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Veri Merkezi Donanım Pazarı Giderek Küçülüyor!
Sunucu, depolama, ağ ve donanım
ürünleri üzerine yapılan kar/zarar odaklı
araştırmaya göre veri merkezleri arasında
sanallaştırma kullanımı istikrarlı bir şekilde
artarak devam ediyor.Araştırma sonucunda,
veri merkezi donanım satıcılarının brüt karlılıklarında toplamda %5.4 oranında düşüş
gözleniyor. 2016 yılının ilk yarısında ise bu
oran %4.3 olarak dikkat çekiyor. Sanallaştırmaya yönelen akım, donanım satıcılarının

radikal değişiklikler yaparak yeni çözümler
ve iş modelleri üretmelerini gerektiriyor.Yaşanan bu küçülme, ilerleyen süreçte donanım
pazarında daha rekabetçi bir piyasa oluşmasına sebep olacak gibi görünüyor.
Bu düşüşün özellikle Amerika'yı etkilemesine rağmen kısa vadeli jeopolitik sorunların
EMEA bölgesindeki düşüşü daha da şiddetlendireceği düşünülüyor.

LLL.com Toplam Piyasa Değeri; 2.000.000.000$
Alan adı değerleme servisi Estibot'un yayınladığı rapora göre LLL.com
alan adlarının toplam piyasa değerinin
2.000.000.000 $ olduğunu açıkladı. Yayınlanan raporda LL.com, LLL.com, LLLL.
com, LN.com/NL.com, NN.com, NNN.com,

06

NNNN.com ve NNNNN.com alan adlarının
toplam piyasa değeri hesaplanıyor. Sadece
676 olası kombinasyon olmasına rağmen en
yüksek değerlemeyle LL.com alan adlarının
2.700.000.000 $ pazar değerine sahip olduğu belirtiliyor.

ICANN'in Amerika ile Sözleşmesi
Sona Ererek 18 Yıl Sonra Özelleşti
1 Ekim 2016 tarihinde,
İnternet Tahsisli İsimler ve
Numaralar Kurumu (ICANN)
ile Birleşik Devletler Ticaret
Bakanlığı Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı (NTIA)
arasındaki İnternet Tahsisli
Sayılar Otoritesi (IANA) işlevlerinin ifa edilmesine yönelik sözleşme resmi olarak
sona erdi. Bu tarihi an, 1998
yılından bu yana süregelen
bir süreci, internetin eşsiz
tanımlayıcılarının koordinasyonu ve yönetiminin özel
sektöre geçişini göstermektedir.ICANN Kurulu Başkanı
Stephen D. Crocker "Bu
geçiş 18 yıl önce öngörülüyordu; fakat bunu bir gerçeklik haline getiren şey nihai
teklifin taslağını hazırlayan
küresel İnternet topluluğunun
yorulmak bilmeyen çabalarıydı," dedi. "Bu topluluk,
internet yönetişiminde çok
paydaşlı modeli meşru kıldı.
Topluluk; işletmeler, akademisyenler, teknik uzmanlar,
sivil toplum, hükümetler ve
birçok farklı ses dahil olmak
üzere tüm seslerin dahil
edilmesiyle tanımlanan bir
yönetişim modelinin, yarının

İnternetinin tıpkı bugünün
İnterneti kadar özgür, açık ve
erişilebilir kalmasını sağlamanın en iyi yolu olduğunu
gösterdi." İnternet kullanıcıları, yönetim devrinin bir
sonucu olarak çevrimiçi deneyimlerinde bir değişim veya
farklılıkla karşılaşmayacak.
İnternetin özgün tanımlayıcılarının koordinasyonunun
yönetimi konusunda ICANN,
İnternet ekosisteminde küçük
fakat önemli bir rol oynuyor.
ICANN, 15 yıldan daha uzun
bir süredir İnternet Mühendislik İş Ekibi, Bölgesel İnternet
Tescil Merkezleri, üst düzey
alan adı tescil merkezleri ve
yazmanları ve diğerleri gibi
diğer teknik kurumlarla uyum
içerisinde çalışmaktadır.
ICANN'in mevcut çok paydaşlı modelini desteklemekte
olan teklifler aynı zamanda
ICANN'in sorumluluğunu iyileştirme amacını da taşımaktadır. İyileştirmeler arasında,
küresel İnternet topluluğunun
ICANN tarafından alınan
kararlara katılmaması halinde
direkt olarak, organizasyon
veya Kurula başvuru yapabilmesi de bulunuyor.

Data 3:0 Etkinliği
3 Kasım'da İstanbul'da
‘’Data 3:0 Intelligent Data
Platform’’ ana temasıyla, 3
Kasım 2016’da, Shangri-la
Bosphorus İstanbul Otel’de
gerçekleşecek olan etkinlikte, veri yönetimine yön veren
bankacılık, sigortacılık, telekom ve perakende sektörlerinin veri yöneticileri biraraya
gelecekler.
Dünya yeniden şekilleniyor.
Veri, iş süreçleri üzerindeki hakimiyetini giderek artırıyor. Şirketlerin veri’yi işleyerek bilgiye
dönüştürme çabası yaşam
mücadelesi haline geliyor.
Bu doğrultuda, yeni iş
yapış biçimlerine ayak uydurabilen ve dönüşüm için
verinin gücünden yararlanan
kurumların veri yöneticilerinin
katılımlarıyla gerçekleşecek
etkinliğin ilk bölümünde; Informatica Güney Avrupa Bölgesi
Başkan Yardımcısı Emilio
Valdes ve Informatica EMEA
Başkan Yardımcısı Greg Hanson, katılımcılara; Data 3.0. ile
verinin geldiği üçüncü aşamadan ve verinin dönüşüme olan
yeni etkisini aktaracaklar.
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Swift Playgrounds App Store’da Yerini Aldı
iPad’e Özel Bu Yeni Uygulamayla Kodlamayı Öğrenmek Herkes İçin Çok Kolay ve
Eğlenceli Hale Geliyor. Apple’ın kodlamayı öğrenmeyi herkes için kolay ve eğlenceli hale getiren yeni iPad uygulaması Swift Playgrounds şimdi App Store’da.

Swift Playgrounds ile kodlamaya dair
gerçek kavramlar, profesyonel geliştiricilerin
dünya standartlarında uygulamalar
geliştirirken kullandıkları kolay öğrenilen
programlama dili Swift’i öğrencilerin ve kodlamaya yeni başlayanların da keşfetmesine
yardımcı olacak etkileşimli bir arayüzle
sunuluyor.Swift Playgrounds uygulaması,
programlama deneyimi olmayan öğrencilerin
bile temel kodlama kavramlarını keşfetmeye
başlamasını sağlayacak kadar basit,
yetkin programcıların Swift’i kullanarak
yaratıcılıklarını denemelerini ve ifade etmelerini sağlayacak kadar da güçlü bir
uygulama.Apple’ın Yazılım Mühendisliği
Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “Herkesin kodlamayı öğrenme fırsatı
olmalı. Kod yazmakla ilgili temel kavramları
gerçek kodlarla keşfetmenin eğlenceli
ve kolay bir yolunu arayan geleceğin
programcılarına Swift Playgrounds’u sunmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi ve
şunları ekledi: “Dünya çapında 100’den
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fazla okul şimdiden Swift Playgrounds’u
birinci dönem müfredatlarına eklemiş bulunuyor ve bizler, öğrencilerin bu uygulamayla neler yapabileceğini görmek için
sabırsızlanıyoruz.” Swift Playgrounds’taki
Apple tarafından geliştirilmiş programlama
derslerinde, öğrenciler, ekrandaki üç karakteri etkileyici bir grafik evreninde yönlendirerek bir dizi görev ve bulmacayı çözmeye
yönlendiriliyor ve bu sırada koşullu kodlar
ve değişkenler kullanarak komut yazma,
işlev oluşturma, döngüler çalıştırma gibi
kodlama kavramlarını öğreniyorlar. Apple,
kullanıcıların yeni beceriler geliştirmeye
devam edebilmesi için düzenli olarak yeni
görevler de sunmayı planlıyor. Swift Playgrounds bugün App Store’dan ücretsiz indirilebilir. Swift Playgrounds, tüm iPad Air ve
iPad Pro modelleriyle ve iOS 10 yüklü iPad
mini 2 veya sonraki modellerle uyumludur.
Videolar, görseller, demo’lar ve daha fazla
bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.apple.
com/swift/playgrounds

Tüm E-Ticaret Siteleri Kayıt Altına Alınacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ticaret bilgi sistemi kuracağı ve alışveriş sitelerini kayıt altına alacağı açıklandı. Tüm alışveriş siteleri, mobil siteler ve
mobil uygulamalar, bakanlığa bildirilerek, kayıt altına alınacak.

Bu amaçla, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kurulacak. Alışveriş siteleri,
bakanlığın talep ettiği tüm verileri bu sisteme girecek.Turk-İnternet’in haberine
göre, alışveriş siteleri ve mobil uygulamaları
kuranlar, TC kimlik, vergi kimlik ve MERNİS
numaraları bildirilecek. Her alışveriş sitesi,
kayıtlı elektronik postaya sahip olacak.
İnternet siteleri kayıt işlemlerini 1 Haziran
2017’ye kadar tamamlayacak. Bakanlığa,
elektronik ticaretin türü, diğer ticari faaliyetler,
alışveriş sitesinde satılan mal ve hizmetlerin türü de belirtilecek. Siteler, müşteriye

