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Dijital’e Kış Geldi

IAB Türkiye’nin
yayınladığı,
Ağustos ve Ekim
2014 tarih aralığını
kapsayan “İnternet
Ölçümleme
Araştırması”
verilerine göre,
kışın gelmesiyle
birlikte Eğitim ve
E-Ticaret sitelerinin
ziyaret oranında
artış olduğu dikkat
çekiyor.

Dijitale kış geldi isimli raporu
incelediğimizde dikkatimizi çeken
rakamlar şu şekilde;
Ağustos ayında 2.2 milyon tekil ziyaret alan
ve 18.9 milyon sayfa gösterimi yapan eğitim
siteleri, Ekim ayında, 3.4 milyon tekil kullanıcı
tarafından ziyaret edilerek 40.8 milyon sayfa
gösterimi yapılmış. Böylece tekil kullanıcı
oranında %52, sayfa gösteriminde ise %116
artış yaşanmış oldu. Aynı şekilde online alışveriş
sitelerini değerlendirdiğimizde ise, Ağustos
ayında 11.3 milyon gerçek kullanıcı tarafından
ziyaret edilen alışveriş siteleri 11.7 milyon
sayfa gösterimi yapmış. Bu ziyaretçiler Ağustos
ayında 695.1 milyon sayfa gösterimi yaparken
Ekim ayında ise 875.3 milyon sayfa gösterimi
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gerçekleştirmişler. Bu kategoride de tekil
kullanıcı oranında %4, sayfa gösterim sayısında
ise %26 artış olduğu gözleniyor.Yaş gruplarına
göre eğitim sitelerindeki kullanıcı sayısı ve sayfa
gösterim oranlarını inceleyecek olursak;
Tekil kullanıcılarda grafik şu şekilde;
•
12-17 Yaş : %28
•
18-34 : %41
•
35-44 Yaş : %17
•
45+ Yaş : %14
Sayfa gösterim sayısı dağılımı ise şu şekilde;
•
12-17 Yaş : %36
•
18-34 : %38
•
35-44 Yaş : %21
•
45+ Yaş : %6

İnternet Ölçümleme Araştırması

Şeklinde görülüyorken, kişi başı ortalama sayfa
gösterim sayısı ise;
•
12-17 Yaş : %28
•
18-34 : %21
•
35-44 Yaş : %14
•
45+ Yaş : %9
şeklinde dikkat çekiyor. Bu rakamlardan ise 12-17 yaş
aralığındaki kitlenin eğitim sitelerinde çok daha fazla
sayfa ziyaret ettiği ve buna ortalama olarak daha fazla
zaman geçirdiği sonucunu çıkartıyoruz.
E-ticaret siteleri tarafında da raporu değerlendirecek
olursak, online alışverişin en fazla 18-34 yaş grubu
arasındaki kitle tarafından tercih edildiğini görüyoruz.
Yaş gruplarına göre eğitim sitelerindeki kullanıcı sayısı
ve sayfa gösterim oranlarını inceleyecek olursak;

Tekil kullanıcılarda grafik şu şekilde;
•
12-17 Yaş : %18
•
18-34 : %49
•
35-44 Yaş : %19
•
45+ Yaş : %14
Sayfa gösterim sayısı dağılımı ise;
•
12-17 Yaş : %8
•
18-34 : %58
•
35-44 Yaş : %17
•
45+ Yaş : %17
olarak dikkat çekiyor.
E-ticaret sitelerini ziyaret eden bireylerin %62’sinin
erkek, %38’inin ise kadın olduğu, erkeklerin ortalama
site kalma süresinin 45 dakika, kadınların ise 1 saat
olduğunu gözlemliyoruz.
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E-ticaret Sektörü, 2014’te Saldırıların Hedefi Oldu!
Kaspersky Lab’ın 27 ülkeden
toplam 3.900 BT çalışanı ile
gerçekleştirdiği ankete göre
e-ticaret/çevrimiçi perakendecilik
(%48) ve finansal hizmet
sektöründe (%41) faaliyet gösteren
şirketlerin neredeyse yarısı, 2014
yılı içerisinde hedefli saldırılar,
uygulama güvenlik açıkları ve diğer
çeşitli biçimlerde bilişim suçları
nedeniyle farklı türlerde finansal
bilgi kaybına uğradı. Söz konusu
ankete Türkiye’den katılanların
sayısı ise 100 olarak açıklandı.
Üstte bahsi geçen 2 iş sektörü
siber saldırılar konusunda
benzerliği paylaşıyor olsa da
güvenlik teknolojilerine karşı
tavırlarının birbirlerinden farklı
olduğu ortaya çıkıyor.E-ticaret
segmentinin sadece %53’ü
“dolandırıcılık önleme yazılımlarının
güncel olmasını sağlamak
için elinden gelenin en iyisini
yaptıklarını” belirtiyor ve bu oran,
dünya genel ortalamasının %10
altında. Çevrimiçi tüccarların bütün
iş modeli ödeme işlemlerini temel
alıyor olsa da, dolandırıcılık önleme
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yazılımlarına yatırım yapmaya karşı
bu umursamazlık bir güvenlik
vakasında iş kayıplarına yol açacak
gibi görünüyor.
Yapılan araştırmaya göre
finansal hizmetler segmenti,
finansal verilerin korunmasına
yönelik daha olumlu ve proaktif
bir yaklaşıma sahip. Bu finans
kurumlarının %64’ü “dolandırıcılık
önleme yazılımlarının güncel
olmasını sağlamak için ellerinden
gelenin en iyisini yaptıklarını”
söylüyor. Buna ek olarak, e-ticaret
segmentinin %46’sına karşılık
finansal hizmet sağlayıcılarının
%52’si finansal işlemlerin güvenliğini
sağlamak için yeni teknolojilerden
faydalanmak istediklerini belirtiyor.
Finansal hizmet kuruluşlarının
%88’i ve e-ticaret kuruluşlarının
%78’i tarafından alınan en yaygın
önlem “müşteri işlemleri için güvenli
bağlantılar sağlamak”. Finansal
hizmet sağlayıcıları e-ticaret’e göre
mobil cihazlar için uzman çözümler
sunmaya daha fazla odaklanmış
durumda (%75’e karşılık %56).
Genel olarak hem finansal hizmet

sağlayıcıları hem de e-ticaret/
çevrimiçi perakendeciler için
bir veri ihlalinin ardında en
nadir olarak alınan önlem ise
müşterilerine, birinci sınıf internet
güvenliği yazılımlarının ücretsiz
veya indirimli sürümlerinden
sağlamak. Her iki sektörün
de müşterilerinin sistemlerini
korumaya almaya yatırım yapmak
yerine kendi sistemlerinin
güvenliğine yatırım yapmaya daha
hevesli olduğu görülüyor.
Bir veri ihlalinin ardından uç
noktalar için uzman dolandırıcılık
koruması benimseme oranlarının
finansal hizmetlerde %71 ve
e-ticaret/çevrimiçi perakendeciler
için %62 kadar yüksek olmasına
karşılık, madalyonun diğer
yüzündeki rakamlar da oldukça
dikkate değer.
Bu rakamlar her iki sektörden
şirketlerin yaklaşık üçte birinin, veri
ihlali vakasının ardından finansal
verileri çalınmış olsa dahi halen bir
finansal güvenlik yazılımına yatırım
yapmamış olduğunu gösteriyor.

Siri
Cortana
Google Now
Her geçen gün kullanıcı sayısı artan mobil
teknolojiler beraberinde yan sektörler oluşturmaya
da devam ediyor. Hayatımızın hemen hemen her
alanında olan akıllı telefon ve tabletler çoğu zaman
mobil haldeyken birçok farklı işlemi yapmakta kolaylık
sağlıyor. Mobil teknolojilerin hızla akıllandığı bugünlerde
mobilin önemini anlamış büyük teknoloji firmaları mobil
ödeme ve alışveriş üzerine yeni buluşlar meydana
getiriyor. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz “Mobil Dijital
Asistanlar” dır.
Gartner tarafından yapılan yeni araştırmaya göre ;
Google Now, Siri ve Cortana gibi mobil dijital asistan
teknolojileri, yıllık olarak 2 milyar dolarlık mal alımı için
harcama yapabilecek kapasiteye ulaşacaklar. Gartner
, 2015 yılında internet kullanıcılarının dijital asistanlara
olan güveninin artacağını ve bir çok kullanıcının form
doldurma , market alışverişi için sipariş verme gibi
sıradan işlemleri ve bu işlemlere olan harcamaları
dijital asistanlara bırakacağını ön görüyor.

DİJİTAL ASİSTANLAR 2016 YA KADAR
2 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK!
2016 yılının sonuna
kadar ise basit işlemlerin
dışında, daha komplex
sayılabilecek alışveriş
hareketlerinin dijital
asistanlar tarafından
yapılabileceği ön
görülüyor.
Yılda 50$’lık harcama

ile mobil alışveriş yapan
programlara güvenen
mobil kullanıcıların
oranının %2.5 olması
bekleniyor.
Amerika’da mobil
ticaret gelirleri ,dijital
ticaret gelirlerinin
%22’sini oluşturmakta.

Dijital asistan modelli
bu yeni mobil satın alma
tekniği ile bu oranın 2017
yılında %50’lere ulaşması
bekleniyor. Gartner’da
Araştırma Direktörü
olarak çalışan Jennifer
Polk “ Bazı sektörler mobil
alışveriş ve ödemenin

önemini diğerlerinden
daha erken kavrayarak
rekabet avantajı elde
edecekler , sahip olduğu
müşteri portföyüne bağlı
olarak her endüstrinin
bu önemi kavramı
hızı birbirinden farklı
olacaktır.
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DAVOS’UN GÜNDEMİNE İNTERNET DAMGA

Geçtiğimiz ay Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu günd
net vardı ve sektör yöneticileri ile politikacıların karşılıklı yorumları d

Dünya Ekonomik Forumu’nda Google SEO’su Eric Schmidt, Yahoo Seo’su Marissa Mayer ve Facebook
COO’su Sheryl Sandberg gibi önemli isimler de vardı. TechInside’ın haberine göre, forumda konuşma yapan
Eric Schmidt; İnternet’in artık hayatın en ufak parçasına bile dahil olacağını, bu sebeple artık varlığını bile fark
etmeyeceğimizi belirtti. Schmidt’e göre o kadar çok teknolojik cihaz ve sensör etrafımızı saracak ki varlıklarını
fark etmeyecek ve önemsemeyeceğiz. Ayrıca tamamen kişiselleştirilebilir, interaktif ve
şaşırtıcı bir dünyanın geleceğinden de bahsetti.

Sandberg, günümüzde
internetin toplam nüfusun
sadece yüzde 40’ı tarafından
ulaşılabilir olduğunu not
düşüyor ve ekliyor: “Yüzde
40 ile bunları yapabiliyorsak,
yüzde 50, 60 ya da 70 ile neler
başarabileceğimizi düşünün…”

Teknoloji alanında çalışanları işsiz bırakabileceği endişesi üzerine
konuşma yapan Facebook’un COO’su Shryl Sandberg ise, değişimin
her zamankinden hızlı olduğunun altını çizdi. “İsme göre teknolojik
gelişmeler meslekleri öldürmüyor, teknoloji sektörü dışındaki
alanlarda da yeni iş sahaları oluşturuyor” diyen Sandberg
ile aynı görüşü paylaşan Google’ın CEO’su Eric Schmidt de
bu konuda; “Nasıl traktör geldiğinde çiftçiliğin son bulacağı
korkusu yaşandıysa, yeni icatlar ile birlikte aynı korku söz
konusu olacak, ancak küreselleşen çözümler herkesi eşit
seviyeye getirecek” yorumunu yaptı.

A VURDU!

deminde interdikkat çekti.

