız ve emeğiniz boşa gidecektir. Böyle
yapmak yerine, sektörüne ya da ilgi alanına göre;
haberler, kurum içi fotoğraflar, bilgilendirici grafik ya
da infografikler, etkinlik görselleri, soru-cevap şeklinde
paylaşılan bildirimler gibi paylaşımlar yapılmalıdır. Daha
sonra yukarıda da belirttiğim gibi paylaşım görsellerinizi
mutlaka ilgili sosyal medya sitesinin yapısına göre
boyutlandırın.Paylaşımlarınızda, paylaşımın türüne
göre ilgili sayfalara link vermek faydalı olacaktır.Ayrıca
gönderilerinizin spam olarak algılanma riskine karşı,
bir görseli ya da bağlantıyı, birden fazla sosyal medya
hesabında belirli zaman aralıkları oluşturarak paylaşın.
Bunlara dikkat edildiği sürece sayfanız, daha fazla
ilgilerini çeker ve bununla birlikte insanların, sayfanızda
daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz.
Bu ilgi ile birlikte sitenize yönlenen kişiler SEO
çalışmalarınız için vazgeçilmez olan tekil ziyaretçi sayısını
günden güne arttıracaktır.

Sosyal
Medyada
Yapılmalıdır?

Moderasyon

Nasıl

Sosyal medya hesap yönetiminde başarılı olmak için
gelen mesaj ve yorumları kesinlikle cevapsız bırakmayın.
Eleştirilere açık olun. Sert eleştiriler karşısında
soğukkanlı ve yapıcı bir üslupla cevap verin. Bir marka
olduğunuzu asla unutmayın ve kişisel düşüncelerinizi
bir kenara bırakın.
Unutmayın!
Yapılan
araştırmalarda
“mutsuz
müşterilerin” olumsuz değerlendirme yapma süreleri
23 yıla kadar çıkabileceği belirtiliyor ve mutlu müşteri,
bu mutluluğunu ortalama 4-5 kişiye anlatıyorken
mutsuz müşterilerde bu sayı 8 ila 13 kişiye kadar çıkıyor.
Pepperdine & Brown danışmanlık şirketinin yapmış
olduğu araştırmaya göre mutsuz müşteriyi, mutlu
edebilmek için en az 12 defa çok iyi hizmet vermek
gerekiyor. Bu rakamlarla birlikte; sosyal medya kullanım
sıklığının arttığnı, insanların olumlu yada olumsuz
düşüncelerini daha fazla kişiye ulaştırabildiğini, satış
ve pazarlama maliyetlerinin günden güne arttığını
düşünürsek, gelen kötü ya da olumsuz eleştirilere çok
dikkatli ve yapıcı bir şekilde cevap vermemiz gerektiğini
bir kez daha anlayabiliriz.
Çözüm odaklı bir moderasyon ile marka değerinizi
arttırabilirsiniz. Bu şekilde insanlar, internet ortamında
markanızın yer aldığı reklam ya da haberlere tıklamaktan
çekinmeyecek ve bunun sonucunda, yapmış olduğunuz
reklam ve pazarlama çalışmalarında başarıya ulaşarak
web sitenize ziyaretçi çekebilecek, sitede daha fazla
vakit geçirmelerini sağlayabileceksiniz. Bu da sitenizin
SEO puanına doğrudan etki edecektir.SEO çalışmaları
web siteleri arasında yapılan bir santranç oyunu gibidir.
Belirli kuralları bildikten sonra geriye kalan sadece
stratejidir. Bu stratejilerin en önemlilerinden biri olan,
sosyal medya hesap yönetimi ile ilgili ne kadar doğru
hamleler yaparsanız, başarıya ulaşma şansınız o kadar
yüksek olacaktır.
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SÖYLEŞİ; WM ARACI
Sizi tanıyabilir miyiz?
1989 Manisa doğumluyum. Yazılım mühendisiyim.
Tam bir İzmir aşığıyım. Bu yüzden şirketi (Boğa Bilişim
ve İnternet Teknolojileri) İzmir’de kurdum ve işime bu
güzel şehirde devam etmeyi düşünüyorum. Yazılıma ve
teknolojiye ilgim büyük.

Wmaraci.com ile olan hikâyeniz nasıl başladı?
WM Aracı benim 2. projem. Daha önce bir blog.ac isimli
ücretsiz blog açma sitesini kurmuştum. Sunucu taraflı
yaşanan bir talihsizlikten dolayı bu projeyi sonlandırmak
zorunda kalmıştım. Daha sonra sürekli aklımda olan,
webmaster araçları sitesini yani wmaraci.com’u yayına
aldım. WM Aracı yayın hayatına ilk olarak webmaster
araçları ile başladı.
Yaklaşık
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olarak
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programlandı ve 12 Ekimde yayına başladı. Açıldığı
ilk günde reklam çalışmalarıı etkin şekilde yaptığımız
için bin tekil ziyaretçi aldı ve bu sayı hiç düşmeden
her geçen gün artarak devam etti.
WM Aracı belli bir kitleye ulaştıktan sonra bu
kitleyi bir araya toplayabilmek, bir webmaster
topluluğu oluşturabilmek için 29 Ekim tarihinde
WM Aracı – Webmaster Forumu’nu yayına aldık.
Forumun ilk amacı Türk webmasterların birbirlerine
yardımcı olabilmesi, bir bilgi paylaşım ortamının
oluşturulabilmesiydi.
Daha sonra üye sayısının artması ile birlikte
Türk webmasterların ticaret yapabilmesi için ticaret
bölümünü ve alt kategorilerini oluşturarak yayına
aldık.

WM Aracı ilk tasarımı ile yaklaşık 10 ay kadar
devam etti. Daha sonra üye sayısını ve forumdaki
aktifliği arttırmak için WM Aracı’nı bir portal haline
getirdik. Kayıt ve üye girişi araçlar sayfasından da
yapılabiliyordu. Ayrıca yeni portal ile üyelere özel
araçlar ve bazı özellikler getirdik.
Forumda açılan konuların takibinin yapılabilmesi
için araçlar sayfasına forumdan sonra konular
bölümünü yerleştirdik ve forumu ön plana çıkarttık.
Portal tasarımına geçtiğimizde WM Aracı çekirdek
ekibi 4 kişiyi bulmuştu. Moderatörler ile birlikte 10
kişilik bir ekip vardı. Şu an ise 15 kişilik bir ekip WM
Aracı için çalışıyor.
24 ağustos 2012 tarihinde ise WM Aracı şu anki
modern tasarımına kavuştu. Yeni tasarım ile birlikte
tüm araçlar yenilendi, yeni araçlar eklendi, Premium
üyelik ve Premium üyelere özel yeni özellikler getirildi.
Forumun ise daha sosyal ve takip edilebilir olması için
gündem bölümü ve bildirim sistemi yazıldı.

Wmaraci.com’un istatistikleri ve
durumu hakkında bilgi alabilir miyiz?

genel

WM Aracı’nın şuan 35 bin üyesi var.   Forumda
ise bir milyondan fazla mesaj bulunuyor. Günde 25
milyondan fazla sayfa gösterimi yapılıyor ve bir kişinin
sitede geçirdiği ortalama süre 7dk.
Bu sürenin bu kadar yüksek olmasının sebebi ise
ziyaretçilerimizin araçları ve forumu çok sık olarak
kullanıyor olması. WM Aracı’nın Google’da 1.3 milyon
index’i, Yandex’de ise 2.5 milyon index’i bulunuyor.
Bu yüzden WM Aracı’na arama motorlarından
yüksek bir trafik geliyor.WM Aracı Alexa verilerine göre
ise dünyada 1.800, Türkiye’de ise 35. sırada yer alıyor.

WM Aracı Türkiye’nin en büyük webmaster
forumlarından birisi ve özellikle son birkaç
yıldır webmasterlar arasındaki popülaritesi
daha da artmış durumda, WM Aracı’nın
webmasterlar tarafından bu kadar çok tercih
edilmesinin sebepleri nelerdir?
Öncelikli ve ilk sebebi kaliteli webmaster araçları.
Bununla birlikte forumda sürekli olarak bilgi
paylaşımının yapılması, üyelerin birbirlerine yardım
etmeleri ve üyelerimizin WM Aracı’nı büyük bir aile
olarak görmeleri, sahiplenmeleri diyebilirim.
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WM Aracı, webmasterlara özel birçok
webmaster araçları sunmakta. Bunlardan en
çok kullanılanlar hangileri?
En çok kullanılan aracımız site analiz aracı.
Webmasterlar sitelerinin istatistiklerini görmek için
aktif olarak bu aracı kullanıyorlar. Ayrıca forumda veya
başka bir sitede sitelerine reklam alırken, satmaya
çalıştıklarında veya tanıtırken wm aracı site analiz
aracı’na link veriyorlar veya buradaki istatistikleri
paylaşıyorlar.

Whois Sorgulama Aracı:
Whois sorgulama aracı ile bir alan adının boş olup
olmadığını hızlı bir şekilde sorgulayabilir, isterseniz
birden fazla ismi birden fazla alan adı uzantısıyla
sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bir alan adının whois kaydını,
ip whois kaydı ve registrar whois kaydını detaylı bir
şekilde öğrenebilirsiniz.

Sıra Bulucu Aracı:

Site analiz ile birlikte en çok kullanılan araçlarımız
sırasıyla sıra bulucu, whois sorgulama, seo analiz
ve sunucu tarama aracı.WM Aracı araçlarını kısaca
tanıtmak gerekirsek;

Sıra Bulucu aracı ile sitenizin google, yandex, bing
ve yahoo gibi popüler arama motorlarında hangi
kelimede kaçıncı sırada olduğunu öğrenebilirsiniz.
Ayrıca premium üyelik (bknz: wmaraci.com/premium)
ile sitenizin arama motorlarındaki sırasını günlük olarak
kayıt altına alabilir, analizini yapabilirsiniz.

Site Analiz Aracı:

•

Site analiz aracı ile sitenizin analizini hızlı ve kolay
bir biçimde yapabilirsiniz. Bu araç ile sitenizin arama
motorlarındaki durumunu görebilir, alexa sıralarınızı
öğrenebilir, alan adı yaşı, site lokasyonu, dmoz
kaydı ve siteniz hakkında daha birçok detaylı bilgiye
ulaşabilirsiniz.

Seo Analiz Aracı:
Bu araç ile sitenizin seo analizini hızlı ve kolay bir
biçimde yapabilir, sitenizin arama motorlarındaki
durumunu iyileştirebilirsiniz. Seo analiz aracı 50’den
fazla seo kriterine bakarak sitenizin seo analizini
yapmaktadır. Seo analizi sonuçlarında size verilen
bilgiler ile hata ve eksikliklerinizi düzeltme fırsatı
yakalayabilirsiniz.
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Diğer Araçlar:

Çoklu Pagerank Sorgulama
Birden fazla sitenin pr değerini tek sorgulama ile
öğrenin.
• Google Ban Kontrol
Sitenizin Google’dan banlı olup olmadığına kontrol
edin.
• Çoklu Fake Pagerank Kontrolü
Tek bir tıkla siteleri fake PR testinden geçirin.
• Site Parasal Değeri
Sitenizin tahmini parasal değerini öğrenin.
• Site Hız Testi
Sitelerin açılma hızlarını öğrenip, karşılaştırın.
• Link Çıkartıcı
Sitelerin içeriye ve dışarıya verilen linklerini çıkartın.
• Kırık Link Kontrolü
Bir web adresindeki kırık linklerin kontrolü.

