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Natro Dergi Yayında
Müşterilerine, yenilikçi ve kaliteli çözümler
üreten Natro Türkiye Web Hosting sektöründe
bir ilki gerçekleştirerek Natro Dergi’yi hayata
geçirdi. Natro’dan haberler ve yenilikler
hakkında bilgi alabileceğiniz, şirket
yöneticileri ve alanında uzmanlar
ile yaptığımız röportajların
bulunduğu,
Natro ofis
fotoğraflarına ve personel
etkinliklerine yer verdiğimiz,
çeşitli bilgilendirici makaleler
okuyabileceğiniz Natro dergi ilk
sayısı ile yayında.
Natro Web Hosting, müşterilerine daha iyi
hizmet verebilmek için profesyonel ve çözüm
odaklı destek ekibi ile telefon, e-posta ve canlı
destek gibi 3 farklı kanaldan 7/24/365 destek
vermektedir. Ayrıca sosyal medya kanalları
ve bloğunda paylaşmış olduğu, sektörden
haberler, hosting makaleleri gibi zengin ve
faydalı içeriklerle müşterilerinin bilgi düzeyini
arttırmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede
Natro, müşterileri ve takipçileri ile iletişimini
güçlü tutarak onlara maksimum fayda sunmaya
çalışmaktadır.

şeffaf.İlk sayıda 32 sayfalık bir içerik ile
yayın hayatına başlayan Natro Dergi’de,
sektörde İK süreçlerini kendi içerisinde
yöneten Natro’nun, İnsan Kaynakları
Uzmanı Özlem SELANİK ile
yaptığımız söyleşide Natro’nun
İK süreçleri, çalışanları
için yürüttüğü eğitim ve
gelişim faaliyetleri ile ilgili
konuştuk.
Ayrıca Natro Dergi’nin
ilk sayısına özel sizler için
hazırladığımız sürpriz kampanya
ile ilgili bilgiyi dergimizde bulabilirsiniz.
Natro, sektörde ilklere imza atmaya
devam ederek müşteri memnuniyeti ve
hizmet kalitesini daha fazla arttırmak, yeni
çözümler, servisler ve hizmetler sunmak
amacıyla sürekli bir gelişim içerisinde
çalışmaya devam ediyor. Natro Dergi ile
ilgili her türlü görüş, öneri ve isteklerinizi
dergi@natro.com mail adresinden bizimle
paylaşabilirsiniz.

Dergi projesi ile birlikte farklı bir kanaldan
daha sizlere ulaşacak olan Natro, bu yeni
proje ile birlikte artık daha sosyal ve daha

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

AKILLI SORGULAMA
“Türkiye’de ilk ve tek olarak
Natro.com tarafından
sunulan ve alan adı
müşterileri tarafından
büyük ilgi gören “Yeni
Akıllı Alan Adı Sorgulama
Sistemi” size web projeniz
için en iyi alan adı
alternatiflerini sergileme
,satılık alan adlarını
keşfetme ve backorder
ile düşecek alan adlarını
kaydetme imkanı sunuyor. ”

Natro’dan Akıllı Alan Adı Sorgulama Sistemi
Bünyesinde
barındırdığı
350.000+’e yakın aktif alan
adı ile alan adı sektöründe
yenilikçi çözümler üreten
Natro Web Hosting, Yeni
Akıllı Alan Adı Sorgulama
Sistemi’ni
müşterilerinin
hizmetine sundu. Türkiye’de
ilk olarak Natro tarafından
sunulan hizmet sayesinde,
web projeniz için en ideal
alan adı alternatiflerini
görebilecek ve .com ve .net
alan adları için backorder
(önsipariş) yapabileceksiniz.
Yeni Akıllı Alan adı Sorgulama
Sistemi’nde, ikinci el domain
alımına da olanak sağlayan
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Natro; bu hizmeti, sektöründe
başarılı çalışmalara imza
atan, alanadlari.com aracılığı
ile sunuyor.

Akıllı Alan Adı Sorgulama
Nasıl Çalışır?

Sistem projeniz için ideal
olduğunu
düşündüğünüz
ve natro.com üzerinden
arattığınız alan adı başkası
tarafından alınmış olduğunda,
size o alan adı ile ilgili
uzantı ve anahtar kelime
bazında en iyi alternatifleri
sunar. Ayrıca ilgili alan adı,
alanadları.com
üzerinde,
alan adı sahibi tarafından

satılığa çıkarılmışsa, alan adı
hakkında sizi bilgilendirir ve
alan adını kaydedebilmeniz
için aracılık eder. Aratmış
olduğunuz “.com” ve “.net”
alan adlarının süresinin
bitim tarihi hakkında sizi
bilgilendiren sistem, bu
sayede backoder yapmanıza
ve alan adı mülkiyetinin
tarafınıza geçmesine olanak
tanır.
Yeni Alan Adı Sorgulama
Sistemini
görmek için
natro.com üzerinden alan
adı sorgulaması yapmanız
yeterlidir. Hemen deneyin!

HOSTING
TEKNOLOJİSİNE
MERAKLI VE
BU TEKNOLOJİYİ
YERİNDE
İNCELEMEK
İSTEYENLER İÇİN

HATIRA FOTOĞRAFI

Blogger’lar ile hatıra fotoğrafı
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ETKİNLİK TANITIMI

NATRO DA
TEKNOLO

Ziyaretçilerimize etkinlik tanıtılıyor

DATACENTER GEZİSİ

Datacenter gezimizden bir kare

“Datacenter ziyaretinde bulunarak
Natro.com şirket kültürünü yakında
tanımak, Datacenter teknolojimizi
görmek, Natro Web Hosting ürün
ve hizmetleri hakkında bilgileri
uzmanlardan dinlemek isteyen
Teknoloji Blog/Website temsilcileri
başvurularını Datacenter Ziyareti
adresinden yapabilirler.”