Soldan sağa fotoğraftakiler;

SEKTÖRÜN YÖNETİCİLERİ BİR ARADA

Yahoo CEO : Marissa Mayer
Google CEO : Eric Schmidt
Microsoft CEO : Satya Nadella

“DEVLET YÖNETİCİLERİ ENDİŞELİ”

Bazı devlet yöneticileri ise başta Schmidt’in söyledikleri olmak
üzere konuşulanlar hakkında oldukça endişeli.
İnternet sayesinde artık herkesin söz
sahibi olduğu ve fikirlerini rahatça paylaşabildiği düşüncesi üzerinde tartışan
katılımcılar, eskiden gizliliğin önemli olduğunu ancak şimdi ise açıklığın
değer kazandığını söylediler. Sandberg, “Her kullanıcı artık söz
sahibi, herkes bir şeyler
yazabilir, paylaşabilir ve eskiden
fırsatı ol-

mayan şeyleri gerçek kılabilir” dedi.
Bazı devlet yöneticileri ise başta
Schmidt’in söyledikleri olmak üzere
konuşulanlar hakkında oldukça endişeli. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande, internet için farklı
fikirlere sahip. Cumhurbaşkanı her
şeyden önce güvenlik ve kişisel gizliliğe
önem verilmesi gerektiğini söylüyor.
Terörizmin interneti manipülasyon ve
şaşırtma için kullanabildiğini belirten
Hollande, teknoloji şirketlerinin yasa
dışı içeriklerin tespiti, engellenmesi ve
daha geçerli kuralların getirilmesi gibi
başlıklarda sorumluluk taşıdığını
ekliyor. İnternetin önde gelen temsilcileri bantgenişliklerini arttırmak ve daha
çok güce

sah i p
olmak

için

lobi çalışmalarına devam ederken,
bir yandan da ülkelerin getirdiği kısıtlamalardan kaçmaya
gayret ediyor.
Diğer yandan güvenlik güçlerine

ve

kişisel verilerin teslim edilmesinin ge-

veri

rekebileceğini de biliyorlar. Son olarak

paylaşımı

Yahoo’nun CEO’su Marissa Mayer da

konusunda kâr

karşılıklı kazanç düsturunu güden bir

odaklı

pazar anlayışını benimsemek gerektiğini

leceğini söyledi.

düşünülebi-
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.CO Uzantısı Twitter’a Sorun Oldu

Bildiğiniz üzere Twitter üzerinden gönderilen tüm bağlantılar (URL) t.co hizmeti kullanılarak kısaltılır. Tweet twitter.com’da görüntülendiğinde, orijinal URL (veya orijinal
URL’nin kısaltılmış hali) görülür.
Geçtiğimiz günlerde theNextWeb’de yayınlanan rapora göre ; .CO domain uzantısı
Twitter’ın t.co ve vine.co gibi URL kısaltıcılarına problem oluşturdu. İlgili problem tüm
Twitter kullanıcılarını etkilememekle birlikte problemden etkilenen bazı kullanıcılar Twitter üzerinden herhangi bir yükleme yapamadıklarına dair şikayet mesajları gönderdiler.
Problemin Twitter kaynaklı değil .CO DNS serverlerındaki bir problemden ötürü oluştuğu
tahmin ediliyor. İlgili günde problem ile ilgili Twitter’ın destek hesabından ( @support)
saat 14:30’da yapılan ilk açıklamada problemin kaynağı bildirilmezken, problemin giderilmesi için mühendislerin araştırmalar yaptığı söylendi. Sonrasında atılan ikinci tweet’de
ise problemin giderildiği bilgisi verildi.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra İngiltere ve Türkiye’deki bazı kullanıcılar problemin belirli aralıklarla devam ettiğini bildirdi. Sonrasında problemin neden kaynaklandığı
ile ilgili Twitter’dan bir açıklama yapılmadı.Twitter’ın Sıkça Sorulan Sorulan sayfasında
verilen bilgiye göre , link kısaltıcı kullanıcılara Twitter üzerinde paylaştıkları linklerin kaç
defa tıklandığı hakkında sunuyor ayrıca kullanıcıları zararlı yazılım , kimlik avı yayan sitelerin linklerine karşı da koruyor.
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IBM’den Kimlik Hırsızlığını Önlemek İçin Yeni Çözüm
Bazen her birimiz internet dünyasında bir
online işlem gerçekleştirmek (üye olmak, bankacılık
işlemleri vb.) için kişisel bilgilerimizi bize hizmet
sunan çeşitli platformlarda paylaşmak zorunda
kalıyoruz.
Çeşitli platformlarda paylaştığımız her kişisel bilgi,
güvenliğimizi riske atmamıza sebep olabiliyor. Bilgi
güvenliğini sağlama konusunda emin olduğumuz
ve çok güvendiğimiz çeşitli kurumlar bile siber
korsanların saldırısına uğrayıp kişisel bilgilerimizin
ele geçmesine engel olamayabiliyor.
IBM tarafından sunulan cloud tabanlı yeni çözüm
olan Identity Mixer , internette çeşitli işlemleri
gerçekleştirebilmek için sunduğumuz kişisel bilgileri
en aza indirmek ve bu işlemleri anonimleştirmek
için IBM mühendislerince düşünülmüş.
IBM bilgi paylaşımına gerek kalmadan doğrulama
yapmaya izin veren cloud tabanlı yeni çözümü
Identity Mixer’ı piyasaya sunarak bilgi güvenliğini
farklı bir boyuta taşıdı. Identity Mixer geçtiğimiz
günlerde BlueMix Developer platformuna eklendi
ve kullanıcıların beğenisine sunuldu.Bu yazılım, aracı
gibi gözükmek için kriptolu algoritma kullanıyor ve

bilgileri korunan kullanıcı için takma isim ile işaret
göndererek onaylama sağlıyor.
IBM Identity Mixer hakkında IBM’in hazırladığı
tanıtım videosunu izlemek için Tıklayınız. Ayrıca
dileyen geliştiriciler Identity Mixer’i www.bluemix.
net adresine kayıt olarak deneyebilir, ürün ile ilgili
görüşlerini Twitter üzerindeki #İdentityMixer
hasthaginde bildirebilirler.
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eBay, Magento’nun Altyapısını
IBM Cloud ile Güçlendirecek...
Datacenter Knowledge’ın haberine göre ; eBay, Magento için Cloud altyapı sağlayıcısı
olarak IBM ile anlaşma sağladı.
2011 yılında eBay tarafından
satın alınan Magento , PHP ve Zend
teknolojisi üzerine inşa edilmiş,
e-ticaret kullanıcılarının esnek ve
işlevsel bir şekilde kontrol edebildiği
zengin bir e-ticaret platformudur ve
e-ticaret hizmeti sunan işletmelerce
tercih edilen e-ticaret yazılımlarının
başında geliyor.
IBM’in dünya üzerinde 40 farklı
ülkede datacenterları bulunmakta
ve Magento’nun hosting ihtiyacının
çok büyük bir bölümünü halihazırda
karşılamakta. Magento’nun hosting
konusunda diğer ortakları ise
RackSpace, Peer1 ve Hostway.
2013 Yılında Softlayer’ı satın
alarak cloud altyapısını daha da
genişleten IBM’in cloud altyapı
sağlayıcısı olarak Magento’ya
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destek verecek olması , kusursuz
dizayn edilmiş önemli sayılabilecek
datacenterlara sahip olan ve 2015
yılında büyüme konusunda daha
yüksek beklentileri olan Magento’nun
gücüne güç katacak gibi gözüküyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan
IBM Cloud Servisleri Genel
Müdürü Jim Comfort “E-ticaret
IBM Cloud’un üzerinde önemle
durduğu sektörlerin başında
geliyor. IBM’in eBay ile yapmış

olduğu bu ortaklık, cloud altyapı
hizmetini eBay’den alarak daha
da güçlenen Magento’yu kullanan
müşterilerimizi sektöde daha iyi
konumlandıracaktır.
Ocak ayında IBM kıdemli
yöneticilerinden Robert LeBlanc’ı
dedicated cloud ünitesinin başına
getirmişti. Softlayer CEO’su ise
2 Milyar dolarlık satın almanın
ertesindeki 18.ay’da görevden
ayrılmıştı.

biliyor muydunuz?
2014 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında
355.780 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu
alan adlarının %74,8’i “com.tr”, %7,8’i “gen.tr”, %3,6’sı
“gov.tr”, %3,2’si ise “web.tr” uzantısına sahiptir.
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İNTERNETTE İÇERİK
ÜRETMENİN 11 KURALI
İnternette içerik üretirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır ve bunlar içeriğinizin kaderini belirleyecek kadar önemli konulardır. Bu makalede, içerik üretirken dikkat
etmeniz gereken 11 konuya değiniyoruz.

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

Hedef Kitlenizi Belirleyin
Web sitenizde yer alacak olan içeriğin hitap edeceği kitleyi belirlemeniz
başlangıçta atmanız gereken önemli adımlardan birisidir. Kullanıcılar web
sitenizi neden ziyaret ediyor, ne arıyor ve aradıkları içerikleri bulabiliyor mu?
Doğru analizler yaparak her şeyden biraz değil de belirli konu veya konulara
ağırlık vererek içeriğinizi oluşturmanız, içerik kalitesi ve geri dönüşüm etkisi
açısından faydalı olacaktır.
Farklı uzmanlık alanlarına hitap ederek ve farklı seviyelerde içerikler
yayınlayarak farklı kişilere ulaşabilirsiniz. Bu sayede web siteniz, ilgili alanda
bilgi arayışı içerisinde olan kullanıcılar ve o alan ile ilgilenen kişilerin dikkatini çekecektir.
Ayrıca bu şekilde ilerlediğinizde, kitlenizin beklentilerini daha iyi anlayacak, o doğrultuda içerik oluşturacak ve zaman içerisinde bununla orantılı
olarak daha da fazla geri dönüşümler almaya başlayacaksınız.
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ÖNCELİKLE
HİTAP EDECEĞİNİZ
HEDEF KİTLEYİ
BELİRLEYİN

BAŞLAMADAN ÖNCE

AÇIKLAYICI VE
İÇERİĞİNİZİ AYIRT
EDİCİ BAŞLIKLAR
SEÇİN

DOĞRUDAN
KONUDAN
BAHSEDEN NET
BİR DİL KULLANIN

ZİYARETÇİLERİ KANDIRMAYIN

KONUYU DOLANDIRMAYIN

Başlık hazırlamak Bir Sanattır
Yayınlayacağınız yazıların başlıklarını hazırlamak da ayrı bir çalışma ve
özen gerektirir. Ziyaretçileriniz yazı içeriği ile ilgili detay bilgi isterler ve
sürprizlerle karşılaşmak istemezler. Ziyaretçilerinizi asla kandırmayın!
Genel kapsamlı başlıklardan kaçınmalı, açıklayıcı ve içeriğinizi ayırt
edici başlıklar tercih etmelisiniz. Buna bir örnek verecek olursam;
“Evinizi Baştan Yaratın!” yerine “Evinizi Baştan Yaratın: Yenilenmek İçin 10 Dekorasyon İpucu” şeklinde yayınlayacağınız başlık, hem
yazı içeriğinize dair bir özet bilgi vermiş olacak, hem içeriğinizi benzerlerinden ayrıştıracak, hem de daha fazla dikkat çekerek dönüşüm
oranını arttıracaktır.
Ayrıca başlıklarınızın günümüzde artık çok önemli bir mecra olan
sosyal medya ortamında dikkat çekecek yapıda uyumlu olması, bu gibi
çeşitli platformlardan da ekstra dönüşüm sağlamanıza olanak tanıyacaktır.

Kaliteli İçerik
Kaliteli bir içerik okuyucunun bir sorunu çözmesi veya bir konuda
yararlı bilgiler edinmesini sağlar. Ziyaretçilerin sitenizi takip etmesi ve
daha fazla sayfa görüntülemesi için bu dikkat edilmesi gereken önemli
bir konudur.

Yazılarınızı hazırlarken,
konuya bağlı kalın,
konuyu dağıtmayın,
farklı örnekler verirken ana konudan
sapmayın ve anlattığınız
konuyu anlaşılır şekilde
açıklayarak doğru
bağlayın.
Konuların ve içeriklerinizin kaliteli olması ve
özgün olması, arama
motorlarından ciddi
bir dönüşüm almanızı
sağlayacak, aramalarda sizi üst sıralara
taşıyacaktır.
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Analiz Edin
Web sitenize gelen ziyaretçileri dikkatli ve detaylı
analiz edin. Alışkanlıkları, tercihleri, neden, ne
zaman, nasıl ve nereden geldikleri, size hazırlayacağınız bir sonraki içeriğinizde veya sitenizde
yapmanız gereken değişiklikler konusundan ışık
tutacak, bu çalışmaları en doğru şekilde ve ziyaretçilerinizin talepleri doğrultusunda yapmanıza olanak
tanıyacaktır.

Kısa ve Net Olun!
Yazılarınızda doğrudan konudan bahseden, kısa
ve net bir dil kullanın. Konuyu fazla dolandırmayın,
gereksiz detaylar ile doldurmayın ve fazla uzatmayın! Okuyucunun dikkatinin ve ilgisinin dağılmasına
sebep olabilirsiniz.
Yazılarınızda yer alan her paragraf bir konu / kavram
içermeli, sadece ondan bahsetmeli ve açıklayıcı
olmalıdır. Ayrıca yazının özet ve bitiş kısımlarını da
unutmamalı, açıklayıcı ve tamamlayıcı yapıda olmasına özen göstermelisiniz.

Sadık Kitlenizi Oluşturun
Okuyucularınıza sorular sorarak onlardan geri
dönüşler alın, onları motive edin. Karşılıklı etkileşim
sağlayarak onları kazanabilirsiniz. İçeriklerinizde
yazım denetimine önem verin ve dil bilgisi kurallarına özen gösterin. Kullandığınız dile dikkat edin ve
anlaşılır bir tarzda yazın.
Sürekli ve düzenli bir içerik akışı oluşturun, böylece
okuyucuların geri gelmesini sağlar, sadık bir okuyucu kitlesine sahip olabilirsiniz.
İletişim sayfası oluşturun ve okuyucularınızın size
ulaşabileceği bir mail adresi ve iletişim formu ekleyin. Her türlü eleştiri, görüş ve önerilerini size iletebileceklerini bilmeleri, herhangi bir içeriğiniz hakkında soru sormak istediklerinde size ulaşabileceklerini
bilmeleri kitlenize güven vermenizi sağlar.