sundukları ödeme yöntemlerini ile kargo
ve lojistik işletmecilerine yönelik bilgileri,
bakanlığa sunacak.
Bakanlık da sitelere ilişkin gerekli
gördüğü bazı bilgileri, www.etciaret.gov.tr
adresinden duyuracak. Uygulama, bakanlık
tarafından hazırlanan tebliğ taslağının
yayımı ile yürürlüğe girecek. Böylece internetten alışveriş yapan vatandaşların sitelerle
ilgili önemli konular hakkında bilgilendirilmesi ve hatta dolandırıcılık yapan sitelerin
duyurulması mümkün olacak.
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Mastercard, Mastercard Developers'ı Duyurdu
Mastercard’ın yepyeni platformu Mastercard Developers, Mastercard’ın iş ortaklarına, ödeme, veri ve güvenlik ile ilgili birçok
farklı Uygulama Programlama Arayüzüne
(API) erişim imkanı sağlıyor. Platform sayesinde yeni teknolojiler ve uygulamalar test
edilebiliyor.Mastercard’ın farklı ülkelerde yer
alan 8 AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen
bu deneme niteliğindeki API’ler iş ortaklarına
yeni platform üzerinde kendi işleri ile ilgili
kullanıcılarına yenilikçi ödeme yöntemleri
sunmalarına yardımcı olacak. Aynı zamanda
arttırılmış gerçeklik (augmented reality), sanal gerçeklik (Virtual Reality) ve Nesnelerin
İnterneti (IoT) gibi yeni kategorilere de ödemeleri entegre etmelerine yardımcı olacak.
Mastercard API’lerden sorumlu Kıdemli
Başkan Yardımcısı Oran Cummins Mastercard Developers (Geliştiriciler) için şunları
dile getirdi: “Mastercard Developers platformunu müşterilerimizi, iş ortaklarımızı ve
onların geliştiricilerinin yenilikler getirmek
ve işlerini büyütme çabalarını desteklemek amacıyla geliştirdik. Bu yeni platform,
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Mastercard teknolojisini ve hizmetlerini,
kendi dijital çözümleri ile kolay ve uygun
maliyetle entegre etmelerine yardımcı olacak. Sonuç olarak tüketiciler daha basit,
daha hızlı ve daha güvenli alışveriş deneyimi yaşayacaklar.” İş ortaklarının şu an 25
Mastercard API’sine erişimi var. Bunlara
Mastercard’ın dijital ödeme çözümleri olan
Masterpass ve Mastercard Digital Enablement Service de dahil. Bu API’lere çok daha
kolay bir şekilde bağlanabiliyor ve kolaylıkla
sistemlerine entegre edebiliyorlar. Finansal
katılımı destekleyici bir servis olan Mastercard Aid Network API ise, telekomünikasyon alt yapısı olmasa dahi maddi yardım
yapılmasına imkan veriyor, insani yardım
kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen organizasyonlara şeffaflık sağlıyor.Mastercard
Developers, geliştiricilere yazılım geliştirme
kitleri, geliştirici araçları ve en çok kullanılan
6 programlama dili için örnek kodlamaları
da içeren açık ve kolay anlaşılır dokümanlar
sunuyor. Platform her geçen gün daha da
büyüyor. Son 1 yıl içinde kullanımında %400
artış gözlemlendi.

WD Yüksek Kapasiteli SATA SSD’lerini Tanıttı
Western Digital, ilk Western Digital markalı SATA arayüzüne sahip SSD’leri olan WD Blue ve WD
Green disklerini duyurdu.

PC performansını artırmak, bir bilgisayar toplamak ya da var olan PC’nin ömrünü
uzatmak isteyenler için nihai bir çözüm
sunan WD, dijital depolama konusunda
SSD’ler ile mükemmel bir sonuç yaratıyor.
WD Blue ve WD Green SSD’ler, SATA
veriyolunda elde edilebilecek maksimum
hızları sağlıyor. Sınıfındaki en uzun ortalama
arızasız çalışma süresine (MTTF) sahip olan
WD SSD’ler, WD Uygunluk Testi onayı da
taşıyor ve bu sayede sistem performansını
artırmaya yardımcı olmasının yanında,

programların yanıt verme hızlarını da en üst
seviyeye taşıyor. HDD’lere kıyasla sessiz
ve ısınma sorununa yol açmayan bir çalışma sunan WD SSD’ler, daha az güç ve ısı
kullanarak işlem yapma yeteneğine sahip.
1,75Milyon saat MTTF sunan WD SSD’ler,
kullanıcılar için performans ve kapasite takibi
için WD SS Dashboard yazılımını ücretsiz
indirme imkanı veriyor. Dayanıklılık, anında
yanıt verme, düşük güç tüketimi, ultra ince
tasarım, mobil form faktörü gibi avantajlar
sunan WD SSD’ler, yüksek performans arayanlar için benzersiz bir alternatif yaratıyor.
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BTK'dan Global İnternet Yönetişiminde Önemli Adım
Ülkemiz önemli bir başarıya imza atarak global internet yönetişimi ile ilgili olarak çalışmak üzere
kurulan WGEC (Working Group on Enhanced Cooperation – Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma Grubu) üyeliğine seçildi.

BTK’nın girişimleri ile, Türkiye; Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma Grubuna dünya genelinde seçilen 22 ülke arasında ve “Batı Avrupa
ile diğer ülkeler” grubunda seçilen 4 ülke
arasında yer aldı.
2003 ve 2005 yıllarında iki aşamalı olarak
gerçekleştirilmiş olan Dünya Bilgi Toplumu
Zirvesi’nin (WSIS) çıktılarından birisi olan
“Tunus Gündemi” kapsamında kabul edilen
önemli hususlardan birisi de “Geliştirilmiş İşbirliği – Enhanced Cooperation” kavramıdır.
Söz konusu kavram; internete ilişkin uluslararası kamu politikalarının oluşturulmasında
tüm devletlerin eşit bir şekilde söz sahibi
olmasını ve ilgili tüm paydaşların uygun rol
ve sorumlulukları çerçevesinde görev üstlenmelerini sağlamak üzere bir işbirliği mekanizmasının tesis edilmesi amacı ile ortaya
konmuştur. Tunus Gündemi’nde öngörülen
“Geliştirilmiş İşbirliği”ni daha ileri derecede
uygulamak üzere ve BM Genel Kurulu’nun
70’inci Oturumunda kabul edilen karar çerçevesinde; UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development- Birleşmiş
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)
altında kurulmuş olan CSTD (Commission
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on Science and Technology for Development- Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu) bünyesinde bir çalışma grubunun
(WGEC – Working Group on Enhanced
Cooperation – Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma
Grubu) kurulması kararlaştırılmıştır. Müteakiben, CSTD Başkanı tarafından 2 Mayıs 2016
tarihinde yapılan açıklama ile WGEC üyeleri
belirlenmiş ve Ülkemiz, WEOG (Western Europe and Other States Regional Group- Batı
Avrupa ve Diğer Bölge Ülkeleri) grubundan
seçilen 4 ülkeden birisi olmuştur. Çalışma
grubundaki diğer WEOG üyeleri ise ABD,
Kanada ve İngiltere’dir. Çalışma grubunda
toplamda 22 ülke bulunmaktadır. Ayrıca, özel
sektör, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve akademiden temsilciler de çalışma
grubuna davet edilmişlerdir.
Ülkemiz, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20 ülke, Avrupa
ülkeleri arasında yapılan sıralamada ise
Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle
birlikte ilk 5 ülke içinde yer almaktadır. Bu
durum Türkiye’nin bu alandaki dinamizmini
ve potansiyelini yansıtmaktadır.

ICANN, Belarus’ta Güvenlik Eğitimi Düzenledi
ICANN 13 Ekim tarihinde kanun yaptırımı uzmanlarına yönelik olarak DNS
suistimali ve hatalı kullanımına yönelik Belarus’un Minsk Şehrinde bir eğitim
oturumu düzenledi.
Bu oturum, ICANN’nin Doğu Avrupa ve Orta Asya’da düzenlediği bu türdeki
ilk eğitim etkinliğiydi ve büyük bir başarı olarak görülmekte. ICANN’nin Güvenlik, Süreklilik ve Esneklikten Sorumlu Genel Müdürü John Crain, bilgi güvenliği
uzmanlarının DNS suistimallerini ve kötü niyetli alan adı, adresi veya barındırma tescillerini tespit etmek için kullandığı önemli araç, strateji ve teknikleri
açıkladı. Konferans ve vaka çalışmaları, katılımcıların cezai soruşturmalara
yönelik nasıl bilgi toplanacağını öğrenmesine yardımcı oldu.Belarus’ta ve bölgedeki diğer bölgelerde benzer eğitim oturumları düzenlemekten memnuniyet
duyduklarını da sözlerine ekledi.
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Litespeed Teknolojisi Nedir?
Hosting ya da fiziksel sunucular üzerinde kullanılan
Litespeed web server yazılımı, yüksek kaynak tüketimi
ya da yüksek ziyaretçi trafiği olan sunucular için yüksek
performans ile ölçeklendirilen bir sunucu türüdür.
Günümüzde kullanılan en sağlıklı web server türü olan bu
yazılım ücretli bir yazılımdır.
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Veri Merkezi Güvenlik Çözümleri Pazarının
2024'te 15 Milyon $’a Ulaşması Öngörülüyor
Veri merkezi güvenlik çözümleri pazarının, sektördeki güvenlik çözümleri ihtiyacı ve tehditler konusundaki farkındalığın
artması ile birlikte 2024 yılında Amerika’da
15.490.000.000 $‘a ulaşacağı öngörülüyor.
Heka’nın raporuna göre, artan siber saldırılar, bulut depolamaya olan talep ve sanallaştırma gibi çözümlerde mevcut tehditlerin
benimsenmesi ve artan güvenlik ihtiyacının
karşılanması noktasında güvenlik sektörü
pazarının de bu yönde gelişiminin hızlandığı
görülüyor.

Siber saldırıların artması şirketlerin itibarını tehlikeye atmakla birlikte özel ve
kurumsal bilgilerin de ciddi anlamda tehlike
altında olmasına sebebiyet veriyor.
Bunun sonucunda doğan ve artan güvenlik ihtiyacı sektörü dikey olarak büyütüyor.
Son yıllarda yaşanan güvenlik ihlallerinin
artış göstermesi ve bununla orantılı olarak
farklı ve gelişmiş güvenlik önlemleri ihtiyacı da dünya çapındaki veri merkezlerinde
önemli bir farkındalık yaratmış durumda.
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Western Digital 10 Milyon Adet Helyum
Dolgulu 10 TB’lık HDD Sevki Gerçekleştirdi
Western Digital, 10 milyondan fazla helyum dolgulu sabit disk sürücüsünün (HDD’ler) sevkini
gerçekleştirdiğini açıkladı.