ATACENTER KAPILARINI
OJİ AŞIKLARINA AÇIYOR
Natro Web Hosting, Datacenter ve Hosting
teknolojisinin tanıtıldığı ve teknoloji
bloggerlarına özel olarak düzenlenen
“Datacenter Ziyareti Etkinliği”nin ikincisinin
yapılacağını duyurdu. Etkinlik tarihi
bloggerlardan gelecek başvurulara göre
belirlenecek.
İlki geçtiğimiz aylarda düzenlenen ve
teknoloji hakkında içerik üreten 10 farklı
siteden yaklaşık 15 blog yazarının katıldığı
etkinlik, teknoloji meraklısı blog yazarları
için son derece faydalı oldu. Türkiye’nin
en eski hosting datacenterlarından birini

görme şansı yakalayan bloggerlar, ilk
kez düzenlenen bu etkinlikte hosting ve
datacenter teknolojisi hakkındaki bilgileri
uzmanların ağzından dinlediler. Aralarında
sosyalmedyahaber.com , teknoseyir.com gibi
önemli sitelerden bloggerların katıldığı
etkinlik katılımcılardan tam not aldı.
Datacenter ziyaretinde bulunarak Natro.com
şirket kültürünü yakında tanımak, Natro Web
Hosting ürün ve hizmetleri hakkında bilgileri
uzmanlardan dinlemek isteyen Teknoloji
Blog/Website temsilcileri başvurularını
natro.com/datacenterziyaret adresinden
yapabilirler.
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Dijital IK döneminden sonra Dijital Eğitim
dönemine geçmenin zamanı geldi!

SÖYLEŞİ; ÖZLEM SELANİK
Özlem hanım bize biraz kendinizden
bahseder misiniz?

1983 İstanbul doğumluyum. Kocaeli
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi mezunuyum. Eğitimim
ardından bilişim sektöründe çeşitli kurs ve
seminerlere katılarak gelişimimi sürdürdüm.
2 yıldır Natro’da İnsan Kaynakları ve Eğitim
süreçlerini yönetiyorum.

Hosting sektörüne nasıl geçiş yaptınız,
geçiş yapmanızdaki sebepleri öğrenebilir
miyiz ?

Her şey ortaokul dönemimde bilişim
teknolojilerine ilgi duymam ile başladı.
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“Hosting sektöründe Türkiye’nin
lideri olan Natro, İK süreçlerini
İnsana saygı ve sürekli gelişim
konularını kendi bünyesi altında
bulunan İnsan kaynakları &
Eğitim bölümünden yürütüyor”
Üniversitede okurken web tasarım ve
yazılımla uğraşarak şekillendi.
Bir tasarım yaptığımda ortaya bir
ürün çıkarmak ve insanların beğenisine
sunmak çok hoşuma gitti ve bu sayede
hosting ile tanışarak geçiş yapma kararı
aldım.

Natro Türkiye’deki hosting firmaları
içinde insan kaynakları süreçlerini
kendi içerisinde yöneten nadir
firmalardan biri, bize biraz süreçlerin
yönetimi hakkında bilgi verir misiniz,
neler yapıyorsunuz?
Başarımızda en önemli faktör eğitim ve
gelişime verdiğimiz önemdir. Bu nedenle
İnsan Kaynakları departmanının yanına bir
de eğitimi ekledik. Tasarlanan tüm süreç
ve uygulamaları İK & Eğitim departmanı
kapsamında ele alıyoruz.

İK & Eğitim departmanının fonksiyonu,
şirketimize nitelikli insan gücünü
kazandırmak, çalışanların iş memnuniyeti ve
yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları
için gereken alt yapıyı oluşturmak, işin
gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinlikler
ile beraber kurum kültürümüzle uyumlu
ve mutlu çalışanlar yaratmaktır. İK
süreçlerinin temelinde insan odaklı bir

yaklaşım benimsenmiştir. Süreçlerin her
aşamasında çalışanlarımızın beklentileri ve
potansiyellerini performansa dönüştürecek
uygulamalar esas alınmaktadır.
Bu anlamda eğitim sürecimiz de,
gerçekleştirdiğimiz motivasyon yükseltici
aktivitelerle çalışanlarımızı iş yaşamının
stresinden uzaklaştırırken, tüm yönetim
seviyelerine yönelik yaptığımız pozitif
koçluk uygulamaları ile yönetsel tansiyonu
dengede tutmaya çalışıyoruz, diğer yandan
da teknik eğitimlerle gelişimlerini sürekli
kılıyoruz. Vazgeçilmez bir gerçek olan
müşteri memnuniyetinin sağlanmasındaki
en önemli faktörün çalışan memnuniyeti
olduğuna inanıyoruz. “Mutlu çalışanlar
mutlu müşteriler getirir” sözüyle şirket içi
ölçülebilir hedefler belirleyerek, her çalışanı
3 aylık ve yıllık periyotlarla elektronik
ortamda değerlendirilen scorecard’ı var. Ve
bu başarının paraya çevrilmesi sağlanıyor.
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Bu koşulların yanında 6 ayda bir çalışan
memnuniyeti anketlerinin yapılması, yanlış
giden herşeyin tüm şeffaflığı ile açığa
çıkarılması ve iyileştirmeler yapılması
çalışan memnuniyetini sağlayan diğer
koşullar. Tercih edilen firma olmamızda
önemli diğer faktörler de başarı karneleri
ile birlikte performans değerlendirmeleri
ve kendi içimizde gerçekleştirdiğimiz
kariyer imkanlarıdır. Biz bir yandan
deneyimli arkadaşlarımızı bünyemize
dahil ederken diğer yandan da yeni mezun
arkadaşlarımızla çalışıyoruz.
Natro akademide uyguladığımız teorik
eğitimler ile operasyon içerisinde uygulama
imkanı bularak pekiştiriliyor ve hosting
dünyasına hızlı ve tecrübeli bir şekilde giriş
yapma fırsatı tanıyoruz.İnsan Kaynakları
& Eğitim bölümünün faaliyetlerini; işe
alma, eğitim ve geliştirme, performans
değerlendirme, kariyer yönetimi, iş
güvenliği, sosyal sorumluluk ana başlıkları
altında toplayabiliriz.