Kontrolsüz Yazın, Özenle Düzenleyin!
Herhangi bir konuda yazı yazarken öncelikle aklınızdan geçenleri özgürce aktarabilmeniz için alttaki iki
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aşamaya dikkat edebilirsiniz. Dilbilgisi kuralları, içerik,
anlatım tarzı vb. konulara takılarak hazırlayacağınız
bir yazı kısıtlı ve sınırlandırılmış bir içeriğe sahip olacaktır. Bu sebeple konuyu öncelikle özgürce ve anlatmak istediğiniz gibi yazıya dökmeniz gerekmektedir.
Bu konuda aşağıdaki 2 adımı izleyebilirsiniz;
1.Adım : İçerik, stil, anahtar kelimeler ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmeden sadece aklınızdakileri yazıya
dökün
2.Adım : Yazmış olduğunuz içeriği özenli bir şekilde
okuyup inceleyerek, dil bilgisi kuralları, anlatım tarzı,
yazı stili ve gerekli anahtar kelimeleri dahil ederek
baştan sona elden geçirin. Bunu özellikle günlük tarzı
içeriğe sahip blog sitelerinde uygulamalısınız ki içinizden geçenleri en doğal haliyle yazıya aktarabilesiniz.

Alışveriş Deneyimlerinizi Yazın
Günümüzde oldukça ciddi bir kesim bir ürün satın
alacakları zaman öncelikle internette araştırma yapmayı tercih ediyor. Yaptığınız alışverişler, deneyimleriniz, alışveriş yaptığınız yer, mağaza, çarşı veya web
sitesi hakkında görüşleriniz, alışveriş süreci, aldığınız
ürünün özellikleri, ürün ile ilgili deneyim ve görüşleriniz, değerlendirmeleriniz gibi bir çok konuda yazacağınız yazılar, kısa sürede ilgi çekmeye başlayacaktır.
İlgili ürünleri araştıran kullanıcılar arama motorları ve
çeşitli kaynaklar tarafından sitenize yönlendirilecek ve
kitlenizin artışına ciddi bir katkı sağlayacaktır.

Özelliklere Vurgu Yapmanın Etkileri
Yazının başında başlık ile belirttiğim ilgili şeylere benzer bir aşama da bu noktada öne çıkıyor. Yazılarınızda
kullandığınız kelimeler ve anlatım tarzları, tepkileri
çok ciddi bir şekilde değiştirebilir. Hatta yazdığınız bir
alışveriş yazısı ise okuyucuların da satın almaya yönelmesine ciddi bir etki yaratabilir. Farklılaştıran detaylar,
her zaman dikkat çeker! Buna bir örnek verecek
olursam;
“Bu mont beni bütün kış sıcak tutacak!” yerine “Bu
montta yüksek teknoloji yalıtım ve ısı tutma özelliği var!” Şeklinde konu, yer, kişi veya ürünün özelliğine vurgu yaparsanız, dikkat çekmesini sağlarsınız.

Anahtar Kelime Kullanımındaki Önemli Detay
Yazılarda daha fazla anahtar kelime kullanmak fayda ve olumlu dönüş sağlar mı? HAYIR! Hiçbir okuyucu anahtar
kelimeler ile dolu bir yazıya ilgi duymaz, gerçekçi de bulmaz zaten. Tamamen ticari bir ürün satma kaygısıyla
hazırlanmış içerik gibi, tabiri caizse 20-30 tane anahtar kelime doldurulmuş reklam kokan bir yazıyı kim okumak
ister?! Yazılarınızda kullanacağınız anahtar kelimeleri özenle seçin.
Az ama etkili olacak, alakalı anahtar kelimeleri belirleyin. Örneğin; “Siyah Mont Aldım” başlıklı bir yazı için;
“ Siyah Mont Kampanya, Siyah mont satış, mont kampanyaları, mont indirimleri, mont alışverişi, mont giy üşüme, mont giydim ısındım…” gibi birçok gereksiz anahtar kelime kullanmak yerine,
“Siyah Mont, Mont, Kışlık Mont, Kaban…” gibi kısa, öz ve alakalı anahtar kelimeler girin ve tabii ki sayısını
abartmamaya da dikkat edin.

Sosyal Medya Paylaşımları
Sosyal medya günümüzde ciddi ve çok aktif bir mecra. Sosyal Medya’da aktif olun! Takipçileriniz ile sürekli
iletişim ve etkileşim kurun. Onlarla, yayınladığınız içerikler hakkında paylaşımlarda bulunarak, sorular sorun.
Sosyal Medya içeriğini akılda kalıcı ve kaliteli tutun. Sadece reklam ve promosyon yapan, yararsız içerik paylaşan
bir tarz kesinlikle kullanmayın, içi boş bir sosyal medya hesabı oluşturmamak için buna çok dikkat edin. Aksi
takdirde kaybettiğiniz kitleyi geri almak çok daha zorlu bir süreç olarak karşınıza çıkacaktır.
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UNIVERSAL ANALYTICS’E
GEÇİŞ ZAMANI GELDİ!
Web analitiğini; sanal dünyanın farklı kurallarının, dinamiklerinin, davranışlarının insan ekseninde analiz edilmesini ve bunun akabinde anlamlı sonuçlar çıkarılmasını
sağlayan süreçler bütünü olarak düşünebiliriz!

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

Teknolojideki gelişmeler neticesinde gelen dijital devrim sonrasında her
geçen gün artan internet penetrasyonu büyük web datasını da beraberinde getirdi. Bir web sayfasına, sosyal medya hesabına ya da mobil uygulamaya sahip olup internetten müşteri bekleyen her işletmenin verimli yönetmesi gereken bir veri trafiği var. İster afiş tipi bir web sayfası ister gelişmiş
bir e-ticaret sayfanız olsun yönetimini bilmeniz gereken en önemli kavramların başında “Web Analitiği” gelir. Web analitiğini; sanal dünyanın
farklı kurallarının, dinamiklerinin, davranışlarının insan ekseninde
analiz edilmesini ve bunun akabinde anlamlı sonuçlar çıkarılmasını
sağlayan süreçler bütünü olarak düşünebiliriz (Cemal Büyükgökçesu) .
Günümüzde online dünyada yer alan işletmelerin web sayfalarına kullanıcı çekerek dönüşüm (satış, kayıt vb.) gerçekleştirmesi ; internette var
olan işletmelerin sayısındaki artış, reklam maliyetlerinin yükselmesi,
internette yüzlerce reklama maruz kalan müşterilerin reklama duyarsızlaşması sebebiyle her geçen gün zorlaşmaktadır.
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İnternet üzerinden müşteri kazanmanın zorlaştığı
böyle bir dönemde ,web sayfası üzerine gelen kullanıcıların davranışlarını doğru araçlarla analiz eden
ve bu analiz sonrası anlamlı sonuçlar çıkartarak pazarlamasını ve iş yönetimini şekillendiren işletmeler
rekabet ve maliyet avantajı sağlamaktadır.
Kapsamlı web analizi yapabilmek için mevcut olan
bir çok araç var. Bu araçların en başında sizin de
bildiğiniz üzere Google Analytics geliyor.
Google tarafından ücretsiz olarak sunulan(ücretli versiyonu da mevcut) ve arkasında çok büyük
yazılım, mühendis, arge ekibi olan Google Analytics,
kişisel bir web sayfası, mobil uygulama, çeşitli akıllı
teknolojik aletlere (kiosk, buzdolapları vb.) sahip
olan ve bu platformlar üzerindeki kullanıcı davranışlarını analiz etmek isteyen herkesin kullanabileceği bir araç.

Bu yazımızda kısaca Google Analytics’in son sürümü
olan “Universial Analytics”ten bahsedeceğiz.

Universial Analytics Nedir ?
Universal Analytics, Google Analytics’te verilerin
toplanma ve işlenme biçimini iyileştiren bir takım
teknolojik yeniliklerdir. Klasik Google Analytics (ga.js
ve dc.js kullanıcıları ) ile takip ettiğiniz web sayfalarını
hiçbir veri kaybı yaşamadan Universial Analytics’e
geçirebilirsiniz. Tüm Google Analytics mülklerinin
yakında Universal Analytics kullanması gerekecektir.
Yeni sürüme geçiş işlemini tamamlamayan mülkler
ileride Universal Analytics’e otomatik olarak aktarılacaktır.

Neden Universial Analytics ?
Bunları aşağıdaki tablo ile gösterebiliriz;
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Universial Analytics sayesinde ;
* Birden fazla cihazı, oturumu ve etkileşim verisini
kullanıcı kimliği ile bağlayabilirsiniz. Bu sayede bir
kullanıcı web sayfanıza cep telefonu , tablet, masaüstü bilgisayar gibi farklı kanallardan gelse de tek
bir kullanıcı gibi algılayabilirsiniz.
* Herhangi bir dijital cihazdan veri toplamanıza olanak sağlayan yeni ve daha esnek bir izleme koduna
sahip olabilirsiniz.
* Basitleştirilmiş ve daha erişilebilir yapılandırma
seçenekleri ile işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
* İşletmenize özel veriler toplamak için özel boyutlar
ve özel metrikler oluşturabilirsiniz.
* Geliştirilmiş E-ticaret uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

Universial Analytics’e Nasıl Geçerim ?
Universal Analytics’e geçiş, iki adımlı bir işlemdir.
Öncelikle Analytics’te web sayfanızın yer aldığı
mülkü ,Google Analytics yönetim sayfasından Universial Analytics’e aktarmanız gerekmektedir. Her
bir web sayfası için bu işlem yapılmalıdır. Sonrasında
ise mevcut Analytics kodunuzda güncelleme yap-
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manız gerekmektedir. Bu işlemler ile ilgili geniş bilgiyi
Google’ın web sayfasında bulabilirsiniz.

Google Tag Manager
Google Tag Manager, Google’ın bütün ürünleri için
vermiş olduğu kodları tek bir çatı altına toplayan bir
kod sistemidir. Türkçesi etiket yöneticisi demek olan
bu araç sayesinde Web sitenizdeki etiketler (izleme
ve pazarlama optimizasyon etiketleri gibi) AdWords,
Google Analytics, Floodlight etiketleri ile Google dışı
etiketler, site kodunu düzenlemek yerine Google
Etiket Yöneticisi kullanıcı arayüzünden eklenebilir
ve güncellenebilir. Böylece hata oranı azalır, bir web
yöneticisi görevlendirmek zorunda kalmazsınız ve
etiketleri sitenize hızlıca yerleştirebilirsiniz.
Google.com/tagmanager adresine giderek ,hesabınızda bir kapsayıcı oluşturduktan sonra ,sitenizde mevcut olan tüm etiketleri kaldırın ve kapsayıcı snippet’i
sitenize ekleyin. Ardından, Google Etiket Yöneticisi
kullanıcı arayüzü üzerinden sitenize etiket eklemek
üzere hazır duruma gelmiş olursunuz ve Universial
Analytics kodunu rahatlıkla sitenize ekleyebilirsiniz.
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ADWORDS MÜ, SEO MU?
ADWORDS PAZARDAN ÜRÜN ALMAK, SEO TARLAYA ÜRÜN EKMEKTİR!
Adwords pazardan ürün almaktır; hemen alırsın ama paran kadar alırsın. SEO ise bir tarladır; ekersin, sabredersin
sonra her gün yersin!