HelioSeal teknolojisi, gelecekteki manyetik
kayıt teknolojilerini de tamamlıyor. Büyük
miktarlarda, operasyonel ve geçmişe yönelik
verileri yakalama kapasitesi gerektiren hiper
ölçekteki iş yükleri ile kurumsal uygulamalar için üretilen daha yüksek yoğunluktaki
HDD’lere imkân veriyor. Bu sürücüler,
Nesnelerin İnterneti (IoT=Internet of Things),
araştırma ve sosyal medya gibi uygulamalar
için çok uygun. Üç nesli kucaklayan HelioSeal platformu, günümüzde mevcut en yüksek
yoğunluğa sahip sabit disk sürücülerini temsil
ediyor. Bulunabilirlik ve güvenilirliğin büyük
önem taşıdığı bulut ve kurumsal iş yüklerinde
kullanım açısından kendi kapasitelerini zorlayan en yüksek güvenilirlik derecelendirmelerini elde ediyor. Genel Toplam Sahip
Olma Maliyeti (TCO) avantajlarının dikkat
çekici kısmı, HelioSeal platformunun güç
verimliliğindedir. 10 milyon helyum sabit
disk sürücüsü ve temsil edilen 76 ekzabayt
(EB) depolama, büyük ölçekte enerji ve
karbon verimliliğinin açık bir kanıtıdır. Mimarlar, hiper-ölçekte bulut uygulamaları için
tasarımlarını sürdürürlerken, helyum dolu
10TB kapasitede sürücüler üzerinde depola-
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nan 76 EB veri, 40 megawatt’ın (MW) üzerinde bir işletim gücünden tasarruf ettirebilir.
Bu oran, 8 TB hava dolu sürücüler için gerekli olan gücün yarısı kadardır. Bu sürücülerin bir gün çalıştırılması halinde tasarruf
edilen enerji, tüm bir yıl süresince ABD’de
100 dolayında evin enerjisi için yeterlidir.
Bu durum, HelioSeal ürün verimliliğinin, veri
merkezi mimarlarının eko-çevre amaç ve gerekliliklerinin karşılanmasına nasıl yardımcı
olabileceğini vurgulamaktadır. “Western
Digital, dünyanın en büyük depolama şirketi
olarak, verinin bol ve anında erişilebilir
olduğu bir çağı mümkün kılmaktadır.” diyen
Western Digital ürün pazarlama Başkan
Yardımcısı Brendan Collins: “Western
Digital’in bu dönüm noktasına ulaştığı hız,
bulutta ve şirket içerisinde verinin aynı
anda heryerde mevcut olmasına duyulan
kaçınılmaz ihtiyacın altını çizmektedir. Hiperölçekte ortamlar tasarlayan mimarlar, hızlı bir
yeniliğin kıvılcımını ateşlemektedir. Zira veri
akışının bir kuruluş içerisindeki akıllı kararları
nasıl desteklediğini kavramak, bu verinin
gücünün ortaya çıkarılmasında anahtar rol
oynar.”

Dijital Saldırı Haritası ile Siber Saldırıların
Güncel Olaylarla Bağlantısı Kurulabilecek
Online sansür, siber saldırı, şiddet içerikleri ile mücadele etmeye odaklanan, Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet'in bir kuruluşu olan Jigsaw, yeni bir Dijital Saldırı Haritası yayınladı.

Online sansür, online taciz, siber saldırılar,
şiddet ve nefret içerikleri ile mücadele etmeye odaklanan ve Google'ı da bünyesinde
barındıran Alphabet'in bir kuruluşu olan Jigsaw, yeni bir Dijital Saldırı Haritası yayınladı.
Günümüzün popüler siber saldırı türü olan
'online hizmetleri engellemeye yönelik'
DDoS saldırılarının dünya çapında anlık
olarak takibi ve analizini sağlayan Dijital
Saldırı Haritası, saldırganların eğilimlerinin
anlaşılabilmesine, ülkelere göre ayrıştırılarak
gerçekleşen olaylarla bağlantılarının kurulabilmesine olanak verecek. Harita, anlık
saldırı verilerini uluslararası siber güvenlik
kuruluşu Arbor Networks'ten alıyor.
Google'ın da bünyesinde yer aldığı
Alphabet'in iş geliştirme merkezlerinden
Jigsaw, dünya çapında gerçekleşen online hizmetleri engellemeye yönelik siber
saldırıların anlık takibini mümkün kılan
Dijital Saldırı Haritası'nın yeni sürümünü
kullanıma sundu. Dijital Saldırı Haritası'nın
yeni sürümü öncekine kıyasla saldırıların
miktarı ve ölçeği yönünden 20 kat daha
fazla veriyi çözebiliyor. Yeni sistem mima-

risi tüm bu verileri toplu işlemeden gerçek
zamanlı akışa taşıyarak verilerin güncel
ve olabildiğince doğru olmasını sağlıyor.
Sistem, Jigsaw kullanıcıların şimdiki ve
geçmişe dönük DDoS saldırı eğilimlerini
keşfedebilmelerine, ülkelere göre saldırıları
görebilmelerine ve gerçekleşen ilgili olaylarla bağlantı kurmalarına olanak veren bir
veri görselleştirmesi sunuyor.Konuyla ilgili
açıklama yapan Arbor Networks Türkiye
Müşteri İlişkileri Yöneticisi Melih Artar şunları
söyledi:
"Online hizmetleri engellemeye yönelik
saldırılar olan DDoS saldırıları boyut, sıklık
ve karmaşıklık açısından endişe verici bir
orana doğru artış gösteriyor. DDoS saldırıları
bugün, ağların, uygulamaların ve çevrimiçi hizmetlerin kullanılabilirliğine yönelik
birincil tehdittir. Dijital Saldırı Haritası,
ATLAS'ta mevcut olan zengin veri kümesinin yalnızca küçük bir bölümünü temsil
eder ve Jigsaw'daki mühendisler tarafından
görselleştirilerek herkesin DDoS saldırılarını
küresel ölçekte veya ülkeden ülkeye görebilmesine olanak verir.
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Siber Saldırıların Yeni Hedefi: Endüstri 4.0
Siber güvenlik teknoloji şirketi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
(STM), yeni siber tehdit durum raporunu yayınladı.

Haziran-Eylül aylarını içeren STM Siber Tehdit Durum Raporuna göre, fidye
yazılım saldırıları küresel ölçekte yüzde 172
oranında arttı. Türkiye, Avrupa bölgesinde
fidye yazılım saldırılarını en fazla yaşayan
ülke durumundayken, dünyada ABD ve
Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.
Rapor, kişisel ve kurumsal verilere zarar
verilmesi veya bu tür verilerin çalınması,
yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, şeklinde
sınıflandırılan küresel siber suçlardaki artışa
işaret ediyor. STM’nin raporuna göre, özellikle son dönemde on-line bankacılık siber
korsanların hedefinde. Tespitler, ülkemizin
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11 bin 516 saldırı ile Avrupa bölgesinde
en fazla on-line bankacılık saldırısı alan
ülke olduğunu, Türkiye’yi 4 bin 880 saldırı
ile Almanya’nın ve 3 bin 529 saldırı ile
Fransa’nın izlediğini söylüyor.
Endüstri 4.0 ile birlikte sanayi ve mühendislik şirketleri tehdidin ilk sırasında!
STM’nin, 2016 yılı Haziran-Eylül
dönemi raporunda öne çıkan siber tehditlerin başında sanayi ve mühendislik
şirketlerinin verilerinin çalınması ve kötü
amaçlı kullanılması riski yer alıyor. Buna
gerekçe olarak Endüstri 4.0 uygulamalarının
yaygınlaşması gösteriliyor.

FTP sunucularından, internet tarayıcı
hesaplarından, kişisel e-posta kutularından,
Google AIM’daki gibi müşteri mesajlaşma
araçlarından ve ofis programlarından çeşitli
yöntemlerle, izinsiz elde edilen veriler, kötü
amaçlı kullanılarak şirketlere ve kişilere
maddi ve manevi zaralar veriliyor. Mühendislik ve sanayi şirketlerinden sonra en çok
siber saldırıya nakliyat, ilaç, üretim, ticaret
ve eğitim şirketleri maruz kalıyor.Diğer yandan Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS)
günümüzde elektrik, su, atık su, petrol, doğal
gaz, ulaştırma, kimya, ilaç üretimi, kâğıt,
yiyecek, içecek ve otomotiv, uzay/havacılık
ve dayanıklı tüketim malları gibi parçalı/
montaj tipi imalat sektörlerinde kullanılıyor.
Akıllı şehirler, akıllı evler ve arabalar, tıbbi
cihazlar hep EKS’ler tarafından kontrol ediliyor. Rapora göre uzaktan kontrol edilebilen
EKS’lerin yüzde 92’sinde saldırılara karşı
açık bulunuyor.

edilen raporda, sanatçıların fan kulüpleri
de tehdit altında yer alıyor. Sosyal medya
ve siber güvenlik uzmanları, sosyal medya platformlarında bazı sanatçı ya da
tanınmış kişilerin isimleriyle sahte profiller
oluşturulduğu, takipçi sayısının artmasının
ardından da bu hesapların terör örgütlerinin propagandası için kullanıldığı uyarısını
yapıyorlar.

ATM’lerin yanı sıra Üç Boyutlu yazıcılar
bile siber korsanların hedefinde
Son dönemlerde yapılan araştırmalara
atıfta bulunan STM’nin Siber Tehdit Durum Raporu, giyilebilir teknoloji ürünlerinin siber korsanların ATM makinalarında
kullanılan parolaları ele geçirmede nasıl
kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Giyilebilir ürünler, kullanıcılarının
hareketlerini takip eden gömülü sensörlere sahipler. Korsanlar bu sensörler
aracılığıyla kullanıcılarının klavye ve ATM
tuş takımlarındaki el hareketlerini de yakalayarak kişisel şifreleri ele geçiriyorlar.Raporda
bir diğer dikkat çekilen husus da kullanımı
giderek yaygınlaşan üç boyutlu yazıcıların
siber sabotajların aracı olması… Korsanlar
üretim süreçlerine müdahale ederek özellikle
otomotiv gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren
kritik sektörlerde insan hayatını etkileyen
üretim hatalarına sebep olabiliyorlar.

Bu operasyonlardan sektör olarak, başta
sağlık olmak üzere, telekomünikasyon,
ulaşım, üretim ve servis sağlayıcı sektörlerinin, ülke olarak ise başta ABD olmak üzere,
Japonya, Kore Cumhuriyeti, Tayland ve
Singapur’un etkilendiği belirtiliyor.

Sahte profillerle terör propagandası
yapılıyor
Dünyada siber saldırılarının yüzde
56’sının Çin kaynaklı olduğuna işaret

Veri ve dosya paylaşımı platformları da
siber korsanların en önemli saldırı hedefleri
arasında yer alıyor. Bu popüler platformlardaki kişisel bilgi sızıntıları, müşterilere
getirilen parola değişim zorunluluğu ile önlenmeye çalışılıyor.
Locky fidye zararlı yazılımı yayılıyor
Raporda Ağustos 2016 ayında gözlemlenen Locky fidye zararlı yazılımı yayan yoğun
e-posta operasyonuna da yer veriliyor.