•

IP Class Sorgulama
Siteleri a, b ve c ip class’larına göre ayırın.
• Class C IP Kontrolü
Sitelerin aynı Class C IP aralığında olup olmadığını
kontrol edin.
• Site HTTP Bilgisi
Sitelerin HTTP bilgisini çıkartın.
• IP Whois Sorgulama
Girdiğiniz web adresine IP whois sorgulması yapın.
• Sunucu Tarama
Girdiğiniz sitenin sunucusu hakkında detaylı bilgi edinin
ve sunucudaki diğer siteleri listeletin.
• Tarayıcı Detayları
Tarayıcı bilgilerinizi tüm ayrıntıları ile öğrenin.
• Çekiliş Aracı
Kolay ve hızlı bir şekilde çekilişlerinizi yapın.
• HTML Kod Şifreleyici
HTML kodlarınızı kolayca şifreleyin.
• MD5 - SHA1 Şifre Oluşturucu
Md5 ve sha1 şifreleme teknikleri ile şifreleme yapın.
• Meta-Tag Oluşturucu
Hızlı ve kolay bir şekilde meta tag oluşturun.
• Meta-Tag Gösterici
Girdiğiniz adresin meta-tag’larını çıkartın.

etkileşim halinde bulunmak, kısacası ulaşılabilir olmak
tercih sebebi olacaktır.

Hosting-Domain kategorisi forumdaki en aktif
kategorilerin başında geliyor, bu kategorinin
genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Tabi bizim önlemlerimiz dışında tüm iş üyelerimizde
bitiyor. Sonuçta en zayıf halka insan faktörü. WM
Aracı’na üye olmayıp, Skype’dan ben bu üyeyim diyerek
kandırılan ve dolandırılan üyelerimiz mevcut. Bu
yüzden ticaret yapmadan önce karşı tarafı araştırmak,
onay almak gerekiyor.

Bildiğiniz üzere Telekominikasyon İletişim Başkanlığı
tarafından verilen yer sağlayıcı belgesi olmayan kişiler
yasal olarak ticari amaçla hosting hizmeti veremez.
Biz de üyelerimizi ve bu işi profesyonel anlamda
yapan firmaları korumak adına sadece yer sağlayıcı
belgesi olan kişilerin hosting hizmeti ilanı açmasına izin
veriyoruz.
Ayrıca “Hosting Firmaları” bölümümüzde bu hizmeti
veren kişi ve firmalar hakkında üyelerimiz kendi
deneyimlerini paylaşabiliyorlar. Bu sayede hem firmalar
kendilerini yetersiz oldukları alanda geliştirebiliyorlar,
hem de üyeler birçok seçeneği inceleyerek uygun
gördüğü firmadan hosting hizmeti satın alabiliyor.

Hosting sektörünün emekçileri bu kategoride
neler yapabilirler, buradan maksimum fayda
sağlamak için nelere dikkat etmelidirler?
Üyelerin taleplerine göre revize edilmiş hosting
hizmetleri sunmak üyelerin dikkatini çekecektir. Ayrıca
forum üzerinde aktif olarak yer almak ve üyelerle

WM Aracı’nda çeşitli kategorilerde birbirleri ile
alışverişte bulunan müşterilerin güvenliğini
sağlanmak için wmaraci.com tarafında alınan
önlemler nelerdir, forumlarda alışveriş yapan
kullanıcılar nelere dikkat etmeliler?
İlk olarak üye alımında çok dikkatli ve seçici
davranıyoruz. Üyelik alımı iki aşamadan oluşuyor.
Üye olan kişi ilk olarak kayıt esnasında girdiği telefon
numarasına gelen SMS ile telefon onayını yapmak
zorunda. Telefon onayından geçen kullanıcılar daha
sonra yönetici onayına geliyor.
Üye, yöneticimiz tarafından detaylı bir şekilde
araştırılıyor. Eğer tüm alanları eksiksiz ve doğru bir
biçimde girdiyse yönetici onayından geçiyor. Yönetici
onayından geçen üyeler yine 1 ay kadar yöneticilerimiz
ve moderatörlerimiz tarafından izleniyor. Şüpheli
davranışlarda bulunan ve kural ihlalleri yapan
üyelerin hesapları direkt durduruluyor. Bunun dışında
üyelerimiz tarafından gönderilen raporlar moderatör
ekibimiz tarafından sürekli olarak kontrol ediliyor.

WM Aracı’nda ticaret puanı sistemi mevcut. Her
üyenin ticaret profili, yaptığı ticaretler, aldığı olumlu
olumsuz yorumları profilinden görebiliyorsunuz.
Ticaret puanı yüksek, güvenilir kişiler ile ticaret yapmak
önemli.

Natro Dergi ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Natro derginin ilk sayısını ilgiyle okudum. Gerek
içerik, gerek tasarım olarak çok beğenimi kazandı ve bu
yararlı derginin daha fazla kişiye ulaşması gerektiğini
düşünüyorum. Ayrıca online yayın dışında basılı olarak
da derginin çıkmasını isterim. Biz webmasterlar sürekli
olarak bilgisayar ekranı başındayız.
Ara sıra koltuğa geçip arkamıza yaslanıp basılı yayın
da okumak, bilgisayar ekranından biraz uzaklaşmak
isteriz :)
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Natro ailesi olarak, sadece iş ortamında değil, düzenlediğimiz çeşitli sosyal aktivitelerde de bir araya
geliyoruz. Geçtiğimiz ay buluştuğumuz etkinlikte çalışanlarımız arasındaki şıklık yarışı gözlerden kaçmadı.

NATRO MAGAZİN

Natro Personeli, Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi
Personellerinin kişisel ve mesleki gelişimine giren Natro çalışanları, magazin sayfalarımız
önem verdiği kadar motivasyonlarını yük- için çok özel pozlar verdiler. Tüm Natro
sek tutmaya da özen gösteren Natro, ailesinin bir araya geldiği akşam yemeğinde
düzenlediği çeşitli etkinliklerde
müzik eşliğinde güzel bir gece
çalışanları ile şirket çalışma
geçirdiler.
NATRO
AİLESİ
ortamı dışında da buluşuyor.
AKŞAM YEMEĞİNDE Eğlenceli saatler geçiren ekibiBİR ARADA
Natro ailesi olarak bir arada
miz, aileleri ile birlikte katıldıkları
olduğumuz güzel bir akşam
bu güzel gecede bol bol eneryemeğinden karelerle sizleri
ji depoladılar.Etkinlik, yeni yıla
baş başa bırakıyoruz.Akşam yemeği önc- yaklaştığımız bu günlerde tüm çalışanlarımız
esi yaptıkları hazırlıklarla şıklık yarışına için motivasyon kaynağı oldu.
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Hosting
için

sektöründeki

düzenlediğimiz

firmalar
futbol

arasındaki

rekabeti

ve

karşılaşmasında

bu

haftaki

dostluğu
rakibimiz

sahaya

taşımak

İsimtescil.Net’di.  

NATRO & İSİMTESCİL

Natro

&

İsimtescil,

Dostluk

Maçında

Karşılaştı

Hosting
sektöründeki ekibimiz,   benzer bir ayrıldı ve galibiyet serisini
firmalar arasındaki rekabeti tarifeyi İsimtescil.net’e de ikiye katladı.
ve dostluğu sahaya taşımak uyguladı. Kıyasıya rekabet
için düzenlediğimiz
Maç
sonrasında
özel
futbol
birbirlerini tebrik eden
9-5 SKOR İLE GELEN GALİBİYET
karşılaşmasında bu
iki şirkete ait takımın
haftaki
rakibimiz
oyuncuları
aynı
İsimtescil.Net’di.
Önceki ortamında geçen maçta zamanda tanışma şansı
maçta Sadece Hosting’i Natro Hosting rakibini 9-5 da yakaladı ve ortaya bu
8-7’lik
skorla
yenen yenerek sahadan galip kareler çıktı.
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Hosting şirketlerinin temsilcileri WHD İstanbul etkinliğinde bir aradaydı

Hosting Sektörünün Temsilcileri Bir Arada
Türkiye’de hosting sektörünün Talks gibi etkinliklerde hosting
“ gelişimi için fikir alışverişinde sektörünün temsilcileri bir aradaydı.
bulunmak
,sektörün
temsilcileri Türkiye hosting sektöründe Pazar
KASIM AYI, arasındaki ilişkileri geliştirerek yeni payını arttırmak için rekabet halinde
iş bağlantılarının kurulması amaçlı olan firmaların temsilcileri , çeşitli
TÜRKİYE yapılan Dünya Hosting Günleri, etkinliklerde bir araya gelerek fikir
Hosting Festivali İzmir,   ICANN DNS alışverişinde bulundu ve sektöre yön
HOSTİNG Forum ve Maestro Panel Hosting verecek gelişmeleri değerlendirdi.
SEKTÖRÜ
İÇİN ÖNEMLİ
SAYILABİLECEK
ETKİNLİKLERLE
DOLUYDU.
Farklı domain kayıt operatörlerinin temsilcileri objektiflerimizde
“

Hosting Festivali İzmir öğle yemeğinde keyifler yerindeydi
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Mehmet GEÇMEN

Karşınızda Ekim ayının en başarılı personeli!

Bildiğiniz üzere Natro Web Hosting, Türkiye’nin en büyük
ve kaliteli hosting destek ekiplerinden birine sahip. Bu
ekibin performans bazda birincisi ise her ay yapılan
performans değerlendirmeleri sonucunda belirleniyor.

