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.BLOG Alan Adı Uzantısı Genel Kayda Açılıyor
Geçtiğimiz aylarda duyurusunu yaptığımız
.blog alan adı uzantısı satışı ile ilgili genel kayıt
tarihleri netleşti.Büyük bir heyecanla beklenen
.blog alan adı uzantısı, bloggerların ve alan adı
yatırımcılarının iştahını kabartıyor. Yeni alan
adı uzantısı, 2 Kasım 2016’da öncelikli ön kayıt
kabul edecek. 21 Kasım 2016 tarihinde ise genel
kayıt işlemlerine açılacak ve dileyen herkes .blog

alan adı uzantısına sahip olabilecek.156 milyon
adet olduğu tahmin edilen blog sitesi için bir
fırsat oluşturan yeni alan adı uzantısı için ilk günlerde yoğun bir talep olacağı kesin görünüyor.
.blog uzantısı, kısa ve anlamlı bir blog domainine sahip olmak isteyen herkes için önemli bir
fırsat niteliğinde.

Afilias Üç Yeni Alan Adı Uzantısını Satın Aldı
StartingDot, sahip olduğu alan adı portföyünde yer alan .archi, .bio ve .ski alan adı uzantılarını Afilias‘a sattı.
Satışı gerçekleşen yeni alan adı uzantılarının
bulunduğu bu portföyün yıllık geliri 2 Milyon $
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olarak dikkat çekiyor. Portföyde yer alan yeni
alan adı uzantılarından .archi‘yi kayıt edebilmek
için mimar olma zorunluluğu yer alıyor. .bio ve
.archi alan adı uzantıları 70$‘ın üzerinde bir fiyatlandırma ile satılıyor. .ski uzantısı ile ortalama
40$ fiyat aralığında kayıt ediliyor.

Veri Merkezi UPS Pazarının 5.67
Milyon $’a Ulaşması Bekleniyor

Nutanix İki Satın Alma
Gerçekleştirdi

Hexa’nın hazırladığı rapora göre, veri iletişimi ve veri
kayıplarına karşı veri merkezlerinde kesintisiz güç kaynağı
kullanım oranı giderek artıyor.

bekleniyor.ERP sistemleri, CRM
ve bulut depolama gibi alanlarda artan talep, veri merkezlerini
kapasite arttırımı ve ups kullanımına yönlendiriyor.

Nutanix, PernixData ve
Calm.io’yu satın aldığını ve
ilgili şirketlerin Nutanix ailesine
katıldığını duyurdu.

Giderek artan kullanım
ile birlikte veri merkezi UPS
pazarının 2020 yılında 5.67
milyon $ büyüklüğe ulaşması

Bununla birlikte son dönemde smart ups sistemleri popülerlik kazanıyor ve genellikle
kobiler tarafından tercih ediliyor.

.CLUB Domain Uzantısı Premium
Alan Adı Satış Geliri 4 Milyon $ Oldu
.CLUB alan adı blog sayfasından yapılan duyuruya
göre, premium alan adı satışlarından elde edilen gelirin
4.056.159$‘ı geçtiği belirtildi.
Geçtiğimiz Temmuz ayını rekor
satış rakamıyla kapatan .club,
ay içerisinde toplam 72 adet
alan adının satıldığını ve bu
satışlardan 62.589.47$ gelir

elde edildiğini açıkladı. Satılan
alan adları arasında en yüksek
tutarlı satış olan diamonds.club,
8.247.98$ bedel karşılığında
alıcı buldu. Ayrıca şu an .club
ana sayfasından da fiyatları
100$ ile 10.000$ arasında
değişen 12.000 yeni premium
domainin listeye eklendiği bilgisi ile tanıtım yapılıyor.

2012 yılında kurulan yazılım
şirketi PernixData, sunucu sanallaştırması üzerine çözümler
üretiyor. Kaliforniya merkezli
şirket, kuruluşundan bu yana 3
kere yatırım almış, 2013 Ağustos ayında kendi geliştirdiği FVP
yazılımını duyurmuştu. Yazılım
geliştirme ve otomasyon startup’ı olan Calm.io da yine PernixData gibi Kaliforniya merkezli
bir şirket. Sanallaştırılmış makinelerin uygulama ortamlarını
desteklemek, servis, çalışma
zamanı yaşam döngüsü yönetimi, kapsamlı raporlama ve
denetim hizmeti sağlayan Calm.
io, artık Nutanix bünyesinde
ürün geliştirecek. Bu iki satın
alma Nutanix’in kendi yazılım
ağını genişletmek, uygulama ve
sunucu performansı gibi alanlarda gelişimini hızlandıracak
bir sonuç ortaya koyuyor. Ayrıca
Nutanix önümüzdeki aylarda
halka arz olacağı için bu satın
almalar ile birlikte yatırıcılar için
daha çekici ve teşvik edici bir
hale geliyor.
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Red Hat Virtualization 4 Şimdi Daha Güçlü!
KVM tabanlı sanallaştırma platformu geleneksel iş yüklerinin sanallaştırmasını
akıcı hale getirirken hibrit bulut ve konteyner tabanlı iş yükleri için daha güvenli
ve ölçeklenebilir bir temel sunuyor.

Dünyanın lider açık kaynak çözümleri
sağlayıcısı Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), Kernel tabanlı Sanal Makine (KVM) destekli
sanallaştırma platformunun en yeni versiyonu
olan Red Hat Virtualization 4’ü genel kullanıma
sunduğunu duyurdu.
Red Hat Virtualization 4, tamamen açık,
yüksek performanslı, daha güvenli ve hem
Linux hem de Windows tabanlı iş yükleri için
merkezden yönetilebilen bir platformla patentli
sanallaştırmanın karmaşıklıklarına ve ekonomik
koşullarına meydan okuyor.
Red Hat Virtualization 4 güçlü ve
güncellenmiş bir misafir sistem arakatmanı,
gelişmiş sistem gösterge paneli ve kullanıcıların
gelişen iş yüklerine yönelik merkezileştirilmiş bir
ağ yapılanmasını bir araya getiriyor. Red Hat
Enterprise Linux üzerine yapılandırılan Red Hat
Virtualization 4, mevcut BT yatırımlarıyla kolayca
entegre olurken aralarında konteynerlenmiş ve
bulut-yerel uygulamaların da bulunduğu gelişen
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teknoloji kurulumlarına temel oluşturacak
şekilde tasarlandı.
OpenStack ve Linux konteynerleri
Sanallaştırma bir teknoloji olarak olgunluğa
eriştiyse de, Red Hat Virtualization 4, Linux konteyner tabanlı iş yüklerinin yanı sıra OpenStack
özel ve hibrit bulut kurulumlarına yönelik önemli
destek özellikleri de sunuyor. Red Hat Virtualization 4 konteynerler için Red Hat Enterprise
Linux Atomic Host’u yapılandırılabilir bir konuk
sistemi olarak destekliyor ve konuk aracıların
Atomic Host VM üzerindeki konteynerler olarak
çalıştırılmalarına ya da söz konusu konteynerlere raporlanmalarına olanak tanıyor.
Red Hat Virtualization 4, Red Hat OpenStack
Platform Neutron’a yerel destek de sunuyor.
Bu sayede kurumlar bir yandan paylaşılan
servislerini akıcı hale getirirken diğer yandan
geleneksel ve bulut etkin iş yükleri çapında
daha kolay servis kurarak operasyonel izlerini
en düşük seviyeye indirebiliyorlar.

VMware Cross-Cloud Architecture™’ı Tanıttı
Yeni Cross-Cloud Services™ müşterilerin AWS, Azure ve IBM Cloud’un da aralarında bulunduğu genel bulut platformlarındaki tüm uygulamalarını çalıştırma,
yönetme, denetleme ve güvence altına almalarına olanak tanıyor.

VMware, Inc. (NYSE: VMW), VMworld®
2016 etkinliğinde şirketin hibrit bulut stratejisini
yeni VMware Cross-Cloud Architecture™ ile
genişlettiğini duyurdu. Şirket ayrıca müşterilere
özel ve genel bulutlardaki uygulamalarını ortak bir işletim ortamında çalıştırma, yönetme,
bağlama ve güvene alma imkânını veren yeni
özel ve genel bulut servislerini de duyurdu.
VMware, şirketin bulut stratejisini
destekleyecek yeni gelişmeleri de duyurdu:
•
Müşterilerin Yazılım Tabanlı Veri Merkezi
(SDDC) bulutlarını yönetmelerini ve işletmelerini
kolaylaştıracak, birleşik ve yazılım tabanlı bir veri
merkezi platformu olan VMware Cloud Foundation™
•
Müşterilere özel ve genel bulutlarda
çalışan uygulamalarını yönetme, denetleme
ve güvence altına alma yöntemlerini gösteren,
AWS, Azure ve IBM Cloud’un da aralarında
bulunduğu Technology Preview of Cross-Cloud
Services™

vCloud Air Network™ iş ortaklarının
ihtiyaçları için tasarlanmış, yeni bir felaket
kurtarma hizmtleri ailesi olan VMware vCloud®
Availability™
•
VMware vSphere® kullanıcılarına
VMware vCloud Air™’e uygulama taşınma
süresindeki aksama süresini ortadan kaldırma
amacıyla VMware vCloud® Air™ Hybrid Cloud
Manager™’ın yeni sürümünün sunulması
VMware Yazılım Tabanlı Veri Merkezi Bölümü
Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Raghu
Raghuram, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor:
“Müşteriler giderek artan oranda uygulamalarını
çalıştırmak için çoklu genel ve özel bulutlara
güvenmekle birlikte çeşitli bulut platformları
arasında uygulamalarını yönetme ve koruma
boyutunda endişe yaşayabiliyorlar. Müşteriler
VMware tarafından sağlanan, kendi sınıfının en
iyisi özel bulut ve lider genel bulutu bir araya getirdiklerinde olabilecek en güçlü, en esnek çoklu
bulut stratejisine sahip oluyorlar.
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Cisco Academy Yeni Dijital Kuşağa Eğitim Verecek
Cisco, eğitim kurumları ile iş birliği yaparak
Türkiye’de 44 binden fazla katılımcıyı Cisco
Academy programı kapsamında dünyanın ihtiyaç
duyduğu dijital becerilerle donatırken, onlara
küresel iş fırsatlarının da kapılarını açıyor.
Dijital dönüşüm her geçen gün küresel gündemi daha fazla belirlerken, Cisco Academy
katılımcıları bu yenidünyanın ihtiyaçlarına uygun
becerilerle donanıyor. Türkiye’nin de aralarında
bulunduğu 170 ülkede bilişim teknolojileri (ICT)
alanında uygulanan Cisco Academy’in ücretsiz
olarak sağladığı eğitim programında, bilgisayar
ağları konusunda mesleki düzeyde bilgi ve beceriler veren kursların yanı sıra dijital kültürü geniş
gruplara tanıtan kurslar da bulunuyor.
Bilgisayar ağlarının tasarım ve yönetiminden
siber güvenliğe, bilişimin temellerinden ‘her şeyin
interneti’ konularına kadar geniş bir yelpazede
sunulan eğitimler, katılımcıları uluslararası sertifikasyonlara da hazırlayarak dünya çapında bir
kariyer için fırsat sağlıyor. 2000 yılından bu yana
Türkiye’de üniversiteler, liseler ve sivil toplum
kuruluşları ile birlikte yapılan eğitimlerden 44
binden fazla katılımcı mezun oldu.
37 bin ağ uzmanı aranıyor
Cisco Academy programı sayesinde giderek
artan ağ uzmanı talebinin karşılandığına dikkat
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çeken Sungurlu, “Türkiye’de Cisco Academy
aracılığıyla bugüne kadar 44 binden fazla katılımcının kariyer hedeflerine destek olduk. Ülkemizde ağ uzmanı açığı büyüyor, 2012 yılında 10
bin ağ uzmanı aranırken bugün rakam 37 bine
ulaştı.
Mesleki kursların katılımcılarına bilgisayar
ağlarının tasarlanması ve güvenli bir şekilde
yönetilmesi için gereken ve tüm dünyada geçerli
olan bilgi ve beceriler öğretiliyor. Cisco Academy
mezunu iş dünyasında aranan bir uzmandır. ”
diye konuştu.
Kadınların katılım oranı yüzde 26
Öte yandan ülkemizde kadınların eğitimlere
olan ilgisi de dikkat çekiyor. Eğitimlere kadınların
katılım oranı dünyada yüzde 17 iken Türkiye’de
ise bu rakam 25 seviyesinde bulunuyor. 170
ülkede bugüne dek 6 milyon kişinin katıldığı Cisco Academy, uluslararası geçerliliği olan mezuniyet belgeleri sunarken bilişim alanındaki sektörel
sertifikasyon sınavlarına da hazırlık olanağı
sağlıyor.
Katılımcılar bir yandan sorun çözme, işbirliği
ve eleştirel düşünce gibi 21. yüzyılda çok önemli
olan kariyer becerilerini edinirken bir yandan da
bilişim ve bilgisayar ağları alanında uzmanlaşıyorlar.

Açık İnovasyon Kampı Hack'n Break Sona Erdi
Konferansın açılış konuşmalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörü Mustafa Güden gerçekleştirdi.

20-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilen Hack’n
Break, eğitim, workshop ve sosyo-kültürel aktivitelerle geçen bir haftanın ardından 27 Ağustos
Cumartesi günü düzenlenen konferans ile son
buldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden’in protokol konuşmalarını yaptığı konferansın davetlileri arasında
İzmir Valisi Erol Ayyıldız Urla Kaymakamı Murat
Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel
Uyar, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk de yer aldı.
“Ülke olarak, açık inovasyon felsefesini yaygınlaştıracak işler yapmalıyız.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü konuşmasına başlarken ülkemizin içinden
geçtiği sürece dikkat çekerek, son dönemde
gerçekleşen terör olaylarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, şehit ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerini iletti.

Konuşmacılardan Vestel İcra Kurulu Üyesi
ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim
Kurulu üyesi olan Cengiz Ultav; sürdürülebilirlikte
eğitimin, insan ilişkilerinin ve networkün önemine
değinerek, teknolojinin reel dünyayla yüzleşme
döneminde olduğunu ve bundan 5-10 yıl sonra
bunların iç içe geçerek son derece dinamik bir
ortam oluşturacağını söyledi.
Ufuk Batum’un “İnovasyon ve Teknoloji’de
Türkiyenin Durumu ve Gelecek Beklentileri”
başlıklı konuşmasının ardından Doğan Taşkent
moderatörlüğünde Tayfun Uğur, Zafer Babür,
Ömer Çeliker, Adnan Kurt, Ömer Erkmen tarafından İnovasyon’un Dünü ve Bugünü tartışıldı.
Enerjisa’dan Gül Erol tarafından etkinliğe katılan gençlere Kuluçka Merkezi projesi hakkında
çalışmaya başlayacakları teminatı verildi. Uygar Özesmi (Change.org) sosyal inovasyon ve
“Türetim Ekonomisi” hakkında katılımcılara bilgi
verdi.
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Citrix Yeni Versiyon NetScaler CPX Express'i Yayınladı
Siber saldırı ihtimallerini düşürmek için Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nin fiziksel olarak korunaklı
alanlarda bulunması gerekiyor. Ancak bunu sağlamak her zaman mümkün olmayabiliyor.

Dijital dönüşüm, şirketleri DevOps gibi hızlı
uygulama geliştirme ve dağıtım yöntemlerini benimsemeye itiyor. Rekabette başı çekebilmek ve
hızlı değişen müşteri ve pazar taleplerine uyum
sağlayabilmek için işletmeler ve resmi kurumlar,
önemli işlemlerini otomatik hale getirmeli ve
sürekli ayarlamalı. Bu yüzden şirketler verimliliği
ve müşteri katılımını artırmak için kendi uygulamalarını geliştiriyorlar. Bu noktada Citrix, mikro
servis uygulama geliştiricileri için oldukça dayanıklı bir yük dengeleyicisi sunan, NetScaler
CPX’in ücretsiz geliştirici versiyonu NetScaler
CPX Express’i piyasaya sundu.