Bu saldırılardan etkilenen 50 ülke
arasında Türkiye 40’ıncı sırada yer alıyor.
Uzmanlar bu tür e-posta operasyonların
kurumsal/kişisel iş süreçlerine verebilecekleri
zararlara dikkat çekiyor ve bunları engellemenin en önemli adımlarından birinin,
kullanıcıların e-posta eklerini açarken çok
dikkatli olmaları gerektiği olduğunu ifade
ediyor.
Siber Uzay NATO gündeminde
STM’nin Raporu, Temmuz ayında
gerçekleşen NATO Zirvesi’ne de atıfta bulunuyor. Varşova’da düzenlenen bu zirvede,
siber uzay, NATO tarafından; kara, deniz
ve hava gibi, ilave bir harekât alanı olarak
resmen kabul edildi. Bu kararla birlikte üye
ülkelerin siber saldırılara karşı konvansiyonel
silahlarla mücadele etmesinin önü açıldı.
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Veri Depolamada Yazılımların Rolü Çok Büyük
Küresel ölçekte pazar araştırmaları yapan Technavio’ya göre, 2017 yılı itibarıyla
sadece e-posta arşiv kapasitesi 13.321,4 petabayttan 111.624,1 petabayta çıkacak. Veri tabanı arşiv kapasitesinin ise daha fazla artarak 13. 527 petabayttan 106.
472, 4 petabayta çıkması öngörülüyor.

Verilere her yerden erişip, dosya senkronizasyonu sağlayan, yedekleme ve belge
düzenleme gibi imkânlar sunan uygulamalar
iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Büyük boyutlara sahip dosyaların yönetimini sağlayan
uygulamalar, iş sürekliliği sağlıyor. Yenilikçi
NAS (Network Attached Storage-Ağa Bağlı
Depolama) deneyimi sunan Synology, güçlü
Ar-Ge yapısıyla rakiplerinden farklılaşıyor.
Yüksek performanslı, güvenli ve güncel
uygulamalarıyla rakiplerinden farklılaşan
Synology, yeni hizmete sunduğu sekiz beta
uygulaması ile yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor.
Fotoğraf, müzik ve tüm veriler tek tıkla
depolanıp paylaşılıyor
Synology, yeni multimedya uygulamaları
ile anıların güvenli şekilde depolanmasını
sağlıyor. Photo Station uygulaması,
kullanıcıların albümlerini kolay, hızlı ve
güvenli şekilde paylaşmasına imkân sağlıyor.
Büyük boyutlu fotoğraflar zahmetsizce
depolanıp, istenildiği an paylaşılabiliyor.
Kişiselleştirilmiş müzik albümü oluşturmak ve
güncellemek için olanak tanıyan Audio Station uygulaması, gelişmiş arayüzü sayesinde
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sadece birkaç tıklama ile müzik albümlerini
düzenlemeye yardımcı oluyor. DSD (Direct
Stream Digital) desteği sunan Audio Station,
müzik albümlerinin en iyi ses kalitesinde dinlenmesine imkân veriyor. Yeni ebeveyn ve
gizlilik kontrolünü içerisinde barındıran Video
Station uygulaması ise çocukların istenmeyen içeriklere erişmesini engelliyor. Uygulama, görüntü kalitesi artırılmış videoların
izlenmesine de olanak sunuyor.
Yazılımın gücü kullanıcı yorumuyla
birleşiyor
Veri depolama ve yönetiminde en
iyi deneyimi sunmak için yeni beta
uygulamalarını devreye aldıklarını belirten
Synology Türkiye Ürün Müdürü Volkan Yiğit,
“Dünya çapında kullanıma sunduğumuz
sekiz beta uygulamamızı kullanıcılarımızla
buluşturuyoruz. Hizmet kalitemizi sürekli
güncelleyerek, müşterilerimize NAS
alanında yenilikçi hizmet ve ürün güvenilirliği
sağlıyoruz. Beta uygulamalarımızın
kullanımından sonra elde edeceğimiz bütün
geri bildirimleri, NAS cihazlarının kalitesini,
güvenilirliğini ve performansını artırmak için
kullanacağız.” dedi.

Türkiye’nin En Büyük Kuluçka Merkezi Açıldı
Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarına ev sahipliği yapacak ve
bu alanda Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğine sahip Yıldız Kuluçka’nın açılışı, 20
Ekim Perşembe günü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin tüm
paydaşlarına ev sahipliği yapacak ve bu
alanda Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğine
sahip Yıldız Kuluçka’nın açılışı, 20 Ekim
Perşembe günü Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
Açılış etkinliği, birçok fon yöneticilerini, melek yatırım ağlarını, bireysel yatırımcıları,
özel sektör temsilcilerini, akademisyenleri,
öğrencileri ve 100’den fazla girişimciyi bir
araya getirdi.

NASA tarafından da kullanılacak olan ve
yatırım alan “Dokunma Hissine Sahip Yapay
Deri” ve birçok ödül alan “Damar Görüntüleme Spreyi” gibi gurur verici bir çok çalışma
bulunuyor.

Yıldız Teknopark içerisinde bulunan Yıldız
Kuluçka, Türkiye'nin en kapsamlı kuluçka
merkezi olarak girişimcilik ekosistemine yeni
bir boyut getirmeyi hedefliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü’nde 2003 yılında kurulan Yıldız
Teknopark, 2014 yılı sonunda faaliyete
geçen İkitelli Yerleşkesi ile birlikte 11 binada
125 bin m2’lik Ar-Ge ofislerinde 380’den fazla firmada 6 binden fazla Ar-Ge ve Yazılım
personeline ev sahipliği yapıyor.

İnovatif fikir sahibi olan girişimcilere iş fikri
aşamasından şirketleşmeye, ticarileşmeden
yatırım almaya kadar olan süreçte ofis,
altyapı, atölye, laboratuvar, eğitim ve
mentörlük hizmetlerini sunan bir kuluçka ve
hızlandırma programı olan Yıldız Kuluçka’da
mevcut durumda 90’dan fazla girişimci yenilikçi iş fikrini hayata geçirmeye çalışıyor. Ulusal ve uluslararası hibe desteklerden faydalanan projelerin yer aldığı Yıldız Kuluçka’da

Kuluçkada yer alan girişimcilerin %60’ı
medikal, makine imalatı, elektronik, enerji, gıda sanayi ve kimya gibi sektörlerde
faaliyet gösteriyor ve yenilikçi bir ürün ya da
donanım üretmeyi hedefliyor.

Yıldız Teknopark bünyesinde bulunan
kuluçka ofislerinde yeni girişimler faaliyete başlıyor, atölyelerde prototipler hayata geçiriliyor, laboratuvarlarda deneyler
yapılıyor ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları
eğitim, mentörlük ve danışmanlıklar ücretsiz
olarak sunuluyor.
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VMware, vSphere, Virtual SAN ve vRealize
Solutions’ın Yeni Sürümlerini Yayınladı
VMware vSphere 6.5 basitleştirilmiş
müşteri deneyimi, kapsamlı dahili güvenlik,
modern ve konteynerlenmiş uygulama desteği özelliklerini sunuyor. VMware vRealize
Automation 7.2 konteyner yönetimi işlevini
sunarken Microsoft Azure ile de entegrasyon
sağlıyor. VMware, Inc. (NYSE: VMW), bugün
gerçekleşen VMworld® 2016 Europe etkinliğinde, BT operasyon ekiplerinin, geleneksel
ve modern uygulamalarını daha verimli çalıştırmalarını, yönetmelerini ve korumalarını
sağlayan lider hesaplama, depolama ve
bulut yönetimi çözümlerinin yeni sürümlerini
gün yüzüne çıkardı.
VMware vSphere®, VMware Virtual
SAN™ ve VMware vRealize® Automation™
çözümlerinin yeni sürümleri konteyner desteği sunarak geliştiricilerin daha üretken
olmasını, BT ekiplerinin de üretimdeki konteynerlenmiş uygulamalarını daha kolay
çalıştırmalarını sağlıyor. Yeni sürümler, müş-
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terilerin bulut ve cihazlardaki uygulamalarını
ortak bir işletim ortamında çalıştırma, yönetme, bağlama ve güvenceye almalarını sağlayan VMware Cross-Cloud Architecture™’ı
da daha ileri bir noktaya taşıyor. VMware
Cloud Foundation, VMware’in ölçeklenebilirliği yüksek hiper bütünleşik yazılımlarını
(VMware vSphere ve VMware Virtual SAN)
dünyanın önde gelen ağ sanallaştırma platformu VMware NSX® ile birleşik bir SDDC
platformunda bir araya getiriyor.
Bu platform, VMware SDDC Manager’ın
dahili yaşam döngüsü otomasyon becerileri sayesinde kolay kuruluyor ve işletiliyor. VMware Yazılım Tabanlı Veri Merkezi
Bölümü Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü
Raghu Raghuram, konuyla ilgili şu görüşü
paylaşıyor: “Kurumlar, dijital dönüşüme
giden yolda uygulama kurulumunu hızlandırmak ve kurumsal çevikliği artırmak için hibrit
bulut ortamlarına güveniyorlar.

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 Venture
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.