NATRO HOSTING DESTEK EKİBİ LINUX SUNUCU EĞİTİMİ ALDI
Linux sunucu eğitimi esnasında çekilen fotoğraflar personelimizin neşeli anları gözlerden kaçmadı.
İk & Eğitim Departmanı olarak,
Türkiye’nin en büyük 7/24 hosting
destek ekibinin üyelerinin mesleki
gelişimlerine katkıda bulunmak
için sürekli eğitim programları
düzenliyoruz.
Çalışanlarımızın
Natro müşterilerine en iyi hizmeti
sunmaları , kişisel ve mesleki
gelişimlerine katkı sağlamaları
için   düzenlenen sürekli eğitim
programları
aynı
zamanda
düzenlenen isteğe bağlı eğitimlere
de ilgi büyük oluyor.Geçtiğimiz
haftalarda
Türkiye
hosting
sektöründe uzun yıllardır başarılı
çalışmalara imza atan ve  sunucu

yönetimi konusunda şirketimizin
tecrübeli isimlerinden Ayhan
Arda tarafından verilen Linux
eğitiminde , Natro çalışanları
bilgilerine bilgi kattılar. Temel Linux
Eğitiminin yanı sıra kullanıcıların
karşılaştığı problemlerin en hızlı

şekilde giderilmesi için yapılması
gereken işlemler aktarıldı. Eğitim
içeriği; Unix, Gnu, Linux’un
Gelişimi, Linux Çalışma Yapısı ve
Mantığı, Dosya Dizin Hiyerarşisi,
Komut Satırı Temelleri, Dizinleri
kullanma ve Dosyaları Listeleme,
Dosya oluşturma,Taşıma ve Silme,

Alias ve Function Tanımlama,
Silme, Komut satırından dosya
arşivleme, Dosya ve klasörlerde
arama ve süzme, Komutları Shell
Script’e Çevirme, Zamanlanmış
Görevler,
Çalışan
Süreçlerin
Yönetimi gibi konuların işlendiği
eğitim bilgilendirici ve bir o kadar
da eğlenceli geçti.
Hafta sonu eve 1 saat erken
gitmekle, şirkette kalarak Linux
eğitimi almak arasında tercih
yapan personelimizin eğitiminden
kareler.
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Nurhan DEMİREL
İletişim Uzmanı
Twitter : /nurhandemirel
www.nurhandemirel.com

Haydi Kızlar, Blog Açmaya!
Son yıllarda boglar oldukça
popüler olmaya başladı. Artık
bloggerların da gazete yazarları
kadar takipçileri var. Hatta bazı
bloggerlar o kadar başarılı oldular
ki satış rekorları kıran kitaplar bile
yayınladılar. Bu yüzden markalar da
bloggerları yakın takibe aldılar ve
tıpkı gazeteciler gibi bloggerlar da
basın toplantılarına ve lansmanlara
davet davet ediliyor, marka iş
birlikleri yaparak bu işten gelir
elde ediyorlar. Diyeceğim o ki; artık
herkes yayıncı.

iyilikler gördüm. Biraz klasik olacak
ama siz bu yazıyı okurken, Facebook
ve İlişkiler hakkında yazdığım, “İlişkisi
Yok”   isimli kitabım da basılmış ve
tüm kitapçılara dağıtılmış olacak.
O yüzden size de yazmanızı,
uzman olduğunuz ya da meraklı
olduğunuz konularda bir blog
açarak, fikirlerinizi başka insanlarla
paylaşmanızı tavsiye ederim. Bu
konuda hevesli olan herkese de
elimden geldiğince destek olmaya
hazırım. Peki bir blogunuz olması
için ne yapmanız gerekiyor?

Biraz
cesaret,
yapabilirsiniz

Bir blog sayfası açmak için illa
ki yazılımcı olmanıza gerek yok.
Ücretsiz blog servisleri sayesinde
fikirlerinizi
paylaşabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken ücretsiz
blog servislerinin size sunduğu
şablonlardan/temalardan
birisini
seçmek ve bloglamaya başlamak.

siz

de

Yaklaşık
10
yıldır
blog
yazıyorum ve hayatımı yazmaktan
kazanıyorum. Bu sayede pek
çok güzel dostluk kurdum. Hiç
tanımadığım insanlardan kendi
arkadaşlarımın
bile
yapmadığı
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Ücretsiz blog servisleri

Wordpress:
En
sevdiğim
blog
hizmeti.
Bütün
web
sitelerimi Wordpress kullanarak
oluşturuyorum. Benim gibi görünüme
önem veriyor ve profesyonel bir site
oluşturmak istiyorsanız Wordpress
kullanmanızı
tavsiye
ederim.
Wordpress alt yapısında bir siteye
sahip olabilmek için öncelikle biraz
da olsa kodlama biliyor olmanız
gerekiyor.
Wordpress kurulumu yapmak,
beğendiğiniz temaları ve eklentileri
kullanabilmeniz için daha önce bu
sisteme aşina olmalısınız. Dilerseniz
önce Wordpress.com’da ücretsiz
bir blog oluşturun, bloglamayı
severseniz daha sonra Wordpress.
org’a geçiş yapar, profesyonel bir
blogger olma yolunda emin adımlarla
ilerleyebilirsiniz.  

Wordpress alt yapısı kullanarak bir blog açmak için
domain ve hosting paketi satın almanız gerekir. Sitenizin
içeriğine göre ücretsiz temalar kullanabileceğiniz gibi
daha profesyonel bir görünüm için ücretli temalar da
satın alabilirsiniz. Tavsiyem; öncelikle ücretsiz temaları
kullanmaya başlamanız. Daha sonra ihtiyacınıza göre
içeriğinizi ön plana çıkaracak, mobil cihazlarda ve
tabletlerde de açılabilen, kullanımı kolay temalar satın
alabilirsiniz.
Tumblr: Genellikle sanatçı, tasarımcı ve kreatif
çalışmalar üreten bloggerların tercih etmiş olduğu bir
blog oluşturma ve yayınlama hizmetidir. Kullanması
son derece kolaydır. Blog şablonları ise güçlü ve
sade tasarımlardan oluşur. Eğer moda, fotoğraf veya
sanatın herhangi bir alanıyla uğraşıyorsanız tumlr sizin
için doğru yerdir. Tumblr’da bloglamaya başlamadan
önce Twitter’da olduğu gibi önerilen hesaplardan
dilediklerinizi takip ederek başlıyorsunuz. Daha
sonra istediğiniz temayı seçerek, paylaşım yapmaya
başlayabilirsiniz. Yazılarınızın dışında alınt, bağlantı,
fotoğraf, video ve ses ekleyerek, blogunuzu daha
interaktif bir hale getirebilirsiniz.
Blogger.com: Google’ın blog servisi olan blogger.
com sayesinde ücretsiz blog sayfanızı oluşturabilir,
kodlama bilgisine gerek duymadan yazılarınızı
yayınlamaya başlayabilirsiniz. Google’ın bir hizmeti
olduğu için Google arama sonuçlarında yazılarınız daha
üst sıralarda çıkar. Blogger hizmeti kullanmanın tek
dezavantajı tasarım konusunda standartlarla yetinmek
zorunda kalmanız. Ancak size sunulan seçenekleri
biraz kurcalarsanız küçük değişikliklerle basit ve etkili

bir görünüm elde edebilirsiniz. Blogger hizmetinden
yararlanabilmeniz için tek gerekli şart ise bir Google
hesabınızın olması.
Weebly: Weebly’i diğer blog hizmetlerinden ayıran
nokta sadece blog sayfası değil, web sitesi ve e-ticaret
sitesi de oluşturabiliyor olmanız. Site üzerinden
domain alabiliyor, basit arayüzle şık görünümlü siteler
oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz siteadiniz.weebly.com
gibi bir adresten de yazılarınızı ücretsiz yayınlamaya
başlayabilirsiniz.

Kendi domaininizi alın, profesyonel blogger
olun
Umarım verdiğim bilgiler sizi blog açma konusunda
heveslendiririr. Sosyal medya ile kendinizi bir yere kadar
ifade edebilirsiniz. Facebook ve Twitter’da paylaştığınız
iletiler geçici, blogunuzda paylaştığınız bilgiler ise
kalıcıdır. Kendi domaininizi ve hosting paketinizi
satın alıp, kendi görüşlerinizi kendi platformunuzda
okuyucularınızla paylaşabilirsiniz. Böyle bir çözüme
sahip olmak isterseniz Natro Web Hosting > Kişisel
Plan ile işe başlayabilirsiniz. Üstelik Natro, WordPress
için otomatik kurulum seçeneği sunuyor. Bu sayede
teknik bilgi sahibi olmasanız da kısa sürede kolayca blog
sitenizi kurabilir ve yazmaya hemen başlayabilirsiniz.
Bu seçenekte kendinize ait bir alan adı üzerinden yayın
yaparak okuyucularınıza ulaşabilirsiniz. Eğer henüz alan
adınızı almadıysanız sorgulama yapmak ve satın almak
için tıklayınız.Bu sayede kişisel markanızı güçlendirebilir,
potansiyel müşterilerinize ve hedef kitlenize kolayca
ulaşabilirsiniz.
İyi bloglamalar…
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Uptime Robot - Web Sitesi İzleme Aracı

Uptime Robot, web sitenizi kontrol ederek, kapalı olduğunda veya erişim sağlanamadığında size
bildiren tamamen ücretsiz bir izleme aracıdır. 50 adete kadar web sitesi ekleyerek izleme yapabileceğiniz
Uptime Robot, 5 dakikadan 120 dakikaya kadar kontrol süresi seçenekleri sunan sistemde gerekli
ayarlama yaparak, belirlediğiniz süre aralıklarında sürekli sitenizin kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz.
Uptime Robot, izlenen web sitelerine erişim sağlanamadığında bir çok farklı şekilde bildirim
yapabiliyor. Ayarlar ekranından her bir site için bildirim ayarlamalarını yapabilirsiniz. E-posta bildirisi,
twitter ve belirli ülkelere destek veren ücretsiz sms servisi gibi çeşitli bildirim araçları sunan sistem
sayesinde web sitenizde herhangi bir problem oluştuğunda hemen haberdar olabilir ve çözüm
sağlamak için çalışmalarınıza gecikmeden başlayabilirsiniz.
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Load Impact - Web Sitesi Trafik Simülasyonu

Load Impact ile web sitenize yoğunluk testi uygulayabilirsiniz. Kullanıcılarına 5 farklı paket ile hizmet
veren Load Impact, Free (Ücretsiz) hizmet seçeneği de sunuyor. Ücretsiz paket kullanıcılarına, 1 server
üzerinden, 5 dakika süren test yaparak raporlama sunan servis, ayda toplam 5 adet test yapmanıza
olanak sağlıyor. Diğer paketler ise, aylık 299 $ ‘dan başlayan fiyatlar ile hizmet içeriği de bununla orantılı
artarak değişiyor.
Servis yaptığı testte, gerçek kullanıcıların yarattığı trafiği simüle ediyor ve bu işlem sırasında aynı
anda 10 farklı konumdan trafik simülasyonu gerçekleştirebiliyor. Load Impact’te belirlediğiniz ileri bir
zaman için trafik simülasyonu programlayabiliyorsunuz. Servisi kullanırken hiçbir yazılım kurmanıza
gerek bulunmuyor ve tüm işlemler tamamen tarayıcı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Blog Yazılarınızı Pazarlamada 12 Öneri
Bilgi
ve
tecrübe
sahibi
olduğumuz her türlü konu ile ilgili
görüşlerimizi kendi bloğumuzda
dilediğimiz gibi paylaşabilmek,
bize dijital medyanın getirdiği en
büyük özgürlüklerden birisidir.
Uzman olduğunuz, uzmanlaşmaya
çalıştığınız ya da sadece yazmak
istediğiniz   konu hakkında kişisel
markalaşmanıza en büyük katkıyı
yapan dijital kanalların başında
ise bloglar gelir. Blogu olanlar
bilirler, blog sahibi olmak çok farklı
bir heyecandır. Blog, kuralları
dilediğiniz gibi belirleyebildiğiniz,
dilediğinizi
konuşabildiğiniz,
dilediğinizle konuşabildiğiniz eviniz
gibidir. Aynı zamanda bilgi üreten
siz değerli bloggerların, ürünlerini
sergilediği pazar alanıdır. İçinde
yaşadığımız teknoloji çağında bir
blog sahibi olmak son derece
kolaydır ve çoğu zaman teknik
bilgi dahi gerektirmez. Hazır site
kurulumlarının, düşük hosting ve
alan adı maliyetlerinin  blog açmayı
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çokça kolaylaştırdığı günümüzde
,internet dünyasında milyonlarca
blogger vardır. Blog açmak kolay,
eğer uzmansanız yazmak kolay ama
bilmiyorsanız bloğunuza ilgiyi çekmek
ve blog yazılarınızı okutmak zor bir
iştir. Belirli bir bilgi ve tecrübe birikimi
gerektiren blog yazılarınızı okutmak
en büyük isteğinizdir. Belki bir yazıyı
yazmak saatlerinizi ve günlerinizi
alır. Yazınız okunmadığında ya da
okunup
etkileşim
almadığında
karamsarlığa kapılabilirsiniz. Şimdi
size blog yazılarınızı nasıl daha fazla
kişiye okutursunuz birkaç öneride
bulunacağız, bunlardan sizin içinde
doğru olanı uygulayabilirsiniz.