•

Ücretsiz ve Açık Kaynak Yazılım (F/OSS)
alternatiflerinin aksine NetScaler CPX Express,
20 binden fazla şirkette ve dünyanın en büyük
halka açık bulutlarında kullanılan pazar lideri
NetScaler platformuyla aynı kurumsal seviyede
olan, güvenli işlevsellik sağlayan, mikroservisleri
destekleyen bir yük dengeleyici. NetScaler CPX
Express, NetScaler ADC ile aynı kod tabanına,
REST API’a ve operasyon arayüzüne sahip. Bu
özelliğiyle uygulama dağıtım altyapısının, geliştirmeden geliştirme döngüsüne sorunsuz geçişine olanak sağlıyor.

•

NetScaler CPX Express, mikroservis uygulama geliştiricilerine şu imkanları sunuyor:
•
Uygulamaları destekleyen yük dengeleme
kapasitesi
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•

•

•

Mikroservisleri aksatmadan, kolay ve servis
içi sürüm yükseltme
SSL offload gibi gelişmiş güvenlik özellikleri; ağ, aktarım ve uygulama katmanlarındaki DDoS tehdit vektörlerine karşı koruma
ve DDoS saldırılarının azaltılması için API
oran sınırlaması
Google Kubernetes, Docker Swarm ve
Apache Mesos kapsayıcı (container) yönetim sistemleri ile otomatik yeniden yapılandırma ve servis keşfi
NetScaler Yönetim ve Analiz Sistemi ile
entegre olarak gerçek zamanlı görünürlük,
yönetim ve analiz
5 dakikadan kısa bir süre içinde çalışır
duruma gelebilme kabiliyeti

Citrix NetScaler Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü Ash Chowdappa, yeni versiyonla ilgili
şunları söyledi: “Citrix hem geleneksel BT için,
hem de DevOps ve geliştirici topluluklarının ADC
gereksinimlerine uygun çözümler sunmak adına
sürekli kendini yeniliyor. Pazar lideri NetScaler
ADC platformumuz ile geliştiricilere ölçeklenebilir, güvenli ve entegre bir platform üzerinde
uygulamalarını üretme, test etme ve kullanma
imkanı sağlıyoruz. NetScaler CPX Express,
geliştiricilerin uygulamaları tam ölçekli üretime,
piyasada mevcut bütün alternatiflerden daha
hızlı bir şekilde geçirebilmelerini sağlıyor.”

Türkiye Vodafone Vakfı Ve Habitat “Yarını
Kodlayan” Nesiller İçin Harekete Geçti
Vodafone, Türkiye’deki 10’uncu yılında
Türkiye Vodafone Vakfı aracılığıyla başlattığı
Dijital Kalkınma Seferberliği kapsamında yeni
yatırımlar için düğmeye bastı. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, sürdürülebilir kalkınma
alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Habitat
Derneği’nin işbirliğiyle hayata geçirilecek “Yarını
Kodlayanlar” projesi kapsamında, İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere 5 ilde
yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi verilecek.
Eğitimler, her ilde yüz çocuğun katılımıyla
gerçekleştirilecek hackhaton’lar ile sona erecek.
Vodafone’un Türkiye için hedeflediği Gigabit
Toplumu’na giden yolda önemli bir adım olacak
“Yarını Kodlayanlar” projesiyle,2 ayda toplam bin
çocuğa ulaşılması hedefleniyor.
Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme
vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 10’uncu
yılını kutladığı Türkiye pazarında ekonomik ve
sosyal kalkınmaya destek olma hedefiyle başlattığı Dijital Kalkınma Seferberliği doğrultusunda
eğitimin dijitalleşmesine yönelik önemli bir projeye imza atıyor. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı
altında, sürdürülebilir kalkınma alanında öncü

çalışmalar gerçekleştiren Habitat Derneği’nin
işbirliğiyle başlatılan “Yarını Kodlayanlar”projesiyle, İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin
olmak üzere 5 ilde 7-14 yaş arası çocuklara
kodlama eğitimi verilecek. Gönüllü eğiticilerin
yönetiminde düzenlenecek eğitimlerde öğrenciler
programlamaya giriş, uygulama yapmak, hikâye
oluşturmak ve oyun yapmak gibi konularda teorik
ve uygulamalı eğitim alacak. Her ilde yüz çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek hackhaton’lar
ile sona erecek eğitimlerle 2 ayda toplam bin
çocuğaulaşılması hedefleniyor.
MIT’nin geliştirdiği Scratch programıyla
öğrenecekler
“Yarını Kodlayanlar” projesindeki eğitimlerde,
dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan
Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT)
çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch” programı
kullanılacak. Proje süresince, çocuklardaki
gelişim ve dönüşüm Algoritma Beceri Testleri ile
ölçümlenecek.
“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında
ücretsiz düzenlenecek eğitimler, kodlamaya ilgi
duyan, 7-14 yaş aralığındaki her çocuğa açık
olacak.
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ÖZEL RAPOR

Verizon 2016 Veri İhlali
Soruşturma Raporu Yayınlandı!
Verizon tarafından hazırlanan 2016 Veri İhlali Soruşturma
Raporu’na (2016 Data Breach Investigations Report) göre
en yaygın üç mobil güvenlik ihlali vakası son kullanıcılarla ilgili
konular ya da konfigürasyon sonucunda
gerçekleşmiş bulunuyor.

RAPORU İNCELE
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Unicom Veri Merkezi Hong Kong’ta Açıldı
Unicom, Çin’in Hong Kong şehrinde açtığı
yeni veri merkezi ile uluslararası alanda konumu
güçlendirmeyi planlıyor.Geçtiğimiz hafta açılan
veri merkezi, Hong Kong’un ilk ve en büyük
veri merkezi olarak dikkat çekiyor. 2014 yılında
inşasına başlanan veri merkezi 41.000 metrekare arazi üzerinde 14.900 metrekare alanda yer
alıyor ve bir hub merkezi olarak Hong Kong’u

önemli bir konuma taşıyor. Tseung Kwan O sanayi merkezinde yer alan ve Tier III + sertifikasına sahip olan veri merkezinde 4000 raf kapasitesi bulunuyor. Açılışa 200’den fazla devlet ve
şirket yöneticisinin katıldığı veri merkezi 100
Gbit geniş bant hizmeti sağlıyor. Açılış ile birlikte
ICNTV, MGTV ve Wasu Medya ile internet ve tv
şirketleri ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Dakikada 300’den Fazla Siber Tehdit Oluşuyor
Intel Security’nin McAfee Labs Tehditler
Raporu’na göre 2016 yılının ikinci çeyreğinde
dakikada 316 yeni tehdit ortaya çıktı. Intel Security, 2016 yılı başında hastanelere yönelik
olarak gerçekleşen çok sayıdaki fidye yazılım
saldırılarının arkasındaki fidye yazılım ağlarını ve
fidye ödeme yapılarını araştırdı.

Şüpheli bitcoin işlemlerini izleyen McAfee
Labs araştırması, fidye yazılım saldırılarına
hedef olan bir grup hastanenin 100.000 dolarlık zarara uğradığını tespit etti. Araştırma, aynı
zamanda fidye yazılımlarla çeşitli kuruluşları 121
milyon dolar zarara uğratan bir ağı da ortaya
çıkardı.
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Veeam® Software Karma Bulut için
Veeam Availability Platform’u Duyurdu
Şirketlerin kesintisiz çalışabilmesine yönelik çözümlerin tedarikçisi Veeam® Software, yeni nesil erişilebilirliği duyurdu: Karma Bulut için Veeam Availability Platform.

Şirketlerin kesintisiz çalışabilmesine yönelik
çözümlerin tedarikçisi Veeam® Software, yeni
nesil erişilebilirliği duyurdu: Karma Bulut için
Veeam Availability Platform.
IDC’ye göre şirketler, dijital yetkinliklere uyum
sağlarken ya da etkilerini yönetirken, sürekli
kesintisiz dijital dönüşüm süreçlerinin içinde
yer alıyor. Bunu gerçekleştirirken Veeam “önce
bulut” stratejisine geçişi, rekabette avantaj
sağlamanın da ötesinde, işlerin devamı için bir
gereklilik olarak görüyor.
2019’a gelindiğinde dünyadaki pekçok kurum, ağırlıklı olarak bulut tabanlı BT ortamına
geçişini tamamlamak zorunda kalacak ve bu da
çoklu ortamlar üzerinden, kesintisiz erişilebilirlik
deneyimi sağlayacak cihazlar üzerinde büyük bir
baskı oluşturacak.
Karma Bulut için Veeam Availability Platform
bu sorunlara yönelik oyun kurallarını değiştiren
hareketiyle her büyüklükteki işletme ve şirkete
aşağıdaki yetkinlikler aracılığıyla Hibrit Bulut’taki
sanal, fiziksel ve bulut tabanlı iş yüklerine
erişilebilirlik sağlıyor:
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•

•

•

İş Devamlılığı: Tüm uygulamalar ve veriler
için 15 dakika altında Kurtarma Hizmet Seviyesi Hedefleri (SLO); Felaket Kurtarma
(DR) düzenlemesi
İş Yükü Mobilitesi: BT yatırımlarını en üst
seviyeye çıkarmak ve esnekliği artırmak,
herhangi bir bulut ya da yerdeki iş yüklerine erişilebilirlik
Uyum ve Görünürlük: İşletme ve kanuni
ihtiyaçları karşılayacak proaktif izleme,
raporlama, testten geçirme ve belgeleme

Veeam’in Başkanı ve COO’su Peter McKay
Karma Bulut için Veeam Availability Platform’un
Veeam için bir kırılma noktası olduğunu belirttikten sonra şöyle devam ediyor: “Günümüzün
dijital dünyasında tüm yıl boyunca 7/24 veri ve
uygulamalara erişim olmazsa olmaz.
Geçtiğimiz 10 yılda 200 binden fazla Veeam
müşterisi erişilebilirlik çözümümüzü sahiplendi
ve geleceğe baktığımızda da Veeam Availability
Platform’un yetkinliklerimizi ve pazar penetrasyonumuzu gözle görülür bir şekilde geliştireceğini
görüyoruz.

E-ticaret Sektörünün Yeni Oyuncusu: Paratika
Avrupa’nın en büyük 6. yazılım firması Asseco Grup bünyesinde olan Asseco SEE,
e-ödeme konusundaki 17 yıllık bilgi birikimi ve
deneyimi ile Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi
hayata geçirdi.
6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları” hakkındaki kanun çerçevesinde, e-ticaret firmalarına sanal POS hizmeti
vermek için kurulan Nestpay Ödeme Hizmetleri
A.Ş. Paratika markası ile BDDK’dan alınan
lisans kapsamında sanal POS hizmeti verecek.
Paratika birden fazla bankanın sanal POS
altyapısına entegre olarak, anlaşmalı bankaların

kredi kartlarına taksit imkânı sunuyor. Tek fiyatlama ve tek panelden mutabakat kolaylığı ile
üye işyerlerine paket olarak sanal POS çözümü
sağlıyor. Kart kullanıcılarının en hassas olduğu
konuların başında, kredi kartı güvenliği ve kart
bilgilerinin kopyalanması geliyor. Kredi kartı veri
ve işlem güvenliğinde dünyanın en üst düzey
standardı olan PCI- DSS sertifikasıyla uyumlu
olan Paratika ile kredi kartı saklama işlemleri
güvenli şekilde yapılıyor.
Ayrıca kredi kartı saklama hizmetinden
yararlanan e-ticaret firmaları, tek tıkla ödeme
kolaylığı ile son kullanıcılara hızlı ödeme imkanı
da sunmuş oluyor.
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Dünyanın İlk Veri Merkezi ve Bulut Servis
Sağlayıcılarını Listeleyen Dizini Yayında
Cloudscene adı ile yayın hayatına başlayan dizin, Avustralyalı bir girişimci tarafından hayata geçirildi. Clodscene, Veri Merkezi, Co-Location ve Bulut Tabanlı Depolama hizmeti veren şirketleri bir araya getiriyor.

Hosting sektörüne ve piyasaya güvenilir ve
doğru veriler sunma hedefiyle hayata geçirilen
cloudscene.com, 110'dan fazla ülkede yer alan
4700'den fazla veri merkezi ve 4200'den fazla
servis sağlayıcıyı listeliyor.
Dizinde yer alan veri merkezi ve servis
sağlayıcılar hakkında alttaki ana kriterlere göre
detay bilgiler de listeleniyor;
• Bina Özellikleri
• Kabin Sayısı
• Raf Sayısı
• Soğutma
• Güç (Enerji)
• Yedeklilik
• Güvenlik
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Ofis Alnı
WI-FI Olanağı
Yedek Parça Stoğu

Cloudscene ana sayfası üzerinden servis
sağlayıcı araması yapabilir, dilerseniz ülkelere
göre servis sağlayıcıları listeleyebilirsiniz. Ayrıca
Top Ten sayfasında dünyanın en iyi 10 veri
merkezi ve servis sağlayıcısı da listeleniyor.
Pazarı bir araya getirmeyi amaçlayan bu
proje içerisindeki bilgi eksiklikleri giderildiğinde
hosting sektöründe fark yaratacak bir servis
olmayı hedefliyor. Servis şu an geliştirme
aşamasında ve bir çok servis sağlayıcıya ait detay bilgiler henüz tamamen girilmemiş durumda.

BDDK’dan PayU’ya Ödeme Kuruluşu Lisansı
Türkiye’de 2011 yılından bu yana sürdürdüğü
faaliyetler ile 5 binden fazla aktif üye iş yerine
tahsilat kolaylığı sunan PayU Türkiye, BDDK
tarafından verilen “ödeme kuruluşu lisansı” ile
yoluna devam edecek.
6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu”, ödeme altyapısı
sunan ve e-ticaret alanında ödeme konusunda
aracılık yapan şirketlerin belirli şartları yerine
getirerek BDDK’dan ilgili lisansı almasını gerekli
kılıyor. Bu lisansı almak için tüm kriterleri yerine
getiren PayU Türkiye, BDDK’dan verilen onay ile
lisanslı ödeme kuruluşu unvanının sahibi oldu.

daha iyi olduğumuzu düşündüğümüz ABD ve
Avrupa ile boy ölçüşebilir seviyelere getirmekti. Bu bağlamda tüm iş ortaklarımız ile birlikte
sıfırdan oluşturduğumuz ekosistemde, sayıları
elliyi bulan ödeme kuruluşlarının lisanslanması
ve yeterliliklerini ispat edebilmeleri çok önemli
bir hal aldı. Birkaç yıldır Bankacılık ve Denetleme Kurulu ile birlikte üzerinde çalıştığımız
lisansın kanunlaştırılması ve büyük bir özenle
kuruluşların yine BDDK tarafından lisanslanmaya başlanması, Türkiye’de finansal
teknoloji girişimlerinin önünü açan, finansal okur
yazarlığın hızla artmasına aracalık edecek, kayıt
dışı ekonomiyi azaltacağı gibi, ihracatı artıracak
önemli bir etmen” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan PayU Türkiye CEO’su Y. Emre Güzer, “Türkiye’nin ilk
PSP’si olarak 5 yıl önce çıktığımız yolculukta en
büyük önceliğimiz Türkiye’de elektronik ticareti
ve online ödeme sistemlerini birçok konuda

PayU Türkiye’nin bundan sonra çok daha
güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Y. Emre Güzer e-ticaret ekosisteminin
büyütecek adımları atmaya başladıklarını da
belirtti.
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Huawei Yeni Veri Merkezi Sunucularını Tanıttı
Huawei yeni rack sunucularını tanıttı. FusionServer X6800 ve FusionServer E9000 Blade
Sunucu olarak tanıtılan yeni sunucular, raf kullanımı ve veri merkezi altyapıları için iyileştirme
sağlamasının yanı sıra düşük maliyet avantajı da
sağlıyor.
Bu iki yeni sunucuyu incelediğimizde ise dikkat çeken özellikleri şu şekilde;
FusionServer X6800
Gelişmiş mimarisi ile bulut depolama ve
büyük veri gibi çeşitli uygulamalar için hazırlanmış yüksek performanslı bir veri merkezi sunucu
çözümü olarak öne çıkıyor. Bu 4U kasaya sahip
sunucu, yüksek performans gerektiren çalışma-
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lar için uygun ve esnek yapılandırma özellikleri
sunuyor. Optimal ısı dağılım tasarımı ile güç
tüketimini azaltan FusionServer X6800, içerideki
hava akımını destekliyor.
FusionServer E9000 Blade Sunucu
FusionServer E9000 tümleşik mimari blade
sunucusu depolama, ağ ve yönetim uygulamalarını bir araya getiriyor. Bu üst düzey sunucu,
kurumsal uygulamalar için güçlü bir platform
sağlıyor ve veri merkezleri, sanallaştırma, kritik servisler ve yüksek performanslı bilgi işlem
gereksinimleri için ideal bir çözüm sunuyor. 12U
kasaya sahip Huawei E9000 sunucusu, en az 1
m derinlikte bir standart 19 inçlik bir rafa monte
edilebiliyor.