VMware vSphere 6.5: modern uygulamalar için yeni nesil altyapı
VMware vSphere 6.5, artırılmış otomasyon ve yönetim becerileri, kapsamlı dahili
güvenlik ve konteynerlerin de aralarında
bulunduğu yeni uygulama tiplerine destek
gibi özellikleriyle müşterilere daha basit bir
deneyim sunacak. Çözüm yeni becerileriyle
birlikte müşterilere 3D grafiklerden büyük
veriye, bulut yerlisinden konteynerlenmiş
makine öğrenimine ve bir servis olarak
yazılıma kadar değişen geleneksel ve modern uygulamalaları destekleyen birleşik bir
platform sunuyor.
VMware, Virtual SAN 6.5 ile, sektör lideri
hiper bütünleşik çözümünü hızla güncellemeyi sürdürüyor. Virtual SAN 6.5, şirketin üç
yıldan kısa sürede yayınladığı beşinci sürüm
oldu. Yeni sürüm, konteynerlere ve fiziksel iş
yüklerine destek sunarak toplam sahip olma
maliyetinde yüzde 50 ek tasarruf sağlayacak. VMware, 2016’nın dördüncü çeyreğinde
Virtual SAN Standart Sürüm paketini güncelleyerek temel seviyede tamamı flaş konfigürasyonlara destek sunacak ve böylelikle
müşterilerin, depolama sistemlerinde toplam
sahip olma maliyetlerini azaltacak. VMware, yeni vSAN sertifikasyon programını da
duyurdu.
Program, müşterilerin dosya servisleri ve
veri korumasına yönelik çözüm ortağı bulma
sürecini hızlandıracak. Dell EMC, NetApp
ve Nexenta gibi dosya servisi iş ortaklarının
yanı sıra Commvault, Dell EMC, Veeam ve
Veritas da programa dahil olan belli başlı
veri koruma iş ortakları arasında bulunuyor.
Bununla birlikte VMware, vSphere Virtual
Volumes™ 2.0’ı da duyurdu. Çözüm, dizilim
replikasyonuna yerel desteğin yanı sıra Oracle Database gibi iş açısından kritik uygulamalara destek gibi becerilerle kurumların
uyum süreçlerini geliştirecek. VMware, bulut
yönetim platformuna bir dizi güncelleme getirdi. Bunların arasında vRealize Automation
ve vRealize Log Insight™’ta yapılan önemli
iyileştirmeler yer alıyor.
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TEK IP ADRESİNE BİRDEN ÇOK SSL
KURULUMU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
mgokgoz@hostingdergi.com.tr

www.linkedin.com/mertcangokgoz

Herhangi bir web sitesinde SSL aktif etmek için özel bir ip adresi
gerekiyor.Hem sunucu sahipleri hemse hosting firmalar özel ip tahsisi konusunda sıkıntılıdırlar.Bu noktada devreye SNI(Server Name
Indication) devreye giriyor.

Mertcan GÖKGÖZ
Bilgi Teknolojileri
Uzman Yardımcısı

SSL ile şifrelenmiş veri kullanıcının tarayıcısında açılıyor.
Aradaki bağlantı tamamen şifreli olduğu için iletişim sırasında header yerine ip adresine
bakılması gerekiyor bu yüzdende SSL kullanımında özel ip
gerekiyordu SNI desteği aslına
bakarsanız bu zorunluluğu
ortadan kaldırdı.Özel İP zorunluluğu olmadan tek ip üzerinde
birden çok site barındırabilir
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ve daha sonra bu sitelere SSL
kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
Ancak bilmenizde yarar var SNI
özelliğini eski tarayıcılar desteklemiyor.
Ayrıca SNI kullanılan tarayıcı dışında TLS desteklemeyen
mail server yapılarında sıkıntılara yol açabileceğinden dikkatli
olunuz.

Peki bu SNI kurulumu nasıl gerçekleşir?
İlk olarak yapmanız gereken şey sistemi-

nize nginx kurmak herhangi extra bir pakete
gerek yok sade bir şekilde kurulumu yapabilirsiniz.

sudo apt-get install nginx
kurulum tamamlandıktan sonra Nginx
sürümünüzün SNI destekleyip destekleme-

diğini sürüm bilgisi öğrenmek için verdiğiniz
komut ile rahatlıkla görebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi “TLS SNI supported
enabled” yazısı ile karşılaştık yani nginx bu
sürümünde SNI desteği aktif olarak geliyor.
Şimdi biz bu desteği gördüğümüz için kurulum evresine geçebiliriz.Standart bir Nginx
site nasıl kuruluyorsa o şekilde kurulum olacak tek farkı SSL sertifika komutlarına gere-

ken sertifikaları gireceğiz ve aktif edeceğiz.
2 site için kurulumu göstereceğim daha
fazla sitedede kullanabilirsiniz hiç fark etmiyor
sadece SSL sertifikası ihtiyacınız olacaktır.
mertcangokgoz.com için;

mkdir -p /etc/nginx/ssl/mertcangokgoz.com
mertcangokgoz.org için;

mkdir -p /etc/nginx/ssl/mertcangokgoz.org
Şimdi 2 site içinde issue edilebilsin diye key ve bunun sonrasında csr oluşturmamız gerekecek.

cd /etc/nginx/ssl/mertcangokgoz.com
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klasörü içerisine giriş yapıyoruz.Aşağıdaki komutlar ile SSL kurulumuna başlıyoruz.

openssl ecparam -out www_mertcangokgoz_com.pkey -name prime256v1
-genkey && openssl req -new -key www_mertcangokgoz_com.pkey -nodes
-out www_mertcangokgoz_com.csr -subj "/C=TR/ST=TR/L=Ankara/
O=Mertcan/OU=Mertcan/CN=www.mertcangokgoz.com"
.org uzantısı içinde aynı aşamayı yapacağız bunun için ise

cd /etc/nginx/ssl/mertcangokgoz.org
klasör içerisine giriş yaptık ve ssl için kurulum parametrelerini giriyoruz.

openssl ecparam -out www_mertcangokgoz_org.pkey -name prime256v1
-genkey && openssl req -new -key www_mertcangokgoz_org.pkey
-nodes -out www_mertcangokgoz_org.csr -subj "/C=TR/ST=TR/L=Ankara
/O=Mertcan/OU=Mertcan/CN=www.mertcangokgoz.org"
Şimdi gereken dosyalar ile keyinizi
onaylayabileceğiniz bir firma buluyorsunuz
SSLS sitesini bu iş için kullanabilirsiniz oldukça uygun fiyatlarda SSL sertifikaları bulunuyor.Oluşturduğunuz .key ve .csr olacak
2 şey adet bunlardan .csr olanını firmaya
gönderiyorsunuz ve firma size 3 adet dos-

ya gönderiyor yaklaşık onaylanması 1-5 dk
sürebilir.Gönderilen bu dosyalar içerisinden
gereken işlemi yapalım.
Size verilen ve domain adınızı içeren sonu
.crt olan sertifika ile CA sertifikasını birleştiriyoruz.

cat siteadresi.com.crt CA.crt >> chainbundle.crt
Şimdi birleştirdiğimiz crt dosyasını domainin klasörüne atıyorsunuz ve şu şekilde ilk
domaini tanımlıyorsunuz.Tanımlama yaptık-

tan sonra aynı klasör içerisinde .key uzantılı
bir private keyiniz olacak bu keyin isminide
ssl_certificate_key satırına gireceğiz.

server {
listen 443;
ssl on;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/chainbundle.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/siteadi.com.key;
.
.
.
.
}
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Bir sonraki domain içinde aynı aşamaları izliyorsunuz.

cat siteadresi.org.crt CA.crt >> chainbundle.crt
birleştirilmiş olan crt dosyasını tekrardan
tanımlanacak domainin klasörüne atıyorsunuz ve şu şekilde ikinci domain’i tanımlıyorsunuz. Tanımlama yaptıktan sonra aynı

klasör içerisinde .key uzantılı bir private
keyiniz olacak bu keyin isminide ssl_certificate_key satırına gireceğiz ilk domain adresinde yaptığımız gibi.

server {
listen 443;
ssl on;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/chainbundle.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/siteadi.org.key;
.
.
.
.
}
işlemler bu şekilde tamamlanıyor.Şimdi yapacağınız şey nginx yeniden başlatmak

service nginx restart
Başarılı bir şekilde yeniden başlattığınızda aynı ip üzerinde iki farklı site içinde SSL kullanmış
olacaksınız.
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SCRUM'DA DEVELOPMENT TEAM BÜYÜKLÜĞÜ

BAŞARILI BİR TAKIMIN GENEL ÖZELLİKLERİ
burak.a@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/avcioglutr

Scrum'da Development Team, Sprint sonunda istenilen ürünü Definition of Done (DoD) çerçevesinde Done yapan ve üretime geçebilecek seviyedeki o ürünü teslim etmekten sorumlu olan kişilerden
oluşur.

Burak AVCI
Bilgisayar Mühendisi

Increment'ler(İş parçacığı)
sadece Development Team
tarafından geliştirilir. Development Team, kendi işlerini planlamak ve yönetmek için kurulmuş yapılardır. Ortaya çıkan
sinerji, geliştirme takımının
verimliliğini ve etkinliğini artırmaktadır.
Başarılı bir Development
Team'in Özelliklerinden bahsedecek olursak;
1) Takım her zaman kendi
kendini yönetir. Bunun için bir
yönetici veya otorite beklemeye
ihtiyaç duymaz. Scrum Master
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dahil, Dev Team'in Product Backlog'dan alınan PBI'ların nasıl
yapılacağına veya ne kadarının
alınması gerektiğine tek başına
karar veremez. Planlama sonunda da takım olarak alınacak iş
büyüklüğü Commit edilmektedir.
2) Development Team çoklu
beceri setine sahip olup tek bir
alanda uzmanlaşan aynı kişiler
tarafından kurulmazlar. Increment oluşturmak için takım
Development, Testing, Backend,
Analysis gibi birçok özelliği kendi
içinde barındırır ve bir bütün
olarak davranır.

3) Scrum'da Development Team üyeleri
takım üyesi olup bu unvan dışında gelişmiş
yeteneklerine göre takım içinde Analiz, Programcı, Testçi, Sistemci gibi unvanlar almaz
ve rol ayrımı yapılmaz.
4) Development Team içinde hiçbir alt
takıma Scrum'da izin verilmez. Örnekle
Analiz ve Test takımı gibi ayrımlara gidilirse
Scrum amacından sapar ve Waterfall yapısına döner. Takım tüm bu süreçleri kendi içinde yapar ve bu becerilere zaten sahiptir.
5) Development Team üyeleri bireysel
olarak uzmanlaştıkları alanlar olabilir. Done
edilip sunulan üründen her zaman Development Team'in tamamı sorumludur. Örnekle
Production ortamında bulunan yazılımsal
hatadan sadece testçi veya eksik analizden
dolayı işin bitmemesinden sadece Analist
sorumlu değildir. Yine aynı şekilde geliştiricinin tahmin edemediği bir Impediment sonucu ürünün yapılamamasından yine sadece
Developer sorumlu değildir.
Development Team Büyüklüğü ve
Yapısı
Geliştirme takımının büyüklüğü önemlidir,
takım hızlı ve çevik davranabilmelidir. Takım
içi üyelerin birbiri ile koordinasyon ve uyumu
da önemlidir. Takım, sayı olarak üçten az ve
dokuzdan fazla olmamalıdır. Bu kurala uyan
takımlar genelde başarılı olabilir. 3 ≤ Development Team ≤ 9
Takım üç kişiden az olursa etkileşim
olmaz ve üretkenlik azalır. Sprint sonunda
Increment teslim etmekte zorlanabilirler.
Dokuzdan fazla üyesi olan takımı ise koordine etmek çok zordur ve fazla karmaşıklığa
neden olur. Sayının çok fazla olması takım
içi kopuşların olması hatta guruplaşmalar