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

Firmalar, ürettikleri ürünler ya da verdikleri hizmetler için daha fazla satış yapmak, marka ve ürün bilinirliğini arttırmak ya da tutundurma faaliyetleri gibi nedenlerle reklam çalışması yaparlar. Reklam kanalı, ürün ve hizmet
maliyetine ek olarak reklam maliyetiyle birlikte en verimli ve en karlı olacak
şekilde seçilir.
Ayrıca bu çalışmaların yapılacağı platform ve hedef kitle; şirketin üretmiş
olduğu ürün, hizmet, lojistik imkanlar, ulaşım, kişilerin cinsiyeti, yaş ortalaması, alışkanlıkları… vs gibi pek çok kriter göz önüne alınarak seçilir.
Bu çalışmalardan en önemli iki tanesi SEO ve Adwords’tür. SEO’yu aslında Adwords gibi doğrudan bir pazarlama ve reklam aracı olarak sayamayız.
Biraz daha dolaylı ancak en az Adwords kadar etkili bir pazarlama aracı
olarak kullanılabilir. İki çalışmanın da birbirinden üstün yanları olduğu gibi
birbirlerinden eksik tarafları da bulunmaktadır.
Bu iki çalışmayı ayrı ayrı ele alacak olursak;
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SEO çalışmalarında belirlediğiniz hedefler için
süreçler uzun vadeye yayılabilir. Her zaman için
rakiplerinizden daha fazla çalışmalısınız. Sitenizin
yazılımı, içeriği, barındığı hosting, sayfa açılış hızı gibi
birçok faktör SEO çalışmanızı etkiler. Bu kıstaslara
göre bütün bir çalışma programı uygulamalısınız.
Yapacağınız SEO çalışmalarında ilk sayfaya yükselme garantisi bazı durumlarda verilebilir. Ancak ilk
sayfada kalmanızın bir garantisi yoktur. Sektörel
yoğunluğa göre, rakiplerinizin yapmış olduğu çalışmalarla bir süre sonra alt sıralara gerileyebilirsiniz.
SEO çalışmalarında en önemli unsurlardan biri de
özellikle Google başta olmak üzere yükselmeyi
düşündüğünüz arama motorlarının, yapmış olduğu
algoritma değişikliklerini takip etmektir. Bu güncellemeleri yorumlayıp siteniz için yapmış olduğunuz
çalışmaları bu doğrultuda değiştirmeniz gerekebilir.
Adwords ise internet ortamında en çok kullanılan,
doğrudan ürün ve hizmet pazarlaması konusunda
reklam verenlere daha hızlı geri dönüşler sağlayabilen bir araçtır. Reklam yayınlanmaya başladıktan
sonra; verilen TBM (Tıklama Başı Maliyet) ve o andaki rekabete göre birkaç dakika içinde siteniz Google’da ilk sayfada olabilir. Adwords’te reklamlarınız
o andaki rekabetin durumuna göre dönüşümlü
olarak, bazen ilk üç sırada bazen de sağ kısımda bulunan reklamlar arasında gösterilir. Adwords reklam
çalışmaları için sitenizin yazılımı, açılış hızı, script
yapısı gibi teknik ve yazılımsal özelliklerinin çok fazla
bir önemi yoktur. Ancak reklam kampanyanız için
vermiş olduğunuz hedef linkte bulunan içerikler,
reklam kampanyanızdaki içerik ile alakalı olmalıdır.
Adwords’te reklam oluştururken; yer/bölge, dil,
yayınlanma saati gibi seçeneklerle reklamınızı hedef
kitlenizin yoğun olduğu bölgede ve saatte yayınlayabilirsiniz.

Neden Adwords Neden SEO ?
SEO uzun vadeli yapılan, sitenizin ve rakipleriniz
durumuna göre 3-4 ay sürebilecek bir çalışmadır.
Adwords ise hemen sonuç verebilir.

mayan süre içerisinde siteniz arama sonuçlarında
gerilemeye başlayacaktır. Aynı seviyeye gelmeniz için
yine zaman harcamanız gerekmektedir. Adwords’te
ise bütçeniz bittikten sonra reklamınız yayından
kalkar. Ancak yeni bir bütçe ile yeniden ilk sayfadaki
yerinizi alabilirsiniz. Burada dikkat dilmesi gereken
konu şu; adwords reklamınız kesintiye uğradığında
kalite puanınız düşebilir. Bu da bir sonraki reklam
çalışmanız için sıralamanızı düşürebilir ya da maliyetinizi biraz daha arttırabilir.
Google, sürekli aynı kelimeler ile arama yapan bir
kişiye 3-4 aramadan sonra reklamları belli bir süre
göstermez. Bu da çok fazla arama yapan kullanıcılara
reklamınızın görünmemesine neden olur. SEO’da ise
aynı anahtar kelime ile ne kadar arama yapılırsa yapılsın aynı sırada olursunuz.
SEO’yu etkileyen pek çok faktör vardır. Sitenizin
yazılımı, içerik yapısı, backlinkleri, dışarıya verdiği
linkler, script yapısı, siteye gelen trafik, sitede kalma
süresi, algoritma güncellemeleri… vs gibi bir çok
kritere göre çalışma yapmak gerekir. Adwords’te ise
reklam kampanyası oluşturmanız ve gerekli ayarları
yapmanız yeterli olacaktır. Reklamlarınız yayınlanmaya başladıktan sonra zaman zaman takip etmeniz
ve sonuçları analiz ederek kendinize bir yol haritası
belirlemeniz gerekecektir.

SEO geleceğe yatırım, Adwords ise günü
kurtarmaktır!
Kimi uzmanlar ya da site sahiplerine göre durum
bu şekildedir. Bunun için yüzde yüz doğru diyemeyiz
elbette. Her web sitesinin ya da gerçekleştirilen her
projenin kendi içinde oluşmuş imkanları vardır. Bu
imkanlar bazen maddi bazen de zamansal olabilir.
Maddi imkanlar gerçekleştirilecek olan proje için belli
bir reklam bütçesinin harcanmasına olanak sağlar. Bu
şekilde yüksek reklam maliyetleri göze alınarak daha
hızlı geri dönüşler hedeflenir. Bu aşamada Adwords
ile reklam vermek daha mantıklı olabilir. Belli bir bütçe
ile kısa zamanda etkili dönüşler sağlanabilir.

SEO çalışmaları devamlılık gerektirir. Çalışma yapıl-
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Ancak bir proje için çok fazla maddi imkanlar yok ve
reklam bütçesi kısıtlı ise bu durumda SEO yapmak
ve yapılan çalışmada da bütçeyi zamana yayarak
kullanmak daha doğru bir hamle olacaktır.

Adwords Ronoldo’yu satın almak, SEO
Ronaldo yetiştirmektir!
Daha önce okumuş olduğum bir makalede rastladım bu söze. Belki de SEO ve Adwords arasındaki
durumu en iyi anlatan ifadelerden biri olmuş. Eğer
maddi imkanlarınız var ise bir yıldız satın alırsınız ve
zaman kaybetmeden başarıya ulaşmak istersiniz.
Ancak maddi imkanlarınız kısıtlı ise SEO çalışması
yaparak kendi yıldızınızı kendiniz yetiştirirsiniz.

Adwords pazardan ürün almaktır; hemen alırsın ama paran kadar alırsın.
SEO ise bir tarladır; ekersin, sabredersin
sonra her gün yersin!
Adwords ile SEO arasındaki farkı ben bu şekilde tanımlıyorum. Adwords’te mantık paran kadar
reklam vermektir. Yani bir pazara gidersiniz paranız
kadar alış veriş yaparsınız. Paranız bittiği zaman
nasıl alışverişiniz sonlanıyor ise Adwords’te de pa-
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ranız bittiğinde reklamınız gösterilmez.
SEO ise tarlaya benzer. Uğraştırır, zaman ister,
ilgi ister, günün şartlarına göre yenilenmek ister
ancak ekin vermeye başladığında hiç para vermeden
istediğiniz zaman istediğiniz kadar ürün verir. SEO
çalışmalarında da durum aynı bu şekildedir. Sabırla ve
azimle istikrarlı bir şekilde, doğru hamleleri yaparak
sitenizi belli biz zaman içerisinde arama motorlarında
üst sıralara çıkartabilirsiniz. Bu durumda sitenizin üst
sıralarda olması size bir maliyet yaratmayacağı gibi
arada ufak tefek hamlelerle yerini korumasını sağlayabilirsiniz.
Sonuç olarak bir sitenin SEO’ya mı Adwords’e mi
ihtiyacı olduğu satılan ürün ve hizmete, sitenin durumuna, maddi imkanlara ve reklam stratejinize bağlıdır. İkisi içinde şu gereksiz bu çok önemli diyemeyiz.
İki çalışmadan bir tanesi yapılacağı gibi iki çalışmada
aynı anda yapılabilir. Bu web siteleri için hem reklam
alanlarında ilk sıralarda çıkma hem de organik aramalarda üst sıralarda olma imkanı verir. Bu durum
sadece satış açısından değil bazen firmanın saygınlığı
açısından da önem arz eder.

NEDEN DUYARLI TASARIM?
TÜM PLATFORMLAR İLE UYUMLU RESPONSIVE WEB SİTELERİ
• Mobil internet erişimi günümüzde çok ciddi bir
kullanım oranına ulaştı ve yakın gelecekte masaüstü
erişim oranını aşacağı tahmin ediliyor.

siteyi terkedecektir.

• İnternet aramalarının yarısı tablet ve mobil telefonlar üzerinden gerçekleştiriliyor.

• Çok fazla metin ağırlığı bulunan içerikler sıkıcı olabilir
ve ilginin az olmasına sebebiyet verebilir.

• Alışveriş öncesi Google’da mobil platformlar aracılığı ile yapılan araştırma oranı ise %44

• İçeriği daha ilgi çekici hale getirmek için fotoğraf,
video ve çeşitli görsel unsurları kullanmalısınız.

• Siteniz mobil uyumlu yapıda değilse insanlar sitenizden çıkar ve tekrar ziyaret etmezler.

Google Avantajı
• Google, responsive tasarımın en iyi endüstri olduğunu açıklamış ve referans olmuştur.
• Google, eğer mobil uyumlu bir web sitesi değilseniz sizi sıralamada gerilemenize sebep olabilir.
• Rakipleriniz duyarlı web sitelerine sahipse arama
sonuçlarında kayıplarınız olur ve arka sayfalara
düşebilirsiniz.

• Mobil cihazlar üzerinden scroll kaydırmak oldukça
zor ve sinir bozucu olabilir.

Kolay Erişim & Paylaşım
• Sitenizde paylaşım seçenekleri sunarsanız, ziyaretçiler içeriğinizi paylaşacaktır ve bu kişilerin arkadaşlarının da sitenizi ziyaret etmesi ve içeriğinizi
görüntülemesine etki sağlayacaklardır.
• Duyarlı olmayan (Non-Responsive) bir web sitesi
farklı cihazlarda farklı deneyimler yaşanmasına sebep
olacaktır ve bunların çoğunluğu olumsuz olacaktır.

Dönüşüm Oranları Üzerindeki Etkisi

• Duyarlı olmayan web sitenizde mevcut içerik sağlıklı
görüntülenemez, diğer içerikleri kolay ulaşılamaz ve
bu sebeple ziyaret süresi çok düşük olabilir.

• Mobil uyumlu olmayan web sitelerinde içeriği
görüntülemek ve okumak zor olduğu için ziyaretçi

• Üstteki sebepler dolayısıyla ziyaretçileriniz sitenizi
terk edecektir.
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BU AY,
ICANN TÜRKİYE
OFİSİNİ ZİYARET
EDİYORUZ VE
TÜRKİYE’NİN İLK
ICANN RÖPORTAJINI
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.
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DAVID OLIVE

İSTANBUL AVRUPA VE
ASYA’YI BIRLEŞTIREN BIR
KÖPRÜ OLARAK MÜKEMMEL BIR KONUMDA.
BÖLGESEL MERKEZLERIMIZDEN BIRINI İSTANBUL’DA
AÇMAMIZ, AVRUPA, ORTA
DOĞU VE AFRIKA’DAKI
PAYDAŞLARIMIZA DAHA
IYI HIZMET VERMEMIZI
SAĞLADI.

1998 3 ADET 2013

KURULUŞ

MERKEZ

TÜRKİYE

12 KİŞİ
ÇALIŞAN

ICANN ÖZEL RÖPORTAJI
ICANN’ neden Türkiye’de ofis açtı?

İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumu (ICANN)
küresel bir kuruluştur ve uluslararası İnternet topluluğuyla daha fazla etkileşim kurmak istemektedir.
İstanbul, Singapur ve Los Angeles’ta üç adet bölgesel merkez kurarak dünya genelinde uluslararası
varlığımızı genişlettik.
İstanbul Avrupa ve Asya’yı birleştiren bir köprü
olarak mükemmel bir konumda. Bölgesel merkezlerimizden birini İstanbul’da açmamız, Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika’daki paydaşlarımıza daha iyi hizmet
vermemizi sağladı.
İstanbul’u seçmemizde Türkiye’nin aktif bilişim sektörü ve artan ekonomik rekabet gücü ile kuruluşumuza dinamik uzmanlık katabilecek genç yetenekli
işgücünün bulunması da rol oynadı.

What is the ICANN’S main reason opening an office in Istanbul?

The Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN) is a global organization and looks
to engage further with the international Internet
community. We expanded our international presence worldwide through the establishment of three
regional headquarters hubs - in Istanbul, Singapore
and Los Angeles.
Istanbul is perfectly positioned as a bridge between
Europe and Asia. Having one of our regional headquarters hubs in Istanbul allows us to better serve
our stakeholders in Europe, the Middle East and
Africa. We also selected Istanbul thanks to Turkey’s
active ICT sector, continued economic competitiveness and a young, talented workforce that can bring
dynamic expertise into our organization.

31

32

ICANN İstanbul ofisinde kaç kişi çalışıyor?
Ne yapıyorlar?

How many people work in ICANN Istanbul
office and what is their mission?

Mayıs 2014’te faaliyetlerimizin başlamasından bu
yana yeni personel almakla ve varlığımızı büyütmekle
meşgulüz. Bugün İstanbul ofisimizde politika geliştirme, sözleşmeye uyum, operasyonlar, yazman ve
kayıt merkezi hizmetleri, iletişim, toplantı ve Yönetim
Kuruluna destek alanlarında ICANN’e hizmet sağlayan
12 kişi görevlidir.