Natro Hosting bünyesinde kurduğunuz
Natro Akademi’den söz etmek isteriz.
Natro Akademi ile hedefleriniz nelerdir?
Bilgi toplumu olarak adlandırılan
günümüzde konumu ve işi ne olursa
olsun tüm kişilerin eğitim ve gelişmeye
ihtiyaçları vardır. Eğitim bir yatırımdır. Bu
yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak
eğitim ihtiyacının doğru belirlenmesi ve
doğru eğitim programları ile olur.
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Natro çalışanının sürekli eğitim ve
gelişiminin, hizmet kalitesi ve devamlılığını
sağladığına inanıyoruz.Hangi pozisyonda
çalışırsa çalışsın Natro’ya katılan kişi
eğitimleri için, kişisel ve kurumsal
ihtiyaçlarını karşılayan yapılandırılmış
bir yaklaşımla karşılaşır. Eğitim ve
gelişime verdiğimiz önem, başarımızda
en önemli faktördür. Gelişim ve değişimin
sonsuz olması prensibi ile süreçlerimizi
şekillendiriyoruz. Şirketimizin gelişim
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 2012
yılında Natro Akademi’yi kurduk. Akademi
kapsamında müşterilerimize en iyi
hizmeti sunabilmek ve kişisel yetkinliği
geliştirmeye yönelik teknik eğitimler
verirken diğer yandan kişisel gelişim çağrı
merkezi dinamik eğitimlerini yürütüyoruz.
Bunun yanında fikirlerin tartışıldığı,
taleplerin toplandığı beyin fırtınası saatleri
ve re jenerasyon eğitimleri de tasarlayarak
yıl içerisinde tüm çalışan arkadaşlarımızla
birlikte hareket etmeyi hedefliyoruz.

Natro’da Dijital IK döneminden sonra
Dijital Eğitim dönemine geçmenin
zamanının geldiğini dile getiren Selanik:

Artık bulut üzerinden çalışan,
mekandan ve zamandan bağımsız olarak
ulaşılan, bilgi depolama ve kişiye özel
e-öğrenme sistemine geçiş sürecini
tasarlıyoruz. Bu aşamada amacımız, tüm
eğitim faaliyetlerimizin duyurularını
yapabileceğimiz, belli başlı departmanlara
online sınıf imkanı tanıyacağımız bir sistem
tasarlıyoruz.

Natro Akademi’de gerçekleştirdiğiniz
eğitim faaliyetlerinden bahseder
misiniz?
Natro Hosting ailesi ile yeni tanışan, işe
yeni başlayan her çalışanımız öncelikle
4 gün boyunca natro oryantasyonu
ile başlayan; teknik – ürün ve hizmet
eğitimlerine tabi tutulmaktadır. Şirkete yeni
başlayan çalışma arkadaşlarımızın şirket
kültürümüze uyum sağlaması, öncelikli
konularımızdandır.

Bu nedenle, İnsan Kaynakları olarak her
çalışanımızla bir araya gelerekişe uyumlarını
değerlendirmekte ve gelişim olarak açık
konular var ise çözüme kavuşturulmaktadır.
Tüm eğitim programlarımız için ;
(www.natro.com/ik/NatroAkademi.asp)
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Özellikle Türkiye’de
hosting
sektörünün çalışanları genelde erkek
ağırlıklıdır, hosting sektöründe kadın

yönetici olarak çalışmak nasıl bir duygu,
zorlukları var mıdır ?

Genel olarak iş hayatım boyunca kadın
olarak çalışmanın bir zorluğunu görmedim.
Önemli olan ayrım yapmadan insana değer
vermek ve şirket iç süreçlerini birçok yönlü
düşünerek, programlayıp hayata geçirmek.
Her türlü zorluğu avantaja çevirmek bizim
elimizde.

Hosting sektöründe çalışacak ya da
çalışmakta olan bayan arkadaşlarımıza
ne söylemek istersiniz?

Hosting sektöründe yada diğer
sektörlerde başarılı olmanın yolu, ilk olarak
yapılan işin severek yapılması, beraberinde
özveri ve iş takibi olduğuna inanıyorum.
Günümüzde bilgiye kolay ulaşmanın
getirdiği avantajları fark edip başarılı
olmak, kaliteyi arttırmak ve sürdürmek
gerekiyor. Kadın – Erkek farketmez, insan
olarak donanımlı olmayı seçmek gerekiyor.
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İK & Eğitim departmanı
tarafından, personellerin
çeşitli ilgi alanları ve
istekleri
neticesinde
düzenlenen çeşitli sosyal
etkinliklerde , mesai saatleri
dışında da eğlenceli vakit
geçiriyor ve kendimizi
daha fazla bu kurumun bir
parçası hissediyoruz.