gibi sonuçlar doğurabilir. Kapasiteye göre alınan iş çok olacağından bir PBI üzerine takımca yoğunlaşmak daha da zorlaşır.
Bu seferde PBI'ları Sprint sonuna yetiştirebilmek için takım üyeleri PBI sorumluluklarını
tek başlarına almaya çalışırlar. Sprint sonuna
doğru tüm süreci yönetmek ve planlamak
güçleşir.
1) Development Team sayısı dokuz veya
dokuza yakınsa PBI'lara odaklanma ve aynı
anda kaç PBI alınması gerektiği takım tarafından planlanması gerekir. Bu konu Retrospective toplantısında konuşulup bir Kaizen
aksiyonu çıkarılabilir.
2) Takım her an birbiri ile iletişim içinde olmalı ve dağınık olarak oturmamalıdır. Sayısı
az olan takımlarda yetkinlik düzeyi de iyi ise
organize olma ve iş çıkarma hızı daha yüksek
olabiliyor. Çünkü koordine etmesi daha basit
oluyor.
3) Takım sayısının dokuzdan fazla olması
Scrum Master üzerinde istemese de yönetimsel olarak organize etmek ve üyeleri koordine
etmek zorlaşabiliyor. Yine bu olumsuzluk
PBI'ı Done yapma sürecine giderken takım
üyelerini aynı konuda dedicate etmek daha
da güç hal alıyor.
Increment: Artım, BT veya programlama
literatüründe ++ olarak da geçer.
Self Organize: Takımın kendi kendine organize olması ve beraber iş çıkarmasıdır.
Cross Functional: Takım bütün olarak
kodlama, test, analiz, altyapı gibi gerekli tüm
safhalarını tamamlayacak yetenekte insanlardan oluşmak zorundadır.
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PISHING (ÇEVRİMİÇİ KİMLİK AVI) NEDİR
BU DURUMDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?
muratuz@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/muratuzcom

Phishing, çevrimiçi kimlik avı anlamına gelmektedir. Kişisel ya da
finansal bilgilerinizin, sahte bir e-posta hesabı iletisi ya da web sitesi aracılığıyla elde ederek, bilgisayar kullanıcılarını kandırmak için
kullanılan bir yöntemdir.

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Günümüzde sıkça rastladığımız kimlik avı dolandırıcılığı
banka, kredi kartı şirketleri ya
da saygın bir profili bulunan
çevrimiçi satıcı gibi güvenilir
bir kaynaktan gönderilmiş gibi
görünen e-posta ile başlamaktadır. Gönderilen e-posta içerisinde kullanıcıları aldatmaya
yönelik kendilerinden hesap
numarası veya parola gibi
bilgilerin istendiği sahte bir web
sitesine yönlendirilmektedirler.
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Bu bilgiler, verildiğinde genellikle
kimlik hırsızlığı amacıyla kullanılmaktadır. Hedef odaklı olan
bu tür saldırılar, hassas olan verilerinize izinsiz bir şekilde erişim
elde edebilme adına uygulanan
sanal bir hırsızlık biçimi aslında.
Amaç tamamiyle fikri mülkiyet, finansal verileriniz, ticari ya
da askeri sırlar gibi diğer kişi
veya kurumlara ait gizli bilgileri
ele geçirmektir.

Güvenlik yazılımları ile kendinizi
koruma alın
Antivirüs uygulamaları sayesinde bu
tür phishing (kimlik avı) saldırısı yapılan
uygulamalardan korunmanız mümkündür.
Bunun için orijinal bir antivirüs lisansı alarak
bilgisayarınıza kurduğunuzda bilgisayarınız
ve internet tarayıcınız üzerinde güvenlik
önleminizi arttırabilirsiniz. Antivirüs programınızın lisanslı olması burada büyük bir
rol oynuyor. Ücretsiz ve free bir güvenlik
yazılımı kullandığınızda hedef olmamanız
içten bile değildir. Bunun için lisanslı bir
program ile yazılımınızı güncel tutarak hem
şahsi hemde kurumsal verilerinize güvenlik
önlemi alabilirsiniz.
Parola korumanız için ise güçlü karakter şart!
Her bir bilgisayar, akıllı telefon ya da
tabletler üzerinde bankacılık işlemleri ya
da internet üzerinden para ödeme mantığıyla bir çok işlem yapabiliyor. Kullanılan
cihaz üzerinde tabiki güvenlik yazılımının
bir önemi var. Ancak bu yazılımın yanında
kullandığınız aktif şifrenizinde güçlü karakterde olması size artı bir olanak sağlıyor.
İşlem yaptığınız sistem üzerinde şifrenizde
bir küçük harf, bir büyük harf, sayı ve özel

karakter içerecek şekilde belirlenen karakter
uzunluğunda bir şifre belirlemenizi önemle
tavsiye ediyoruz.
Phishing (Kimlik Avı)’dan Nasıl Korunabiliriz?
Çokça tercih edilen güvenlik yazılımları
genellikle çok akıllıca ve kullanıcının açığından faydalanarak hazırlanmıştır. Bu saldırıları
bazen durdurmak pekte mümkün olmuyor ne
yazikki. Bu nedenle kişisel ya da kurumsal
işlerinizde yapılan hata işletmeler, devletler
ve hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlar için
ciddi bir sorun oluşturabilir. Kimlik avını kullanan dolandırıcılar sizden ya da kurumunuzdan alacağı hassas bilgilerinizi ifşa edebilir ya
da çeşitli casusluk eylemleri gerçekleştirebilir.
Tek bir kişi için yani şahsi anlamda yapılan
hedef odaklı phishing (kimlik avı saldırıları)
bilgisayarınızı gasp etmek için hizmet reddi
saldırısı amacıyla kullanılan botlar ile çok
büyük ağlara bile kötü amaçlı yazılım yerleştirilebilmektedir. Kimlik hırsızları ile mücadele
etmek için kurumunuzda çalışanların gelen
kutularında sahe e-posta bulunması ihtimali
gibi tehditlere karşı tedbirli olmasında fayda
var. Bu tedbirinde yanı sıra e-posta güvenliği
teknolojisine de önem verilmesi büyük ölçüde
rol oynuyor.
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CENTOS WEB PANEL NEDİR, NASIL KURULUR?
ÖZELLİKLER, GEREKSİNİMLER VE KURULUM
kerem@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kemirhan88

PHP ile yapacağınız projelerinizin ya da web sitelerinizin, Linux
tabanlı serverlar üzerinde çalışması sağlıklı olacaktır. Linux sunucu
yönetimi SSH terminali üzerinden yapıldığından dolayı SSH kullanımı
bilmeyenler için yönetimi çok zor hatta imkansız duruma gelebilir.
Bu yazımızda Linux’un Centos dağıtımı üzerinde kullanılan Centos
Web Panel’in kurulumu ve özellikleri hakkında bilgi vereceğim.

Kerem EMİRHAN
Natro Web Hosting
2.Seviye Sunucu
Destek Uzmanı

Centos Web Panel, Centos
6, RedHat 6 ve Cloudlinux 6 minimal sürümlerinde çalışmakta
olup 32 bit işletim sistemlerinde
minimum 512 MB, 64 bit işletim
sistemlerinde minimum 1024
MB RAM istemektedir.
Önerilen RAM miktarı olarak
4Gb RAM önermektedir. Centos Web Panel kurulumu yapmadan önce işletim sistemi ve
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donanım gereksinimlerini kontrol
etmeniz sağlıklı olacaktır.
Centos Web Panel kurulumu içerisinde birçok özellik ile
beraber gelmektedir. Kurulum
sırasında kendi yapılandırması
ile beraber çok bileşeni kendi
içinde optimize ederek daha
hızlı ve stabil çalışmasını sağlamaktadır. Centos Web Panel ile
gelen özellikler aşağıdaki gibidir.

Web Server
• Varnish Cache server desteği
• Apache’yi kendine göre derler ve %15
performans sağlar.
• Apache Server durumu ve yapılandırma desteği
• Apache vHostlari ve vhost şablonlarını düzenleyebilir, ek configurasyon
yapabilirsiniz.
• Tek tuşla biri sanal hostlari rebuild
edebilirsiniz.
• suPHP & suExec ile gelişmiş güvenlik
sağlar.
• Mod Security + OWASP rules tek tık
kurulum ve kolayca yönetilebilir.
PHP
• PHP derlemesi yapar ve %20 performans iyileştirmesi yapar.
• PHP Sürüm destekleri (Geçiş yapabileceğiniz sürümler : 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)
• Basit PHP Editorü
• PHP eklentilerini tek tıkla kurabilirsiniz.
• PHP.ini Editör desteği & PHP Bilgisi
(phpinfo) & PHP modüllerini listeleme
Kullanıcı Yönetimi
• Ekleme, Listeleme, Duzenleme ve
Kullanıcı Silme özelliği
• Kullanıcı İzleme (Açık kullanıcı dosyaları ve socket dinlemeleri.)
• Shell Erişim Yönetimi
DNS
• FreeDNS desteği
• DNS bölgeleri ekleyebilir, silebilir,
düzenleyebilir ve listeleyebilirsiniz.
• Nameserver iplerini güncelleyebilirsiniz.
• DNS Şablon Yönetimi
Email
• Postfix ve dovecot desteği
• E-Posta Kutuları ve Takma Adlar oluşturabilirsiniz.
• Roundcube webmail desteği
• Postfix Mail Kuyruğu izleme

Sistem
• Donanım Bilgileri (CPU çekirdek ve
saat bilgileri)
• Bellek Kullanım Bilgileri
• Disk Durumu ve Bilgileri
• İşletim Sistemi Bilgileri (Kernel Versiyonu, Uptime Süresi vs..)
• Servis Durumları (Servisleri kolayca
restart edebilirsiniz. Apache, Mail, Ftp
vs…)
• ChkConfig Yönetimi (Tek tuşla aktif
servisleri durdurabilir başlangıçta çalışmasını engelleyebilirsiniz.)
• Ağ port kullanımı
• Ağ ayarları
• SSHD Ayarları
Monitoring
• Canlı Servis İzleme Desteği (Monitor
services eg. top, Apache Stats, MySQL…)
• Java SSH Konsolu ile SSH clientlara
gerek duymadan SSH bağlantısı kurabilirsiniz.
• Servis Ayarları (eg. Apache, PHP, MySQL…)
• Arkaplan’da shell komutları koşturabilirsiniz.
Security
• CSF Firewall desteği.
• SSL Sertifikaları Oluşturabilirsiniz.
SQL
• MySQL Veritabanı Yöneticisi
• Yerel MySQL kullanıcıları ve uzak MySQL kullanıcı oluşturabilirsiniz.
• MySQL işlemlerini Live Monitoring ile
izleyebilirsiniz.
• Veritabanları oluşturabilir, silebilirsiniz.
• Veritabanına birden fazla kullanıcı ekleyebilirsiniz.
• MySQL Sunucu Ayarları
• PhpMyAdmin (Web tabanlı PHPMyAdmin ile Veritabanlarınızı yönetebilirsiniz.)
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Kurulum işlemlerinin yapılabilmesi için
sunucunuza “Putty” programı ile SSH erişimi
sağlamanız ve “root” kullanıcısı ya da root
yetkisine sahip kullanıcı ile erişim sağlamanız gerekmektedir.