Since operations began in May 2014, we have been
busy hiring staff and growing our presence. Today, we
have 12 staff members in the Istanbul hub providing
ICANN services in the following areas: policy development, contractual compliance, operations, registries
and registrars services, communications, meetings,
and Board support.

Tabii ki, burada ekibimizi kurarken yerel ve bölgesel
yetenekleri işe almak istiyoruz. Böylece çalışan tabanımızı gerçekten küreselleştirmiş olacağız. İstanbul
ofisimiz küresel çok paydaşlı kuruluşumuz için gerçekten bölgesel bir merkez niteliğindedir. İstanbul’daki
organizasyonumuza yeni çalışan ve ortakları dahil
etmeyi dört gözle bekliyoruz.

Of course, on our end, we want to hire local and
regional talent to build up our team here so we can
truly globalize our employee base. Our Istanbul presence is a true regional hub for our multistakeholder
organization. We are looking forward to welcoming
future employees and partners into our organization
here in Istanbul.

ICANN Türkiye’de İnternetin gelişimiyle
ilgili neler düşünüyor?
Uluslararası bir kuruluş olarak ICANN, küresel İnternet paydaşlarıyla ilişkilere sahiptir ve biz dünya
genelindeki çalışmalarımızın tamamlayıcısı olarak
bölgesel etkileşimimizi ve Türkiye’deki paydaşlarımızla
işbirliğimizi genişletmek istiyoruz. Küresel ve yerel
bilişim şirketleri de dahil, başka kuruluş ve şirketlerin
ICANN’in İstanbul’daki varlığını fark edeceklerini ve
bu yükselen İnternet merkezinde iş yapma ve bilişim
altyapısını genişletme olanaklarını değerlendireceklerini düşünüyoruz.

We wonder what ICANN thinks about the
development of the Internet ecosystem in
Turkey?
ICANN, as an international organization, has relationships with global Internet stakeholders and we
are looking to extend our regional engagement and
cooperation with these stakeholders here in Turkey
to complement our work around the world. We believe that other organizations and companies, including global and local ICT companies, will take note
of ICANN’s presence in Istanbul and recognize the
benefits of this emerging Internet center for doing
business and expanding ICT infrastructure.

Dijital ekonominin Türkiye’nin genel ekonomik büyümesine giderek daha fazla katkıda bulunuyor olması

ICANN observes that the economic goals of Turkey’s

ve geleceğin istihdam kaynağı olması nedeniyle
ICANN, Türkiye’yi 2023 planı kapsamındaki ekonomik hedeflere en iyi şekilde ulaştıracak yolun Bilişim
Teknolojilerinin daha fazla kullanılmasından geçtiğine
inanmaktadır.

2023 plan can best be achieved through greater use
of the Information and Communications Technologies, including the Internet, as the digital economy will
increasingly contribute to overall growth of Turkey’s
economy and be a future source for new jobs.

ICANN Türkiye’de İnternet ekosisteminin
gelişimi için ileride neler yapacak?

How do you see an ICANN’S role in developing internet ecosystem in Turkey?

ICANN’in Türkiye ve bölgedeki etkileşim çalışmaları,
çeşitli sektörlerden katılacak paydaşlar için toplantı
düzenlemeye ve bunları bir araya getirmeye odaklanacaktır. Araştırmacılar ve bilimcilerle yapılacak
toplantılardan Alan Adı Sistemi (DNS) uzmanlarının
katılacağı forumlara kadar, ICANN hizmetlerini küreselleştirme ve çok paydaşlı topluluğa kaynak sağlama
hedefini gösterebileceği tüm fırsatlardan yararlanacaktır.

ICANN’s engagement efforts in Turkey and the region
will focus on hosting and convening meetings of
stakeholders from various sectors realizes. From
meetings with researchers and scholars, to forums of
Domain Name System (DNS) experts, ICANN appreciates the opportunity to demonstrate its commitment to globalizing its services and resources for the
multistakeholder community.
In May 2014 in Istanbul, ICANN launched the annual

ICANN, sektörün en büyük oyuncularının bir araya geleceği ve ağ kuracağı bir platform olarak Mayıs 2014’te
İstanbul’da Türkiye DNS Forumu’nu düzenledi. Etkinliğe ICANN ve diğer İnternet kuruluşlarının temsilcileri,
yazmanlar, kayıt merkezleri, kayıt sahipleri, ülke kodu
yeni üst düzey alan adları ve yeni üst düzey alan adları
için başvuranlar, politika yapıcılar, İnternet hizmet
sağlayıcıları, BT işletmeleri, marka sahipleri ve hukuk
firmaları katıldı.Etkinlikte Türk paydaşlar deneyim ve
en iyi uygulamaları paylaşma şansı buldular ve katılımcılara yerel ve küresel alan adı sektöründe neler olup
bittiğini ve yeni iş fırsatlarını anlattılar.

Turkey DNS Forum as the place as the place to meet
and network with the industry’s top players. Participants from ICANN, other Internet organizations,
registries, registrars, registrants, country code new
top-level domains and new top-level domains applicants, policy makers, Internet service providers, IT
businesses, brand owners, and legal firms attended
the event. The Turkish stakeholders were able to
share experiences and best practices; inform the
audience of what is taking place in the domain name
industry at a local and global level, and of emerging
business opportunities.
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İlk defa düzenlenen forumun, gelecekte yıllık olarak düzenlenecek forumlar için ilk yapı taşını teşkil
etmesini bekliyoruz. Düzenlenecek yıllık forumların
nihai hedefi, mesajımızı yaymak ve ilgili tarafları DNS
sektöründeki önemli oyuncularla tanıştırmak, bu sayede Türkiye ve bölgede güçlü bir alan adı sektörüne
öncülük etmektedir.

Kayıt sahipleri ICANN İstanbul ofisiyle
hangi konularda iletişime geçebilir?
ICANN’le ilgilenen kişiler öncelikle ICANN web sitemizi
ziyaret etmelidir. Sitemiz:
• ICANN’in ne olduğunu ve İnternet Yönetişim ekosisteminde nerede yer aldığını anlamak için başlangıç
noktasını teşkil etmekte;
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The first edition of the forum is expected to be the
building block for future annual forums. The end target of having such an annual forum is to spread the
message and introduce interested parties to the key
players in the DNS industry, thus leading to a stronger domain name industry in Turkey and the region.

For which matters could registrant contact with the ICANN Turkey office?
People interested in ICANN should explore our
ICANN website which:
• Provides a starting point to understand what
ICANN is and where it fits in the Internet Governance
ecosystem;

• ICANN’in işleyişini belirleyen çok paydaşlı modelin
bir parçası olan yapılar ve süreçler açıklanmakta;

• Explains the structures and processes that are part
of the multistakeholder model, which dictates how
ICANN functions;

• Uzaktan çevrim içi olarak veya ICANN toplantısı
dahilinde ICANN’e katılmak ve etkileşimde bulunmak
için gerekli araçları sunmaktadır.

• Provides the necessary tools to participate and
engage in ICANN, either online, remotely, or within an
ICANN meeting.

ICANN hakkında daha fazla bilgi almak isteyen kayıt
sahipleri ve diğer ilgili kişiler, ilginç materyaller bulabilecekleri ICANN Learn web sitemizi de ziyaret edebilir.
Örneğin, ICANN’le yeni tanışanlar Yeni Başlayanlar için
ICANN Katılımcılığı belgesine göz atabilir. Kılavuzun
Türkçe sürümü de bulunmaktadır.

For more information about ICANN, registrants or
anyone else, interested can go to our ICANN Learn
website where they can find some interesting materials. For instance, this Beginner’s Guide to Participating in ICANN to introduce newcomers to ICANN. This
guide is also available in Türkçe.

David Olive ICANN Politika Geliştirme Desteği Başkan
Yardımcısı ve ICANN İstanbul bölgesel merkezi Genel
Müdürüdür.

David Olive is ICANN’s Vice-President for Policy Development Support and the General Manager of the
ICANN regional headquarters hub in Istanbul.

İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumu (ICANN),
dünyanın her yerinden katılımcısı bulunan, kar amacı
gütmeyen, kamu yararına çalışan ve İnterneti güvenli,
kararlı ve karşılıklı çalışabilir tutmayı hedefleyen bir
kurumdur. Kurum İnternetin benzersiz tanılayıcılarına
ilişkin rekabeti teşvik etmekte ve politika geliştirmektedir. İnternetin isimlendirme sistemi için üstlendiği

The Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN) is a not-for-profit public-benefit
corporation with participants from all over the world
dedicated to keeping the Internet secure, stable and
interoperable. It promotes competition and develops
policy on the Internet’s unique identifiers. Through its
coordination role of the Internet’s naming system, it

koordinasyon görevi sayesinde İnternetin genişlemesi
ve gelişmesi üzerinde önemli etkiye sahiptir.

does have an important impact on the expansion and
evolution of the Internet.

Daha fazla bilgi için lütfen www.icann.org adresini
ziyaret edin.

For more information, please go to www.icann.org.

biliyor muydunuz?
Dünya üzerinde en çok tercih edilen ülke kodlu
alan adı uzantısının .tk olduğunu
biliyor muydunuz?
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VERİ GÜVENLİĞİ VE

VERİ YEDEKLEMENİN ÖNEMİ
Bir çok kişi ve şirket yedekleme işlemlerinden maliyeti veya
yöneticilerin bilgisizliği nedeniyle kaçınmakta, bu tür durumlarda ise kaybolan veriler, iş yerlerinde geri dönüşü
olmayan sorunlara yol açabilmektedir.

Şenol YELKENCİ
Natro Web Hosting
Veri Merkezi Opr.
Kıdemli Uzman
Twitter: /SenolYelkenci

senol.yelkenci@natro.com

Yedekleme genel anlamıyla bir bilgisayar sisteminde bulunan donanım,
yazılım ve verilerin arıza, hasar veya hatalı işlemlerden dolayı oluşabilecek
problemlerden kendimizi en az zararla kurtarma için yaptığımız işlemlerdir. Verilerimizin neden önemli olduğunu sanırım söylememize gerek yok.
Çünkü veriler oluşturulurken para, zaman ve çok fazla emek harcanabilmek
tedir. Temel olarak veri kayıplarının birkaç nedeni olabilir. Bunlardan bir kaçı
donanım arızaları, yazılım hataları, insan hatası ve doğal afetlerdir. Herhangi
bir nedenle oluşan bir sorun nedeniyle veri kaybı ile uğrayacağımız zararlar
çok büyük olabilir. Bu tür durumlara düşmemek için yedekleme yapmamız
kaçınılmaz bir gereksinimdir.
Yedekleme işlemlerinde her detaya dikkat etmemiz gerekir. Eğer sadece
veri yedeklenirse donanım arızalarında (eğer yedek parçanız yok ise) büyük
zaman ve para kayıpları yaşayabiliriz. Bu nedenle yedek donanımlar bulundurulmasında da fayda olabilir. Donanım sorunlarından oluşabilecek zararlardan kaçmak için sanallaştırma kullanmak daha mantıklı olabilir. Sanallaştırma ile örneğin bilgisayarlardaki işletim sistemlerinin farklı donanımlara
uyumsuzluğu gibi problemleri aşabiliriz.
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Farklı bir donanım ile işlemlerimize fazla zaman
kaybı olmadan devam etme şansımız olacaktır. Tabi
ki donanım yedeklemek parasal yönden ek maliyetleri de beraberinde getirecektir.

0 yapı da birbirine RAID 1 şeklinde bağlanarak yedekleme sağlanır. Diğer RAID modlarıda bu modlardan
biraz daha farklı olmakla beraber temel olarak aynı
mantıktadırlar.

Sistemlerde verilerin kayıt edildiği kısım depolama elemanlarıdır. Bilgisayar sistemlerinde genellikle HDD adını verdiğimiz “Hard Disk Drive”, SSD
“Solid State Driver” veya HHD “Hybrid Hard Driver”
kullanılmaktadır. Bunları biraz açıklamak gerekirse
HDD’ ler Verileri dönen bir manyetik disk üzerinde
tutan yapıdadırlar. SSD’ ler ise katı hal sürücüleridir.
Verileri Ram veya flash hafıza da tutarlar. HHD’ ler
ise yapısında hem SSD hem de HDD bulunduran
disklerdir. SSD bölümü cache bellek görevini üstlenerek performans arttırıcı etki yaparlar. Yedekleme
açısından tek olarak kullanıldıkları sürece bütün
bu disk çeşitleri büyük veri kaybı riski taşırlar. Bu
nedenle bu disklerden hangisi kullanılırsa kullanılsın birden çok sayıda kullanılıp disk sistemi (RAID
sistemler) yapılması çok daha sağlıklı olacaktır.