Natro Magazin

Natro şirket içi sosyal aktiviteler, fotoğraflar ve çeşitli
organizasyonlar hakkında içerikler sunan sosyal sayfalar

Natro’da Yaşam

			

“Natro Hosting Muhasebe Müdürü
Ahmet ÇALIŞKAN, bizi kırmayarak
Natro Dergi objektiflerine poz verdi”

Ekip olarak güzel vakit geçirdiğimiz,
Geleneksel Natro Pikniği’nden kareler

NATRO & SADECE HOSTİNG
DOSTLUK MAÇI
Geçtiğimiz ay Natro Web Hosting
ve Sadece Hosting arasında
düzenlenen dostluk maçında iki
şirket takımları karşı karşıya geldi.
Kıran kırana geçen karşılaşmada
eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal aktivitelere önem veren
şirketler, düzenlenen bu müsabaka
ile personelin iş dışında da güzel
vakit geçirmesini sağlayarak başarılı
bir sosyal aktiviteye imza atmış oldu.
7-7 devam eden karşılaşmada
destek ekibinden Alper’in son dakika
golü ile, Natro Hosting maçtan 8-7
galip ayrıldı.Maçın asıl kazananı ise
dostluk oldu.

14

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipiscing elit. Donec
commodo condimentum mauris eu vehicula.

Natro Dergi Hazırlık Çalışmaları
“
PAZARLAMA
DEPARTMANI
NATRO DERGİ
PROJESİNİN
İLK SAYISI İÇİN
ÇALIŞMA
YAPARKEN
OBJEKTİFİMİZE
TAKILDI
“

Web Hosting sektöründe bir
ilke imza atarak dergi projesini
hayata geçiren Natro, şirketten
haberler, yenilikler, bilgilendirici
makaleler, röportajlar ve şirket
içi sosyal aktiviteler hakkında
içerikler sunan magazin sayfaları
ile kullanıcıları ve takipçileri için
Natro Dergi’yi hazırladı.Natro

Dergi’nin hazırlık aşamasında
yapılan çalışmalar esnasında;
Natro Pazarlama Yöneticisi
Burkay YAPAĞCIOĞLU, Natro İş
Geliştirme Yöneticisi Emin DOĞU
ve Natro Sosyal Medya Uzmanı
Selçuk KARA projeye son halini
vermek üzere çalışmalar yaparken
objektiflerimize takıldı.
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Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı
Twitter : /selcuk_kara_
selcuk@natro.com

Hosting Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Hosting, kelime anlamı
olarak barındırma anlamına
gelir. Web hosting ise web
sayfalarının, yüksek internet
hızına sahip olan ve sürekli
çalışan
bilgisayarlarda
barınmasıdır. Bu bilgisayarlar,
kesintisiz ve hızlı hizmet
verebilmesi için yüksek
teknoloji
ile
üretilen
datacenterlarda barındırılırlar.

Peki hosting seçerken
nelere dikkat edeceğiz ?

Hosting seçerken dikkat
etmemiz gereken başlıklar
aşağıdaki gibidir;
• İşletim Sistemi
• Trafik
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•
•
•
•

Web Alanı
Veritabanı
Subdomain
E-mail

Hostinglerde
sistemi seçimi;

işletim

Hostingler, kullanacağınız
platformlara göre, Linux ve
Windows olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Bu iki hosting
platformundan birini seçerken
dikkat edeceğimiz en önemli
husus sitemizin yazılacağı
kodlama dilidir.Eğer web
siteniz .ASP ve .ASPX olarak
yazıldıysa Windows hosting
seçmelisiniz çünkü Linux
hostingler .ASP ve .ASPX’ i

desteklememektedir.
Web
siteniz PHP olarak yazıldıysa
Linux
hosting
seçmek
gerekmektedir. Ayrıca .HTML
uzantısını hem Windows
hem de Linux alt yapısı
desteklemektedir.

Hosting alanı nedir?

Hosting
seçimindeki
en önemli unsurlardan
birisi de hosting alanıdır.
Hosting alanı web sitenizde
kullanacağınız yazı, video
ve resimlerin saklanacağı
alanın genişliğidir. Web
sitesi oluşturulurken, sitenin
ihtiyacı olan alandan daha
fazlasını almak gereksizdir.

Örn: 5-6 sayfalık basit bir kurumsal web
sitesi için 2 GB’lık bir alan seçmek ekonomik
olarak verimli olmayacaktır. Bunun için sitenin
web alanında kaplayacağı alana daha uygun
bir web hosting seçmek gerekmektedir. İleriki
zamanlarda bu alan web sitesinin ihtiyaçlarını
karşılamamaya başladığında var olan hosting
paketinin disk alanını arttırarak sitenin
yayınına kesintisiz olarak devam edilebilir.

Hosting Paketlerinde Trafik;

Sitenize aynı anda girecek olan kullanıcı
sayısına bağlıdır. Site içeriğiniz ne kadar fazla
ise buna bağlı olarak site trafiğiniz de o kadar
artmaktadır. Yine bu seçimi yaparken sitenin
hedef kitlesi ve buna bağlı olarak çekeceği
aylık trafik tahmin edilmeli ve hosting seçimi
de buna göre yapılmalıdır. Eğer sitenizin
alacağı trafiğin altında destek veren bir
hosting seçerseniz, trafik kotanız dolduktan
sonra sitenize ulaşım engellenir ve bir dahaki
aya kadar kapalı kalabilir. Bu durumda da yine
yüksek trafik kotası olan bir hosting paketine
geçilebilir ve sitenin yayına devam etmesi
sağlanabilir.