1)Yazılarınızla doğru kişileri
hedefleyin
Blog yazılarınız sizin bilgi ve
tecrübe fabrikanızdan çıkan ürünler
gibidir. Bu ürünlerinse belirli bir alıcısı
vardır. Blog yazılarınızı paylaşırken bir
pazarlamacı gibi düşünün. Kimler için
blog yazısı yazıyorsunuz , kimler sizin

blog yazılarınızı okur , nasıl onların
ilgisini çekecek yazılar yazabilirsiniz
düşünün.Doğru ürünü doğru kişiye
satmaya çalışın.

2)Yazdıklarınızı
yerlerde yayınlayın

doğru

Blog yazılarınızı ilgili hedef
kitleniz için yazdınız ve hazır
diyelim. Şimdi bu yazıyı okuyacak
insanlar nerededir bunun üzerinde
düşünün.   Yazınızı okumaya
hazır bir kitle Facebook, Linkedin
guruplarında,
bloggerların
toplandığı özel web sayfalarında
olabilir. Bu konu hakkında yardım
almak için Google’ın Görüntülü
Reklam Planlayıcısı harika bir araçtır.
İnternetten arama yaparsanız bu
ücretsiz aracın nasıl kullanıldığı
ile ilgili sayfalarca yazı ve video
bulabilirsiniz.Bu konu hakkında
yardım almak için Google’ın
Görüntülü
Reklam
Planlayıcısı
harika bir araçtır.

FeedBurner ücretsiz ve güzel
bir uygulama. Blogunuza abone
olan kişiler, siz yeni bir blog yazısı
yayınladığınızda
içeriğinizden
haberdar olur ve bloğunuzun
takipçilerini haberdar etmede iyi
3) SEO uyumlu yazmaya özen
bir eklentidir.   Ayrıca bloğunuza
gösterin
RSS beslemeleri de eklemenizde de  
Arama
motorlarında
blog 6)Konuk yazar alın
yazılarınızın ilgili anahtar kelimelerde
Bu bir takım satış ortaklığı fayda var.
görüntülenmesini elbette istersiniz. gibi düşünebilir aslında. Farklı
10) E-posta
imzanızda
O halde seo uyumlu yazmaya özen bloglarda yazan ve yazıları ilgi gören
gösterin.   Seo’nun bazı yönleri   arkadaşlarınıza kendi bloğunuzda bloğunuza yer verin
Sürekli e-postası gönderen
teknik bilgilerle donanımlı olmayı yazdırarak onların sahip olduğu
e-postanın
altında
gerektirse de , seo uyumlu yazmak blog kitlesinin ilgisini çekebilirsiniz. biriyseniz,
yer
alan
imzanızda
blogunuzn
için ücretsiz ve kullanımı çok kolay Bu sayede hem konuk yazar kendi
alması
,bloğunuzdan
bir çok eklenti var. Wordpress için sitesine backlink almış olur hem de siz yer
müşterilerinizin
ve
arkadaşlarınızın
kullanabileceğiniz ,WordPress SEO bloğunuza içerik katmış olursunuz.
haberdar olmasını sağlayabilir.
by Yoast da bunlardan sadece birisi,
kurun ve kullanın.
Blogger
arkadaşlarınız
ile Outlook , Gmail gibi arayüzlerde
iletişiminizi kuvvetlendirin ve onların rahatlıkla yapabileceğiniz,basit bir
4)Sosyal medya paylaşım deneyimlerinden ve çevresinden   işlemdir.
İnternetten arama yaparsanız
bu ücretsiz aracın nasıl kullanıldığı
ile ilgili sayfalarca yazı ve video
bulabilirsiniz.

. İlgili kişiler profilinizde paylaştığınız
içeriğe ilgi göstermekle kalmaz aynı
zamanda bu içerikleri paylaşırlar ve
yayılmasını sağlarlar. Üstelik bunu
ücretsiz olarak yapıyorlar, harika
değil mi?

eklentileri kurun

faydalanın.

İyi ve ilgi çekici yazılmış
blog yazılarının paylaşıldığı en
temel
platformların
başında
Facebook,Twitter vb. sosyal medya
platformları
gelir.
Blogunuza
ücretsiz sosyal medya paylaşım
eklentileri kurarak,   okucularınızın
yazılarınızı buralarda paylaşım
yapmasını
kolaylaştırın.
Ayrıca
delicious,
reddit
gibi
birçok
sosyal imleme sitesi mevcut , bu
platformlara yazılarınızı eklemek
faydalı olabilir. Kaliteli sosyal imleme
sitelerinden gelen backlink’ler,  
arama motorlarında daha hızlı ve
daha yukarılarda listelenmenizi
sağlar.

5)Sosyal
medya
hesaplarınızda paylaşın
Facebook, Twitter, Google+
gibi hesaplardan herhangi   birine
sahip olduğunuzu düşünürsek
yazılarınızı paylaşmak için en
temel platformlardan birisi kendi
profillerinizdir. Blogunuzla ilgili
yazan, tweet atan ,içerik paylaşan
insanları bulun ve takip edin, ekleyin

11)Blogunuza gelen trafiği
7)Eski blog yazılarınızdan analiz edin
Blogunuza gelen trafiği analiz
yenilerine link verin
Yazmış olduğunuz eski blog
yazıları hala okunuyor mu? O zaman
içlerinde yeni blog yazılarınıza link
vermeye uygun olanları belirleyin ve
eski blog yazılarınızın potansiyelinden
faydalanın.

8)Farklı bloglarla
halinde olun

etkileşim

edin ki, okurlarınız nereden geliyor
bilin. Bu sayede blog içeriklerinizi
paylaştığınız kanalların hangisi daha
verimli ve daha çok trafik getiriyor
farkında olursunuz ve bloğunuza
trafik getirmeyen kanallara boşa
vakit
harcamazsınız.
Google
Analytics tüm dünyada en çok
kullanılan ücretsiz bir web anaytics
programı olarak işinizi fazlasıyla
görecektir. İçinde yer alan Kanallar
Raporu   ve diğer raporları sıkça
kullanın.

Sizinle aynı konuda   blog
yazan bir çok blogger olabilir. Bu
bloggerları bulun ve onların yazılarını
okuyun, yorum yapın, paylaşın, kendi
bloğunuzun ilgili bloglarda reklamını
12)Sürekli
yapın (spam yapmadan).

gösterin

yazmaya

özen

Sürekli
9)Blogunuza abone olmaları
gösterirseniz,
için eklentiler kurun
Yine
ücretsiz
olarak
kullanabileceğiniz bir çok abonelik
eklentisi sayesinde, sitenize yeni bir
yazı eklediğinizde , bloğunuzdaki
yazılardan   haberdar
olmak
isteyenleri  bilgilendirebilirsiniz.

yazmaya
özen
bloğunuzun
takipçileri bir süre sonra sizin sadık
okuyuclarınız haline gelir. İstikrarlı
olun ve mümkün olduğunca sık ve
kaliteli makaleler kaleme almaya
çalışın.
Yazılarınızı
görsellerle,
istatistiklerle, önemli kişilerden
alıntılarla zenginleştirin.
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Emin DOĞU
Natro Web Hosting
İş Geliştirme Yöneticisi

Twitter : /emindogu
emin@natro.com

Günümüzde sunucu kiralamalarınızda tercih edebileceğiniz çeşitli
hosting kontrol paneli yazılımı mevcut. Dünya genelinde en çok tercih edilen
3 kontrol paneli yazılımından biri olan ve Linux işletim sistemi bulunan
sunucularda kullanabileceğiniz Direct Admin, web tabanlı, grafik ara yüzlü,
hızlı ve stabil çalışan bir hosting kontrol panelidir. Red Hat, Red Hat Enterprise
Linux, ContOS, FreeBSD, Fedora Core ve Debian sistemleri ile uyumlu
çalışmaktadır. Neredeyse yayınlandığı ilk günden beri aynı tasarımı koruyan
Direct Admin, sadeliği ile dikkat çekiyor. Görünümünü kişiselleştirebileceğiniz
panelin, diğer popüler hosting kontrol poanellerine göre lisans ücretleri
daha makul seviyededir ve bu da ilgi görmesinin sebeplerinden biri olarak
öne çıkmaktadır. Sade yapısına rağmen diğer popüler kontrol paneli
yazılımlarından genel özellik olarak ciddi farkı bulunmaması ve aynı olan
Direct Admin, resmi sitesinden kontrol panelini; Dünyanın en hızlı hosting
kontrol paneli olarak pazarlamaktadır.
Direct Admin hosting kontrol paneline erişim sağlayabilmek için www.
siteadresiniz.com:2222 adresini tarayıcınıza yazmanız yeterlidir.

DIRECT ADMIN

HOSTING KONTROL PANEL
Sade

Hızlı

Stabil

Web Tabanlı, Grafik Ara Yüzlü, Hızlı
ve Stabil Yapıya Sahip...
Direct
Admin
yazılımının
kurulumu ve stabil çalışması için
gerekli olan minimum sistem
gereksinimleri ise şu şekilde;

•
•
•

500 mhz işlemci
128 Mb ram
Min. 2 GB boş alana sahip HDD

Direct Admin - Admin Panel
Sunucu yöneticisinin kullandığı
bu ara yüzden genel sunucu ayarları,
konfigürasyonlar, lisans işlemleri,
eklenti, dil ve tema yönetimi, reseller
hesap oluşturma ve ihtiyaçlarınız
doğrultusunda çeşitli düzenlemeler
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yapabilirsiniz. 3 ana kategoride
menülerin gruplandırıldığı admin
panel’de tüm yönetimsel araçlar,
Sunucu Yönetimi, Yönetim Araçları
ve Extra Özellikler ana başlıklarının
altında toplanıyor. Eğer web hosting
satıcısı iseniz, bu ekrandan reseller
hesaplarını açabilir, yönetebilir veya
düzenleme yapabilirsiniz.

izleyebilir, sunucunuzda bulunan ve
barınan domain, kullanıcı ve reseller
sayısını izleyebilirsiniz.Şimdi üstte
bahsettiğimiz ana başlıklarla yer alan
menüleri inceleyelim;

Server Management

Create Administrator : Yeni
admin kullanıcısı oluşturabilirsiniz.
Oluşturduğunuz kullanıcı sizinle
Belirleyeceğiniz paketler ile aynı yetkide olacak ve tüm sunucuya
oluşturacağınız reseller hosting müdahale erişimi bulunacaktır.
hesaplarını
son
kullanıcıya
List Administrator : Mevcut
satabilirsiniz.Admin paneli üzerinde,
admin
kullanıcıları, disk alanı ve trafik
sağ menüden sunucunun genel
kullanılan disk ve trafik durumunu durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Change Passwords : Admin giriş şifrenizi
değiştirebileceğiniz ekrandır.
Manage Tickets : Bu ekranda mevcut destek
taleplerini görüntüleyebilir, müdahale edebilir ve
belirlediğiniz grupları (Reseller, Son Kullanıcı vb.)
panellerine mesaj gönderebilirsiniz.
Create Reseller : Bu bölümden yeni reseller hesabı
oluşturabilirsiniz. Bir reseller hesabı açmak için daha
önceden oluşturduğunuz paketlerden birini seçtikten
sonra kullanıcı adı, şifre ve alan adı bilgisi girmeniz
yeterli olacaktır.
List Resellers : Bu seçenekten mevcut reseller
hesaplarını, disk alanı ve trafik kullanımları ile birlikte
domain ve kullanıcı sayılarını da görüntüleyebilirsiniz.
Manage Reseller Packages : Bu bölümden “Create
Reseller” menüsünden reseller hesabı oluştururken
kullanılacak olan reseller paketlerini oluşturabilirsiniz.
Belirlediğiniz limitleri girerek ihtiyaçlarınıza göre uygun
paketler oluşturabilirsiniz.
Show All Users : Bu menüden sunucunuzda
bulunan tüm kullanıcıları, domainlerini, disk ve trafik
kullanımlarını görüntüleyebilirsiniz.