RAID yapısı yedekleme açısından arıza durumlarında yararlı olabilmektedir. Ancak tek başına kesinlikle
veri güvenliği için yeterli olmayacaktır. RAID ile arıza
durumda verileriniz korunmaktadır. Ancak örneğin
hata hata yaparsanız, korsan saldırılara maruz kalırsanız veya yazılım hatalarından oluşan problemlerde
(işletim sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi gibi.)
verileriniz kaybolmasa bile size zaman ve para kaybı
yaşatacaktır. Bu nedenle Disklerinizi RAID sistemler
ile kullanmakla beraber kesinlikle veri veya sistem
yedeklemesi yapılması şarttır.

Disklerin RAID yapılarından birden çok olarak
kullanılması veri güvenliği açısından çok büyük fayda
sağlayabilir. RAID sistemler veri güvenliği sağlayabileceği gibi disk performansını da büyük ölçüde
arttırabilir. RAID sistemler RAID 0, RAID 1, RAID
0+1, RAID5, RAID 6, RAID 50, RAID 60 gibi modlar da oluşturulabilir. RAID 0 da en az 2 adet disk
kullanılır ve veriler diske yazılırken verinin tamamı
bir diske yazılmaz, yapıdaki disklere paylaştırılarak
performans artırımı sağlanır. Burada sistemde ne
kadar disk varsa o kadar performans artışı sağlanır.
RAID 1 yapısında ise sadece 2 adet disk kullanılır
ve bu disklerden biri aktif olarak kullanılırken bir
diğeri onun bir kopyası halinde kalır. Ve bu şekilde
disk arızalarında çok faydalı olabilecek verilerin bir
kopyası elimizde kalır. RAID 5 yapısında ise en az
3 disk kullanılır ve kısaca anlatmak gerekirse aynı
anda 2 diske yazılır. Sistemdeki disklerden 1 tanesi
bozulsa bile veri kaybı yaşanmaz. Bir diğer yapı ise
RAID 0+1 şeklindedir. Burada ez az 4 disk kullanılır
ve RAID 0 ile RAID 1 yapısı birlikte kullanılarak hem
performans hemde güvenlik sağlanmış olur. Burada
diskler 2’şer olarak RAID 0 yapılır ve bu 2 adet RAID

Veri yedeklemesinde son yıllarda donanım teknolojisinde çok aşama kaydedilmiş olup bir çok yedek
kleme sistemi bulunmaktadır. Ancak bu sistemler çok
pahalı ve kullanımları da bir o kadar profesyonel bilgi
gerektirmektedir. Bu yazıda son kullanıcı olarak sizin
pratik olarak yapmanız gerekenlere değineceğim. Yedekleme yapmak istediğinizde tabii ki bir miktar masrafınız olacaktır. En iyi ihtimalle yedeklerinizi alabilmek
için bir tane yedek diske ihtiyaç duyacaksınız. Kişisel
kullandığınız evinizdeki bilgisayarlarda en basitinden
verilerinizi kaydettiğiniz diskin bir kopyasını harici bir
diske almalısınız. Daha öncede belirttiğim gibi tek bir
diske kesinlikle güvenmemeniz gerekir. Disk arızasının
hangi boyutta ve ne zaman olacağını bilemeyebilirsiniz. Bin bir zahmetle hazırlanan verileri tamamen
kaybetme ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Ayrıca bir diske yedekleme yaparken bitin sistemi yedeklemek ( yani işletim sistemi dahil edilerek),
sadece önemli verilerinizi yedeklemekten çok daha
akıllıca olabilir. Bunun nedeni de sistemin tamamını
yedeklerseniz kısa zamanda bütün çalışmanızı geri
getirip iş akışınızın bozulmasını önleyebilirsiniz. Eğer
bir sunucu veya sunucularınız varsa önerim daha
profesyonel yedekleme yazılımları ve donanımları
kullanmanızdır. Burada çok fazla çeşitli yazılım ve
donanım bulunmaktadır.

39

Profesyonel yedekleme donanımlarında teyp
veya HDD sistemler kullanılabilmektedir. Yedekleme yazılımları ücretli veya ücretsiz olabilmektedir.
Tabii ki ücretli yazılımlar genelde daha profesyonel
çözümler sunmaktadır. Bu yazılımlar genelde 3 şekilde yedekleme almaktadırlar.
Bunlardan biri Full yedeklemedir. Full yedeklemede bütün sistem veya yedeklenecek verinin bütünü
yedeklenir. Bu en güvenli yedekleme biçimi olsa
da zaman ve kapasite ihtiyacı nedeniyle sıkıntılar
oluşabilmektedir. Diğer yöntem ise Incremental
yedeklemedir. Bu yöntemde ise son alınan yedekten
sonra değişen dosyalar yedeklenmektedir. Bu yedeklemeden geri dönülürken önce Full yedek sonra
da sırasıyla Incremental yedekler kurtarılmaktadır.
Bu nedenle güvenlik düşmektedir. Son yedekleme
yöntemi ise Differential yedeklemedir. Bu tip yedeklemede son Full yedekten sonra değişen dosyalar
yedeklenmektedir. Güvenlik Full yedekteki kadar
olmasa da kurtarma sırasında önce Full yedek sonrada Differential yedek kurtarıldığından Incremental
yedeklemeden daha güvenli sayılabilir. Incremental
ve differential yedekleme tamamen yedekleme
boyutlarını düşürmek için uygulanmaktadır. Bu tür
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yedeklemeler yazılımlar vasıtası ile yapılmaktadır.
Veri yedekleme sıklığı veri kaybının ne kadarını
kabul edeceğiniz ile bağlantılıdır. Ne kadar sık yedekleme yaparsanız sorun oluştuğunda o kadar az veri
kaybınız olacaktır. Değişim oranı az olan verilerde
yedekleme süresi uzatılabilir. Mesela sabit bir web
sayfanız varsa bu web sayfanızın dosyalarını çok sık
yedeklemenize gerek bulunmamaktadır. Ancak bu
web sayfanızda bir veritabanı kullanıyorsanız veritabanınızı çok sık yedeklemeniz gerekebilir. Zaman
zaman yedekleme zamanı 1 saat olabileceği gibi 1
gün, 1 hafta, 1 ay bile olabilir.
Yaptığınız işlemler de her zaman yedek almayı
alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sonuçta yedekleme ve disk güvenliğiniz sizin için önceliklerden
biri olmalıdır. Veri kayıpları kişisel olarak size problem
çıkartabileceği gibi iş alanında çok büyük sorunlara
yol açabilmektedir. Maalesef bir çok kişi ve şirket
yedekleme işlemlerinden maliyeti veya yöneticilerin
bilgisizliği nedeniyle kaçınmaktadır. Bu tür durumlarda işyerlerinde geri dönüşü olmayan sorunlara yol
açmaktadır.

PSD WEB TASARIM

MAİL TASARIM PROGRAMI

Grid sistem üzerine
hazırlanmış çok amaçlı bir
PSD tasarımdır. 12 psd
dosyasının içerisinde yer
aldığı tasarım kurumsal
ve pazarlama siteleri için
uyumlu bir yapıya sahip.

CoffeCup’un
geliştirmiş olduğu mail
tasarım programı ile
kolayca responsive
mail tasarımları
yapabiliyor, canlı olarak
önizleyebiliyorsunuz.

ÜCRETSİZ İNDİR

ÜCRETSİZ İNDİR

PHP ANKET SCRİPTİ

FREEPIK - ÜCRETSİZ PSD

Mainan Survey,
tamamen ücretsiz olan
ve muhtemelen şu
an internette yer alan
ücretsiz olarak en detaylı
ve gelişmiş anket sistemi
diyebiliriz.

Bünyesinde 8.500’den
fazla grafik dosyasını
barındıran Freepik, psd
formatında çalışmalarınız
için kullanabileceğiniz
bir çok tasarım
bulabileceğiniz bir site.

ÜCRETSİZ İNDİR

ÜCRETSİZ İNDİR

WORDPRESS TEMA

Moments isimli bu
WordPress teması,
responsive (duyarlı)
yapıya sahip. Özel widget
seçenekleri barındıran
tema, yumuşak ve pastel
renkler içeriyor.

ÜCRETSİZ İNDİR

OSCLASS İLAN SCRİPTİ

osclass, %100 açık kaynak
bir online ilan sitesi
scriptidir. PHP altyapılı,
farklı tema ve eklentiler
kullanmanıza da olanak
sağlayan bu scripte göz
atmalısınız.

ÜCRETSİZ İNDİR
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Daily Changes - Günlük DNS Değişiklik Takibi

Daily Changes, günlük DNS değişiklikleri ve Webn Hosting Aktiviteleri’ni izleyebileceğiniz bir
platformdur. Webhosting.info benzeri olan yapı üzerinde, DNS ‘lere yönlendirilen alan adlarının günlük
değişiklik raporlarını, aynı bir borsa ekranı gibi artış ve düşüş şeklinde görüntüleyebiliyorsunuz.
Domain Tools’un bir servisi olan Daily Changes üzerinde, nameserver sorgulaması yaparak, ilgili
DNS adresine yönlendirilmiş olan alan adı sayısını görüntüleyebilirsiniz.
Dilediğiniz kayıt operatörünün, yeni kayıt ettiği alan adları, DNS adresine giriş yapan (kazandığı) ve
çıkış yapan (kaybettiği) alan adlarını ve silinen alan adlarını görüntüleyebilirsiniz.Ücretsiz olan bu servis
ile dilediğiniz kadar sorgulama yapabilir, içerdiği liste ve grafiklerden bilgi alabilirsiniz.
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GTmetrix - Web Sitesi Hız ve Performans Optimizasyonu

GTmetrix, arama kutusuna web sitenizin adresini yazarak oldukça detaylı analiz yapabileceğiniz
ücretsiz bir servistir.
Sayfa hızı, sayfa boyutu, yanıt verme süresi, sitenizde yer alan dosya, sayfa ve ieçriklerin sağlığı,
kalitesi ve daha bir çok konuda maddeler ve karşısında yüzdeli oranlar halinde analiz veren sistem
tamam ücretsiz.
Ayrıca sorgulamanız sonucunda çıkan raporu, PDF dosyası olarak da bilgisayarınıza ücretsiz bir
şekilde indirebiliyorsunuz.
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+SEO DENETİMİ TAM KONTROL LİSTESİ
SEO Denetimi, çeşitli iyileştirmeler
ve düzenlemeler yapabilmek için
bir web sitesinin genel durumunu
öğrenmek ve neler yapılması
gerektiğini görmek amacıyla yapılır.

SEO Denetimi Yapmak Neden
Gereklidir?
• Web sitenizin mevcut sağlık
durumu öğrenmek,
• Web sitenizin online görünürlük
oranını azaltan etkenleri/sorunları
tespit etmek,
• Arama motorları için web sitenizi
optimize yoluyla doğru şekilde
dopinglemek,
• Potansiyel, dönüşüm ve web
siteniz üzerinden satışları
geliştirmek,
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• Hedef kitleden online yüksek trafik
alabilmek
• Web sitenizdeki tüm sayfaların
arama motorları tarafından
indexlenip indexlenmediğini
öğrenmek
• Rakipleriniz hakkında
bilgi toplamak ve nasıl öne
geçebileceğini analiz etmek

Denetime Başlarken
Google ile başlıyoruz: Arama
kutusuna “Site:Alanadiniz.com”
şeklinde yazarak arama yapıyoruz
ve alttaki konulara dikkat ediyoruz:
• Sitenizin kaç sayfası indexlenmiş
• Çıkan ilk sonuç site anasayfası
olarak mı görülüyor
• Anasayfa ilk sonuç olarak

görünmüyorsa, web sitenizi
etkileyen bir ceza, ban veya
engelleme mevcut olabilir.

İçerik Kontrol Listesi
• Başlık : Site başlığınız net ve akılda
kalıcı mı? İçerisinde anahtar kelime
barındırıyor mu?
• İçerik Uzunluğu : İçerik
uzunluğunuz 400+ kelime şeklinde
mi?
•Anahtar Kelime Hedefli İçerik:
Sitenizin içeriği, web sitenizin
içeriğini ifade eden anahtar
kelimeler ile uyuşuyor mu?
• Anahtar Kelimeler : Kullandığınız
anahtar kelimelerin oranı içeriğe
göre %1.5 ile %2 arasında olmalıdır.

• Kullanıcı Dostu : İçerik kolay
okunuyor mu? Paragraflar doğru
ayrılmış mı?
• Kopya İçerik : Başkalarının
içeriğini kopyaladınız mı? Daha
önce farklı kaynaklarda yayınlanmış
içerikler web sitenizde de mevcut
mu?
• İç Linkler : Web sitenizde yer alan
alakalı içerikler arasında bağlantı
linki veriyor musunuz?
• Dış Linker : Web sitenizden dış
kaynaklara giden linkler mevcut
mu? Eğer mevcut ise bu linkler
kaliteli web sitelerine mi gidiyor?