Hostinglerde Veritabanı;

Birbirleri ile bağlantılı verilerin depolandığı
alandır. Site her açıldığında içerik bu veri
tabanından kolayca çekilir ve bu şekilde
hem zaman kaybı önlenir hem de verilerin
düzenli bir şekilde oluşturulması sağlanır.
Hosting paketleri içerisinde yer alan veri
tabanı çeşitleri de MySQL ve MsSQL olarak
ikiye ayrılmaktadır. Veri tabanı seçiminizi
yaparken de yine web sitenizin yazılımına
göre seçmeniz gerekmektedir. Eğer PHP bir
sitede veritabanı oluşturulacaksa MySQL
veritabanı özelliği olan bir hosting seçmeniz

gerekmektedir. Sitenizin yazılımı .ASP ve .ASPX
ise hosting seçimi MsSQL özelliği olan bir
hostingden yana olmalıdır.MySQL veri tabanı
çok hızlı, güvenilir ve MsSQL veritabanına göre
kullanımı kolaydır. Apache ve PHP ile olan
uyumu nedeni ile PHP tarafında en çok tercih
edilen ve yaygın olan veritabanı seçeneğidir.
MsSQL veri tabanı MySQL veritabanının aksine
ücretli bir veritabanıdır. MySQL veritabanına
göre güvenlik, tasarım ve içerik yönetimi
boyutunda daha ileri düzeyde işlevler sunması
nedeni ile genel olarak kurumsal yapılara ve
e-ticaret sistemlerine hitap etmektedir.

Subdomain;

Sitenin ana domainin altında oluşturulacak
olan
domainlerdir(subdomain.anadomain.
com). Subdomain sayısını web projenizin
kapsamına göre seçmeniz gerekebilir. Web
sitenizin altına “blog.anadomain.com” gibi
farklı projeler de yapacaksanız, alacağınız
hosting paketindeki subdomain sayısı da bu
bağlamda yeterli olacak şekilde seçilmelidir.

Hostinglerde E-mail;

E-mail kullanımı pek çok web sitesi
kullanıcısı için önemli bir husustur. Alınacak
olan hosting paketlerinde kaç adet mail adresi
açılabilir buna dikkat edilmelidir. Hosting
web siteleri için temel nitelikte bir sistemdir.
Sağlam temellerle oluşturulmamış web siteleri
ileride sizi, yukarıda bahsettiğim sıkıntılarla
karşılaştırır ve hem işinizi olumsuz etkiler
hem de daha sonradan ortaya çıkan gereksiz
harcamalara sebep olur. Bu nedenle yapılacak
olan web sitesi; yazılımından, içeriğine, hedef
kitlesine ve potansiyeline göre çok iyi analiz
edilmeli ve oluşturulacak olan yapı tüm bu
unsurlar düşünülerek inşa edilmelidir.
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Burkay YAPAĞCIOĞLU
Natro Web Hosting
Pazarlama Yöneticisi
Twitter : /burkay90
burkay@natro.com

Backorder : O Domaini İstiyorum!
İyi planlanmış ve heyecan
duyduğumuz bir web projesi
, proje için ayrılan bütçe,
projenin idari ve teknik
kısımlarını yönetmek üzere
güzel organize edilmiş bir
ekip ve tabii ki de , bu güzel
proje için düşündüğümüz
güzel bir domain…

Yola çıkmak için hazırız!
Başarılı internet projelerine
atılmadan önce ; akılda kalıcı,
kısa, projemizin anahtar
kelimesinin içinde geçtiği
bir domain, projemizin
dinamosu olabilir. Türkiye’nin
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ilk internet girişimcilerinden,
Uzman TV,İstanbul.net gibi
değerli projelere imza atan
Ersan Özer: ‘ İyi bir domain
projesi olmadan ,internet
projesi yapılamaz ‘ diyerek
konunun önemine dikkat
çekiyor. “Peki ama projem
için düşündüğüm domain
çoktan alınmış , bu proje için
mutlaka o domain’i istiyorum
,ne
yapabilirim?” diye
sorduğunuzu duyar gibiyim.

BackOrder : O Domain’i
İstiyorum !
Her

gün

400.000’e

yakın
domain , sahibi
(registrant) tarafından süresi
geldiği halde yenilemesi
unutulduğundan, domain
sahibi tarafından bilerek
yenilenmediğinden siliniyor
ve tekrar genel kayda açılıyor.
Üstelik bu domainlerin
büyük bir kısmı .com ve .net
gibi en çok tercih edilen
domain
uzantılarından
oluşuyor. İçlerinde sizlerin
web projesine uygun , jenerik
diye tabir edilen domain
uzantıları da bulunuyor
olabilir.

Peki ama bu süresi
dolan ve yenilenmeyen
domainleri elde etmek için
ne yapmam gerekiyor?

Öncelikle domain yaşam
periyodunu çok iyi bilmeniz
gereklidir. Bu konu ile ilgili
bloğumuzdaki
yazımıza
mutlaka göz atınız. Domain
yaşam periyodunu bilen
bir domain avcısı, avının
ormana ne zaman geleceğini
bilen bir avcı gibi ,doğru
yerde konumlanıp, doğru
silahları kullanarak avını ele
geçirebilir.

BackOrder
dünyasına
Hoşgeldiniz !

Web
projeniz
için
kaydetmek istediğiniz fakat
daha önceden kaydedilen bir
domaini tekrar elde etmeniz
mümkün. Bu konu ile ilgili
kavramımız: BackOrder

Back Order Nedir?

Bu kavramı basitçe, daha
önceden başkası tarafından
kaydedilen bir domainin
mülkiyetini ele geçirmek
için
domain
üzerine
yapılan rezervasyon gibi
düşünebiliriz. Bu sayede
süresi dolan domaini, genel
kayda açılmadan önce elde
etme şansımız olabilir.
Domainin süresi dolduktan
sonraki aşamalar sırasıyla ,

Otomatik Yenileme Periyodu,
Askıda Periyodu ve Silinme
Periyodudur. Domain sahibi
tarafından 45-30 günlük
sürelerde
yenilenmeyen
domainler 5 günlük silinme
periyoduna
girer.
Bu
periyoddan sonra domain
tekrar genel kayda açılır. İşte
back order hizmeti sayesinde
domain
genel
kayda
açılmadan önce , rezervasyon
yaptırarak o domaini elde
etme şansınız olabilir.