Admin Tools
IP Management : Bu ekranda mevcut IP adreslerinizi
görebilir/düzenleyebilir ve yeni IP ekleyebilirsiniz.

DNS Administration : Bu alanda mevcut DNS
bilgilerinizi görüntüleyerek düzenleme yapabilir veya
yeni DNS tanımlaması yapabilirsiniz.
Admin Backup / Transfer : Admin yedeği almak
veya farklı bir sunucuya aktarmak için bu menüyü
kullanabilirsiniz.

Multi Server Setup :
Mail Queue Administration : E-posta kuyruk
yönetimi yapabileceğiniz bu bölümde, kuyruktaki
mailleri görebilir ve işlem yapabilirsiniz.
Move Users between Resellers : Mevcut kullanıcı
veya kullanıcıları reseller yapmak için bu menüyü
kullanabilirsiniz.
System Information : Sunucu özellikleri ve servislerin
anlık çalışma durumlarını görüntüleyebilirsiniz.
Service Monitor : Servislerin çalışma durumu ve
kullandıkları bellek oranını görüntüleyebilir, dilediğiniz
servisi yeniden başlatabilir veya durdurabilirsiniz.
System Backup : Sistem yedeği alabilirsiniz.
Log Viewer : İlgili dosyayı seçerek log kayıtlarını
görüntüleyebilirsiniz.
File Editor : Dosya editörü olan “File Editor” ile
düzenleme ve değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Process Monitor : Bu ekrandan sunucuda o anda
devam etmekte olan işlemleri izleyebilirsiniz.

31

Extra Features
Complete Usage Statistics : Sunucunun genel
kullanım istatistiklerini görüntüleyebileceğiniz menü
üzerinde, sunucu geçmişi kayıtlarını da izleyebilirsiniz.
Custom HTTPD Configurations : Domain’e özel
HTTPD ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.
PHP
Configuration
:
PHP
ayarlamaları
yapabileceğiniz menüde, Safe Mode Open BaseDir
açma / kapama işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.
Brute Force Monitor :
Administrator Settings : Genel admin ayarlarını
yapabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz ekranda,
sunucu ayarları, güvenlik ayarlamaları ve mail
seçeneklerini değiştirebilirsiniz.
Licencing / Updates : Lisans ve Direct Admin
güncelleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Plugin Manager : Direct Admin eklentilerini
yöneterek yeni eklentiler ekleyebilirsiniz. Eklenti
yükleme işlemini dilerseniz URL üzerinden, dilerseniz

Üstteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz
“Create Reseller” menüsü aracılığı ile yeni reseller
hesap oluşturabilirsiniz.
Bunun için ilgili alanları doldurmanız yeterli olacaktır;
Username: Reseller hesabın kullanıcı adını
belirleyin.
E-Mail: Hesap sahibinin e-posta adresini yazın.
Enter Password: Hesap şifresini beliryin.
Re-Enter Password: Hesap şifresini, tekrar yazın.
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bilgisayarınızdaki dosyayı seçerek upload yolu ile
gerçekleştirebilirsiniz.
All User Cron Jobs : Sunucudaki tüm kullanıcıların
zamanlanmış görevlerini izleyebilir ve arama
yapabilirsiniz.
Direct Admin   kontrol paneli, ana ekranındaki
menüleri temel işlevlerini üstteki gibi sıraladıktan sonra,
nasıl yeni hesap oluşturabileceğinizden bahsedeceğim.
Reseller Hesap oluşturma ve Standart Hesap oluşturma
işlemleri öncesinde paket eklemeniz gerekmektedir.
Admin seviyesinde giriş yaptığınızda, ana ekranda yer
alan “Manage Reseller Packages” linki aracılığı ile
paket oluşturabilirsiniz.Paket ekleme ekranında; Trafik,
Disk Alanı, Alan Adı ve Subdomain sayısı ve Database
ve Mail limitlerini belirledikten sonra diğer seçenekleri
de tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz. Son olarak
oluşturduğunuz paket için bir isim belirledikten sonra
kaydederek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Domain: Reseller hesabın yönetileceği ve bağlı
olacağı ana domain adresini yazınız.
Use
Reseller
Package:
Daha
önceden
oluşturduğunuz reseller paketleri arasından uygun
olanını seçiniz.
Account IP: Sunucu IP adresinin bulunduğu alandır.
Send Email Notification: Bu alan seçili ise, hesap
oluşturduğunuz kişinin mail adresine reseller hosting
bilgileri mail bildirimi olarak gönderilecektir. Gidecek
olan bu mailin içeriğini dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Üstteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz
“Add New User” menüsü aracılığı ile yeni hosting
hesabı oluşturabilirsiniz.Gerekli bilgileri dolduracağınız
ekran yan safyada yer alan reseller hesap oluşturma
ekranı ile aynıdır.Hosting hesabı oluşturabilmek için,
Admin seviyesinden Reseller seviyesine geçiş yapmanız
gerekmektedir.
Yeni hesap oluşturmak için ilgili alanları doldurmanız
yeterli olacaktır;
Username: Hosting hesabının kullanıcı adını
belirleyin.
E-Mail: Hesap sahibinin e-posta adresini yazın.
Enter Password: Hesap şifresini beliryin.
Re-Enter Password: Hesap şifresini, tekrar yazın.
Domain: Hosting hesabının yönetileceği ve bağlı
olacağı domain adresini yazınız.
Use User Package: Daha önceden oluşturduğunuz
hosting paketleri arasından uygun olanını seçiniz.
IP: Sunucu IP adresinin bulunduğu alandır.
Send Email Notification: Bu alan seçili ise, hesap
oluşturduğunuz kişinin mail adresine reseller hosting
bilgileri mail bildirimi olarak gönderilecektir. Gidecek
olan bu mailin içeriğini dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Direct Admin’de, paket oluşturmak ve yeni hesaplar
açmak bu kadar basit ve hızlı.İşlevsel özellikleri yanında,

dil ve tema yükleme seçeneği de sunan hosting
kontrol panelinin görsel arayüzünü tema yükleyerek
değiştirebilir veya tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.
Türkçe dil dosyasını yükleyerek paneli Türkçe de
kullanabilirsiniz.
Natro’dan vereceğiniz sunucu siparişlerinde, Direct
Admin’i uygun fiyat seçenekleri ile kontrol paneli olarak
sipariş edebilirsiniz.Sisteminiz ve kontrol paneliniz
kurulu bir şekilde tarafınıza teslim edilecektir.Direct
Admin kontrol panelinde sınırsız domain hesabı açarak
barındırabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır.
Bu yazımda, Direct Admin kontrol panelinin arayüzü
ve menüleri hakkında temel bilgi sahibi olduk ve Direct
Admin kontrol paneli bulunan sunucunuzda veya
hostinginizde nasıl yeni hesap oluşturacağınızdan
resimli olarak bahsettik. Direct Admin kontrol paneli
ile ilgili talep etmeniz halinde önümüzdeki sayı, devam
içerikli ve sorularınıza yanıt olabilecek şekilde bir
makale   oluşturabilirim. Bu şekilde bir yazı dizisi gibi
takip edebilirsiniz.
Bu nedenle her türlü soru, talep, eleştiri ve
dileklerinizi dergi@natro.com mail adresi ile bize
ulaştırabilirsiniz.
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Burkay YAPAĞCIOĞLU

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

Koleksiyonculuğu Bırakın, Yatırımcı olun!
Türkiye’de
1990’lı
yılların
ortalarına doğru başlayan ve hala
devam eden jenerik domain kapma
yarışında , o yıllarda kendi   web
projesi ile ilgili jenerik domainleri
kaydedenler , farklı sektörlerin
gelişimi ve değişimi ile ilgili iyi gözlem
yapıp ,öngörülü davranarak  domain
yatırımcılığı yapanlar , hiç şüphesiz
şu anda , o zaman verdikleri doğru
kararların meyvesini topluyorlar.
Günümüzde kayıtlı domain sayısı
neredeyse 300 milyona ulaşmış
vaziyette ve sizlerin de bildiği üzere
jenerik bir domain yakalayabilmek
öyle  kolay bir iş değil. Jenerik domain
alabilmek ya da güzel bir domain
kaydedebilmek için piyasayı iyi takip
edip sabırlı olmak ve sektörlere
ait kavramları iyi analiz edip bu
kavramların gelişimi ile ilgili tutarlı
anahtar kelime tahminleri yapmak
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prestij sağlarken, ikincisi sizi “Elimde
çok güzel domainler var. “ demekten
ileri götürmeyebilir. Kavram olarak
koleksiyoncu ; ilgi duyulan herhangi
bir alanda, yine ilgi duyulan nesnenin
araştırılması, toplanması, özenle
varsa çeşitlerine göre ayrılarak
bakımlarının yapılması, yıllar itibari
ile sayılarını arttırarak biriktirilmesi ile
ortaya çıkan bir hobidir. Yatırımcı ise  
sahip olduğu parayı gelir getirici bir
Süresi
biten
domainlerin taşınır ya da taşınmaz mala yatıran
yenileme ve hosting maliyetleri ve kar amaçlı bu işe girişen bu işten
de göz   önüne alınırsa sadece para kazanan kişidir.
falcılık üzerine kurulu bir domain
Türkiye
domain
konusunda
yatırımcılığı
güzel
sonuçlar
Avrupa ülkeleri arasındaki en
getirmemektedir.
düşük yenileme oranlarına sahiptir.
Bu noktada bilmemiz gereken Bunda domain yatırımcılığının yanlış
en önemli bilgi ; domain yatırımcılığı anlaşılması ve domain yatırımcılığı
ile domain koleksiyonculuğunun ile para kazanmanın kolay bir iş gibi
farklı şeyler olduğudur.   İlk kavram düşünülmesi sebebiyle gelişigüzel
size ilerleyen zamanlarda kar ve alınan domainler önemli rol oynar.
şarttır.  3-4 karakter jenerik domain(
.com için)   bulmanın neredeyse
imkansız
olduğu
günümüzde,
birçok domain kullanıcısı domain
yatırımcılığı işini şans oyunları gibi  
algılamakta ve “ Günün birinde
tutar bu domain , tutmazsa da
üzerine güzel bir proje kurar ben
kullanırım.”   diyerek domain alımı
için ciddi paralar ödemektedir.  