Samsung’tan IOPS Canavarı Veri Merkezi Diskleri
Samsung WMworld 2016 etkinliğinde tanıttığı veri merkezlerine özel, milyon
IOPS’luk yeni SSD depolama ürünleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Samsung WMworld 2016 etkinliğinde tanıttığı
veri merkezlerine özel, milyon IOPS’luk yeni SSD
depolama ürünleri ile dikkatleri üzerine çekti.
6.4 gigabayt okuma hızı ile verilere çok hızlı
bir şekilde ulaşılmasını sağlayan yeni depolama
çözümü, 6.4TB’a kadar veri saklamaya izin
veren 1 Milyon IOPS okuma değerine sahip SSD
canavarını tanıttı. Performans ve dayanıklılık
konusunda oldukça başarılı sonuçlar veren yeni
depolama ürünleri ve detayları şu şekilde öne
çıkıyor;
2.5″ (dual-port)
• Rastgele Okuma Yazma IOPS : 800.000 /

•

160.000
Sıralı Okuma Yazma Bant Genişliği : 3.3 /
2.9 GB/sn

HHHL PCIe AIC
• Rastgele Okuma Yazma IOPS : 1.050.000
/ 160.000
• Sıralı Okuma Yazma Bant Genişliği : 6.4 /
2.9 GB/sn
Bu yeni veri merkezi depolama sürücüleri ise
2 milyon saat MTBF değerine sahip ve PM1725
modeli 5 GB boyutunda bir videoyu 3 saniyenin
altında yazabiliyor.
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Citrix Norskale’i Satın Aldığını Duyurdu
Norskale çalışma ortamı performansının
optimize edilmesinde; uygulama dağıtımının
hızlandırılmasında; tam özellikli bir çalışma alanı
ve kullanıcı ortam yönetim çözümü ile Avrupa,
Asya-Pasifik ve Amerikan pazarlarında ortam
ölçeklenebilirliğini geliştirmede sektörce kanıtlanmış bir başarıya sahip.Dünyada 100’den
fazla müşterisiyle ve 80 bine ulaşan kurumsal
kullanımıyla Norskale; pazar lideri XenApp ve
XenDesktop uygulama ve masaüstü sanallaştırma çözümlerinin performans ve ölçeklenebilirlik değerlerini önemli miktarda artıracak. Artık
XenApp ve XenDesktop üzerinde Workspace
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Environment Manager olarak yer alacak Norskale çözümü, müşteri başarısında da kanıtlanmış bir performans geçmişine sahip. 120 mega
mağazası ve 21 binden fazla çalışanı ile Avrupa
ve özellikle Fransa’da büyük bir perakendeci
olan Leroy Merlin, Norksale çözümü sayesinde
sisteminde önemli performans ve ölçeklenebilirlik iyileştirmeleri gerçekleştirdi. Leroy Merlin
kullanıcı giriş sürelerini yüzde 80 daha hızlı hale
getirmeyi başardı. Kurulum kolaylığı ve geliştirilmiş kullanıcı verimliliği göz önüne alındığında
Norskale çözümü anlık yatırım getirileri sağlamayı başardı.

Oracle, Bulut Servisleri için Palerra'yı Satın Alıyor
Palerra‘nın sunduğu Loric adlı Bulut Erişim
Güvenlik Aracısı (Cloud Access Security Broker
– CASB) yazılımı; bulut kullanımında görünürlük, veri güvenliği, kullanıcı davranışı analitiği ve
güvenlik ayarlamaları ile birlikte otomatik vaka
yanıtlama yetenekleri sunuyor.
Bu satın almanın, şirketin genel bulut güvenlik
portföyüne önemli bir katkı sağlayacağını belirten Oracle Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO’su
Larry Ellison, Oracle OpenWorld konferansındaki
konuşmasında şunları söyledi: “Güvenlik, Oracle
için bir iştir. Bu alanda geliştirmelere devam ediyoruz ve iyi iş yaptığını gördüğümüz bir tedarikçi
bulursak, onu satın alacağız.”
Yapılan anlaşmanın finansal detayları henüz
paylaşılmadı. Ancak sözleşme sonuçlanıncaya
kadar Palerra kendi çalışmalarını sürdürecek.
Satın alma gerçekleştikten sonra ise Palerra
yönetimi, ekibiyle birlikte Oracle bünyesine geçecek. 2013 yılında kurulan Palerra,
aralarında Norwest Venture Partners, Wing Ven-

ture Capital ve August Capital gibi yatırımcıların
bulunduğu bir grup tarafından desteklenen özel
bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin
CEO’su ve Kurucu Ortağı Rohit Gupta, “Bulut
teknolojilerinin kurumsal dünyadaki muazzam
yayılımıyla birlikte, bulutta güvenlik en önemli iş
önceliklerinden biri haline geldi.” açıklamasını
yaptı.
Satın almanın gerçekleşmesiyle birlikte, Oracle Identity Cloud Service (IDaaS) çözümü ile
Palerra’nın CASB hizmeti bir arada kullanılacak
ve kullanıcılara, uygulama ve API’lere,
altyapılara daha kapsamlı koruma sağlanacak.
Böylelikle bulutta daha güvenli bir müşteri
yayılımı mümkün olacak.
Oracle şu an Palerra’nın ürün yol haritasını
inceliyor ve mevcut müşterilere ileri bir tarihte
kullanımla ilgili rehberlik etmeyi planlıyor. Palerra
müşterilerine ayrıca Oracle’ın diğer ürün ve
çözümleriyle daha iyi entegrasyon ve uyum sözü
veriliyor.
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Red Hat Enterprise Linux 7.3 Beta Kullanıma Sunuldu!
Dünyanın önde gelen kurumsal Linux platformunun en yeni versiyonu performans, güvenlik ve IoT boyutlarında birçok yenilik sunuyor.

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), dünyanın önde
gelen kurumsal Linux platformunun en son versiyonu olan Red Hat Enterprise Linux 7.3’ü duyurdu. Kısa bir süre önce 25’inci yaşını kutlayan
Linux’te inovasyonun öncüsü olan Red Hat, Red
Hat Enterprise Linux 7.3 Beta ile kurumlara inovasyon için daha güvenli ve istikrarlı bir platform
sunma kararlılığını sürdürüyor.
Red Hat Enterprise Linux 7.3’ün beta sürümü
performans, platform güvenliği, güvenilirlik ve
Linux konteyner tabanlı uygulamalar ve IoT’nin
de dahil olduğu yeni yür kurumsal teknoloji
kurulumlarına yönelik yeni özellikler ve yükseltmeleri içerisinde barındırıyor.
Yüksek performans
Red Hat Enterprise Linux 7.3 Beta’nın
sunduğu yenilikler arasında performans
iyileştirmeleri ve özellikle ağ yapılandırması
alanında önemli geliştirmeler yer alıyor. Hafif
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tüneller ve gelişmiş çoklu paket belleği kaynak
dağıtıcısının eklenmesi bu gelişmelerden en
önemlileri olarak öne çıkıyor. Hafif tüneller, Red
Hat Enterprise Linux’un konuk oluşumlarının
gelişmiş veri yolu verimliliği, ölçeklenebilirlik, esneklik ve güvenlik özelliklerinden
faydalanmalarını sağlarken, çoklu ağ paketi
bellek kaynak dağıtıcısı hem 40 hem de 100 Gb
ağ arayüzlerinin performansını artırıyor.
Ek performans geliştirmeleri şöyle:
• Dalgalı Olmayan Çift Eş Eksenli Bellek
Modülleri, XFS ya da ext4 dosya sistemleriyle birlikte düzenli bellek öbek cihazları olarak
konuşlandırılabiliyorlar.
Kullanıcılar, düzenli bellek hedeflerine Red
Hat Enterprise Linux kurulum desteğiyle birlikte
artık düşük gecikmeli, yüksek performanslı
depolamanın avantajlarından yararlanabiliyorlar.

• Paralel NFS (pNFS) istemcilerinin pNFS
sunucuları tarafından paylaşılan SCSI hacimlerini doğrudan konuşlandırabilme becerisi geleneksel NFS şemaları kullanılırken yüksek hızda
doğrudan veri aktarımı sağlıyor.
Platform güvenliği
Görev kritik kurulumlar için daha güvenli bir
platform sunmak dünyanın önde gelen kurumsal
Linux platformu için kilit ödemde bir yaklaşım
olmayı sürdürüyor. Red Hat Enterprise Linux 7.3
Beta, gelişmiş güvenlik için bir dizi yeni özellik
sunuyor:
• Active Directory ile akıllı kart kimlik
doğrulaması, kullanıcıların akıllı kart kullanarak
Active Directory sunucularına karşı kimliklerini
doğrulamalarına olanak tanıyor.
• SELinux araçları için yükseltmeler daha
hızlı politika üretme ve daha yüksek seviyede
kullanım kolaylığı sağlıyor.
• OpenSCAP çalışma tezgahı desteği SCAP
politikalarının grafiksel bir araç vasıtasıyla
düzenlenmesini sağlıyor. Bu araç daha sonra
OpenSCAP’in sistem uyumluluğu ve politikalarını
uygularken de kullanılabiliyor.
• Media Access Control security (MACSec)
v2’nin eklenmesi Red Hat Enterprise Linux
sunucularıyla sanal makineler arasında şifreleme
yapmaya olanak tanıyor.
Güvenilirlik
Red Hat Enterprise Linux 7.3 Beta, görev kritik
kurulumlar için işlevi ispatlanmış ve güvenilir
bir platform sunmak için bir dizi güvenilirlik ve
dayanıklılık özelliği sunuyor.
Bunların arasında coğrafi lokasyonlar
arasında çok noktalı kümeler oluşturmak için
pacemaker kullanma becerisi de yer alıyor. Bu
sayede müşteriler, Red Hat Enterprise Linux
içerisinde bulunan tamamen entegre ve kullanımı
kolay bir çözümle özel çok noktalı felaket kurtarma çözümlerine ilişkin zaman ve maliyet tasarrufu yapmalarını sağlıyor. Diğer yeni ve gelişmiş
güvenilirlik ve dayanıklılık özellikleri şöyle:

• IBM z Sistemleri üzerinde eklenti kurmak
için tam destek.
• Kullanıcılar için RAID cihazlarını RAID Takeover aracılığıyla hızlı bir şekilde yapılandırma
becerisi.
Linux Konteynerleri
Red Hat Enterprise Linux 7.3 Beta
konteynerlenmiş ve bulut-yerel uygulamaların
yaşam döngüsünü düzenlemeyi hedefliyor. Yeni
özellikler arasında şunlar yer alıyor:
• Atomic CLI’ya ait teknoloji önizlemesi üzerinden çoklu imza eşleştirmesi becerisi sunan
ilk konteyner çağırma uygulaması. Konteyner
imzalarının onaylanması için de kullanılabiliyor.
Bu özellik müşterilere hem konteynerlerini hem
de her bir konteyneri içeren katmanı kaynaklama
imkânını veriyor.
• Red Hat Container Registry aracılığıyla hem
Identity Management (IdM) istemcisi hem de
sunucu servisleri.
Nesnelerin İnterneti (IoT)
Kurumsal seviyede IoT uygulamaları için
güçlü bir platform olan Red Hat Enterprise Linux
7.3 Beta, söz konusu kurulumlar için iki kilit özellik sunuyor:
• Bluetooth LE (Düşük Enerji) üzerinden
düşük maliyetli entegre cihazlara bağlantı.
Bluetooth standardının bir uzantısı niteliğindeki
bu özellik IoT sensörleri gibi düşük güç tüketen
cihazlar için tasarlanmış bulunuyor.
• Müşteriler için kontrol bölge ağı (CAN)
desteği aracılığıyla Red Hat Enterprise Linux’u
yüksek teknolojili endüstriyel denetleyicilere
entegre etme becerisi.
Red Hat Enterprise Linux 7.3 Beta’nın
sunduğu tüm özellikleri görmek için: https://
access.redhat.com/documentation/en-US/Red_
Hat_Enterprise_Linux/
Red Hat Enterprise Linux 7.3 Beta etkin Red
Hat Enterprise Linux abonesi tüm müşterilere
sunuldu.
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ASP.NET CORE: İZLE VE OTOMATİK DERLE
PROJEYE DOTNET-WATCH PAKETİNİ EKLEME
fatih@enterprisecoding.com

www.twitter.com/fatihboy

Asp.Net Core, RTM olması ile birlikte tüm gözleri üzerinde topladı.
Önceden tek bir işletim sistemiyle sınırlanan asp.net geliştiricilerinin
önüne yeni olasılıklar ve bir çok farklı seçenek çıkmaya başladı. Bu
gelişmelerden bir tanesi de şüphesiz ki, hafta içerisinde detaylarını
verdiği şekilde Asp.Net Core uygulamalarımızı Docker container’ları
içerisinde çalıştırabilmek.

Fatih BOY
Proje Yöneticisi
T.C. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
Türksat A.Ş.
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Öte yandan, platform
bağımsızlığını kazanan DotNet
Core ve Asp.Net Core için geliştirici araç desteği daha da önemli
hale gelmeye başladı. Bu konuda
Visual Studio Code imdadımıza
yetişse de henüz yolun başında
olduğunu kabul etmek gerekir.

dows ve IIS ikilisi dışında olmayışı.
Bunun nedeni ise; bu özelliğin DotNet’ten değil IIS’ten gelen destekten dolayı olmasıydı. Windows-IIS
ikilisinden uzaklaştığınızda süreç
daha çok derle-çalıştır-değişikliği
gör-değiştir-derle-çalıştır halini
almakta.

Asp.Net Core geliştiricilerinin
karşılaştığı önemli sıkıntılardan biriside Asp.Net’ten alışkın oldukları,
derle-çalıştır-değiştir-değişikliği
gör sürecinin maalesef ki Win-

Önceden basit bir F5 ile hallettiğimiz tüm süreç, artık her defasından herşeyin derlenmesi, minify
edilmesi, dönüştürülmesi gereken
bir hal aldı.

İşte bu noktada, geliştiricilerin imdadına dotnet-watch yetişti. Bir NuGet paketi olarak sunulan dotnet-watch, asp.net core uygulama kodlarımızı değişikliklere karşı takip eden, değişiklik
tespit edildiğinde de dotnet’i yeniden başlatan

bir hizmet paketi. dotnet-watch paketini projemize dahil etmek için project.json dosyasının tools
bölümüne aşağıdaki şekilde bir girdi ekleyerek
NuGet paketini projemize dahil etmeliyiz;

Bu ekleme ardından projemize NuGet paketlerini aşağıdaki şekilde güncelleyelim;

aşağıdaki şekilde başlatalım;

dotnet restore
Artık dotnet-watch paketimizi kurduğumuza göre bundan sonra asp.net uygulamamızı

dotnet watch run
Artık kaynak kodundaki her değişiklik sonrasında uygulamamız yeniden derlenecek ve
çalıştırılacaktır.
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YAZILIM TESTİ VE SCRUM İLE
BİRLİKTE GELEN TEST SÜREÇLERİ
burak.a@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/avcioglutr

Yazılım testi bir projenin Development aşaması kadar önemli ve
hayati bir süreçtir. Daha kaliteli yazılımın çıkması ve kabul edilebilir
düzeyde hatasız olabilen, öngörülmüş maliyet ile bitirilip beklentileri
karşılayan ürün iyi bir test sürecinden geçerek oluşur. Buradaki kalite anlayışı müşteriye göre değişebilir. Bu kalite kimine göre tasarım
iken kimine göre daha az hatta hiç Bug olmayan yazılımlardır.