BackOrder
Garantili
olarak istediğim domaini
kaydetmemi sağlar mı ?

Hayır. Dünya üzerinde
binlerce kişi çeşitli domainler
için backorder sistemini
kullanmaktadır. Sizin istemiş
olduğunuz ve backorder
yapılan domain, başka bir
domain avcısı tarafından,
farklı bir firmadan ya da
sistem üzerinden backorder
yapılmış olabilir. Böyle
durumlarda bu hizmeti sunan
çeşitli firmaların , backorder
sisteminin yapısı, kalitesi
ve o domaini yakalamadaki
başarısı devreye girer. İlgili
domaini sizin için yakalayan
backorder firmasında, o
domain için başvuru yapan
başka kullanıcılar da varsa,
firmalar o domain için açık
arttırma yoluna gidebilir.Bu

açık arttırma sonunda en
yüksek teklifi veren, domaini
almaya hak kazanır.

BackOrder hizmeti Ücretli
midir ?

Backorder hizmeti sunan
firmalar elbette ki bu hizmet
karşılığında bir ücret talep
ederler. Dünya üzerinde bu
hizmeti sunan çeşitli firmalar
,yaklaşık olarak 30-50$ arası
bu hizmeti almaktadırlar.

BackOrder ile domaini
elde edemezsem param
iade edilir mi ?

BackOrder
hizmetini
veren firmaya değişmekle
birlikte ,genel olarak firmalar
başarısız backorderlar ile
ilgili ücret iadesi ya da
başka bir domain için bu
hakkınızı kullanma imkanı
veriyor. Şimdi size backorder
ile ilgili güzel bir haberimiz
var. Türkiye’de barındırdığı
350.000 e yakın domain ile
domain sektörünün önemli
oyuncularından olan Natro,
“Natro Backorder “hizmetini
sizlerin kullanımına sundu.
Türkiye’de yüksek fiyatlarla
sunulan backorder hizmetini ,
çok uygun fiyatlarla sunmaya
başlayan Natro bacorder
hizmeti için www.natro.com
üzerinden alan adı sorgusu
yapabilirsiniz.
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Kerem EMİRHAN
Natro Web Hosting
Sunucu Destek Uzmanı
Twitter : /kemirhan88
kerem@natro.com

Sunucu Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bilindiği gibi kiralık sunucu
hizmetlerinde sunucunun
iç yönetim ve kullanımı
sunucuyu alan kişiye aittir.
Sunucunun işletim sistemi
ve içerisinde bir yönetim
paneli
kullanıyorsanız
,bu panel kurulup size
teslim edildikten sonra
bazı yapılandırma ayarları
çıkmaktadır. Bu yazımda da
en çok karşılaşılan sunucu
problemleri
konusunda
bilgiler
vereceğim.
Sunucunuzun ilk teslim
edildiğinde yapılandırmasını
düzgün yapmanız durumunda
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yaşayacağınız problemleri
minimuma düşürebilirsiniz.

1 - Network Problemleri

Kiralık
sunucu
hizmetlerinde
normal
şartlarda tüm firmalar
sunucunun network hattını
düzgün
ve
internete
çıkacak şekilde yapılandırıp
müşterilerine teslim eder.
Bu yapılandırmayı bozup
mevcut IP, netmask ve ağ
geçidi üzerinde yanlış ya
da hatalı işlemler yapmanız
durumunda
sunucunuz
internete
çıkmayacaktır.

İkinci bir hata ise sunucunun
internete çıkış yapması için
DNS IP adresleri tanımlanır.
Kullanacağınız DNS serverlar
sunucunuzun internete çıkış
yapması için önemli bir unsur
olduğundan dolayı doğru
DNS Server seçmenizde
büyük fayda olacaktır.
Tercihlerinizi size sunucu
teslim
edilirken
DNS
serverlardan kullanabilirsiniz
ya da ekstra olarak
Google, Yandex gibi büyük
firmaların DNS serverlarını
kullanabilirsiniz.

2 - Nameserver Yapılandırması

Sunucunuz üzerinde yayınladığınız web
sitenizin dış kullanıcılar tarafından erişim
sağlayabilmesi için nameserverlarınızı
eksiksiz yapılandırmanız gerekmektedir.
Eksik yapılandırma yapmanız durumunda
bazı DNS serverlar sunucunuza erişirken
bazıları erişim sağlayamayacak ve dünyanın
bazı lokasyonlarından web sitenize erişim
sağlanamayacaktır.Örnek vermek gerekirse
alan adınızın localhost.com olduğunu
varsayalım. Sunucunuz üzerinde localhost.
com alan adınıza host açtıktan sonra
DNS servera erişerek bu alan adınıza
ait nameserver kayıtlarının doğru olup
olmadığını test etmeniz gerekmektedir.
DNS serverda nameserver kaydı olarak
ns1. Localhost.com ve ns2. Localhost.com
olarak nameserverlarınızın kaydı olması
gerekmektedir. Bu kayıtlar haricinde ns1
ve ns2 olarak Host (A) kaydı eklemeniz
gerekmektedir. Bu sayede DNS kayıtlarınız
eksiksiz olacaktır. Web sitenizin erişeceği
IP adresini de DNS servera doğru girmeniz

durumunda web siteniz stabil bir şekilde
dünyanın her noktasından erişilecek duruma
gelecektir.