Özellikle Türkiye gibi 1 gün içinde
5 defa gündemin   değişebildiği
ülkelerde ,anlık popülerlik kazanan
kavramlara ait anahtar kelimelerin
oluşturduğu domainler alınmakta
ve kavramlar değerini kaybedince
ilgili
domainler
ertesi
sene
hayal kırıklığı yaratabilmekte ve
yenilenmemektedir.

şekilde kullanmaya çalışarak kar ederek (adsense, reklam geliri
vb.), ya da domainlerini kiralayarak
elde etmeye çalışır.
Domain
Yatırımcılarının para kazanır. Burada kilit kelime
“Kazanmak”tır.
Bilmesi Gerekenler

1)Piyasayaları, Sektörleri ve
Her yatırımcı yatırımını daha sonra
Kavramları İyi Takip ve Analiz
bu yatırımdan bir gelir elde etmek için
Edin !

Teknolojik
devrimle
birlikte
yıldızı parlayan bir çok sektör ve
gelişen yeni kavramları araştırın. Bu
Domain Yatırımcısı Kimdir ?
kavramların ilerleyen yıllarda nasıl
İyi bir domain yatırımcısı hangi değişebileceği üzerine araştırma
domaini ne zaman satın alacağını, yazıları   okuyun ve uzmanların
satın aldığı domaini ne zamana tahminlerine kulak verin.
kadar   portföyünde tutacağını ve
ne zaman domaini bırakacağını bilir  
Örneğin önümüzdeki yıllarda 10
veya bu konuda isabetli tahminlerini kat büyüyeceği düşünülen giyilebilir
sağlıklı araştırmalarla yapmaya teknoloji domain yatırımcılığ için
çalışır.
iyi bir sektör olabilir (Nacizane
görüşümdür)  
Domain
değerlendirmesi
konusundaki   analizleri sağlıklı 2)Kar-Zarar Analizi Yapın ?
araştırmalarla
çeşitli
araçlar
Domain
yatırımcıları
sahip
kullanarak yapar   ve elindeki oldukları domaini satarak, üzerine
sermayeyi bu noktada verimli web projeleri kurup gelir elde

yapar,  tabii ki  bu işi koleksiyonculuk
şeklinde hobi için yapanlar bundan
istisnadır.
Siz de aynı şekilde elinizdeki
domainlere yıl boyunca ne kadar
harcamışsınız
ve
yıl
sonunda
bu
domainlerden
ne
kadar
kazanmışsınız bir bakın.

3)Domain BackOrder Sitelerini
ve Satılık Alan Adlarını Takip
Edin!
İyi bir domain kaydetmek için
backorder (önsipariş) yapmak ve
ileriye yönelik projeleriniz varsa alan
adı satın almak mantıklı olabilir.
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4)Domain Alım - Satımında , Araçlar içinde yer alan Anahtar istersiniz , aynısını domaininiz için
Yardımcı
Araçlardan Kelime Planlayıcı kullanın. Bu de yapmalısınız Yatırım yapacağınız
araç sayesinde   ilgili domaine ait domainin Google’da kötü bir geçmişi
Faydalanın
Domain Değerlendirme Siteleri
Dünya
üzerinde
yaygın
olarak faaliyet gösteren domain
değerlendirme araçları, ne yazık
ki Türkiye’de çok gelişmiş değildir.
Yine de domaininizin değeri  
hakkında kabaca fikir veren farklı
araçlardan
faydalanabilirsiniz.
Özellikle
Valuate.com
İngilizce
isimleri
değerlendirmede
son
derece başarılı. Ayrıca estibot.
com’da bu konuda yardımcı güzel
araçlardır. Yapmanız gereken tek
şey bu siteleri ziyaret edin ve ilgili
domaini yazın. Hatırlatırım ki araçlar
domaine ait değeri kabaca verir ve
fiyatı buna göre belirlemeniz doğru
değildir.

Ücretsiz
Google
Kelime Planlayıcı

Anahtar

anahtar kelimenin Google’da   aylık
aranma sayısını ve bu anahtar
kelimeye ait Tıklama Başına Maliyet
Analizini
görebilirsiniz.
Detaylı
kullanımı ile ilgili bu linkten bilgi
faydalanabilirsiniz  

Sıra Bulucu
Domain yatırımı yapmak için bir
alan adı belirlediniz ve aktif olarak
da üzerinde bir site yer alıyorsa . İlgili
domain , o domaine ilişkin arama
terimi Google’da sorgulatıldığında
kaçıncı sırada öğrenmek için
wmaraci.com’un sırabulu aracı
faydalı bir araç olabilir.  Sıra Bulucu
aracı ile sitenizin google, yandex,
bing ve yahoo gibi popüler arama
motorlarında hangi kelimede kaçıncı
sırada olduğunu öğrenebilirsiniz.
Ayrıca premium üyelik ile sitenizin
arama
motorlarındaki
sırasını
günlük olarak kayıt altına alabilir,
analizini yapabilirsiniz.

Mutlaka
ama
mutlaka
kullanmanız gereken ücretsiz bir
diğer araç ise Google Anahtar
Kelime Planlayıcı. Gmail hesabınız
varsa
Adwords.google.com Sandbox- Adsense Ban Kontrol
Bir ev satın alacağınızda ev ile
adresine gidin ve Ücretsiz Google
ilgili
daha önceden oluşan önemli
Adwords hesabı oluşturun. Hesabı
oluşturduktan sonraki menülerde bir hasar var mı yok mu öğrenmek
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var mı yok mu kontrol edin. Özellikle
adsense ban’ı olan ya da Google’da
sandbox’a
düşmüş
domainler
konusunda dikkatli olun.  

Forumda
karşılaştığım
ve
kullananlar tarafından da beğenilen
Reklamyardim.com sitesi üzerinde
yer alan site analiz aracı, ilgili domaine
ait   adsens tarafından konulan bir
ban olup olmadığını gösteren güzel
bir araçtır.
Sandbox kontrolü yapmak için
ise önerim http://pixelgroove.com/
‘dur. Bu site üzerinden ilgili domain’in
Google tarafından sandbox’a düşüp
düşmediğini öğrenmek için ilgili
alan adını domain arama kutusuna
yazmanız yeterli.
Sonuç olarak domain yatırımcılığı
dikkat ,sabır ve tutarlı tahminler
gerektiren sürece dayalı   bir iştir
ve domain koleksiyonculuğundan
birçok yönden ayrılır.
En güzel domainler sizin olsun!

biliyor muydunuz?
Verisign 2014 DDOs Atakları 3.Çeyrek
Raporuna göre en çok atak alan sektörler
Medya ve Eğlence, IT ve E-Ticaret
olarak öne çıkıyor.

Web Sitesi Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken 6 Kriter
İyi bir web sitesi sahibi olmanın ilk
yolu iyi bir tasarıma sahip olmaktır.
En uygun tasarımın yapılması,
projenizin daha ilgi çekici olmasını
sağlayacaktır. Yapılacak olan web
sitesi tasarımı geliştirilmeye uygun
olmalıdır.
Aksi takdirde sabit ve gelişime
uygun olmayan site tasarımı, bir
sonraki dönemlerde siteyi tekdüze
ve sıradan kılacaktır. Eklemek
istenilen yeni özellikler için site
tasarımı en baştan yapılmak
zorunda kalınacak ve bu da yazılım
anlamında bir hayli zamanınızı
alacaktır.
Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu,
bir şekilde sitenizin linkine tıklar
ve ilk 8 saniye içerisinde siteniz ile
ilgili kararını verir. Bu karara göre
sayfanızı ziyaret etmeye devam
eder veya sayfanızdan ayrılıp diğer
sitelere yönelirler. İşte burada,
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ziyaretçileri sitede tutmak ve daha
fazla zaman geçirmelerini sağlamak
için; sitenizin renkleri, kullanmış
olduğunuz yazı fontları, görsellerin
kalitesi, slider ve içeriklerin yerleşimi
gibi sayfa düzenini en net şekilde
yansıtacak olan unsurlar büyük
önem taşımaktadır.

çalışmanız ile ilgili bir ön bilgiye sahip
olursunuz. Taslak hazırlamadan
yapılacak olan çalışmalarda, bilgisayar
ortamında yapılacak olan değişimler
veya denemeler bir hayli zaman
kaybına neden olur ve tasarım süreci
sıkıcı bir hal alır.

2 - Renk Karmaşasından Kaçının

Renkler bir web sitesi için en
Sadece ziyaretçi bazlı değil
önemli
unsurlardan bir tanesidir. Bu
aynı zamanda web sitenizin tüm
tarayıcılara uyumlu olması açısından sebeple, çok fazla renk kullanımından
kaçının.
da tasarım önemli bir etkendir.
Genel olarak sitede kullanılacak
olan logonun renkleri, ana renk
teması olarak seçilebilir. Birbirine
1 - Taslak Oluşturun
Web
sitesi
tasarımına uyumlu olacak şekilde mümkün
başlamadan önce taslak hazırlamak olduğu kadar az renk kullanmaya
iyi bir fikir olacaktır. Elinize kağıdı özen gösterin.
kalemi alın ve neyin nerede
Aksi takdirde sitenin görünümü
durması gerektiğini kabataslak
çok
karmaşık bir hal alabilir. Bu da
belirleyin. İçinize sinmeyen yerleri
silin ve yerine başka bir şey koyun. siteye gelen ziyaretçileri yorarak
Bu şekilde işe başlamadan önce siteden ayrılmalarına sebep olabilir.
İyi bir tasarıma sahip olmak için;

3 - Okunabilir Fontlar Kullanın kullanın. Sayfayı açtığınızda kendi bulundukları
Web sitelerinde asıl amacın,
siteye gelen ziyaretçilere bilgi
vermek olduğunu düşünürsek,
estetik kaygılarla yazılmış, okunması
zor ve karmaşık yapıya sahip yazı
fontlarının kullanımından kaçının.
Sade, basit ve okunması en rahat
yazı tiplerini seçmeye özen gösterin.

bilgisayarınızda gördüğünüz bir
görsel, başka bilgisayarda düzgün
görüntülenemeyebilir. Bu nedenle
görsel uzantılarının her bilgisayarda
açılabilecek şekilde olmasına özen
gösterin. (PNG, JPG, GIF)

sayfalardan
diğer
sayfalara en kısa yoldan gitmek
isterler. Bunun için tüm sayfalarda;
anasayfaya ve diğer sayfalara giden
bağlantılar vermek faydalı olacaktır.