Burak AVCI
Bilgisayar Mühendisi

Yazılım süreçleri genelde planlama-tasarım, analiz, kodlama ve
test şeklinde ilerlemektedir. Scrum
çalışma metodolojisi ile bu yöntem
aynı şekilde devam etse de pratikte işler biraz daha hızlanmış ve iç
içe geçmiştir. Testçi genelde test
senaryolarını analiz dokümanından çıkarır.
Fakat uzun analiz dokümanları
Scrum sürecinde pek bakılamıyor
çünkü iki haftalık Sprintler koşulduğu için buna ayıracak pek vakit
kalmıyor. Bu doğrultuda kodcu
veya analist genelde o Sprint için
yapılacak PBI'ların analizini analist yaparken, PBI için yapılacak
Development değişikliği için teknik
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analizini Developer yapmaya başlıyor. Bu dokümanlar maksimum üç
veya dört sayfalık bir dosyadır.
Burada net bir şekilde Developer ilgili PBI için ne gibi değişiklikler yapacağını, varsa analiz
dokümanındaki görselini ekliyor.
Siz testçi olarak hem bu teknik
analize hemde Developer'ın o PBI
için ne yapacağını ve genel akışı
beraber konuşarak test senaryolarınızı hazırlamaya başlıyorsunuz.
Scrum'ın bize kazandırdığı en
önemli artılardan biri analist, kodcu
ve testçinin bir arada ve koordineli
çalışmasıdır. Waterfall çalışma
biçiminde bu pek mümkün olmuyor
ve yazılım süreçleri uzuyordu.

Tabi yukarıdaki çalışma biçimi dışında analist
ve test işlerini aynı kişide yapabilir. Bu sayede
o PBI'ın sadece o PBI'lık kapsamı için yapılan
analiz sonra aynı kişi tarafından senaryoları
yazılarak test edilebilir.
Test Senaryolarını hazırlama aşamasına gelecek olursak; PBI için hazırladığınız Test Senaryoları çok uzun olmamalıdır ama az da kabul
edilemez. İlgili PBI için gerekli ve ihtiyaç senaryo
maddelerini girmeniz yeterli olacaktır. Senaryo
koşma işleminden sonra Scrum için en önemli
süreçlerden biri olan ve DoD(Definition of Done)
maddelerinde de bulunan Test Review işlemidir. Test Review sürecindeki amaç; Tester'ın
koştuğu senaryolar ve o PBI'da ne yapılmak
istenildiği, genel akış Developer ve Tester ile
üzerinden geçilmesi ve kontrol edilmesidir. Bu
işlem hem test işlerini hızlandırıyor hemde bulgu
bulma veya hatayı azaltma işlemini artırıyor.
Scrum veya başka bir yazılım geliştirme metodolojisi olsun Test Senaryoları test sürecindeki
en önemli dokümandır. Bu süreçleri ne kadar
ayrıntılı ve açıklayıcı tutarsanız hem izlediğiniz

akışa geri dönüp tekrar bakma şansınız olur hemde Test kütüphanenizi geliştirmiş olursunuz.
Scrum içinde uygulanan başka test süreci ise
bulgu(Bug) bulma ve bulunan bulgunun fixlenme
aşamasıdır. Bu süreç Developer ve Tester arasında ne kadar hızlı olursa çeviklik o zaman daha
net ortaya çıkacaktır. Tester bir bulguyu kodlama öncesi bile bulsa bunu Developer ile hemen
paylaşmalıdır. Kodlama ve test senaryoları bitiminden sonra dinamik test sürecinin başlamasını
daha sonra bulgu evresi ve testin sonlandırılması
aşamasına girilirse tüm süreç yine Waterfall çalışma biçimine döner ve o Sprint için PBI'ların Done
olması zorlaşır.
Scrum'da yapılan yanlış ise Developer'ın kendi
kodlamasını tek başına test etmesidir. Code Review dışında (Bu süreç bile tek yapılmaz) kendi
yazılımınızı test etmeniz zordur. Çünkü başka bir
bakış açısından sizin yazdığınız koda bakılması
gereklidir. Sadece IDE üzerinde Runnable edip
bu tamamdır ve arayüzde de böyledir demek pek
tavsiye edilen bir test şekli değildir. Aynı şey analiz içinde geçerlidir.
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Fakat Scrum'da analist, kodcu ve testçi bir
PBI'da tüm süreçlere çapraz şekilde bakarlarsa
aslında tüm süreçleri hepsi kendi bakış açısından test etmiş olur ve bu sayede hem konular
üzerinizdeki yetkinliğiniz artarken hemde yazılım
kalitesi daha da yukarı çıkar. Bu koordineli ve iç
içe çalışma biçimini Scrum bize kazandırıyor.
Sprint sonu Done olan PBI'lar için uygulama
müşteri testine açılır (Kullanıcı Kabul Testi) ve
Product Owner'ın bulduğu hata veya değişmesi
istediği bir madde varsa tekrar kodlama sonrası
test ekibinin kontrolüne sunulur. Bu kontrolden
geçen ürün sonrasında da Production ortamına
alınır. Böylelikle yazılım test süreci sona erdirilerek, yazılım geliştirme sürecinin son basamağına geçilmiş olunur.
Dinamik Test Süreçleri
Tester'ın kodlama sonrası yaptığı dinamik
test süreçlerini açıklayacak olursak;
Kara Kutu Testi (Black Box Testing): Birçok
test ekibi tarafından kullanılan, kodun derlenmiş
yani Executable hale geldikten sonra yapılan
test sürecidir. Bu test sürecinde yazılımın
arayüzü, tabları, menüleri, butonları kısacası
görseli test edilebilir. Yazılımın genel akışı,
programatik yapısı, Request–response servis
çağrıları ve Database ile arayüzdeki Datanın
doğrulu testi yapılır. Yazılımın gereksinimine
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duyulan şeylere yanıt verip veremediği ve işlevselliği sınanmaktadır. Bu test süreci uygulanırken kodlama tekniği hakkında herhangi bir bilgi
olması gerekli değildir.
Beyaz Kutu Testi (White Box Testing): Kısacası
kod testi olarak bilinen beyaz kutu testi veya diğer
adı ile Open Box Testing yazılımın kaynak kod
- source code dediğimiz ham kodun incelenmesidir. Bu test sürecinde testçi kod içerisindeki akış
denetimini, parametrelerin doğru kullanımı, kötü
yapılandırılmış koşulları, yazılım kaynaklı güvenlik açıkları, gereksiz kod yığını, Beklenen output
değerlerinin doğruluğunu test eder.
Kullanıcı Kabul Testi KKT (User Acceptance
Testing): Müşteri veya Product Owner'a dayanan son test sürecidir. Yazılım müşteri tarafından
kabul edilmeden önce son defa istenilen talep
yazılım tarafından sağlanıyor mu?
Product Owner tarafından talep edilen gereksinimlerini ne ölçüde karşılayıp karşılamadığını
belirleyip, geri dönüş yapabileceği testlerdir.
Diğer Test Süreçleri;
* Birim Testi (Unit Testing)
* Integration Testing
* Memory Leak Testing (Bellek Sızıntısı Testi)
* Penetrasyon Güvenlik Testleri
* Regresyon Testi (Regression Testing)
* Performans Testi (Performance Testing)

ARAŞTIRMA RAPORU

VERISIGN DDOS TRENDLERİ

ARAŞTIRMA RAPORU
Verisign tarafından hazırlanan 2016 yılı ikinci çeyreğine ait DDoS Saldırıları Trend
Raporu (Verisign DDoS Trends Report) yayınlandı.
1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 arası Q2 periyodunu içeren rapora göre yılın ilk çeyreğinde
gerçekleşen DDoS saldırıları, geçtiğimiz yılın
aynı periyoduna göre %75 artış gösteriyor.
Gerçekleştirilen bu saldırıların 256 Gigabit seviyesinde olduğu ve 64 milyon paket içerdiği dikkat
çekiyor.
Gerçekleştirilen saldırıların %32'sinin 10 Gbps
üzerinde ve %75'inin de 1 Gbps üzerinde olduğu
ve bu saldırıların %45 gibi çok ciddi bir oranının
da IT Servisleri, Cloud ve SaaS plşatformlarını
hedef aldığı gözlemleniyor. Geçtiğimiz yıla göre
karşılaştırma yapıldığında ise DDoS saldırılarının
%214 gibi, ciddi bir oranda artış gösteridiği dikkat
çekiyor.
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DDOS SALDIRI
ORANLARI VE
İSTATİSTİKLERİ

ATAK BOYUTLARI
VE PAKET
HIZLARI

SEKTÖREL
SALDIRI AKTİVİTE
BİLGİSİ

2016 Yılı Q2 DDoS Trendleri

Raporda ilk göze çarpan rakamlar, bu yılın ilk yarısını ifade eden istatistikler ve geçtiğimiz yıllara
oranla yaşanan ciddi artış olarak gözlemleniyor.

33

Atak Frekansı

Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen DDoS ataklarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %75
oranında bir artış olduğu gözlemleniyor.

Atak Boyutu

Gerçekleştirilen DDoS ataklarının boyutu ise geçtiğmiz yıla göre %214 oranında artış göstererek
17.37 Gbps olarak dikkat çekiyor.
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Risk Haritası

DDoS saldırısı yapılan sektörleri incelediğimizde ise ortaya çıkan risk haritası alttaki gibi. Birinci
sırada IT Servisleri, Cloud ve SaaS dikkat çekiyor.

Sektörel Atak Boyutları

DDoS atağı alan sektörlerin aldığı atak boyutlarına göre hazırlanan grafiği incelediğimizde ise Medya sektörü başı çekiyor.
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Atak Tipleri

Gerçekleştirilen DDoS ataklarının tiplerini incelediğimizde ise UDP (User DataGram Protocol) tipi
ataklar başı çekiyor. Çok sayıda UDP paketi gönderilerek sunuculara erişimi engellemeye yönelik
ataklar yapıldığı ortaya çıkıyor.

Botnet Atak Haritası
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DOĞRU SMTP SUNUCU YAPILANDIRMASI

YAPILANDIRMA VE ÖNEMLİ İPUÇLARI
oguzhan@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/c1982

Uzun zamandan beri Web Hosting dikeyinde çalışıyorum. Kavramsal olarak bakıldığında basit bir iş. Web sayfalarını yayınlamak için
bir Web Server, SQL server ve Mail Server yeterli oluyor. Web ve
SQL sunucularını bir kenara bırakırsak Web Hosting hizmetinin
%80’i SMTP üzerinden döner. Bu servisi sağlıklı çalıştırdığınızda
telefonlarınız çalmaz, müşteriler memnundur ve nihayetinde iyi
firma olursunuz.

Oğuzhan YILMAZ
MaestroPanel Tech.Lead

Bu önemine rağmen sürekli
yanlış yapılandırılmış SMTP sunucuları ile karşı karşıya kalınca
bir checklist niteliğindeki bu yazıyı
hazırlamay karar verdim.
Aşağıda SMTP sunucusunun
basit bir kaç ayar ile nasıl düzgün çalıştırabileceğini anlatmaya
çalıştım.
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Ters DNS (Reverse DNS)
SMTP servisleri çok fantaziye
kaçmadıkça tek IP adresi üzerinden
çalışır.
Bu IP adresinin (Outgoing veya
Outbound denir) kesinlikle bir
rDNS (Reverse DNS) kaydı olmak
zorundadır.

rDNS’i kontrol etmenin en kolay yolu aşağıdaki gibi;

ping -a 8.8.8.8
rDNS’i kontrol etmenin en kolay yolu aşağıdaki gibi;

Pinging google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8] with 32 bytes of data
Burada google-public-dns-a.google.com Host’unu buluyorsa IP adresinin rDNS’i vardır.
Çoğu SMTP sunucusu rDNS’i olmayan
IP’den gelen mailleri kabul etmez bu nedenle
ayarı doğru şekilde yapmanız, kuralına göre
çalışan SMTP sunucularına mail göndermeniz
için önemlidir. Ek olarak yine domain’in PTR
(Pointer) kaydını eklemeniz gerekir.
PTR kaydını yapılandırırken özellikle MX

adresi olarak belirlediğiniz HOST ismini kullanmanız şarttır.
Örneğin: SMTP sunucunuzun HOST adresi
mx.maestropanel.com ise. IP için belirleyeceğiniz rDNS kaydıda mx.maestropanel.com olarak
belirlenmelidir.

PTR kaydınızı sorgulamak çin:

nslookup -q=PTR 104.28.29.51
Çıktısı:

51.29.28.104.in-addr.arpa

name = mx.maestropanel.com

Burada google-public-dns-a.google.com Host’unu buluyorsa IP adresinin rDNS’i vardır.
Yorumlarsak;
104.28.29.51 IP adresinin rDNS’i mx.maestropanel.com olarak belirlendiği görülüyor.

Not: Burada dönen rDNS ismi aynı zamanda
HELO name’de veya SMTP’nin Banner’ında da
aynı olması gerekir. SMTP sunucuları bunları
eşleştirerek doğrulama gerçekleştirir.
SPF
Doğru SPF (Sender Policy Framework)
Yapılandırması başlıklı yazım bu paragrafı ta-

mamlar nitelikte. Okumanızı tavsiye ederim.
Diğer yandan;
SPF’de çoğu SMTP sunucusunda aktif olan bir
kontrol mekanizmasıdır. Spoofing’i önlemek için
kesinlikle kullanılması ve harfiyen uyulması gerekir. Ne kadar katı kurallar girerseniz o kadar iyidir.
SMTP Banner
Client, SMTP sunucuya 25 veya 587’den bir
bağlantı istediğinde, sunucu aşağıdakine benzer
bir BANNER gönderir.

220 mx.maestropanel.com Simple Mail Transfer Service Ready
Bu karşı taraf için imza niteliğinde bir kayıt
olarak tutulur, emal’in HEADER bilgisinede
yansır.