3 - Mailserver Yapılandırması

Mailserver sunucu kullanımının 3. Parti
yazılımlar ile mail gönderebilecek duruma
getirilmesidir. Dünya üzerinde bu işlevi
sağlayan bir çok program bulunmaktadır.
Örnek vermek gerekirse; MailEnable,
Hmail, İceWarp, Kerio, Exim vb. gibi birçok
mail server firması bulunmaktadır.Mail
serverınızı düzgün yapılandırmamanız
durumunda e-mail gönderimleriniz istenen
kullanıcıya ulaşmayacaktır, sunucunuzdan
sizin haricinizde 3. Şahıslar tarafından
spam gönderimi yapılacaktır, e-mailleriniz
kullandığınız Outlook vb. programlarda şifre
sorma gibi birçok hata ile karşılaşabilirsiniz.
Bu yazımızda yaşanılan problemleri
genel olarak bilgisini vermiş bulunuyorum.
İlerleyen zamanlarda yaşanılan problemler
ve çözüm önerilerinin resimli açıklamaları
ile detaylı bilgi aktarımında bulunacağım.
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NATRO DATACENTER
Natro
Data
Center,
İstanbul’un
merkezi
olarak
kabul
edilen
Şişli ilçesinde faaliyet
vermektedir. Veri merkezinin
bulunduğu binanın yapı
türü betonarmedir ve Afet
bölgelerinde
yapılacak
yapılar
hakkındaki
yönetmeliğe uygun inşa
edilmiştir.Yapılan
testler
sonucunda taşıma kapasitesi
minimum
500
kg/m2
şeklinde
belirlenmiştir.
Tier 2+ standartlarında
Datacenter,
İstanbul’un
merkezi olarak kabul edilen
Şişli ilçesinde faaliyet
vermektedir. 400 M2 Natro
Datacenter alanına sahip
natro.com ; 100 kabin-2000+
sunucu
kapasitesi
ile
çalışmaktadır. Omurgasının
internet erişimini Türk
Telekom, Borusan Telekom
Metro Ethernet şebekeleri
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ve
Seabone
Yurtdışı
Operatörleri
üzerinden
sağlayan
Natro
Web
Hosting’in Türk Telekom
Gayrettepe ile Mecidiyeköy
Data Merkezi arasında 10
Gbit/sec kapasiteli fiber optik
bağlantısı bulunmaktadır.
Veri
merkezinin
bir
bölümü ortam soğutma
modelinde çalışacak şekilde
yapılandırılmıştır. Bir diğer
bölüm ise sıcak-soğuk
koridor modeline sadık
kalınarak dizayn edilmiştir.
Her iki bölümde de 300mm
yükseltilmiş döşeme ile
kabinlerin
zeminden
yükseltilmesi
yapılmıştır.
Kablolama
yükseltilmiş
döşeme altından tavalarla,
iklimlendirme
sisteminin
performansını etkilemeyecek
şekilde yapılandırılmıştır.
Kabinler ve raflar deprem
riskine karşılık sabitlenmiştir.

Ömer AKGÜN
Seo Uzmanı
Twitter :
/omerakgun34

Domain (Alan Adı) ve SEO İlişkisi
Domain – SEO arasındaki
ilişkiyi kendi tecrübelerimden
ve
ölçümlemelerimden
yola çıkarak birkaç soru ile
açıklamaya çalışacağım.
Burada yer alan sorular
bana Domain – SEO ilişkisi
ile ilgili en sık sorulan
soruları kapsamaktadır.
Bu zamana kadar dijital
pazarlama
stratejileri
içerisinde önemli bir yeri
olan SEO ile Domain
seçimi arasındaki bağlantı
konusunda başta blog ve
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forum siteleri olmak üzere
farklı birçok platformda
doğru ya da yanlış bilgi
paylaşımları yapıldı.
Kimileri domain seçiminin
SEO açısından çok kritik
olduğunu iletirken, kimileri
ise bunun çok da bir önemi
olmadığını, önemli olanın
içeriğin ve projenin olduğunu
savundu.
Aslında her ikisi içinde
%100 yanlış diyemeyiz.
Eğer kalitesiz bir içeriğiniz
var ise en güzel domain

ile dahi görünürlüğünüzü
arttıramazsınız ama iyi
bir domain seçimi ile
birlikte düzgün bir içerik
yapısı oluşturursanız SEO
başarısı hem daha kısa süre
içerisinde elde edilebilir hem
de arama motorlarındaki
görünürlüğünüz çok daha
fazla artabilir.

SEO için nasıl bir domain
alınmalı?

SEO amaçlı domain
alınırken dikkat edilmesi
gereken noktaları aşağıda
maddeler halinde belirttim.

• Domain içerisinde site ana konusunun
geçmesi fayda sağlar. (Örnek: kitapyurdu.
com)
• Domain kaydı yapılmadan önce
ilgili domainin daha önceden kullanılıp
kullanılmadığının kontrolünün yapılması
gerekir. Eğer kayıt edeceğiniz domain sizin
düşündüğünüzden çok daha farklı bir amaçla
kullanılmışsa tercih edilmemesi gerekir.
• Domainlerin kısa ve akılda kalıcı
olması öncelikler listesinde en başta gelir.
Satın alacağınız domainin maksimum 2
kelimeden oluşması SEO açısından faydalıdır.
• Domain kaydı yapılırken alınacak
domain daha önceden kullanılmışsa,
backlinklerinin kontrol edilmesinde yarar
vardır. Domaine alakasız, kötü backlinkler
sağlanmışsa bunları Google’a bildirmek ayrı
bir iş yükü gerektirebilir. Bu tür domainlerinde
tercih edilmemesi gerekir.
• Uzun yıllar boyunca sizinle aynı amaç
üzerine kullanılmış, çok iyi backlinkleri
olan domainleri sahiplerinden satın alıp
projelendirmek avantajlıdır. Burada iyi bir
analiz yapılması gerekir. Eğer bu konuda
yeterli bilgiye sahip değilseniz bu tür bir
domain almanız yerine yeni bir domainle
başlamalısınız.
• .COM uzantılı domainler kullanmak
ilk tercih olmalıdır. Farklı bir uzantı tercih
ettiğinizde kullanıcıların yanlış yazım
nedeniyle sizin siteniz yerine farklı bir siteye
yönelmeleri söz konusu olabilir. Ayrıca .COM
uzantılı domainler çok daha akılda kalıcı
olmaktadır.
• Hedef kitlesi sadece Türk kullanıcılar
olan projelerde COM.TR uzantılı domainleri
öneriyorum. Çünkü .COM.TR uzantılı