Bu
şekilde
ziyaretçiler
sayfalar arasında en hızlı şekilde
Ayrıca sayfanızın daha hızlı dolaşabilecektir. Bu da sitenizi ziyaret
açılması için görsellerin boyutlarını eden kişilerin, sitede akıcı bir şekilde
Sitenizin tamamında kullanmak mümkün olduğu kadar küçük tutun. dolaşmasını sağlayacaktır.
üzere, tek bir font seçin. Başlık ve
İyi bir web sitesine sahip olmak
içerik yazılarında kullanılacak olan 5 - İkonlar Kullanın
Web
sitelerinin için sadelikten ve özgünlükten
yazı puntolarının, tüm sayfalarda
Kalıplara
bağlı
vazgeçilmezlerinden
biri
de vazgeçmeyin.
aynı büyüklükte olmasına özen
iconlardır. İcon kullanımı web kalmadan, her site için konusuna ya
gösterin.
sitesinde bulunan başlıkların ya da da sektörüne göre ilgi çekici ve farklı
4 - Eklenen Görsellerin açıklamaların yanında kullanılarak tasarımlar hazırlayın. Kullanacağınız
Kalitesine ve Uzantılarına anlatıma yarımcı olurlar. Sade ve renkleri, iconları ve görselleri bu
konu ile ilgili iconlar kullanarak web doğrultuda seçin.
Dikkat Edin
Sitenizde kullanacağınız resim ve sitenizi daha haraketli ve ilgi çekici
Tasarım
yaparken
yazılım
video gibi görsellerin ilgili sayfalarda hale getirebilirsiniz.
aşamasını
da
düşünün
ve
olmasına özen gösterin.
6 - Site İçi Yönlendirmelere kullandığınız tüm materyalleri düzenli
isimlendirin ve klasörleyin.
Görüntü
kalitesinden
asla Dikkat Edin
taviz vermeyin ve en iyi olanı

Web sitenizi ziyaret eden kişiler,
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Web Server Tipleri ve Fark Yaratan Unsurlar
Bir çok kullanıcı, web sitesinin
konumunun önemli olması, çok
sayıda web uygulamasına sahip
olması ya da kendi müşteri
potansiyeline
hosting
hizmeti
sağlamak amacıyla, standart hosting
hizmetlerinden daha çok kiralık
sunucu hizmetlerine yönelmektedir.
Bu yazımda, bu ve benzeri
durumlarda hangi sunucu tipini
seçmeli ve hangi sunucu tipinden
en iyi şekilde yararlanılabileceğini
anlatacağım.
Sizler için 4 farklı web sunucu tipi
hakkında bilgi paylaşacağız. Bunları
fiziksel kaynak yapılarına göre ele
alırsak aşağıda yer alan listedeki
sırayı iletebiliriz.

•
•
•
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VPS ( Virtual Private Server )
VDS ( Virtual Dedicated Server )
XSERVER

•

Dedicated SERVER

Vps Server (Virtual Private
Server) Nedir ?
Yüksek fiziksel donanımlara
sahip sunucuların (bilgisayarların)
virtualization
(sanallaştırma)
programları vasıtası ile birden
fazla bölüme ayrılması ve birden
fazla sunucunun (bilgisayar) ortaya
çıkmasıyla oluşmaktadır.
Her bir Vps sunucuya kendine
ait kaynak hakları atanarak fiziksel
sunucu
mantığını
yakalayacak
çalışma
platformu
oluşmuş
olacaktır. Bu sayede tek ve yüksek
fiziksel kaynaklara sahip ana sunucu
üzerinde, birden fazla sanal sunucu
oluşturulabilecek ve aynı zamanda
fiziksel kaynakların tamamından
yararlanılabilecektir.VPS
server,
sunucu yönetimine yeni başlamış

kişilerin ilk tercihleri arasında yer
almaktadır. Genel olarak web
platformunda belirli bir öneme
ulaşmış sitelerin, yayına çıkartılacağı
sunucu tipi seçimleri arasında
yer almaktadır. Trend olarak son
izlenimlerimiz de game server ihtiyacı
bulunan sunucu kullanıcılarıda VPS
server seçeneğini tercih etmektedir.
Kullanım acısından fiziksel sunucudan
her hangi bir farklılığı yoktur. İşletim
sistemi seçeneğine göre RDP ve
SSH üzerinden sunucu erişimi
sağlanabilir. Bir diğer alternatif ise
yüksek SQL dosya boyutlarına sahip
kullanıcılar, sorgu ve SQL tarafından
daha hızlı cevap alabilmek adına VPS
seçeneğini tercih etmektedir. Natro
olarak, standart hosting paketlerinin
yeterli kalmadığı durumlarda ilk
öneride bulunduğumuz alternatif
hizmetlerimiz
arasında
yer
almaktadır.

Şirket
yapılarında
ise
sanal
sunucuların
kullanımlarındaki en büyük amaçlardan bir tanesi, veri
kaybındaki toleransı minimize bir boyuta düşürebilmeyi
hedeflenmektedir. Gerek teknoloji forumlarında
gerekse yapmış olduğumuz bire bir diyaloglarda sanal
platformlar, ofis network yapıları için yüksek mertebede
yerini almıştır.

VDS Server (Virtual Dedicated Server) Nedir ?
Oluşturulma mantığı VPS sunuculardan farksızdır.
Fakat VDS yapısını VPS yapısından ayıran en büyük
özelliklerden   biri oluşturulan sunucu yapısının
tamamının kullanıcı tasarrufuna ait olmasıdır.
Oluşturulan
VDS
yapısına
atanılan
kaynaklar
paylaşımsızdır ve sadece VDS server tarafından
kullanılabilir. Aynı fiziksel yapıda barınan diğer sunucular
VDS sunucuya atanılan kaynaklardan yararlanamazlar.
Natro, kullanıcılarına VDS hizmeti sunmamaktadır ve bu
duruma alternatif XSERVER hizmetini oluşturmuştur.
XSERVER hizmetimiz ile alakalı detaylı bilgiye yazımızın
sonunda ulaşabilirsiniz.

Dedicated Server ( Fiziksel Sunucu ) Nedir ?
Server için özel sunucu diyebiliriz. Tüm fiziksel
kaynakların tek bir kullanıcıya ait olduğu ve kişiye özel
oluşturulmuş fiziksel sunuculardır. Genel izlenimlerimde
web ortamında iyi bir konuma sahip site sahipleri
Dedicated Server yapısını tercih etmektedir. E-Ticaret
ve Shared tabanlı web sitelerininde ilk tercihi Dedicated
platformundan yanadır. Dedicated server kullanıcılara
yüksek boyutlarda fiziksel kaynak hakları sunar.

Kimler Dedicated Server Kullanmalı ?

• E-Ticaret platformları ve web platformunda
önemli bir konuma sahip kullanıcıların ilk tercihleri
arasında yer alması gerekir.
• Kendinize ait müşteri potansiyeliniz var ve
müşterilerinize hosting hizmeti sağlamak istiyorsanız
tercih edilebilir.
• Karmaşık yazılımlara sahipsiniz ve web
projelerinizin yüksek ölçülerde fiziksel kaynak tüketimi
sağlıyor.
• Oyun sunucusu kurmak istiyorsunuz ve

oyun sunucunuza bağlanacak kullanıcı sayısı yüksek
boyutllarda.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz etkenler Deditated
Sever tipi seçeneğini tercih etmenize neden olacak
unsurlardan bazılarıdır.Peki ofis platformları için
Dedicated Server tipinin önemi nedir. Artık bir çok iş yeri
ofis ağının ana terminalini ofis bünyesinde tutmaktan
daha ziyade ISP sağlayıcılara ait datacenter içerisinde
konumlandırmayı tercih etmektedir. Bu durum hem
maliyeti azaltmakta hemde iş yükünü hafifletmektedir.
Dedicated Server + Virtualization platformlarının
birleşimi ile artık iş yerleri data güvenliğini daha üst
düzeye çıkartmakta ve daha esnek sunucu yönetimi
yapısına ulaşabilmektedirler.

XSERVER Nedir ?
Sunucu yapısına bulut mimarisinin avanajlarıda
eklenerek yeni bir platform oluşturulmuştur. XServer
platformu ile mevcut fiziksel kaynaklardan tek bir
sunucu için maksimum düzeyde verim alabilmek
amaçlanmaktadır. İstenildiği zaman kaynak haklarında
daha güçlü bir donanım oluşturulabilir ve aynı zamanda
farklı sunuculara bulut mimarisinin sunmuş olduğu
avantajlar ile aktarımlar sağlanabilir. İlk izlenimde
kulağa VDS tarzı bir yapı gelse de XServer mimarisi,
tüm fiziksel kaynaklar virtualization   programları
aracılığı ile tek bir sanal makineye aktarılmasıdır. Bu
yapının oluşturulmasındaki en büyük etken mevcut
fiziksel kaynaklardan maksimum düzeyde verim
alınabilmesi için hedeflenmiştir. Dedicated Server
tipine alternatif arayan kullanıcılar ilk olarak XServer
yapısını düşünebilir. Hem maliyet açısından daha uygun
fiyatlarda satışa sunulmakta hemde Dedicated Server
yapısı ile aynı fiziksel kaynak gücü sergilemektedir.
Sunucu tarafında sanallaştırma sistemi VMWare
ESX kullanıldığından dolayı bir çok işletim sisteminin
XServer yapısına entegrasyonu da çok hızlı ve basit hale
gelmiştir. Dedicated ve VDS server tipi arasında kalan
ve bu tip server yapısına alternatif hizmet tipi olarak
üretilen Xserver hizmeti esnek donanımsal ve yazılımsal
müdahale seçenekleri sunması nedeni ile her iki sunucu
tipinden bir adım öne çıkmaktadır.
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Sunucu Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler
Ticari gelir sağladığınız ya da
kişisel kariyeriniz için kullandığınız
web sitenizi web hosting paketinden
kiralık sunucuya taşımaya nasıl
karar verirsiniz? Bu kararı vermek
için birçok geçerli sebebiniz olması
gerekmektedir. Kiralık sunucuya
geçmek ancak bu sebeplerle birlikte
başarıya ulaşabilir. Bu yazımızda
web sitenizi neden sunucuya
taşımanız ya da taşımamanız
gerektiğinin kararını verebilirsiniz.
Web siteleri, sunucularda belirli
servisler üzerinde çalışmaktadır.
Bu servisler web servisi (IIS,
Apache, Nginx vb.) veritabanı
servisi (MySQL, MsSQL vb.) ve bu
servisleri destekleyen modüller
üzerinden çalışmaktadır.   Mevcut
web sitenize her geçen dün daha
fazla içerik ve kullanıcı erişimi
sağlanıyorsa ve bu gelen kullanıcılar
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host sunucusundaki yoğunluğu
anormal
miktarda
arttırıyorsa
kiralık sunucuya geçiş sağlamanızın
zamanı gelmiştir.
Web
hosting
hizmetleri
paylaşımlı sunucular üzerinde belirli
sayıda web sitesi barındırmaktadır.  
Kullandığınız web sitesi, sunucuda
bulunan diğer web sitelerinin
çalışmasında problem yaratırsa,
erişimlerinde herhangi bir yavaşlık
yaşatır ya da kısmi süreli kesintilere
sebep olursa web hosting firması
tarafından erişimi durdurulabilir
ya da sunucu bağlantısı tamamen
sonlandırılabilir. Bu gibi durumlara
maruz kalmamak için web sitenizi
sıkı bir şekilde takip edip gerekli
önlemleri önceden almanız daha
sağlıklı olacaktır.Web sitenize gelen
kullanıcıların artması, sunucuya
geçmek için %100 sebep değildir.