Aynı zamanda SMTP Reputation servisleri için
ayrı bir doğrulama kalemi olarak dikkate alınır.
Yani bu basit ayar çok önemli.
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SMTP sunucuların HELO name’i (yani
FQDN) genelde bu BANNER’ın içinde olduğundan ilk aşamada çeşitli kontroller gerçekleştirilebilir (rDNS ile HELO name birbirini tutuyor mu?
diye). Bu nedenle geçerli, teamüllere uygun bir
SMTP Banner’ınızın olması şart.
HELO/EHLO İsimleri
SMTP doğrularken HELO/EHLO isimlerinin
FQDN standartlarında olması hemen hemen
zorunludur. HELO/EHLO’dan dönen İsimlerin
kesinlikle IP çözüyor olması gerekir. Bu aşamada 25, 587 başta olmak üzere bütün servislerde geçerli bir HELO/EHLO ismi girilmesi çok
önemlidir.
SMTP sunucuları, HELO isminden dönen
HOST’un rDNS’inide kontrol ettiğini bir kez daha
hatırlatırım.
Çıkış IP’sini (Outbound) Değiştirmek
Kısa vadede sanırım en iyi çözüm. Orta
ve uzun vadede ise IP Reputation’ınıza yapacağınız en büyük kötülüktür.
Google, Hotmail gibi büyük email servisleri
SMTP sunucunuzu doğrularken çıkış IP’nizin
yanı sıra traceroute‘a, SMTP Banner’ınıza,
HELO name’e vb. bir çok kritere bakar. Siz
IP değiştirseniz bile SMTP sunucuları sizin IP
değiştirdiğinizi anlarlar ve ona göre yeni kural
seti uygularlar.
Bunun yerine neden Black List’e girdiğinizi,
Neden spam yapanı engelleyemediğinizi veya
IP Reputation’ınızın neden düşük olduğuna
odaklanıp çözüm üretmeniz daha doğru olacaktır. Çözüm üretirken arka planda çalacağın fon
müziğini de veriyorum.
IP İtibarı (IP Reputation)
SMTP’nin Outbound IP’sinin şöhreti direkt
gönderdiğiniz email’in inbox’a düşüp, düşmemesi ile doğru orantılı olarak çalışır. Dolayısıyla
itibarınızı çok iyi korumanız gerekir.
SMTP sunucunuzun çalıştığı IP bloğundan
herhangi bir Malware, Spam veya Phising yapılmaması Reputation için önemli bir kriterdir.
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Aynı zamanda SMTP sunucunuzdan çıkan
email sayısının da stabil olması önemli.
Bir gün 100 mail, ertesi gün 200.000 mail gönderdiğinizde Global Reputation Servisleri algılayıp
şüpheli olarak işaretleyebiliyor. (Global Reputation servislerinin bu bilgilere nasıl ulaştığı başka
bir yazının konusu.)
Aşağıdaki servislerden IP itibarınızı sorgulayabilirsiniz;
• senderscore.org
• senderbase.org
• reputationauthority.org
• barracudacentral.org
• trustedsource.org
SSL/TLS
Bir çok SMTP sunucusu SSL veya TLS üzerinden çalışabiliyor artık. Öncelikle SSL’i artık
unutun SSLv3 ve öncesini sunucudan kaldırın.
TLS 1.2’den öncesinide.
TLS’nin mümkünse son sürümünü kullanın
ve güvenlik açıklarını takip edin. Özellikle
OpenSSL’in. OpenSSL son zamanlarda sürekli
bulunan Zero Day’lerle meşhur malumunuz.
Kullanacağınız güvenlik sertifikasının “Common Name” ‘ini yine HELO name’e göre belirlemelisiniz ki SSL doğrulama hatası almayın.
Önemli!
Bir çok SMTP sunucusu SSL/TLS kullanmasada siz bu desteği verin. Düzgün yapılandırılan
SMTP sunucuları eğer siz TLS destekliyorsanız o
protokol üzerinden güvenli bir şekilde haberleşir.
TLS’yi aktifleştirdiğinizde SMTP’nin Encrypted
portu olan 465’i de aktif etmeyi unutmayın.
DomainKeys Identified Mail (DKIM)
Özelikle paylaşımlı ortamlarda gerekli olan bir
özellik.
Paylaşımlı ortam derken aynı SMTP sunucusunu paylaşan vhost’ları kast ediyorum. Vhost’lar
aynı MX’i, aynı IP adresini kullanırlar. Bu durum
IP ve Domain Reputation’ını etkiler fakat o kadar
da değil.

DKIM, gelen mail’in gerçekten gönderen Domain’e ait olduğunu kesin olarak doğrular. Bunu
yaparken mail’i şifrelenmiş anahtarlarla imzalar
ve HEADER bilgisine ekler.
Mail’i alan SMTP sunucusu da DNS’deki
Public Key ile, Email’ın HEADER bölümündeki
imzayı alıp çözer. Böylece hem değişmediğini
hem de doğru kişiden geldiğini anlamış olur.
SPF’in yanına ek olarak koyabileceğiniz bir
kalem.
DKIM’i daha sıkılaştırmak isterseniz veya
daha iyi yönetmek isterseniz DMARC‘i incelemenizi tavsiye ederim. dmarc.org
SMTP Gateway
Bir kere SMTP Gateway kullandığınızda
gerçekten rahatlığını anlıyorsunuz.
Birden fazla SMTP sunucusunu istediğiniz
gibi yönlendirip merkezi konfigürasyonlarla koşturmanız işleri gerçekten kolaylaştırıyor.

Hata ayıklamada, Log yönetiminde eliniz
oldukça hızlanıyor. En önemlisi “mailim gitmedi!”
diyen kullanıcılara en net yanıtı saniyeler içinde
verebilmenizi sağlayarak şu “hide cost” denen
hadiseyi azaltmanızı sağlar (Bak nerden, nereye
vurdum).
Sadece SMTP çalıştıran ayrı bir sunucudan
bahsediyorum aslında.Mevcut SMTP sunucularınızın “Smart Host” ayarını bu SMTP Gateway’e yönlendirip atılan her mail’in bu sunucudan geçmesini sağlıyorsunuz. Gateway’den
geçen mail gönderim limiti, antispam, antivirus
gibi kuralları işletebiliyorsunuz.

Gelen mailleri kontrol edemezsiniz fakat giden
mailleri kontrol edebilirsiniz. Outbound dediğimiz
sizden çıkan mailler direkt IP itibarınızı etkiler.
Çeşmenin ağzını tutucan burada.
SMTP Gateway’ler genelde çok pahalı ve hepsi enterprise seviyede faliyet göstermeyi seviyor.
Tabi bir kaç free alternatif var. Aşağıda onlardan
bildğim üçünü veriyorum.
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ScrolloutF1 SMTP Gateway
GNU lisansı ile dağıtılan bu Gateway uzun
zamandan beri piyasada. Outbound ve Inbound
çalışabiliyor. Debian tabanlı dağıtımda Postfix kullanıyor. Kurması kolay, çalışması stabil.
Türkiye’de bazı ISP’lerin production ortamında
kullandığını gördüm.

KoruMail
Comodo’nun bir ürünü. Daha önce yine
ISP’lerde başka bir isimle görüyordum daha
sonra Comodo satın aldı ve ismi Korumail oldu.
API’si ile haşır neşir olmuşluğum var ama hiç
yönetmedim. Fakat buda memleketten alternatif
olarak bahsedilmesi gereken bir ürün.

Anti-Spam SMTP Proxy Server
Transparan SMTP yapan tek araç sanırım.
Perl ile yazılmış. Çok kendine özgü bir Gateway.
Arayüzüne hiç bulaşmazsanız güzel çalışıyor
fakat çok fazla RAM kullanıyor. Bir türlü sevemedim ama Open Source alternatifler arasında.

Bunların dışında çok işe yarayan iki ürün daha
paylaşmak istiyorum;

MailCleaner
Community Edition’ı ücretsiz. Biraz kısıtlı
özellikleri olsada iş görür. Orta ölçekli bir firmasınız, basit çözüm arıyorsanız kullanın. Antispam ve Antivirus tarafı iyi gerçekten.
Profesyonel olarak bizim memleketten de
ürünler var. Bu ürünlerden de bahsetmemek
olmaz. Hem Ahmet abi bana kızar.
PortShields
Bir çok ISP ve Web Hosting firması kullanıyor. Bizde MaestroPanel olarak entegrasyonlarımız arasına aldık. Gerçekten başarılı bir
ürün. Çok az kaynakla, çok fazla iş yapabilen
optimum çalışan bir sistem sunuyor.
Detaylı inceleme fırsatım oldu ve kullanıyorum da. Son kullanıcı için fiyatı fazla pahalı
fakat Enterprise seviyede kaliteli bir gateway
arıyorsanız bu yerli yazılımı tercih edin.

42

Mail-in-a-Box
Hani Lamp ortamları vardır. PHP, MYSQL,
Apache ile direkt uygulama geliştirme ortamına
kavuşursunuz. Buda aynı kafa. Mail-in-a-Box ile
tüm özellikleri ile çalışan bir mail sunucusuna
sahip oluyorsunuz. Çok kullanışlı, pratik.
Mailtrain
Çok fantastik bir ürün. Self-Hosted olarak toplu
mail göndermenizi sağlıyor. Aynı zamanda tasarımda yapabiliyorsunuz. Konu ile alakası yok
ama aklıma gelmişken es geçmeyim dedim.
Bonus: ISP’ler İçin Önerim
Büyük bir Network yönetiyorsanız tek bir yerden SMTP çıkışı yapmanız gerçekten önemli.
Tüm Network’de 25 çıkış portunu kapatıp,
içeriden dışarıya mail gönderen tüm SMTP sunucuları tek bir Relay Gateway’e yönlendirip email
trafiğini kontrol altına alabilirsiniz.
Bu abartı gelebilir ama bu devirde yapılacak
mantıklı hareketlerden biride budur.
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PHP TABANLI KİŞİSEL WEB ALTYAPILARINDA

COMPOSER KULLANMANIN TEHLİKELERİ
mehmetince@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mdisec

Gününümüzde geliştirilen herhangi bir projede paket yöneticisinin
olmayışı pek kabul edilebilir bir şey değildir. Her şeyi sıfırdan yazmak yerine, topluluk içerisindeki gurular tarafından geliştirilmiş
modülleri/iş paketlerini projeniz içerisinde kullanmak ve anlık
olarak yönetebilmek son derece elzem bir konudur. Bu süreci PHP
dünyasında çözen yaklaşım ise composer'dir.

Mehmet İNCE
Senior Penetration
Tester

Peki Nedir Bu Composer?
Php için geliştirilmiş bir
bağımlılık yönetim aracıdır. Projemizde kullanmak istediğimiz
php kütüphanesinin ihtiyacı olan
php dosyalarını projeye dahil
edilmesini sağlayan, çeşitli güncellemeleri otomatik yapabilen
bir araçtır. Php’de Composer’ın
yaptığı işlemleri Ruby’de bundler,
NodeJs’de Npm, Java’da Maven
yapmaktadır.
Neden İhtiyaç Duyulur?
Geliştirdiğimiz projelerimizde
birçok kütüphaneye ihtiyaç duyarız
ve bu kütüphanaleri projemize
ekleriz.
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Bu kütüphaneler sürekli geliştiriliyor,güvenlik açıkları gideriliyor
performans artırıcı güncellemeler
yapılıyor bir üst versiyonları çıkarılıyor bizimde bu güncellemeleri
almamız gerekiyor aksi takdirde
projemizde güvenlik açığı oluşabilir,
performans açısından istediğimizi alamayabiliriz, eski versiyonu
kullandığımız için bu teknolojide
geride kalmış olabliriz. Birden fazla
kütüphane kullandığımız için bu
kütüphaneleri tek tek projemize
eklemek veya projede bulunana
kütüphaneleri güncellemek biraz
zahmetli olucaktır işte tam burada
devreye composer giriyor.

Biz ihtiyacımız olan kütüphaneyi veya güncellemesini istediğimiz kütüphaneyi composer’a
belirtiyoruz composer bizim yerimize istediğimiz
kütüphaneyi projemize ekliyor veya güncelliyor.
Bir örnek ile gözümüzde canlandıralım Bizim
Php ile yazdığımız kod başka birinin Bilgisayarın’da çalışmayalbilir bu sorun Php versiyonundan kaynaklanıyor olabilir bizim kodumuz
Php 5.3 üstünü destekliyordur ancak o kişi Php
5.2 kullanıyır olabilir eğer biz projeye Composer
aracını yüklemişsek o kişi Composer’ı kullanarak versiyon sorununa takılmadan projeyi
çalıştırabilir.

processing kütüphanesi mevcut, bu kütüphanenin
kullanımını örnekleyen kodlar ise /samples veya /
examples altında yayınlanır. Örnek kullanımlarında içerisinde bulunduğu bu proje, composer
paketi olarak yayınlanmış ise bazı yeni risklerimiz
oluşacaktır.

Hiçbir yazılım geliştirici, örnek olarak
yazdığı, projenin veya kütüphanenin nasıl
kullanılacağını anlattığı kodlarda güvenliğe
önem vermez.

Bu bilgileri doğrudan alıntıladığım Bulutfon
bloğunda composer ile ilgili daha detaylı bilgileri okumanız önemle rica olunur.

Bu risklerin etkisini bir adet gerçek hayat
örneği üzerinden anlatmak isterim. Vulnerability
research çalışmalarım sırasında karşılaştığım, bu
blog yazısını yazmama neden bu hikaye Tiki Wiki
isimli open-source PHP projesi ile ilgili.

Demo Sayfaları ve Composer'ın Etkisi
Başka birisi tarafından geliştirilmiş kodları,
her ne kadar aylık +1M kullanıcısı olsada,
doğrudan projemiz içerisinde güncelliyor olmak
potansiyel bir güvenlik riski oluşturur. Bunu
kabul etmekle birlikte, bu yazıda asıl bahsedeceğim risk bu değildir.
Bir çok modül örnek kullanım dosyaları ile
birlikte release edilir. Farz edelim ki bir Image

Tiki Wiki projesi release edilen paketlerinde /
vendor ve /vendor_extra klasörleri gelmektedir. Bu klasörler composer tarafından indirilen
bağımlılıkların tutulduğu yerdir. Yaz girişinde
Kişisel Web Altyapılarında dememin başlıca sebebi ise bu klasörler web üzerinden erişilebilir durumdadır. Laravel gibi günümüz popüler
framework'leri composer tarafından indirilen
klasörleri web'den erişilemez bir dizinde tutar!
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Paket ile doğrudan gelen örnek bir elfinder.html veya back-end uygulaması olen php
klasörü dikkatimizi çekmektedir. Daha öncede
dediğimiz gibi, hiçbir yazılım geliştiricinin, sample code için güvenliği önemsemeyişi burada
önemli rol oynar. php klasörü içerisindeki endpoint API yapısında, herhangi bir file extension

veya file type kontrolü yoktur..! Bu durumu tespit eder etmez Tiki Wiki ekibine mail ile ulaşığ
durumu bildirdim. Çok nazik bir şekilde benden
"Public Disclosure" politikamı istediler ve benim
belirlediğim zaman sınırına göre release çıkacaklarını dile getirdiler. Ve sonunda release'i
gerçekleştirdiler.

İlgili zafiyetin Metasploit modülü ise aynı gün içerisinde MSF ekibi tarafında kabul edildi.
• https://rapid7.com/db/modules/exploit/unix/webapp/tikiwiki_upload_exec
Önlem
Kendi altyapınızı geliştirmeyiniz. Bağımlılıklar web üzerinden erişilemiyor olmalıdır. Zira Laravel vb.
altyapıları kullanmanız durumunda bu sorun ile karşılaşmayacaksınızdır.
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GÜNÜMÜZDE SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI

YENİ NESİL SİBER DÜNYA VE RİSKLERİ
Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi ile siber dünyanın hayatımıza çok daha fazla etki ettiğini
görüyoruz. Internet, yaşantımızın en kritik noktalarında yer alarak ve vazgeçilmez bir hale geldi. Beraberinde getirdiği riskler de dijital dünyamızın yanı sıra, doğal yaşamımızı tehdit ederek
ciddi kayıplar verdiriyor.

Zararlı yazılım bulaştırmak, verileri şifreleyip
fidye talep etmek, bilgisayarları köleştirip (zombi) zararlı aktiviteler yaymak için en sık kullanılan teknik, hedef odaklı oltalama (phishing)
e-postalarıdır. Son yıllarda yayınlanan istatisti-

klere göre internet kullanıcılarına yönelik yapılan
saldırıların %91’i oltalama epostaları üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Oltalama kampanyalarının
firmalara yaşattığı zararlar istatistiksel olarak
şöyledir;

Kayıp = Çalınan müşteri verisi + Firmanızın marka değerine olan zararı + kaybolan kazanç ve para cezası
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Yeni Nesil Siber Dünya ve Riskleri
Siber güvenlik bir süreç ve yaşatılması gereken bir olgu olduğu için kısa vadeli çözümler
yetersiz kalmaktadır. Ayrıca kur bırak tarzı
sistemler bu girişimleri ve yatırımları maalesef boşa çıkarabiliyor.Kurumlar siber güvenlik
konusunu iş süreçlerinin bir parçası haline
getirip, yaşatabildikleri takdirde güncel risklere
karşı kurum varlıklarını ve çalışanlarını koruyabilirler.Kötü niyetli hackerlar düne kadar siber
saldırıların başını çekerken artık büyük ülkelerin
siber orduları daha büyük önem kazanmaya ve
dünya genelinde ciddi bir siber savaş durumuna geçtiklerini görüyoruz. NSA’den sızdırılan
belgeler, Wikileaks ve dünya devlerinin yaşattığı
riskler birey ve bir firma olarak bizlerinde çok
ciddi risk altında olduğumuzu gösteriyor. Hem
kötü niyetli salıdrganlardan hemde siber ordulardan korunabilmek için dijital ağımıza 360 derece
alan hakimiyeti kurmak ve normal ve anormal
eşik değerlerini belirleyerek kurum ağını yönetmemiz gerekiyor. Güvenlik araştırmacılarının
ortaya çıkardığı istatistiklere göre;

uygun bir bilgi güvenliği politikası referans alabilirsiniz.