domainler Google gibi büyük arama
motorlarında rakiplerinize göre daha iyi
konumda görünmenize etki etmektedir.

Domain uzantısının SEO için etkisi var
mı?

Doğrudan bir etkisinin olduğunu
söyleyemeyiz fakat dolaylı olarak küçükte olsa
bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Örnekle
açıklamak gerekirse eğer; benimalanadim.tk
isimli bir domaininiz olduğunu varsayalım.
Bu siteyi ziyaret eden bir kullanıcı yeniden
girmek istediğinde uzantıyı unutup
benimalanadim.com şeklinde yazabilir. Eğer
siz domaini en baştan .COM olarak seçmiş
olsaydınız kullanıcı doğru adrese gidecek ve
SEO açısından oldukça önemli olan ziyaretçi
sadakati gerçekleşmiş olacaktı.

EMD algoritmasından etkilenmemek
için ne yapmak gerekir?
EMD (Exact Match Domain) algoritması
anahtar kelime ile tam eşleşen domainler
üzerine kurulmuş spam içerikli siteleri
etkilemektedir.
Bu
algoritmadan
etkilenmemek için yapılması gereken
düzgün, güncel ve farklı içeriği olan web
siteler oluşturmaktır.

Google Türkiye için .COM.TR mi yoksa.
GEN.TR uzantılı domainler mi SEO ‘da
daha avantajlı?
Buna .TR uzantılı domainler daha
avantajlıdır demek daha doğru olur ama
.COM.TR daha fazla bilinen bir uzantı olması
dolayısıyla tercih sebebi olmalıdır. SEO
açısından COM.TR ve GEN.TR arasında pek
bir fark olduğunu söyleyemeyiz.
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İlknur MERT
7 yıldır neden Natro’da
çalışıyorsun diye sordular.
Bende, aile ile geçirilen zaman farkedilmeden geçer
dedim. Gerek yöneticilerim,
gerekse iş arkadaşlarım artık benim bir
ailem gibiler. Böyle bir aile ortamında
büyüdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum.

Burcu ŞENTÜRK

NEDEN
NATRO?

Natro hosting’de çalışmaya
başlayalı henüz 2-3 ay kadar
olmasına rağmen, samimi
çalışma ortamını çok sevdim ve hızlı benimsedim.
Çalışma koşullarımız son derece güzel ve iş
arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde saygı ve
sevgi her zaman birinci planda. Ayrıca personel motivasyonu için yapılan çalışmalar
da bizi daha da motive ediyor. Muhasebe
ve Finans departmanında uzun süredir
bu kurumda çalışan arkadaşlarımın tecrübelerinden faydalanmak da keyif verici.

Muhammet ÖZBEY
Natro Web Hosting
çalışanlarına,
“Neden
Natro?“diye sorduk, gelen
samimi yanıtları sizler için
derledik.

30

Hosting sektörde öncü olması
sebebiyle Natro’dan uzun
süredir haberdardım. İnternet
dünyasında Natro’nun önemli
bir yerinin olduğunu bir nevi
yerinde gözlemleme fırsatı bulmuş oldum. Bu da çalışmış olduğum firmaya daha
da fazla saygı duymama etken olmaktadır.
İşte bu yüzden böyle bir ailenin parçası
olmaktan ötürü mutluluk duyuyorum.

Aysun AK
10 yıldır çalıştığım işyerim.
Hayatımın
en
değerli
zamanlarını geçirdiğim, her
anıma şahitlik eden yer.
Her köşesini ezbere bildiğim,
evimden bir parça gibi artık.İnsanın ailesinden,
sevdiklerinden çok, iş yerinde vakit geçirdiğini
ve iş yerindeki huzurun, istikrarın tüm aile
ve sosyal hayatına etki ettiğini düşünürsek,
Natro
benim
ikinci
yuvam.

Zülfücan KAYAALP
İş dünyasının zor ve rekabetçi ortamında, insanları
hevesle çalıştırabilen ve
esnek çalışma ortamında
çalışanların yaratıcılıklarını
Natro’da üniversite öğrencisi iken uzaktan destek ekibinde çalışma şansı buldum.
Müşterisini her zaman el üstünde tutan Natro,
personeline de aynı özeni gösteriyor ve sunmuş
olduğu olanaklar ve anlayışlı yönetim anlayışı
ile güven veriyor. İşte bu yüzden Natro’dayım

Fatma ARSLAN
İşverenlerin çalışan haklarını
sonuna kadar koruduğu
ve çalışanları ile
ilgili
sıkıntıları hassasiyetle dinleyip problemlere çözüm
ürettiği bir şirket kültürü, huzurlu ve keyifli bir iş ortamını da beraberinde getiriyor.
Çalışan
olarak
önemli
olan
da
bu bence, işe bu yüzden Natro’da
çalışmaktan
mutluluk
duyuyorum.
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