Bu durumun sebebi web site
yazılımınız ve web siteniz içerisinde
varsa veri tabanı erişimleri ile ilgilidir.  
Web sitenize her bir user eriştiğinde
sunucu donanımı üzerinde belirli bir
alan kaplar ve her link değişiminde
bu donanım kullanımı değişebilir.
Örneğin, web sitenize erişen bir
kullanıcı, ana sayfanızda sunucu
donanımını çok fazla kullanmayan
bir sistem varsa daha hızlı bir şekilde
erişecektir. Web sitenizde ürünler
vb. gibi bir sayfa varsa ve bu sayfa
üzerinde veri tabanı üzerinden ya
da sunucu dışındaki bir alandan XML
ile veri çekerse daha yavaş açılabilir.  
Veri tabanından kaynaklanabilecek
yavaşlık sorgu kodlarınız ile alakalı
olabilir. Her ürüne tıklandığında
çalışan veri tabanı kodu ne kadar
stabil çalışır ise daha az kaynak
kullanarak sitenizin daha hızlı
açılmasını sağlayacaktır.

Sorgu kodu çalıştığında direk ürüne gitmeden
daha farklı sorgular çalıştırırsa hem daha fazla kaynak
kullanacak olup hem de ürün sayfanızın geç gelmesine
sebep olacaktır.
Xml’den kaynaklanabilecek yavaşlık ise genel
olarak xml boyu ve karşı sunucudan alınan yanıta
göre değişebilir. Sonuçta 10 Mb’lık bir xml dosyas ile
50 Mb’lık bir xml dosyasının sunucuya yüklenmesi
arasında zaman farklılıkları olacaktır.   Verilen örnekler
daha fazla arttırılabilir. Bu alanda belirtmek istediğim
sunucu performansından ziyade web site kodlamanız
ve veri tabanı bağlantılarınızın da sunucu yoğunluğunu
arttırabileceğidir. Bu sebepten dolayı da yazılımınızı
stabil olarak kodlamanız gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen bilgiler neticesinde sunucu
almaya karar verdiyseniz bazı sorumlulukları da almanız
gerekmektedir. Bunun en başında kiralayacağınız
sunucunun sizin yönetiminizde bulunacağıdır. Sunucu
alan bir çok müşteri, sunucu yönetiminin de sunucuyu
aldıkları yer tarafından tahsis edileceği öngörüsü ile
almaktadır fakat bu hizmeti veren firmalar yok denecek
kadar azdır.
Bu nedenlerden dolayı azda olsa bir web sunucusu
yönetimi konusunda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.
Bilgi sahibi değilseniz kiralık sunucunuzu yönetemeyip
anlık oluşan problemlerin çözümü ile ilgili işlem
yapmakta zorlanacaksınızdır.
Bu sebepten dolayı çoğu firma yetkilisi sunucu
yönetimi için kendi bünyesinde bilgi işlem personeli
barındırmakta ya da dışarıdan sunucu yönetimi hizmeti
veren firmalar üzerinden destek almaktadırlar.

Kiralık sunucuya geçmeniz durumunda
tarafınıza oluşabilecek faydalar;

•
•
•
•

Sunucu kaynakları sadece sizin sunucunuz için
çalışacaktır.
Sunucu konfigürasyonu üzerinde istediğiniz
değişiklikleri yapabileceksiniz.
Web hosting hizmetlerinde bulunan kısıtlamalar ile
karşılaşmayacaksınız.
Birden fazla sunucu kiralayarak web siteniz ile ilgili
tüm bileşenleri ayırabilirsiniz. Örneğin; web siteniz
1 sunucuda çalışırken, veri tabanınızı (MySQL,
MsSQL vb.) farklı bir sunucuda çalıştırabilirsiniz.

Kiralık sunucuya geçmemeniz durumunda
tarafınıza oluşabilecek zararlar;

•

Web sitenize gelen kullanıcıların kullandığı kaynaklar
ile alacağınız sunucu özellikleri eşleşmezse yani
sunucu donanım yapısı düşük kalırsa web siteniz
hosting hizmetinden daha yavaş çalışacaktır.
• Sunucunuz artık sizin kontrolünüzde olduğu için
gün içerisinde takip sağlamanız gerekecektir.
Bu da gün içerisinde belli bir zamanınızı kiralık
sunucunuza harcamanıza sebep olacaktır.
• Sunucu kullanımı konusunda bilgi sahibi değilseniz
sunucuda ya da web siteniz üzerinde oluşacak anlık
problemlerin çözümü için işlem yapamayacaksınız.
Bu durum web sitenizin ya da sunucunuzun uzun
süre kapalı kalmasına sebep olabilir.
Web sitenizi sunucuya taşımadan önce size
belirttiğim seçenekleri iyi analiz edip buna göre seçim
yapmanız sitenizin sağlığı bakımından doğru seçim
olacaktır. Web sitenizin yoğunluk durumuna göre ve
sunucu yönetimi bilginize göre web sitenizi herhangi
bir kiralık sunucuya taşıyabilir ve tüm kontrolü kendi
eliniz altında tutabilirsiniz.
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Bootstrap İle Responsive Çok Kolay!
Bootstrap 2011 Ağustos ayında temelleri Twitter
tarafından atılan ve günümüze kadar yaklaşık 600
geliştiricinin katkılarıyla geliştirilen mükemmel bir
HTML, CSS, JavaScript Framework’tür.
Özellikle mobile cihazların hayatımıza fazlasıyla
girdiği dönemlerde cep telefonu ve tabletler için özel
tasarımlar yapmaya başladık. Bu tasarımlara gerek
jQuery Mobile Framework ile gerekse bildiğimiz diğer
yöntemlerle hayat verdik.

projeler hariç tasarlanan birçok kurumsal, kişisel
siteler responsive tekniği ile geliştiriliyor. Responsive
hazırlanan bir tasarım, hem desktop hem tablet hem
de cep telefonlarında kusursuz bir kullanıcı deneyimi
sunar ve kullanıcının, özellikle cep telefonunda, zoom
yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Eğer Google Analytics kullanıyorsanız, mobile cihaz
kullanıcılarına bir süre responsive bir süre de fluid
tasarımlar sunarak sayfada kalma oranlarının nasıl
farklılaştığını  görebilirsiniz.

Fakat projelerin geliştirme ve revizyon aşamalarında
hem desktop tarafında hem mobile tarafında
düzenlemeler yapmak, hem tasarımcıyı hem de
geliştiriciyi çıldırtma noktasına geldiğinde, birileri çıktı
“alın size responsive” dedi ve herkes tarafından bir
anda kabul gördü.

Neden Bootstrap Kullanıyorum?
Bootstrap kendi içinde birçok form, button,
pagination, slider gibi elemanları barındırıyor olsa
da benim bootstrap kullanmamdaki temel amaç
mükemmel responsive grid sistemi.

Responsive Nedir?
Aslında responsive kavramı hayatımıza 2010
yılında girdi. Responsive’in kelime anlamı “duyarlı”.
Responsive tasarımlarda içerik, ekran boyutuna göre
yeniden şekillenir ve konumlanır. Günümüzde büyük

Hello Bootstrap
Bizim sektörde her şeyin başı “Hello World” dür.
Bootstrap’ı incelemek için http://getbootstrap.com/
adresine girip indirelim ve ilk Hello World’ümüzü
yazalım.
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Bootstrap’ı ilk indirdiğimizde dosya ve dizin yapısı
yukarıdaki gibidir. Css, fonts ve js olmak üzere 3 temel
klasörden oluşuyor. Font klasöründe bulunan font,
içinde 200 farklı iconu barındırıyor. Bootstrap font-face
tekniğini kullanarak bu birbirinden güzel 200 iconu web
sayfalarımızda kullanmamıza olanak sağlıyor.

İlk Kurulum
İndirdiğimiz zip dosyasını çıkarıp, ana dizine helloworld.html dosyamızı oluşturup, aşağıdaki yapıyı
kurarak bootstrap’ı projemize dahil edelim.
Demo : http://www.yunusbassahan.com/files/natro/
bootstrap/hello-world.html
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Bootstrap Paketi Neler İle Geliyor?
Bootstrap ile web üzerinde kullanabileceğiniz
tüm araç ve elementler ince ince düşünülmüş ve
tasarlanmış. Peki nedir bu araçlar?

Pagination – Hazır sayfalama modülü.
Alerts – 4 farklı renkte uyarı barları.
Ve yanda bahsettiğim araçlardan daha fazlası...

Basit Responsive Grid Kurgusu

Bir listesini çıkaralım:
• Form Elemanları - input, textarea, checkbox, radio
button vs.
• Button - 6 farklı renkte birbirinden sevimli buttonlar.
• Tables – Birbirinden güzel responsive birçok table.
• Images -   <img> etiketleri için kullanabileceğimiz
dahili css kodları.
• Font Icons – 200 farklı font icon.
• Dropdown – Açılır menüler.
• Tabs – Responsive tab yapıları.

Yazıyı tamamlamadan önce grid system ile bir örnek
yapmak istiyorum. Örneğimizde; tek satır üzerinde yan
yana 3 kutu olacak ve sayfamızı daralttığımız zaman
kutular yukarıdan aşağıya doğru tek sıra halinde
sıralanacak.Bu örnek için sayfamızın içine öncelikle
bir container, bunun içine ise bir row açıp response
edecek elemanlarımızı yerleştireceğiz.

Demo : http://www.yunusbassahan.com/files/natro/
bootstrap/responsive-ornek.html
Yukarıdaki örnekte dikkat etmemiz gereken en
önemli nokta col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 class’ı
ile başlayan satırlar. İsterseniz bu class’ları kısaca
açıklayalım.Bootstrap 12 sütundan oluşan dikey grid
yapısı ile gelir, buna göre kullandığımız class’ların
anlamları aşağıdaki gibidir:

olduğunda 12 grid’in 4’ünü kullan.
col-sm-12 : Ekran genişliğimiz small (küçük)
olduğunda 12 grid’in tamamını kullan.

•
•
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•
•

col-lg-4 : Ekran genişliğimiz large (büyük) olduğunda
12 grid’in 4’ünü kullan.
col-md-4 : Ekran genişliğimiz medium (orta)

Hemen bir responsive-ornek.html dosyası oluşturup
aşağıdaki kodu dosyamıza dahil edelim.

•

Büyük ekranda 12 grid’imiz olduğuna göre; 3 tane 4’lü
grid’i kullandığımızda toplam 12 grid’i   de doldurmuş
olduk.Hazırladığımız örneği tarayıcınızda açarak ekran
boyutunu büyütüp küçülttüğünüzde, kutularımızın
ekranın genişliğine göre yeniden konumlandığını
göreceksiniz. Bu yazıda hazırlanan örnekleri http://www.
yunusbassahan.com/files/natro/natro-bootstrap-ornekler.
zip adresinden indirebilirsiniz.