“Saldırganların başarılı bir siber saldırı sonucunda hedef sisteme 299 gün erişim sürdürdüğü ortaya çıkmıştır.”

Bireysel Önlemler İse;
● Mümkün oldukça ortak ağları kullanmamaya özen gösterin, kullanmanız gerektiği
durumlarda erişim sağladığınız web sayfalarının
adres satırındaki https ifadesini kontrol etmelisiniz.

Yani kurumlar ele geçirildiklerini ortalama
299 gün sonra farkedebiliyor yada engelleyebiliyorlar! BGA Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ
Yönetici Ortağı Ozan Uçar, firmalar ve kişiler için
aşağıdaki önerileri sunuyor.
Kurum ve Şirketler İçin Siber Güvenlik Farkındalık Programı Oluşturmak Gerekiyor.

● Güvenlik zafiyetlerinizi ortaya çıkarmak
için düzenli güvenlik taramaları gerçekleştirin.
● Firmanız ve çalışanlar için bir siber güvenlik farkındalık programı geliştirin.

● Siber saldırılara karşı bilinçlendirici
simulasyon ve eğitim çalışmalarında bulunarak
çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırın.
● Bilgi güvenliği işinizin bir parçasıdır, tüm
iş politikalarınıza entegre edin ve uygulayın.
● Firmanızın entellektüel bilgi birikimine en

● Kuralları ve güvenlik politikalarınızı bir kişi
için dahi olsa esnetmeyin.
● Yerli üreticileri tercih ediniz, yabancı
menşeli güvenlik ürünlerinin hemen hemen
hepsinin arka kapı barındırdığını ve hackerlar ile
dış güçlerin bunu suistimal ederek ağınızdaki her
türlü aktiviteye erişebildiğini unutmayın!
● Hem ofis hem uzak çalışanlarınız için hassas servislere (vpn, eposta, portal vb.) güçlü şifreli iletişim kanallarını kullanarak erişmeyi zorunlu
kılın.
● Veri hırsızlığını önlemek için mutlaka kontrol mekanizmalarınız olsun.
● Ağdaki ve bilgisayar ortamındaki her türlü
aktiviteyi kayıt altına alıp, anlık ve geçmişe yönelik anormallik kurallarınızı oluşturun.

● Firmanızın size sağladığı güvenli erişim
kanalları (VPN gibi) kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
● Basit şifreler kullanmayın, akılda kalıcı,
karmaşık ve tahmin edilemez şifreler kullanın.
● Farklı platformlarda aynı şifreyi kullanmayın. Her plaform için farklı bir şifre kullanın.
● Düzenli yedekleme çalışmaları yapın
ve yedeklerini farklı platformlarda şifreli olarak
saklayın.
● Mobil iletişim kanallarında size korku, heyecan, panik uyandıran ve güvenilir gibi görünen
kaynaklara karşı dikkatli olun ve çevrenizdeki bilir
kişilere danışın.
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IsItPishing

Ücretsiz kayıt olabileceğiniz SEOSiteCheckUp, web siteleriniz için oldukça
detaylı bir seo analiz raporu sunuyor.
Bunun yanı sıra çeşitli test araçları da
bulunan serviste yapacağınız seo rapor
sorgulamalarını kontrol panelinizde
kaydederek daha sonra inceleme ve
karşılaştırma yapma şansı da sunuyor.

Bu basit arama motoru üzerinden
web siteleri ve ip adreslerini sorgulayarak, ilgili hedefte pishing yapılıp
yapılmadığını test edebilirsiniz.
Yaptığınız sorguların sonucu olumlu
olduğu taktirde sorgu butonu yeşil renk
olarak size bildirim sağlıyor. Bu faydalı
ve hızlı aracı test etmenizi öneriyoruz.

seositecheckup.com

isitpishing.org
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Code Academy

Code Acdemy, online olarak kodlama
eğitimleri alabileceğiniz harika bir
kaynak sitesi.
25 milyon kullanıcı bulunan ve
üyeliğin ücretsiz olduğu platformda
kayıt oluşturarak hemen kodlama
öğrenmeye başlayabilirsiniz.

codeacademy.com

JSFiddle

Oldukça basit bir arayüze sahip
olan JSFiddle, online olarak Javascript, HTML ve CSS düzenlemesi yapabileceğiniz ve bunları test
edebileceğiniz ücretsiz bir platform. Kayıt olmadan da çalışmaya
başlayabileceğiniz platform ücretsiz
hizmet veriyor.

jsfiddle.net
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BAŞARILI OLMAK İÇİN KENDİNİZLE REKABET
DİSİPLİN, ERDEM, TUTKU, ZAMAN YÖNETİMİ
gencebay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/gencebaydemir

Başarılı insanların kendilerine has yöntem ve taktiklerle rutin aktivitilerini kazanım sürecine dönüştürdükleri görülmektedir. Özellikle
günümüz iş dünyasının rekabete dayalı ve zaman kısıtlı karakteristik beklentilerini karşılayabilmek için mekanik unsur içermeyen
insanoğlunu çetin bir mücadele beklemektedir.

Gencebay DEMİR
Kıdemli Danışman
Senior Consultant

Bu sahneden kimin zaferle
ayrıldığı ince bir cizgi ile belirlenmektedir.

Sabretmek!
İş dünyasında iz bırakmış liderlerin örneklerinden yola çıkarak hazırlanan ve kendinize de
uyarlayabileceğiniz 5 önemli konu
başlığını değerlendirelim.
1- Öz Disiplin
Bu yetenek bir kişiyi sıradan-
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lıktan çıkartan en belirgin özelliklerden bir tanesidir. Her şeyin
yapılabileceğine inandırdığı gibi
yokluğunda basit bir işin dahi
imkansız bir rüyaya dönüştüğü
gözlemlenebilir.
Mark Zuckerberg; 2009 yılında
her gün kravat takarak çalışmış,
2011 yılında sadece kendisinin
öldürebildiği hayvanları tüketmiş ve
2012 - 13 yıllarında Çince öğrenmiştir. Bu yıl ise iki haftada bir yeni
bir kitap okumaya çalışmaktadır.

2- Erdem ve Tutku
Severek yaptığınız bir mesleğin sizleri nereye
taşıyacağını hayal bile edemezsiniz! Bu tamamen sizin kendinizle ve işinizle ne kadar barışık
bir insan olduğunuz ile ilgili. Ya dışarıdan gelen
çaydırılış ritüellerine boyun eğer yada bizzat
bu ritüellerin sahiplerine düşen payı ödetirsiniz. Yahoo CEO 'su Marissa Mayer, 12.500
den fazla çalışanı olan şirketinin işe alınan her
personelini bizzat kendisi onaylamaktadır. Nike
CEO 'su Mark Parker; beynini dengeleyebilmek
amacıyla bilgisayar ekranını ikiye bölüp, bir tarafında iş süreçleri için yeni fikir arayışları yaparken diğer bölümü de taslakları için kullanmaktadır. Apple CEO 'su Tim Cook' un; her gün 04:30'
da kalkıp e-postalarını gönderdiği bilinmektedir.

Aşık Olduğunuz İşi Yapın!
3- Takım Ruhu
Başarılı ve başarız ayrımı kaçınılmaz sondur. Her ne yaparsanız yapın nihai karar sizi
ya başarılı yapacak ya da başarısız kılacaktır.
Zamanında teslim edilen ve müşteri isteklerini
karşılayan bir proje ekibinde yer almak başarı
yüzdenize olumlu etki ediyorken yine aynı
ekipte üzerinize düşen görevleri her ne kadar
tamamlamış olsanız dahi ekibin başarısızlığı ve
resmin tamamımın ortaya çıkardığı sonuç sizin
başarı yüzdenize olumlu katkı sağlamayabilir.
Bu durumda alacağınız aksiyonun sorumlulukların paylaşımı ve daha fazla fedakarlığı
barındıran nitelikte olmasından kaçınmayın!
Süreci kendi lehinize çevirebilmek için her
zaman bir şans vardır. Önemli olan bunu gerçekten isteyip, bedelini ödemeye hazır olduğunuzu
kendinize ve çevrenize hissettirmektir.

Başarıyı kucaklayın! Etrafınızdaki
herkesi bunun bir parçası yapın.
4 - Zaman Yönetimi
Çalışma hayatımızın en verimli dilimi sabah
saatleridir. Günlük plan ve önceliklerinizi belirlemiş olmanız ve bu doğrultuda hareket etmeniz işleri fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Gerçekçi
zaman dilimleri belirlemek ve bu doğrultuda
çalışmak kısa vadede sonuç vermese de uzun
vadede geleceğiniz noktayı size garanti ede-

cektir. Bu kısımda dikkat dağıtabilecek ve planı
bozabilecek her türlü duruma karşı savunmanızı
iyi yapmanız gerekmektedir.

Sabahlara kadar çalışmak sizi kahraman yapmaz!
5 - Kendinize Yatırım Yapın
Kendinize ayırdığınız vakit, öğrenme ve becerilerinizi geliştirme, sizi mutlu edip motivasyonunuza olumlu etki edebilir. Kötü ve vakit kaybettiren alışkanlıklarınızı en kısa sürede değiştirmeye
çalışın! Bu konuda objektif olabilirseniz güçlü ve
zayıf yönlerinizi doğru bir şekilde analiz ediyor
olursunuz.

Korkularınızla yüzleşin!
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ASP.NET CORE GENEL YAPI NOTLARI
APPLICATION PIPELINE, MIDDLEWARE, SERVICES
ugur.u@hostingdergi.com.tr

linkedin.com/in/ugurumutluoglu

.NET Core, Microsoft’un çarpraz platform ve açık kaynak yeni .NET
çatısı. .NET Framework çekirdeğini yeniden ele alarak yazılan ve
temel bir .NET Framework uyarlaması olan .NET Core’un resmi
sürümü geçtiğimiz aylarda duyuruldu.

Uğur UMUTLUOĞLU
ugurumutluoglu.com
Yazılım Geliştirme
Danışmanı

.NET Core üzerinde şu an konsol ve web uygulamaları geliştirilebiliyor. ASP.NET Core bu ortam
üzerine inşa edilen web uygulama
geliştirme çatısı.
.NET Core gibi cross-platform,
dolayısıyla Linux ve Mac işletim
sistemine sahip cihazlarda geliştirme yapılabiliyor ve web uygulamaları host edilebiliyor.
Bu yazıda ASP.NET Core’un
genel yapısı hakkında bazı bilgiler
paylaşmaya çalışacağım. .NET
Framework üzerinde yıllardır web
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uygulamaları geliştirmiş yazılımcılar
için ne gibi yeniliklerin ve farklılıkların olduğunu da yazı içerisinde görmüş olacağız.
İlk olarak şu noktaya değinelim;
nasıl ki .NET Core .NET Framework’ün devamı değilse, ASP.
NET Core da ASP.NET MVC veya
ASP.NET Webforms’un devamı
değil. Benzer kütüphaneler üzerinde çalışıyor olsa da tamamen
farklı bir çatı, farklı bir SDK, farklı
bir pipeline ve farklı uygulama host
yapısına sahip ASP.NET Core uygulamaları.

ASP.NET Core uygulamaları MVC tasarım
kalıbıyla geliştirildiği için ilk bakışta ASP.NET
MVC uygulamasıyla oldukça benzer gelecektir.

Detayları konuştukça aradaki farklar da anlaşılacaktır. Detaylara bakmaya başlayalım.

Modüler Yapı, Application Pipeline ve
Middleware
ASP.NET Core tamamen modüler yapıda
ve çoğu bileşeni tak-kullan mantığıyla uygulamanıza dahil edebiliyorsunuz. Başlangıçta tüm
bileşenlerden arınmış, en yalın haliyle çalışmaya hazır bir web uygulama yapısı var. İhtiyacınız
olan bileşenleri uygulama başlangıcında pipeline’a dahil ederek kullanabiliyorsunuz.

minimum donanıma sahip yapılar tercih edilebiliyor.

Uygulamayı host edecek web server, hata
yakalama mekanizması, hata sayfası yönetimi,
statik dosyaların kullanılması, authentication
mekanizması, URL routing… bu saydıklarımız
ve daha fazlası başlangıçta yalın bir ASP.NET
Core projesinde bulunmuyor, siz hangi modülleri kullanmak isterseniz onları projenize dahil
ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
Bu özellik ASP.NET Core uygulamasının en
az donanımla ve en az bileşenle çalıştırılmasına olanak sağlıyor. Yani uygulamanız sadece
belirli bir port üzerinden gelen HTTP request’ini
yakalayıp, araya hiçbir mekanizma, bileşen vs.
girmeden bu request’e <p>Merhaba Dünya</
p> gibi bir response(veya JSON bir çıktı) gönderebiliyor. Bu da performans ve hız konusunda ciddi avantajlar sağlayabiliyor. Günümüzde
bilhassa bazı Web API uygulamalarında bu tarz