SSH erişimi sağladıktan sonra kuruluma
başlayabiliriz. İlk işlem olarak “/usr/local/src”
dizinine erişiyoruz.
Cd /usr/local/src

Dizine erişim sağladıktan sonra “wget” komutu ile kurulum dosyasını indirmeniz gerekmektedir. İndirme işlemini aşağıdaki kod ile yapabilirsiniz.
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
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Kurulum dosyamızı ilgili dizine indirdikten
sonra kurulum işlemini artık başlatabiliriz.
Kurulum işlemi için 2 adet seçeneğimiz
bulunmaktadır. Bunlarda birisi içerisinde
MySQL 5.1 ile gelen diğeri ise Maria-DB
10.1.10 ile gelen kurulum dosyasıdır. Hangi
veritabanı sistemini kullanmak istiyorsanız
aşağıdaki 2 komuttan birini kullanıp kurulum
işlemini başlatmanız gerekmektedir.
MySQL 5.1
sh cwp-latest

Kurulum tamamlanıp panele erişim sağladıktan sonra ilk olarak Nameserver kayıtlarınızı tanımlamanız gerekmektedir.
Nameserver işlemi için Centos Web
Panel üzerindeki DNS Functions > Edit

Maria-DB 10.1.10
sh cwp-latest -d mariadb
Kurulum işlemini başlattıktan sonra kurulum otomatik olarak başlayacaktır. Kurulum
işlemi tamamlandıktan sonra sunucunun
yeniden başlatılması gerekmektedir. ENTER
tuşuna basarak sunucuyu yeniden başlatıyoruz. Sunucu yeniden başladıktan sonra
http://ipadresiniz:2030 adresi üzerinden
Centos Web Panel erişimi sağlayabilirsiniz.

Nameservers IPs menüsüne erişip nameserverları tanımlamak istediğiniz adreslere göre
yapılandırmanız gerekmektedir. Nameserverları yapılandırdıktan sonra host hesaplarınızı
aktif ederek kullanım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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COPY/PASTE YAPILAN PROGRAMCILIĞIN
YAZILIM GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ NEDİR?
mehmetince@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/mdisec

Geçtiğimiz günlerde netsec mail listesine Mert Sarıca tarafından
bir mail gönderilmişti. Mail şu şekilde başlamaktaydı; "2009 yılında
"Bilgi güçtür ve paylaşıldıkça artar" mottosuyla oluşturduğum..."

Mehmet İNCE
Senior Penetration
Tester

Bu cümle bireysel bilgi gelişimi adına çok önemli bir ifade.
Benim de 2005 yılında başlayan siber güvenlik alanına olan
ilgim bu motta üzerine kurulmuştu. Bilgi güçtü, ve paylaştıkça artıyordu.
Sadece siber güvenlik alanı
değil, özellikle bilgisayar programcılığı üzerinde de son
derece etkisi olan bu motto,
günümüzün belkide en önemli
platformu olan stackoverflow.
com sitesini kurdu.
Özellikle son bir yıldır hem
kendimi, hemde ekibimizde ki
stajyer arkadaşları kapsayan bir
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kural koydum. Bu kuralı zaman
içerisinde kural olmaktan çıkıp,
kültür olmasına inanarak koydum. Kural şuydu, "Mesai saati
içinde ve ya dışında, iş süreçlerini aksatmaya engel olmadan,
stackoverflow.com adresinde ki
security tag'in de sorulan sorulara cevap vermek".
Bu her ne kadar basit bir
kural olsada, son derece emek
ve zaman isteyen bir iş. Sorulan
sorulara cevap vermek istenildiği
zaman aslında onlarca başka
sorunun doğduğuna, bu sorular bir arada ele alındığında ise
insanı başka alt konuları araştırmaya ittiğini gördüm/yaşadım.

Bir çok insan yazdığı kod bloğunu
paylaşıyor, yaşadıkları problemleri çözmeye çalışıyordu. Ardından benzer bir sorun
yaşayan kişi doğrudan problemi ve çözüm
üreten kodu görebiliyordu... Böylece "Bilgi
güç oluyor ve paylaştıkça çoğalıyordu".
Bir soru, bir dünya problem
Dün akşam kişisel bir projem için kod geliştirirken Django isimli framework'ün dosya
yükleme süreçlerinde herhangi bir validator
sınıfı sunmadığını fark ettim. Bir diğer deyişle, dosya yüklerken dosyanın boyutunu,
content-type'ını ve uzantısını kontrol etme
imkanı sunan bir sınıfın Django tarafından
by default sunulmadığını gördüm. Bunun
üzerine google'e gidip FileField olarak
tanımladığım model alanı için aşağıdaki
soruyu sordum.

"Only accept a certain file type in FileField" İlk sırada her zaman ki beklediğim bir
stackoverflow linki çıktı : http://stackoverflow.
com/questions/6460848/in-django-how-doesone-limit-file-types-on-file-uploads-for-modelforms-with-fil. Soru tam olarak benim yaşadığım şeyi anlatıyordu; "In Django, how does
one limit file types on file uploads for ModelForms with FileFields?" Ve tam olarak 4 yıl
önce sorulmuştu. Bu süre zarfında ise 5.500
kere bu konu internet kullanıcı tarafından
görüntülenmişti! Buyrun verilen ve doğru olarak kabul gören cevaplardan birine bakalım.
Validating with the extension of a file
name is not a consistent way. For example
I can rename a picture.jpg into a picture.
pdf and the validation won't raise an error.
A better approach is to check the content_
type of a file.

def validate_file_extension(value):
if value.file.content_type != 'application/pdf':
raise ValidationError(u'Error message')

Aslında cevap veren kullanıcı, dosya
isimleri üzerinde yapılacak değiştirmeler
ile olası kuralların atlatılabileceğinin farkında. Lakin farkında olmadığı şey Burp ile
request'i durdurarak Content-Type değerininde değiştirilebildiği. Bu cevabı görüp
doğrudan kod bloğuna ekleyen yazılım

geliştirici arkadaşlar için malesef yapacak bir
şey yok. Özellikle son bir yıldır yazılım geliştirici ekipler ile yakından çalışma imkanı bulmuş biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim
ki, herkes copy/paste yapar! Hemde herkes.
Paylaşılan her bilgi güvenilir değildir...
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CPANEL SSH ÜZERİNDEN FULL YEDEK
NASIL ALINIR VE TEKRAR YÜKLENİR?
osman@hostingdergi.com.tr

www.linkedin.com/osmansevinc

Bir çok WHM + CPanel kullanıcı zaman zaman sunucu değişikliği
yapmak zorunda kalıyor. Manuel dosyaların yedeklerini alıp güncel
sunucuya taşımak ve tüm yapılandırmayı baştan sağlamak ciddi anlamda hem iş yükü hemde zaman kaybına yol açabilmekte.

Osman SEVİNÇ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek
Takım Lideri

Aşağıda bilginize sunacağım
adımları takip ederek SSH
üzerinden CPMove dosyanızı
oluşturabilir ve WHM ara
yüzünden aldığınız full yedeği
aktarabilirsiniz.
1 – SSH erişimini sağlıyoruz.
İlk işlem adımımız home dizinine ulaşmak olacak. Aşağıda
paylaşmış olduğum komutu girerek home dizinine ulaşabiliriz.
cd /home
2 – Makalemizde tek bir
hesabın yedeğini alacağız bu
sebepten dolayı aşağıda iletmiş
olduğum kotumu home dizinin
de çalıştırmamız gerekiyor. (
USERNAME yerine sizlerin
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WHM account name değerini
atamanız gerekiyor)
/scripts/pkgacct USERNAME
3 – CPMove dosyamız oluştu.
Oluşturduğumuz yedek dosyasını user hesabımıza ait root
dizinine taşımak için aşağıda
paylaşmış olduğum komutu yazmanız yeterli olacaktır.
mv /home/cpmove-USERNAME.tar.gz /home/USERNAME/
public_html
4 – Yedek dosyamızı tarayıcıdan indirmek için aşağıda
paylaştığım komut satırını SSH
ekranında çalıştırmamız gerekiyor. Komut dosyamıza 777 izni
vermektedir.

chmod 777 /home/USERNAME/public_
html/cpmove-USERNAME.tar.gz
5 – Artık yedek dosyamızı tarayıcıdan
indirebiliriz.
Örnek URL : www.username.com/cpmove-USERNAME.tar.gz
6 – Son işlem adımı olarak aldığımız
yedek dosyasını WHM panel üzerinden asıl

içeriye aktarabileceğimizi göstereceğiz.
Öncelikle WHM / CPANEL root girişini
gerçekleştiriyoruz. xxx.xxx.xxx.xxx:2087 url
adresine ulaşarak root girişini sağlayabiliriz.
Root erişimini sağladıktan sonra BACKUP bölümü altında bulunan Restore a Full
Backup / cpmove File bölümüne ulaşmamız
lazım.

Restore a Full Backup / cpmove File ekranında "Settings" bölümü altında bulunan transfer
"method" değerini "Resotre with File" olarak atıyoruz ve bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz
CPMove yedeğinin fiziksel yolunu bilgisayarımızdan seçiyoruz.

Seçimimizi yapmamız ile beraber son işlem adımı olarak restore butonuna tıklamamız yeterli
olacak. Kısa bir süre içerisinde restore işlemi tamamlanacak ve aldığımız user yedeği yeni
sunucumuza aktarılmış olacaktır.

39

BASİT MAİL HATALARI VE AÇIKLAMALARI
İLE BİRLİKTE HATA ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
emindogu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/barisbodur35

Kullanmakta olduğunuz mail platformunda zaman zaman çeşitli
hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu yazıda, karşılaşabileceğiniz
örnek 5 hata mesajından, çözümünden ve bu mesajların ne anlama
geldiğinden bahsedeceğim.