Meta Etiketleri Kontrol Listesi
• Meta Başlık : Meta başlıkların,
ana anahtar kelimeler ile uyumlu,
özgün ve 55-60 karakter arasında
olması gereklidir
• Meta Açıklama : Anahtar
kelimeler açıklamalara dahil
edilmelidir ve özgün olmalıdır.
Açıklama uzunluğunun 155
-160 karakter arası olması
gerekmektedir.
• Meta Keyword : Uzun olması
sıralamayı etkileyen bir faktör
değildir. Bu alan sizin, rakipleriniz
arasında farklı görünmenize katkı
sağlar.
• Başlık Etiketleri (Heading Tags):
6 tip başlık etiketi vardır (H1,H2……
H6). Daha iyi sonuçlar elde etmek
için hedeflenen web sayfasına
bu başlık etiketlerinden en az 3
tanesini kullanmanız (H1,H2,H3)
gerekmektedir.

yapısı statik olmalıdır.
• Sitemap :
o Sitenizin bir harita dosyası var mı?
(sitemap)
o Var ise, site haritanız ne kadar iyi
optimize edilmiş?
o Site haritanızı Google Webmaster
Araçları üzerinde ekleyip kaydettiniz
mi?
• Robots :
o Web sitenizin iyi optimize edilmiş
bir robots dosyası var mı? (robots.
txt)
• URL Standartları : Web sitenizin
alan adının www ve www olmayan

• Sayfanızın yüklenme hızını alttaki
linklerden test edebilirsiniz :
o https://developers.google.com/
speed/pagespeed/insights/
o http://tools.pingdom.com/fpt/

versiyonunu Google Webmaster
Araçlarından kontrol ettiniz mi? Bu
konuda sorun yaşıyor ve sağlıklı
sonuç alamıyorsanız düzeltmek için
ne yapmanız gerektiği alttaki linkte
yer almaktadır :
http://www.htaccessbasics.com/
force-www-nonwww-domain/
• Standartlar : Sıralamalarda
daha iyi sonuçlar elde etmek için
web sitenizin tüm sayfalarınızda
aynı başlığı kullanmanız önemlidir.
Farklı sayfalar için farklı bilgi başlığı
belirtecekseniz yine ana başlığı
temel alarak, başlıkları birlikte
kullanınız.

o https://ahrefs.com/
o http://www.backlinkwatch.com/
o https://moz.com/researchtools/
ose/

Resim Alt Açıklamaları :
o Tüm resimlerde alt açıklama
etiketi kullanılmış mı?
o Çok sayıda resmin alt açıklama
etiketini kontrol etmek için bu
siteyi kullanabilirsiniz : http://tools.
seochat.com/tools/broken-linksimages-tool/

Kontrol Listesi
• URL Yapısı : Sitenizde yer alan
sayfaların url’lerinde session id
ve aşırı parametrelerin olmaması
gerekmektedir. Ama motorlarında
en iyi sonuç alabilmek için link

Sayfa Dışı Kontrol Listesi
• Sayfa yüklenme hızı : Websiteniz
kısa süre içerisinde açılıyor mu? (
standart ortalama yükleme süresi
2-3 saniyedir)

Backlink sayısı ve kaynak :
o Backlink sayısı ve kalitesini
kontrol edin
o Bu backlinkler içeriğiniz ile alakalı
web sitelerinden mi geliyor?
o Temel metin varyasyonları
kontrol edin
o Bu kontroller için alttaki backlink
araçlarını kullanabilirsiniz;

• Kırık Linkler : Bir web sitesi
kapanmış veya ilgili bağlantılar
değişmişse, sitenizde yayınladığınız
linkler çalışmayacaktır. Bu kırık
linkleri kontrol etmeniz ve
düzeltmeniz gerekmektedir.
• Sosyal Hedefleme : Web
sitenizin popülaritesini ölçmek
için sosyal hedeflemenizi
kontrol etmelisiniz. Bu konuda
çalışma yapabilmek için bu aracı
kullanabilirsiniz : http://www.
seocentro.com/tools/searchengines/link-popularity.html

Site Denetim Araçları
Web sitenizin genel seo denetimini
dakikalar içerisinde yapabileceğiniz
bir çok araç bulunmaktadır.
Altta paylaştığım linklerden
sadece site adresinizi yazarak SEO
raporunuzu alabilirsiniz :
• http://seositecheckup.com/
• http://www.seoptimer.com/
• https://www.woorank.com/
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WORDPRESS

SÜRÜM PARANOYASI
Daha güvenli bir WordPress için her zaman atılacak yeni
adımlar elbette olacaktır fakat bu yazımda çok daha farklı
bir konuya değineceğim.

Emre ERKAN
Yazılım Geliştirme Uzmanı

Twitter: /IzzetEmreErkan

emreerkan@creasoup.com

Dünya üzerindeki web sitelerinin yaklaşık %23,3’ü [http://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress/all/all] WordPress kullanıyor ki bu oran arka
planında bir içerik yönetim sistemi kullanan web siteleri arasında yaklaşık
%60,7’ye tekabül ediyor. Bu kadar çok kullanılan bir sistem haliyle kötü
niyetli kişilerin de ağızlarının suyunu akıtıyor. Sürümü güncellenmemiş her
WordPress kurulumu, güncelliğini yitirmiş eklentilere sahip her WordPress
kurulumu potansiyel bir zombi site olarak sırasını bekliyor. Elbette kötü
niyetli kullanıcılar ellerini ovuştururken, WordPress geliştirici ekibi de boş
durmuyor.
En küçük bir güvenlik açığını hızlıca kapatmak için hazır bekliyorlar ve olası
bir güvenlik açığında kısa bir süre içinde yamanmış yeni bir paket yayınlanıyor. Bize düşen ise öncelikli olarak WordPress kurulumumuzu, temalarımızı
ve eklentilerimizi güncel tutmak. Daha güvenli bir WordPress için her zaman
atılacak yeni adımlar elbette olacaktır, fakat bu yazımda çok daha farklı bir
konuya değineceğim.
WordPress ve güvenlik konusunda webde yüzlerce farklı kaynakta bir çok
öğretici makale bulabilirsiniz.
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İşim gereği ben de bu makaleleri tarıyor, müşterilerim için olası en güvenilir WordPress kurulumları için
uğraşıyorum. Bu makalelerde çok sık karşılaştığım
fakat tartışmaya çok açık bir konu var; “WordPress
sürümünü gizleme”
“WordPress sürümünü gizleme” veri gizleme ile
güvenlik ilkesinin bir ögesi olarak öneriliyor. Temel
olarak eğer WordPress sürümünüz bilinmezse,
saldırganların nereden saldıracaklarını bilememeleri
şeklinde bir varsayım ile hareket ediliyor. Fakat “veri
gizleme ile güvenlik” aslında öncelikli bir güvenlik
adımı değil, pekiştirici bir güvenlik adımıdır. Keza
WordPress söz konusu olduğunda <head> etiketinin
içinde yer alan “Generator” özelliğini kaldırarak Word
Press sürümünü gizlemek, aslında kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir.Evet, yolun başındaki kötü niyetli kullanıcıların sitenizin WordPress
sürümüne erişmesini engellemiş olursunuz fakat
niyeti bozmuş birisi için bu, yol üzerindeki küçük bir
tümsekten başka bir şey değildir. Bu işi profesyonelce yapan kişiler zaten bu etikete güvenmezler.
Sürüm parmak izi çıkartma (Version fingerprinting)
denen bir yöntem ile çeşitli betikler çalıştırarak Word
Press sürümünüzün ne olduğunu daha kesin bir
şekilde tespit edebilirler. Nasıl mı?
Örneğin; WordPress 1.5 sürümünden beri, WordPress paketi ile beraber bir “Beni Oku” dosyası
dağıtılıyor. Kurulumun kök dizininde yer alan “readme.html” dosyası WordPress sürümünü içerir. “O
dosyayı da silerim” dediğinizi duyar gibiyim, fakat her
WordPress sürümünü yükselttiğinizde bu dosyayı
tekrar tekrar silmeniz gerektiğini unutmayın. Kaldı ki,

bu dosyayı silmek hala WordPress sürümünüzü gizlemiyor. Kurulumunuz ile beraber gelen bir çok dosya,
WordPress sürümünüzü açık edebilecek bilgiler içeriyor ve WordPress’in geçmiş sürümleri hala ulaşılabilir
olduğundan dosyalar arasındaki farklar incelenerek
sürümünüz tespit edilebiliyor.
WordPress’in eski paketlerine dağıtım arşivi [https://
wordpress.org/download/release-archive/] sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu sayfadan tüm paketleri bilgisayarınıza indirebilir, farklı klasörlere açabilir, sonrasında
da dosyalar arasındaki farklara bakabilirsiniz. Bu
şekilde iki sürüm arasındaki farkları ortaya çıkartabilir, sürümlerin parmak izlerini ortaya çıkartabilirsiniz.
Sürümünü öğrenmek istediğiniz web sitesinde ortaya
çıkarttığınız bu kurallara göre tarama yaparak, sitenin
WordPress sürümünü öğrenebilirsiniz.
Hal böyle olunca WordPress sürümünü gizlemek, sizce de anlamını yitirmedi mi? Bu durum yeni bir Ferrari
alıp, logosunu sökerek arabanın markasını gizlemeye
çalışmaya benziyor. Logo orada olmasa da araba bas
bas “ben Ferrari’yim” diye bağırıyor. Sizin siteniz bas
bas bağırmasa da, sürümüne ulaşmak görebileceğiniz
gibi çok zor bir iş değil.
Sitenizin sürümünü isterseniz yine gizleyin. Dahası
WordPress kullandığınızı da gizleyebilirsiniz, bunlar
hep güvenliğinizi artıracak birer adım olacaktır. Fakat
bunları gizlediğiniz için kendinizi güvende sanmayın.
Yönetim için güçlü parolalar belirleyin, WordPress’in
ve kullandığınız araçların güncelleştirmelerini eksik
etmeyin ve güvenlik sizin için gerçekten çok önemliyse
profesyonel yardım alın.
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ÜCRETSİZ ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU
Site Haritası Oluşturma
• XML-Sitemaps.com : Web
sitenize sita haritası oluşturmak
için (http://www.xml-sitemaps.com)
web sitesini kullanabilirsiniz.
• Google XML Sitemaps :
WordPress siteniz varsa, otomatik
olarak site haritası oluşturmak için
bu linkteki eklentiyi kurmalısınız
: https://wordpress.org/plugins/
google-sitemap-generator/

Arama Motorlarını İzlemek
• Google Webmaster Araçları
(http://www.google.com/
webmasters/tools) : Web sitenizin
Google’da nasıl göründüğünü
görmek, site haritası göndermek,
tarama hataları hakkında bilgi
almak, anahtar kelimeler, kaç sayfa
indekslendiği vb. bir çok veriye
ulaşabilirsiniz.
• Bing Webmaster Araçları
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(http://www.bing.com/
toolbox/webmaster) : Google
webmaster araçlarına benzeyen,
Bing webmaster araçlarını da
deneyebilirsiniz.
• Microsoft Free SEO Tool (http://
www.microsoft.com/web/seo) :
SEO önerilerine yer veren Microsoft
araçlarını kullanabilirsiniz.

Sayfa Hızını Arttırmak

• CloudFlare : Ücretsiz CDN hizmeti
sunan bir servistir. (www.cloudflare.
com)
• Compressnow : Resim yükleme,
sıkıştırmak ve boyutlarını küçültmek
için kullanabileceğiniz servis. (www.
compressnow.com)
• Online YUI Compressor :
Sitenizdeki Javascript ve Css
Sayfa Hızını Kontrol Edin
dosyalarını küçülmek için
kullanabileceğiniz bir araçtır (www.
Web sitenizi ve açılma hızının
refresh-sf.com/yui)
yavaşlamasına yol açan etkileri
• JSCompress : Javascript .js
görmek ve sayfa hızını arttırmak
için kullanabileceğiniz çeşitli araçları dosyalarını birleştirmeye yarayan bir
araçtır (www.jscompress.com)
altta sıralıyorum ;
• W3 Total Cache : Önbelleğe
• Google PageSpeed Insights
almak ve CDN bağlantısı gibi
: http://developers.google.com/
işlemler ile WordPress sitelerinizin
speed/pagespeed/insights
hızını arttırmaya yarar.
• GTMetrix : www.gtmetrix.com
• Pingdom : http://tools.pingdom.
(http://wordpress.org/plugins/w3com/fpt
• Web Page Test : webpagetest.org total-cache)

• WP Supercache : Daha hızlı sayfa
yüklemesi için içerik önbellekleme
eklentisidir. (http://wordpress.org/
plugins/wp-super-cache)

servis, size anahtar kelime önerileri
sunar.