Bu yapı WebForms veya ASP.NET MVC gibi
güçlü ve donanımlı yapılar üzerinde uygulama
geliştiren, bir başka deyişle herşey elinin altında
olan yazılımcılar için biraz yadırganabilir. “Bir
de bu tarz modülleri projeye dahil etmekle mi
uğraşacağız…” gibi bir soru işareti aklınıza geliyorsa hiç düşünmeyin, bu modülleri uygulamaya
entegre etmeniz Startup.cs dosyasına birkaç satır
kod yazmanıza bakıyor.
ASP.NET Core’da yukarıda bahsettiğimiz ve
uygulamaya sonradan eklenen statik dosya yönetimi, authentication mekanizması, URL Routing…
gibi bileşenlere Middleware adı veriliyor. Middleware bileşenlerini ASP.NET’teki HttpModule
nesnelerine benzetebiliriz. Middleware bileşenleri
aynı zamanda ASP.NET Core uygulamasının
application pipeline’ını belirliyor. Uygulama
başlangıcında runtime’a eklenen middleware
bileşenleri, eklendiği sıraya göre pipeline’ı oluşturmakta ve bir request geldiğinde bu sıraya göre
tüm bileşenler çalışmaktadır. Eğer middleware
bileşeni yaptığı kontrollerde bir sorunla karşılaşırsa request’i kesip sonlandırabiliyor veya herşey
yolunda gidiyorsa sırasını salıp kendisinden sonraki middleware bileşenine yol veriyor.
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Projelerde varsayılan olarak gelen Startup.
cs dosyasındaki Configure metodunda IApplicationBuilder nesnesi üzerinden erişilen UseIdentity(), UseExceptionHandler(), UseMvc()
gibi metotlar çağrılarak middleware bileşenleri
pipeline’a dahil ediliyor.
Sistemde bulunan bu bileşenlere ek olarak
kendimiz de custom middleware bileşenleri yazabiliyor ve ASP.NET Core pipeline’ından bu bileşenlerin bulunmasını sağlayabiliyoruz. Olayın
özü bu, tabii ki biraz daha derine inildiğinde bu
metotlara parametre olarak bazı ayarları geçmemiz ve detaylandırmamız gerekebiliyor.
Service Yapısı ve Dependency Injection
Nesneler arasında bağımlılık oluşturan
yapıların birbirinden soyutlanması ve aralarındaki bağımlılıkları en aza indirme yaklaşımına
Dependency Injection diyoruz. Çoğunuzun bu
konuda bilgisi vardır diye düşünüyorum, bilgisi
olmayan veya konuya tam hakim olmayanların
şu yazıya göz atmalarını tavsiye ederim.
ASP.NET Core’daki temel nesnelere ve bileşenlere Dependency Injection mekanizmasıyla
erişip yönetiyoruz. Bu iş için zaten .NET Core ile
gelen ve minimum donanıma sahip bütünleşik
bir DI kütüphanesi bulunuyor. ASP.NET Core’un
yapısındaki interface ve class’lar bu DI aracı ile
inject edilebildiği gibi, kendi geliştirdiğimiz interface ve class’ları da bu yapı üzerinden yönetebiliyoruz.
Webforms ve MVC projelerinde zorunlu olmayan ve ihtiyaca göre projelere dahil ettiğimiz
DI yapısı, ASP.NET Core’da varsayılan olarak
gelmekte ve artık geliştirme hayatımızın tam
merkezinde yer almakta.
Startup class’ındaki metotlara ve Controller’ların constructor metotlarına bu tipleri doğrudan bağlayarak kullanmak bu ortamdaki geliştirme hayatımızın artık doğal bir parçası.
Dependency Injection ile ilgili son olarak
şu notu da düşelim; .NET Core ile gelen bu
light-weight DI aracının yerine istersek Unity,
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Autofac gibi harici DI araçlarından birini kullanabiliyoruz.
DI ile register ettiğimiz ve proje genelinde
kullandığımız yapılara ASP.NET Core’da Service adı veriliyor. Framework bünyesinde bulunan
temel tiplere inject ettiğimiz servislere framework
servisleri, kendi geliştirdiğimiz yapılara ise application(uygulama) servisleri adı veriliyor.
Framework servisleri Startup.cs dosyasındaki
ConfigurationServices metodunda, metoda parametre olarak gelen IServiceCollection nesnesi
üzerinden register ediliyor. Application servisleri
de genellikle bu metotta register edilmekte, ama
özel durumlarda farklı yerlerden de bu servisler
projeye dahil edilebilir.
Application Startup
ASP.NET Core, uygulama başlangıcı ve çalışması açısından da yeni bir yapıyla geliyor. Tıpkı
konsol uygulamaları gibi ASP.NET Core uygulamalarının da bir başlangıç noktası(entry point)
bulunmakta ve uygulama bu noktadan ayağa kaldırılmaktadır. Bahsettiğimiz yer aslında yazımızın
önceki kısımlarında sıkça atıfta bulunduğumuz
Startup.cs dosyasından başka bir yer değil.
Startup.cs dosyası uygulamamızın başlangıç
noktası. Aynı zamanda uygulamayla ilgili konfigürasyonların yapıldığı, application pipeline’ı
belirleyen middleware bileşenlerinin eklendiği
ve service nesnelerinin register edildiği yer de
burasıdır. Yine bu dosyada ortama(environment)
göre yapılandırmaları yapabiliyoruz.
Örneğin development ve production ortamında farklı yapılandırmalar kullanmak istersek bu
dosyadaki Configure ve ConfigureServices metotlarında ortam bilgilerine göre ayarları düzenleyebiliyoruz.
.NET Core ile bütünleşik olarak gelen WebListener ve Kestrel gibi web server bileşenleri ile
Windows, Mac veya Linux ortamlarda harici bir
web server’a web site(application veya application pool) oluşturmanıza gerek kalmadan uygulama ayağa kalkabiliyor ve HTTP üzerinden gelen
request’lere yakalayıp response’lar verilebiliyor.

Hangi web server ve konfigürasyonla çalışacağınızı Startup dosyasında, yani uygulamanın
başlangıcında belirleyebiliyorsunuz. Bu özellikler
bir araya geldiğinde yapılan konfigürasyonlar
sonrasında ASP.NET Core uygulaması self-hosted olarak çalıştırılabiliyor. Yani paketinizi alıp
sunucuya atıyorsunuz, sonra command line’dan
bir komut yazıp dünyaya açılıyorsunuz. Alttaki
maddede bilhassa web server konusunu biraz
detaylandıracağız.
ASP.NET Core Uygulamalarının Host
Edilmesi
ASP.NET Core uygulamalarının en belirgin
farklılıklarından biri de uygulama host yapısı.
WebForms ve MVC uygulamaları için alternatifleri olsa da dönüp dolaşıp kullandığımız web
server IIS’di. Ancak ASP.NET Core’da durum
biraz farklı, nihayetinde cross-platform bir çatı,
Linux ve Mac sistemlerde de host edilebilmesi
için farklı seçeneklerimiz olması gerekiyordu.
.NET Core kütüphanesiyle gelen Kestrel web
sunucusu bunun bir örneği, cross-platform bir
web sunucusu ve Linux ile Mac makinalarda da
uygulamayı host edebiliyor. Bu noktada Kestrel
tek başına yeterli değil, Nginx, Apache veya IIS
web server’ın arkasında durarak çalışabiliyor.
Ee yine IIS vs. var diye düşünmeyin, web server
sadece reverse proxy görevi üstleniyor burada,
yani 80 vb. bir port üzerinden gelen request’i
alıyor ve üzerindeki bir modül üzerinden işi Kestrel’e bırakıyor. Application pipeline tamamen
Nginx veya IIS dışında kalıyor, bu web server’lar
üzerinde en ufak bir konfigürasyon dahi yapmanıza gerek kalmıyor.
Yine .NET Core’da yer alan WebListener web
server’ı da benzer işlevi sadece Windows işletim sistemleri üzerinde yapıyor. Gerek Kestrel,
gerekse WebListener web serverları light-weight yapılar. IIS, Nginx veya Apache’yi sadece
aracı olarak kullanıyorlar ve bu da geliştirdiğimiz
uygulamanın self-hosted olarak çalışmasına
olanak sunuyorlar. Yani siz IIS veya Nginx’te bir
web application, application pool vs. tanımlamak/oluşturmak zorunda değilsiniz. Ana web
server reverse proxy görevi üstleniyor, sadece
gelen istekleri ufak web server’lara(yani Kestrel

veya WebListener’a) iletiyor. Ufak web server’lar
da requestleri işleyerek response’ları istemciye
gönderiyorlar. Bu durum da uygulamayı self-hosted yani kendi çalışabilir bir uygulama haline
getiriyor. Yani; uygulamayı konsoldan “dotnet run”
komutuyla ayağa kaldırmak ve hizmete açmak
mümkün oluyor.
Son olarak projemizin hangi web server ile
çalışacağını project.json dosyasından belirleyebildiğimizi belirteyim.
Sonuç
ASP.NET Core sadece birkaç gün önce resmi sürümü duyurulan .NET Core üzerine inşa
edilmiş, çarpraz platform desteği olan bir web
uygulama çatısı. Henüz yeni, taze. Basit yapısı,
yüksek performanslı uygulamalar vadetmesi, arkasında .NET Framework gibi olgunlaşmış, güçlü
bir yapının izlerini taşıması ve sadece Windows
değil, Linux ve Mac işletim sistemi olan cihazlarda
da çalışabilmesi bizler için oldukça heyecan verici
konular.
Bu yazıda ASP.NET Core’un .NET Framework’teki abileri olan WebForms ve MVC uygulamalarına göre en temel farklılıklarını ve yeniliklerini anlatmaya çalıştım. Farklılıklar bunlardan
ibaret değil, başka konular da var. ASP.NET Core
dokümantasyonunda çok akıcı ve sade anlatımlar
var, mutlaka incelemenizi öneririm.
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SEKTÖREL ETKİNLİK VE TOPLANTILARDA
İLETİŞİMİNİZİ NASIL GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ?
emindogu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/emindogu

Web ve web hosting içine kapalı ve birebir iletişimin minimum seviyelerde olduğu bir sektör. Dönem dönem ülkemizde çeşitli yerli
ve yabancı etkinlikler gerçekleştirilmekte. Bu etkinlikler, sektörde
bulunan diğer şirketler ile bir araya gelmeye, tanışmaya, ürün,
hizmet ve servislerini görmeye, yeni insanlar ile tanışmak, mevcut
tanıştığınız kişiler ile bir araya gelmek açısından hayli faydalı olabilmektedir.

Emin DOĞU
Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni

Düzenlenen bu toplantı, konferans ve kokteyl gibi etkinlikler iletişim kurarak işinizi geliştirmenize
yardımcı olabilir.
Ancak bu aşamada ortaya
çıkan iletişim problemleri sebebiyle insanlar gerekli ve yeterli
iletişimi kuramadıkları için bir
ilerleme kaydedememekte, hatta
bu iletişim kurma çabası ve süreci
insanlar için zor ve rahatsız edici
bir hal alabilmektedir. Bu sebe-
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ple de etkinliklere katılım oranları
düşük olabilmekte, insanlar iletişim
kurmaktan kaçabilmektedir. Bu
etkinliklere birçok girişimci ve şirket
sahibi katılım gösterdiğinden kendi
networkunuzu yaratabilmeniz için
çok önemlidir.
İnsanlar ile iletişim kurarken
vereceğiniz güven, kartvizitten çok
daha önemlidir. Peki bu konuda
kendinizi geliştirmek için neler
yapabilirsiniz?

Genel Konuşma Becerilerinizi Geliştirin
Topluluk önünde kendinizi ifade edilme ve
konuşabilme becerilerinizi arttırmakla için çalışmalar ve denemeler yapmalısınız. Bir sunum
yapabilecek düzeyde konuşma yeteneği başlangıç için yeterli olacaktır. Ayrıca çevrenizde bu
konuda çalışmalar yapan kulüpler varsa katılım
göstermeniz size önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.
Tokalaşma İle Başlayın
Tanımadığınız birine yaklaşmak ve konuşma başlatmak için el uzatıp tokalaşabilirsiniz.
Böylece bir açılış yapmış olacaksınız. Ayrıca
göz teması kurar ve bir tebessüm ile elinizi uzatmanız, herhangi bir cümle bile kurmadan iletişimi başlatmanıza olanak sağlayacaktır.
İsimleri Hatırlamaya Özen Gösterin
İsimleri hatırlamak konuşmalar için çok
önemli bir beceridir. Karşınızdaki kişi ilk kez
tanıştığınız biriyse konuşma sırasında sık sık
adını kullanın. Karşınızdaki insana isimleri ile
hitap ettiğinizde onu hatırladığınızı ve samimi

olduğunuzu gösterirsiniz. Bu, kişilerin size olan
yaklaşımlarına pozitif etki sağlayacaktır.
İlgili Olun
Network oluştururken insanlara ilgili davranın,
kartvizitlerini alın ve siz de kartvizitinizi verin.
Konuşmalarınızda samimi ve açık olun. Açık uçlu
sorular sorarak konu açabilir ve sohbet geliştirebilirsiniz. Böylece bir konu üzerine tartışma veya
değerlendirme ortamı da sağlamış olacaksınız.
Etkinlikte, insanlarla sohbeti başlatmak her zaman kazanan bir stratejidir. Eğer gergin ve çekingenseniz, bu şekilde insanlarla daha kolay iletişim
kurarak tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Samimi İltifatlarda Bulunun
Herkes iltifat almaktan hoşlanır! Kişi hakkında bildiklerinizi kullanarak, onun yetenekleri,
başarıları vb. konularda iltifatta bulunabilirsiniz.
Eğer bu konularda hiçbir şey bilmiyor veya bulamıyorsanız, fiziksel özelliklere iltifat edebilirsiniz.
Örneğin; “O blazer ceket çok şık görünüyor”

59

E-TİCARET PROJELERİNİZ VE SİTENİZ
SİZE NASIL DAHA FAZLA KAZANDIRIR?
Kurduğunuz ve büyük beklentiler içerisinde olduğunuz e-ticaret sitenizden hedeflediğiniz
gibi en iyi geri dönüşümü alabilmek için bazı konularda dikkatli ilerlemeniz ve optimizasyonları
doğru yapmanız gerekiyor.Şimdi bunları başlıklar halinde sıralayarak özetleyeceğiZ.

Kategorilendirme : Sitenizdeki ürünlerin
çeşitliliğine göre doğru ve kullanıcıyı ilgili ürünlere yönlendiren bir kategori sistemi oluşturmalısınız. Alakalı ürün gruplarını belirleyeceğiniz
kategorilerin altına gruplandırarak sitenizde
düzenli bir yapı oluşturabilirsiniz.
Birbiri ile alakalı ürünlerin bir araya geleceği
kategoriler sayesinde müşterileriniz ürünlere
kolayca ulaşabilecek, aradığı ürünün yanı sıra
benzer ürünleri de görme ve inceleme şansı
elde edebileceklerdir. Kategorilerinizin düzensiz
olması halinde ürünlerinize ulaşımı zorlaştırarak,
satış oranını da aynı ölçüde olumsuz yönde etkileyebilirsiniz. Bu sebeple bu aşamada dikkatli
olmalısınız.
Ürün Başlığı ve Açıklaması : Mağazanıza
yeni ürün eklerken en dikkat etmeniz gereken
alanlardan ikisi de başlık ve ürün açıklamasıdır. Ürün başlığınızın sade, çok uzun olmayan
ve ürünü tanımlayan bir şekilde olmasına özen
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gösterin. Belirleyeceğiniz başlık, arama motorlarında ve sitenizin bir çok alanında görüntüleneceği için düzgün olmalıdır. Ürün açıklaması alanına, ürününüz ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler
içeren bir metin ekleyiniz. Müşterileriniz, alacağı
ürün hakkında yeterli bilgi alamaz veya eksik bilgi
ile karşılaşırsa farklı sitelerde araştırmaya koyulacaktır ve siz de müşteri kaybetmiş olacaksınız.
Ürün Fotoğrafları : Ürün ekleme işlemindeki
en önemli konulardan birisi de ürün fotoğrafıdır.
Müşterileriniz ürünü görsel olarak görüntülemek
ve hatta fotoğrafı büyüterek incelemek isteyeceklerdir.
Bu sebeple ürün sayfanızda en az 2 veya 3
adet fotoğraf bulunması ve ürününüzün ambalajı,
içeriği vb. görüntüler içermesi etkili olacaktır. Fotoğraf eklerken, düzgün çekilmiş olması, ürünün
açık ve net bir şekilde görülebiliyor olması ve
ürünün kendisine ait olması önemli faktörlerdir.

Etiketler ve Meta Bilgileri : Ürününüz
ile alakalı olan etiketleri tanımlamayı unutmayın, ayrıca meta kelimeleri ve meta açıklaması
alanlarını doldurmanız da arama motorlarında
ürününüzün düzgün ve ilgi çekici bir şekilde
yayınlanmasını sağlayacaktır. Bu da sitenize
ziyaret oranını arttıran bir etken olacaktır.
SEO & Link Yapısı : E-ticaret sitenizin SEO
ayarlarını aktif edip düzenlemeniz önemli bir
adım olacaktır. Böylece sitenizin linkleri ürün
isimleri şeklinde çalışmaya başlayacak, arama
motorlarında öne çıkmanızı ve ziyaretçi çekmenizi sağlayacaktır.
Bu alan aslında bir nevi ürün başlığı ile
bağlantılıdır çünkü ürüne ait belirleyeceğiniz
SEO kelimesi, başlık ile bağlantılı hatta aynı ve
çok uzun olmayan bir yapıya sahip olursa daha
anlaşılır olacaktır. Bu sayede ürününüzün yer
aldığı sayfanın adresi örnektekine benzeyecektir
: (Örn : www.siteadresiniz.com/ahududu-receli )
Marka İsimleri : E-ticaret sitenizde satışını
yaptığınız ürünlerin markalarını “Üreticiler”
alanına kaydederseniz, ürün eklerken detay
ekranında ilgili markayı da seçerek, ürün bilgilerine ekleyebilirsiniz. Bu sayede o marka
ismine tıklandığında veya sitenizde ilgili marka
adı aratıldığında bağlantılı tüm ürünler listelenecektir. Bu da daha iyi dönüşüm almanıza katkı
sağlayacaktır.
Benzer Ürünler : Ürün eklemesi yaparken,
benzer ürünler seçeneğine alakalı ürünleri de
ekleyerek ürün sayfasında gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede müşterilerinize ek ürün
önerisi de yapmış olur ve sipariş toplamının
yüksek olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin
eklediğiniz ürünün “Ahududu Reçeli” olduğunu
varsayalım, benzer ürünler kısmına da “Çilek
Reçeli” , “Vişne Reçeli” , “İncir Reçeli” vb. diğer
ürünlerini de tanımladığınızda, reçel alacak olan
müşterinize diğer reçel çeşitlerinizi de göstermiş
olursunuz ve ilgisini çekersiniz.
Ödeme Seçenekleri : Sitenizden alışveriş yapan müşterilerinize alternatif ödeme
yöntemleri sunabiliyor olmanız çok önemlidir.