Anahtar Kelimeler Bulmak

• Moonsy (www.moonsy.com/
google-keyword-rank-checker) :
Belirleyeceğiniz kelimenin Google
top 100sıralaması hakkında bilgi
verir.
• SEOCentro (www.seocentro.
com/tools/search-engines/
keywords-position.html) :
Belirlediğiniz kelimenin rekabet
analizini yaparak, anahtar

• Alexa (www.alexa.com) : Rakip
siteleri ziyaret ederek, bazı anahtar
kelimeleri görebilirsiniz.
• Bing Anahtar Kelime Aracı
(www.bing.com/toolbox/
keywords) : Anahtar kelime
fikirleri alabilir, arama hacimlerine
bakabilirsiniz. Bu aracı kullanmak
için herhangi bir ücretli kampanya
başlatmanız gerekmez.
• Follow.net (www.follow.
net) : Yüksek trafik ve reklam
alabileceğiniz, anahtar kelimeleri
görebilirsiniz.
• Google AdWords (www.google.
com/AdWords) : Bing anahtar
kelime aracına benzeyen Google
Anahtar Kelime araçlarını ücretsiz
kullanabilirsiniz.
• Google Analytics (www.
google.com/analytics) : Bu servis
üzerine sitenizi kaydedip takip
kodunuzu aldıktan sonra sitenize
yerleştirerek, ziyaretçilerinizin
hareketlerini, tercih ve
alışkanlarıklarını takip edebilir,
detaylı bir çok bilgi ve rapora
ücretsiz ulaşabilirsiniz.
• Keyword Eye (www.
keywordeye.com) : Ücretsiz
plan ile günde 10 kelime araması
yapabileceğiniz bir araçtır.
• Uber Suggest (www.
ubersuggest.org) : Bu ücretsiz
servis, girdiğiniz kelimelere göre
alakalı varyasyonlarca bir çok
anahtar kelime önerir.
• Wordstream (www.
wordstream.com/keywords) :
Sınırlı sayıda arama yapabileceğiniz

Anahtar Kelime Sıralama
Kontrolü

işlem yapabilirsiniz.
• Backlink Watch : www.
backlinkwatch.com
• Digbacklink : www.digbackling.
com
• Open Site Explorer : www.
opensiteexplorer.org
• Rank Signals : www.ranksignals.
com

Genel Başlık Metni
Kontrolü
Remove’em (www.removeem.
com/ratios.php) : Web sitenizin
genel başlığının (örn. Natro Dergi)

kelimenizin pozüsyonu konusunda
bilgi verir.

kullanımı ve bununla birlikte
sayfa isimlendirmelerinin (Natro
Blog – İletişim) çeşitliğine göre
Meta Etiketleri
değerlendirme yapar. Genel site
SEOmofo (www.seomofo.com/
başlığınız kullanılmıyor ve farklı
snipped-optimizer.html) : Bu
sayfalarda isimlendirmeler yoksa
araç, meta etiketlerini ve detaylarını bu, sitenizin arama sonuçlarındaki
girdiğinizde size Google’da nasıl
sıralamasına zarar verebilir.
görüneceğini gösterecektir.
Yerel Dizinlere Sitenizi Ekleyin
Arama sıralamanızı yükseltmek için
Resim Etiketi
web sitenizi, ücretsiz yerel dizin
Image SEO Tool (www.
sitelerine ekleyebilirsiniz.
feedthebot.com/tools/alt) : Web
• Bing Places : www.bingplaces.
sitenizdeki görselleri tarayarak resim com
alt etiketlerinin olup olmadığını
• Foursquare : www.foursquare.
kontrol edebilirsiniz.
com
• Google Places : www.google.
Özgün İçerik Kontrolü
com/local/add/businessCenter
Copyscape (www.copyscape.
• Hotfrog : www.hotfrog.com
com) : Bu araç ile web sitenizin
• Yellow Pages : www.yellowpages.
içeriğinin başkaları tarafından
com
kopyalanıp kopyalanmadığını kontrol • Yelp : www.yelp.com
edebilirsiniz.

Backlink Kontrolü
Diğer sitelerin size vermiş olduğu
linkleri bu araçlar yardımı ile
görebilirsiniz. Spam içerikli veya
düşük kaliteli siteler gördüğünüz
taktirde Google Webmaster
Araçları’ndan bu linklerin iptali için

Dizinleri Kontrol Edin

Moz Local (www.moz.com/
local/search) : İnternetteki çeşitli
dizinlerde web sitenizin bilgileri
varsa ve hatalıysa, ziyaretçi
kaybetmemek için bunları
tespit ederek düzenlemeniz
gerekmektedir.
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We.Are.Social’in her
yıl olduğu gibi bu yıl
da, geride bıraktığımız
2014 yılı için hazırladığı
376 sayfadan oluşan
dijital, sosyal ve mobil
platformların global
kullanım alışkanlıları
istatistik verilerini içeren raporunu sizler
için derledik ve gerek
dünya geneli, gerekse
ülkemize özel çeşitli
verileri paylaşıyoruz.
30 ülkenin kullanım
alışkanlıklarına yer verilen raporda ülkemize
ait çok önemli istatistik veriler de yer alıyor.
Öncelikle dünya geneli
istatistikerini, sonra
da ülkemize ait verileri
inceliyoruz.
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WE.ARE.SOCIAL

DİJİTAL, SOSYAL VE MOBİL
PLATFORMLAR 2014 RAPORU
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Raporda yer alan veriler
30 ülkeyi içeriyor.
Öncelikle dünya geneli
verileri içeren dijital
önizleme rakamlarına yer
verelim.
Dünya genelinde;
• 7.210 milyar insan nüfusu bulunuyor,
• 3.010 milyar kişi aktif olarak internet kullanıcısı,
• 2.078 milyar aktif sosyal medya hesabı mevcut,
• 3.649 milyar tekil mobil kullanıcı var,
• 1.685 milyar aktif mobil sosyal hesap mevcut.

da yer alıyor ve nüfusun %52 ‘sinin sosyal medya
kullandığı ortaya çıkıyor. Dünya genelinde sosyal
medya platformlarının aktif kullanıcı sayılarına
bakacak olursak alttaki rakamları görüyoruz;

2013 yılına göre 2014 yılında gerçekleşen istatistiksel değişimler;

• Facebook : 1.366 milyar kullanıcı

• + %1.6 (115 milyon) nüfus artışı

• Google+ 343 milyon kullanıcı

• + %21 (525 milyon) aktif internet kullanıcısı artışı

• Instagram : 300 milyon kullanıcı

• + %12 (222 milyon) aktif sosyal medya hesabı artışı

• Twitter : 284 milyon kullanıcı

• + %5 (185 milyon) tekil mobil kullanıcısı

Dünya genelindeki mobil hat kullanıcı sayısının 3,65
milyar olduğu ve bunun da toplam nüfusun %51 ‘ine
denk geldiğini gözlemliyoruz.

• + % 23 (313 milyon) aktif mobil sosyal hesap
Türkiye nüfusunun %49 ‘unun internet kullanıcısı olduğu bilgisinin yer aldığı raporda, mobil cihazlardan
internet sitelerini ziyaret eden kitle ise %28 olarak
dikkat çekiyor. Dünya genelinde platform çeşitlerine göre internet kullanımı şu şekilde;
• Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar : %62 (2013 yılına
göre %13 azalma var)
• Akıllı Telefonlar : %31 (2013 yılına göre %39 artış
var)
• Tabletler : %7 (2013 yılına göre %17 artış var)
• Diğer cihazlar : %0.1 (2013 yılına göre %18 artış var)
Ülkelere göre ortalama internet hızı listesinde Türkiye, 16. Sırada yer alıyor ve 4.5 Mbps hız ile dikkat
çekiyor. Liste başında yer alan Güney Kore ise 25.3
Mbps ortalama hız ile öne çıkıyor.
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Popüler sosyal networkler üzerinde, nüfusa oranla
bulunan aktif hesap sayılarına göre Türkiye, 10. Sıra-

• Qzone : 629 milyon kullanıcı

Ancak bu 3,65 milyar kişinin de farklı operatörlerden
toplam 7,09 milyar hat sahibi olduğunu görüyoruz.
Bunun sonucunda ise kişi başı 1,94 hat sahibi olma
ortalaması çıkıyor. Türkiye nüfusunun ise %91’inin
mobil hat sahibi olduğu ortaya çıkıyor.Kullanılan
mobil cihazları işletim sistemlerine göre sıralayacak olursak, dünya genelinde;
1. Apple IOS : % 38,9
2. Google Android : %30,9
3. Diğer : %30,2
gibi bir sıralama ortaya çıkıyor ve listede birincilik
Apple ‘ın elinde bulunuyor.Mobil cihazlar ortalama
internet hızı sıralamasında ise ülkemiz 4,2 Mbps ile
15. sırada yer alıyor. Liste birincisi ise 18,2 Mbps ile
Güney Kore.

• Türkiye’deki toplam aktif internet kullanıcısı : 37,7
milyon
• İnternet kullanıcılarının toplam nüfusa oranı : %49
• Türkiye’deki toplam aktif mobil internet kullanıcısı :
31,7 milyon
• Mobil internet kullanıcılarının toplam nüfusa oranı
: % 41

Türkiye genel istatistiklerine bakacak olursak;
• Toplam Nüfus : 76,7 milyon
• Aktif İnternet Kullanıcısı : 37,7 milyon
• Aktif Sosyal Medya Hesabı : 40 milyon
• Mobil Abone Sayısı : 69,6 milyon
• Aktif Mobil Sosyal Medya Hesabı : 32 milyon
Geride bıraktığımız 2014 yılında ülkemizde, 2013
yılına göre nasıl bir gelişme gerçekleştiğini alttaki rakamlarda görebilirsiniz;
• Aktif internet kullanıcı artışı : + %5
• Aktif sosyal medya hesabı artışı : + %11
• Mobil Abone Sayısı : + %2
• Aktif mobil sosyal medya hesabı : + %14
Ülkemizde kişilerin internet kullanım alışkanlıkları ise alttaki gibi;
• Bilgisayar veya tablet cihazlarından 37 milyon kişi
günde ortalama 4 saat internette vakit geçiriyor.
• Akıllı telefonlarından 51 milyon kişi günde ortalama 2 saat internette vakit geçiriyor.
• 56 milyon kişi, tüm cihazlardan günde ortalama 2
saat sosyal medyada vakit geçiriyor.
• 17 milyon kişi günde ortalama 2 saat internetten
televizyon izliyor.

Türkiye’deki internet kullanıcısı kitlenin cihaz
kullanım alışkanlıkları ile ilgili geçtiğimiz yıl 2013
yılına göre yaşanan artış ve düşüşler ise alttaki
gibi;
• Masa üstü bilgisayar ve notebook kullanıcılarının
internet kullanım oranı : %68 (2013 yılına göre -%15
düşüş)
• Akıllı telefonlardan internet kullanım oranı : %28
(2013 yılına göre +%62 artış)
• Tablet kullanıcılarının internet kullanım oranı : %4
(2013 yılına göre +%33 artış)
• Diğer platformlardan internet kullanım oranı : ~%0
(2013 yılına göre %100 artış)
Türkiye’deki sosyal medya kullanım oranları ile
ilgili rakamlar ise şu şekilde;
• Toplam aktif sosyal medya hesabı : 40 milyon
• Aktif sosyal medya hesabının nüfusa oranı : %52
• Toplam mobil sosyal medya hesabı : 32 milyon
• Aktif mobil sosyal hesabının nüfusa oranı : %42
Türkiye’de en çok tercih edilen aktif sosyal medya platformları ve sohbet programları kullanım
sıralaması alttaki gibi sıralanıyor;
• Facebook : %24
• Whatsapp : %23
• Facebook Messenger : %21
• Twitter : %17
• Google+ : %14

İnternet kullanıcıların nüfusa oranla rakamları ise
yandaki gibi;

• Skype : %13
• Instagram : %12
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• Linkedin : %8
• Pinterest : %7
• Viber : %6
Türkiye’deki mobil abone istatistikleri ise şu
şekilde dikkat çekiyor;
• Toplam mobil hat abonesi : 69,6 milyon
• Mobil abone sayısının nüfusa oranı : %91
• Toplam faturasız hat abonesi : %58
• Toplam faturalı hat abonesi : %42
• 3G kullanım oranı : %66
Türkiye’deki mobil kullanıcıların kullanım
alışkanlıkları ise şu şekilde;
• Akıllı telefonlarında sosyal medya uygulamalarını
kullanan mobil kullanıcılar : %24
• Akıllı telefonlarından video izleyen mobil kullanıcılar : %28
• Akıllı telefonlarından oyun oynayan mobil kullanıcılar : %22
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• Akıllı telefonlarından lokasyon bazlı arama yapan
mobil kullanıcılar : %22
• Akıllı telefonlarından mobil bankacılık kullanan kullanıcılar : %25
Türkiye’deki tüketicilerin alışverişte yaptıkları
tercihler ise alttaki gibi;
• Herhangi bir ürün almadan önce bilgisayar kullanarak araştırma yapanlar : %35
• Bilgisayar aracılığı ile internetten alışveriş yapan
kişilerin nüfusa yüzdesi : %33
• Herhangi bir ürün almadan önce akıllı telefonları ile
araştırma yapanlar : %24
• Mobil cihazları aracılığı ile internetten alışveriş yapan kişilerin nüfusa yüzdesi : %19
We Are Social ‘ın hazırladığı toplam 397 sayfalık
raporu ücretsiz olarak görüntülemek isterseniz
tıklayınız.
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