Alışveriş yapmaya karar vermiş ve ödeme aşamasına kadar gelmiş bir kişi, ödeme seçeneği
sebebiyle siparişini yarıda bırakabilir. Bu sebeple
sitenizde en az 2 farklı ödeme seçeneği sunabiliyor olmanız gerekmektedir. Eğer bir kredi kartı
sanal pos altyapınız yok ise ilk etapta Havale/EFT
ödeme seçeneği ekleyebilirsiniz ancak havale
yapmayan/yapmak istemeyenler müşterileriniz
için alternatif sunabiliyor olmanız size avantaj
sağlayacaktır.
Kapıda Ödeme seçeneği en çok tercih edilen
yöntemlerden biridir ve müşteri ürününü teslim
alırken dilerse nakit dilerse kredi kartı ile ödeme
yapabileceği için bu seçeneği daha çok tercih
edecektir. Kapıda ödeme hizmetini bir çok kargo
şirketi vermektedir, bu konuda kısa bir araştırma
yaparak sonuca ulaşabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kargo Seçenekleri ve Fiyatlandırması :
Satın alma işlemini sonuçlandırırken sunacağınız
kargo ve teslimat seçenekleri, müşterilerinizin o
aşamada siparişini tamamlamasını veya vazgeçmesini etkileyen önemli bir unsurdur. E-Ticaret
sitenizde kargo ücretlerinizin çok yüksek olması
durumunda, alınan ürün tutarı ile birlikte toplamda
çok yüksek bir meblağ ortaya çıktığı için alışverişten vazgeçilebilecektir.
Bu sebeple ülkemizde hizmet vermekte olan
kargo şirketlerinin gönderim ücretleri hakkında
kısa bir araştırma yaparak, hatta teklif isteyerek
sizin için en uygun çözümü tercih etmeniz ve
müşterilerinize uygun kargo seçenekleri sunmanız önem arz etmektedir.
Puan (Sadakat) Programı : Birçok online
alışveriş sitesinde bulunan bu özelliği kendi sitenize de uyarlayabilirsiniz. Müşterilerinizin sitenizden
yapacağı alışverişlerde belirleyeceğiniz oranlarda
puan kazanmalarını sağlayabilirsiniz.
Kazandıkları puanlar karşılığında sitenizden
alışveriş veya indirim hakkına sahip olabilirler.
Böylece bir sadakat programı oluşturarak sürekli
çalıştığınız, sizi tercih eden müşterilerden oluşan
bir portföyünüz olacaktır.
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Hediye Çeki : Çoğu zaman bir arkadaşınıza
veya yakınınıza e-ticaret siteleri üzerinden hediye alırken ne alacağınızı seçmekte zorlanırsınız
ve onun ilgisini çekecek, işine yarayacak bir şey
almak için strese bile girersiniz. Böyle durumlarda hediye çekleri en işe yarayan hediye türlerinden birisidir.

Üstte bahsettiğim temel maddeler ile ilgili gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları gerçekleştirdiğinizde, alışveriş siteniz daha düzenli, işlevsel, dikkat
çekici ve tercih edilebilir olacaktır. Ziyaretçilerinize, mümkün olduğu kadar seçenek, avantaj ve
kolaylık sağlarsanız, onların müşteriye dönüşme
olasılığı da bir o kadar yüksek olacaktır.

Bu noktada müşterilerinizin yakınlarına veya
arkadaşlarına hediye etmek için hediye çeki
alabilmelerini sağlamanız da size ekstra avantaj sağlayacaktır. Böylece müşterileriniz ödeme
yaparak, daha sonra o tutar karşılığı alışveriş
yapabilmek için hediye çeki satın alacak ve
diledikleri zaman sitenizden alışveriş yaparak
ödeme işlemini mevcut hediye çekleri ile gerçekleştirebileceklerdir.

Ayrıca bu düzenlemeler sonrası arama motorları ve çeşitli platformlarda da fark ediliyor ve öne
çıkıyor olacaksınız. Bu da sizin Google’da üst
sıralara yükselmenizi, daha fazla tercih edilmenizi
ve dolaylı olarak sitenize daha fazla ziyaretçinin
gelmesini sağlayacaktır. Sitenize gelen ziyaretçiler de aradıklarını kolayca bulduğunda sunduğunuz hizmet avantajları ile birlikte satın alma kararı
verme oranları da yüksek olacaktır.
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E-POSTA TERMİNOLOJİSİ VE TERİMLERİ
SMTP, POP3, IMAP, MX, SPF, SPAM, BLACKLIST
mustafautku@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mutkus

Günlük hayatta bir çoğumuzun vazgeçilmezi durumunda olan
e-posta terminolojisi ile terimlerini anlatmaya ve açıklamaya
çalışacağım.

Mustafa Utku
SEYİTHANOĞLU
Bilgi İşlem Yöneticisi

Öncelikle bir mail gönderdiğimiz zaman gerçekleşen senaryoyu
anlatalım;
Gönderilen mail ilgili mail,
sunucusunda mail kuyruğuna
(mail Queue) düşer ve bu kuyruktan SMTP suncusuna gönderilir.
SMTP sunucusu bu veriyi şifreleyerek internet ağına gönderir
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ve bu ağdan yine alıcı sunucunun
mail kuyruğuna düşer ve şifre açılır.
Ardından kuyruktan da alıcının
IMAP veya POP3 serverına girer.
Son aşama olarak ise IMAP/POP3
sunucusu alıcı hesaba ilgili e-postayı gönderir.
Şimdi burada ki terimleri, işleyişi
ve olayı anlatmaya başlayalım.

1. SMTP

İlgili ağ üzerinden gerçekleşen e-posta
gönderim işlemlerinde, e-posta göndermek için
kullanılan protokoldür. Mail’i yazdığınızda ilk
olarak SMTP sunucusuna gerekli kimlik bilgilerini gönderir. Ardından onay gelmesi halinde mail
sunucuya düşer.

2. POP3

E-Posta almak için kullanılan protokoldür.
İstemci, maillerine ulaşmak istediği zaman bu
protokole bağlanır.

3. IMAP

POP3 gibi e-posta almak için kullanılan
protokoldür. POP3 ile arasında ki en temel
fark, IMAP ile bağlanıldığında sunucuda biriken
postaların sadece başlığı getirilirken POP3’de
bütün mail içeriği getirilir.

4. SMTPS, POP3S ve IMAPS

SMTP, POP3 ve IMAP’ın güvenli versiyonlarıdır. Şifreleme olarak SSL veya TLS kullanılır.

5. SSL / TLS

Şifreleme standartıdır. TLS ise SSL’in bir üst
versiyonudur.

Kullanılan Portlar

POP3: 110
SMTP: 25 ve 587
IMAP: 143
POP3S: 995
SMTPS: 465
IMAPS: 993

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Mail içerisinde gönderilen medya ortamlarını
(ses, grafik gibi..) eklemek için geliştirilen standarttır. S/MIME ise ekli mesajların şifreli olarak

iletilmesini sağlayan protokoldür. Sayısal imza ve
şifreleme kullanılır.

MX (Mail Exchanger Record)

Alan adlarında bulunan kaynak kısmıdır. İlgili
alan adına bağlı (iletisim@mutkus.com gibi)
e-postaların iletişimini sağlayan kayıt türüdür.
MX ile; Alıcının domaini tarafından e-posta
mesajlarını kabul etmek ile sorumlu e-posta sunucusunu belirler. Çok sayıda e-posta sunucusu var
ise öncelik sırasını belirtir. MX kayıtlarına göre,
e-postaların SMTP ile nasıl gönderileceği belirtilir.

Spam

Bir çoğumuzun bildiği veya duyduğu spam
mailler, herhangi bir kaynaktan, birden fazla
kaynağa (ki bu binleri bulur) gönderilen ve sahtekarlık veya dolandırıcılık içerikli maillerdir. Bu
kadar toplu mailin gönderilmesi internet trafiğini
de olumsuz etkilemektedir.

SPF (Sender Policy Framework)

Sahte e-postaları kontrol etmekte kullanılan
yöntemdir. SPF doğrulaması gerçekleşmeyen
sunucuların mailleri POP/IMAP sunucularına
gelmeden bloke olmaktadır. SPF, Spam veya junk
mail dediğimiz önemsiz maillere özel geliştirilmiş
bir yöntem değildir.

DNS (Domain Name Service)

İnternet ortamındaki alan adlarının bölünlenmesi ve aralarında ki iletişimi sağlayan sistemdir.
www.alanadi.com gibi girdiğimiz adresler aslında
bir IP adresine yönlendirilir ve DNS’de bu eşleşmenin kayıtlarını tutar.

Blacklist

Spam mailleri engellemek için e-mail servis
sağlayıcıları tarafından oluşturulmuş olan ip adresini baz alan bir listedir.
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GİRİŞİM DÜNYASININ PARLAYAN

YILDIZI: GİRİŞİMCİ KAFASI

2016’nın Şubat ayında, Facebook’ta bir sayfa açıldı. Girişim dünyasına, büyük düşünen
girişimcilere motivasyon sağlayacak ve yol gösterecek içerikler üreten sayfa kısa sürede
büyük bir kitleye ulaştı. Bu sayede aynı zamanda Facebook sayfalarına da nasıl sayfa
yönetilir, nasıl kısa sürede bu kadar büyük kitle edinilirin de dersini vermiş oldu.
2,5 ayda 100.000 beğeniye ulaşan sayfanın şu
anki takipçi sayısı 196.000’i aşmış durumdadır.
Bu takdire şayan sayfanın adı “Girişimci Kafası”.
8 aylık bir var olma sürecinden bahsettiğimize
göre, 196.000 beğeni aylık 24.500 beğeniye, o
da haftada 6.100’den fazla bir beğeniye tekabül
etmektedir ki bu çok yüksek bir sayıdır. Siz bu
yazıyı okurken, belki de 200.000’i aşmıştır bile.
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Facebook’tan alınan bu tabloda görüldüğü üzere, hiç iniş yaşamadan sürekli yukarı ivme gösteren bir sayfa beğeni grafiği gözlenmektedir.
Bu, gerçekten başarılması çok güç bir durum.
Günümüzde, insanların vaktinin çoğunu internette geçirdiğini biliyoruz. Ama çokça sayfalar
olduğunu ve ayakta kalmak için büyük rekabet
döndüğünü de biliyoruz. Doğru planlanmayan
sayfalar çabuk yok olup gitmekte, ilk etapta hızlı
büyüyen sayfaların çoğu da 3-5 ay sonra sıradanlıktan kurtulamadığı için aynı başarıyı gösteremez ve gittikçe düşüşe geçen bir takipçiyle
karşı karşıya kalır.
Bu yüzden Girişimci Kafası’nın kurulalı 8 ay
olmasına karşın, devamlı yükseliş göstermesinin
gerçekten önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Gerek araştırmacı bir şekilde zor ulaşılan

Sayfanın hayranlarının çoğunluğunun erkeklerden oluşması sizce ne anlama geliyor? Erkekler
daha mı cesur? Kadınlar daha güvenceli işleri

bilgilere ulaşarak, gerek tozlu sayfalar arkasında
kalmış sözleri gün yüzüne çıkararak, gerek de
dünyadan (Türkiye dahil) başarılı girişimcilerin motive edici ve yol gösterici sözlerini ya da
hikayelerini paylaşarak başarı yakalamasının
yanı sıra takipçilerine yardım da eden bir misyon
üstlenmektedir.
Günde sadece Facebook’tan100’ü aşkın mesaj
alan sayfa, yüksek bir mesajlara cevap verme oranıyla aklında soru işareti olan girişimci
adaylarına yol göstermektedir. Tamamen sanal bir
karakter olan sayfanın, tamamen sanal olan bir
dünyada, tamamen gerçek bir konuda bu kadar
başarı göstermesinin de nasıl bir açıklaması
olabilir?
Araştırılmaya müsait bir konu gibi gözüküyor.

mi tercih ediyor? Yoksa erkekler daha çabuk para
kazanmanın yollarını mı arıyorlar?

67

68

ü
ğ
ü
l
z
ö
S
g
n
i
t
s
o
H
zlugu.com
o
s
g
in
t
s
o
.h
w
ww

-1-

70

-2-

CentOS

el
n
a
P
o
r
t
s
M ae

Hat
d
e
R
,
n
CentOS dağıtımı ola
x
in
şirketin nterprise Linu
tE
rı
Red Ha aynak kodla
k
ve bu
(RHEL)
lu
u
r
ku
x
üzerine uyumlu bir linu
ile
ir
dağıtım . Bağımsız b
ıdır
ştirilen
li
e
dağıtım
g
n
a
rafınd
in
grup ta teminin ismin
is
s
ity
işletim
ommun
C
e
h
T
ing
açılımı
Operat
e
ris
ENTerp imindedir.
biç
System

sil
eni ne
y
l,
e
n
oPa
trol Pan
Maestr
n
o
K
g
stin
z
Web Ho ıdır. Günümü
t
ılım
el yaz uygun, İnterne
a
(cloud)
şartların
t
lu
u
b
eki
gre ola
üzerind
e
t
n
e
rle
in
sistemle o ser visler
e
v
an
bilen
tarafınd
ı
ıc
n
a
ll
asını
son ku
ullanılm k
k
la
ra
kolaylık
üler ola
d
o
m
n
ır.
sağlaya
yazılımd
ir
b
ış
m
tasarlan

-3Ping
3 yılında
8
9
1
ı,
m
gra
n
Ping pro ss tarafında
uu
ır.
Mike M ir programd
b
2
yazılmış ye genelde 3
ine
ti
Bir mak
P pake
M
C
I
bir
paketin
baytlık
ı
n
y
a
ir ve
kler. Bu
gönder
e
b
i
in
e
lmes
geri ge ram, birçok iş
g
ro
ne
basit p
ucu size
n
u
S
.
ir
il
e
yarayab ise, bu süre d
k
a
z
kadar u maktadır.
ar t
o kadar

r
ılan teknik terimle
n
lla
ku
e
d
n
rü
ö
kt
Hosting se
u sayfalarda...
b
ay
r
e
h
r
ile
ilg
b
l
hakkında teme

ü
-4-

load
e
b
u
c
n
o
i

er

yazılım
ir
b
asıdır,
m
Ioncube
la
u
g
y
e u
n
şifrelem a ile; hazırlana
m
la
kodları
bu uygu riptin
c
s
bir
PHP
naksız
u
k
o
k
e
er
değiştil
tirilir.
hale ge
PHP
r
e
d
a
_lo
ioncube bu kodları oku
i ise
ğlıklı bir
bileşen
a
s
in
t
crip
.
yarak s şmasını sağlar
çalı
şekilde

-5-

-6-

VMware

tion
Co-Loca

tü
masaüs
’ın
VMware icrosof t Win
M
X
yazılımı x ve Mac OS
inu
dows, L alışmaktadır.
eç
üzerind
ür ün
umsal
r
u
k
e ESXi
v
X
Ayrıca
S
E
e
Mwar
l”,
olarak V
e-meta
r
a
b
“
rı
a
yazılımla dan donanımd
u
ğr
ır.
yani do
oru vard
is
v
r
e
p
hy
çalışan

sunucu
n
atio
el mak
Co-Loc
s
ik
z
fi
de
n
hizmetin ımsal yönde
nan
n
ine do hibi tarafında
sa
Ser vis
hizmet
.
ır
d
a
ak t
er)
sağlanm
atacent
d
(
ı
rsağlayıc ahibine inte
s
ve
hizmet
elektrik ı
ı,
ıs
t
n
la
n
net bağ arındırma ala
b
k
sunucu ı ser vis olara
ın
r
ihtiyaçla ır.
t ad
sunmak

71