Barış BODUR
Sunucu Yönetim Uzmanı
sunucuyonetim.com

SORUN 1 : 550 5.1.1 User unknown
MailEnable: Message could not be delivered to some recipients.
The following recipient(s) could not be reached:
Recipient: [SMTP:alici@adresi.com]
Reason: Remote SMTP Server Returned: 550 5.1.1 <alici@
adresi.com>:
Recipient address rejected: undeliverable address: host
said: 550 5.1.1 User unknown (in reply to RCPT TO command)
Açıklaması
550 5.1.1 User unknown = alıcı adresi yanlış bilinmeyen çalışmayan bir adres.
SORUN 2 : 550 Address unknown
MailEnable: Message could not be delivered to some recipients.
The following recipient(s) could not be reached:
Recipient: [SMTP:alici@adresi.com]
Reason: Remote SMTP Server Returned: 550 Address unknown
Açıklaması
550 Address unknown = 550 bilinmeyen adres.
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SORUN 3 : 550 No Such User Here
MailEnable: Message could not be delivered to some recipients.
The following recipient(s) could not be reached:
Recipient: [SMTP:alici@adresi.com]
Reason: Remote SMTP Server Returned: 550 No Such User Here
Açıklaması
550 No Such User Here = 550 Böyle bir kullanıcı yok.
Bu hatalardan çok sık alıyorsanız SMTP adresindeki kırmızı yazdığım alanı kontrol edin.
Alıcı adresi burada yazar sizin bilinçli attığınız bir mail ise adres hatası olabilir. Doğru ise alıcının domainini kontrol edin.
Eğer bilmediğiniz bir adres ise siz yollamadıysanız maili ve böyle bir hata maili aldı iseniz
%90 sizden habersiz spam mail atılıyor hesabınızda.
Çözümü acil olarak mail şifrenizi değiştirin, outlook kullanıyorsanız kurulu hesabın kurulu olduğu bilgisayarda virüs programı yok ise kurun ve tarafın imkanınız var ise bilgisayara
format atmak ilkel bir çözüm olsada en garanti çözümdür. Daha sonra outlooktan şifrenizi
güncelleyin.
SORUN 4 : action not taken: mailbox unavailable
<xxxx@hotmail.com>: host mx4.hotmail.com[65.55.37.88] said: 550 Requested
action not taken: mailbox unavailable (in reply to RCPT TO command)
Açıklaması
550 Requested action not taken: mailbox unavailable : Kullanılmayan posta kutusu. Lütfen
hata mesajındaki adresi kontrol ediniz.
SORUN 5 : 450 4.7.1 Client host rejected
Reason: Remote SMTP Server Returned: 450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your
hostname, [xxx.xxx.xx.xx]
Açıklaması
Mail gönderim yapan sunucu ip si host name bulunamamıştır. Kısaca mail attığınız sunucu maildeki sunucu ip adresinizi kontrol ettiğinde ip nin karşılığı olarak host name, ptr kaydı,
Reverse Dns (RDNS) vermesi gerekiyor. Vermiyorsa eğer bazı sunucular mailinizi kabul
etmeyebilir.
Başlat, Çalıştır ekranına CMD yazıp açın.
Komut satırına aşağıdaki satırı yazın enterlayın bu tabi sizin ipniz olacak.
C:\>nslookup -q=ptr 213.142.141.191
Gelen cevapta name = kısmı olumlu ise zaten host name yazar
doğru cevap : 191.141.142.213.in-addr.arpa name = ptr5.host8.adeox.com
hatalı cevap : 169.141.142.213.in-addr.arpa name = 213-142-141-169.reverse.localdedicated.com
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WEB ANALYTICS 2.0 VE GETİRDİKLERİ

WEB'İN VE DİJİTAL PAZARLAMANIN EVRİMİ
burkay@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/burkay90

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

Burkay
YAPAĞCIOĞLU

Natro Hosting
Associate Manager
Marketing

Web Analytics 2.0 web’in
ve dijital pazarlamanın geçirdiği
evrim ile birlikte online dünyadaki hedeflerimize ulaşmak için
uygulamamız gereken stratejilerin yarattığı bir kavram.
Kavram’ın sahibi ise Digital
Analytics denildiğinde de dünyada akla gelen illk isimlerde
Google Analytivs Evangelist ;
Avinash Kaushik.
Web Analytics 2.0’ın tanımına ve getirdiklerine derinlemesine inmeden önce analytics’e
ilişkin bazı kavramları kısaca
açıklamakta fayda var.

42

Digital Analytics Nedir?
Müşterilerinizin ya da potansiyel müşterilerinizin yaşadığı ve
sizi hedeflediğiniz dönüşümlere
götüren online deneyimi, sürekli olarak geliştirmek amacıyla
işletmenize ve rekabete ilişkin
niceliksel ve niteliksel verilerin
analizidir.
Avinash Kaushik- Google
Analytics Evangelist
Niteliksel ve niceliksel veriler…
Ölçüm ya da sayım yolu ile
toplanan ve sayısal bir değer

bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer
bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak
adlandırılmaktadır. Web Analytics gözünden
bakacak olursak ; ortalama oturum süresi,
oturum sayısı, işlem tamamlama sayısı vb.
veriler niceliksel verilerdir.

analytics digital analytics’in yalnızca bir koludur.

Niteliksel veriler ise, niceliksel verilerin
sebebini açıklar. Sitemize olan ziyaretlerin
sebebi neydi , dönüşüm oranlarının artmasında hangi faktörler etkili oldu ? gibi
soruların cevabını bulmamıza yardımcı olur.

Şimdi web analytis’in zaman içerisinde
geçirdiği evrim üzerinden Web Analytics 2.0’ı
anlamaya çalışalım.

Web Analytics Nedir?
Digital Analytics Association’un tanımına
göre web analytics ; Web’in kullanımını anlamak ve web’i dönüşüm hedeflerimiz dahilinde optimize etmek için için web üzerinden
verilerin toplanması, ölçümlenmesi, raporlanması ve analiz edilmesidir.
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, digital
analytics kavramı web analytics’den çok
daha geniş bir alanı işgal etmektedir, web

İkisi arası ayrımı daha iyi anlamak için
dilerseniz Web Analytics ve Digital Analytics
Farklılıkları yazımıza göz atabilirsiniz.

Verinin ilginç bir paradoksu vardır, az veri
ile karar alınan kararlar (decision) çok sağlıklı
olmazken, elimizde çok veri olduğu zaman
da yine karar almakta zorlanıyoruz.
Big Data adına devasa yatırımlar yapan
fakat milyonlarca dolar harcadığı halde , bu
verilerden müşterileri adına anlamlı yorumlamalarda bulunamayan firmalar buna güzel
bir örnek. Doğru datayı toplamak kadar ,
toplanılan dataları doğru segmente etmek ve
bu datalardan anlam çıkardıktan sonra aksiyon almak web analytics’in altın kuralı.
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Web Analytics 1.0
Web’in ilk zamanlarında yani web
analytics 1.0 devrinde şu an veri toplama
ve raporlama kabiliyetleri muazzam artan
digital analytics araçları yalnızca niceliksel
bazı verileri toplamakla kalıyor ve verinin
niteliği hakkında konuşamıyordu. Google
Analytics, Webtrends, Omniture Site Catalyst vb. araçlar le toplanan verilerin veri
kümeleri çok , verilerden elde edilen anlam
sınırlı kalıyordu.
Günümüzde web’den veri toplamanın
tek bir java script kodu ile dahi mümkün
olduğunu düşünürsek web analytics’in ilk
yıllarında web’den veri toplamak günümüzdeki kolay değildi.
Web tabanlı çözümler olmakla birlikte bu
çözümleri entegre etmek ciddi IT emeği ve
bütçe gerektiriyordu.
Google Analytics’in data dünyasında
devrim yarattığı bir gerçek. Web’den data
toplamayı kolaylaştırmasının yanı sıra kullanımı kolay ara yüzü de web analytics ile
ilgilenen kişi sayısının kısa sürede yüzbinlere ulaşmasını sağladı. Google Analytics’in
ardından piyasaya sürülen bir çok araç da
web analyics devriminin hızlanmasında yardımcı oldu diyebiliriz.
Web Analytics 2.0 : Web Analizini
Yeniden Düşünmek!
Web Analytics 2.0 devri yalnızca niceliksel dataları toplayan digital analytics
araçlarının , niteliksel verileri de toplamaya
başlamasıyla başladı diyebiliriz.
Burada digital analytics için yukarıda
yaptığımız tanımı web analizi uyarlamak için
birkaç kelimeyi değiştirmek yeterli olacaktır.
Web Analytics 2.0 , müşterilerinizin ya da
potansiyel müşterilerinizin yaşadığı ve sizi
hedeflediğiniz dönüşümlere götüren online
deneyimi, sürekli olarak geliştirmek amacıyla web’e ve rekabete ilişkin niceliksel ve
niteliksel verilerin analizidir.
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Yukarıdaki şekilde de görülen başlıklar
bize web analytics 2.0’ın en önemli konu
başlıklarını göstermektedir.
Clickstram bize “Ne? ” sorusunun cevabını veriyorken, Çoklu Sonuç Analizi (
Multiple Outcomes Analytics ) ; “Ne Kadar”,
Deneyleme ve Test etme ( Experimentation
and Testing ) , Müşterinin Sesi ( Voice of
Customer) ; “Neden”, Rekabet Analizi ( Competitive Intelligence) ; “Başkaları Napıyor ?”
sorularının cevabını veriyor.
Tüm bu soruların cevabını aldıktan sonra
ise çıkardığımız insigts daha tatmin edici
oluyor ve aynı zamanda daha güçlü temellere dayanıyor.
Şimdi bu başlıkları biraz daha detaylandırarak web analytics 2.0’ı daha iyi anlayalım.
Ne? : Clickstream
Daha önce de üzerinde kısaca durduğumuz üzere, clickstream bize niceliksel verileri bildirmektedir, toplayıp depoladığınız
ve analiz ettiğiniz tüm datalar tıklama odaklı
datalardır.
Ziyaret, sitede kalma süresi, hemen çıkma
oranı, kampanya kaynağı vb. Analytics 2.0
ile çok daha kapsamlı ve farklı metrikleri toplayabiliyoruz.
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Ne Kadar? : Multiple Outcomes
Analysis
Offline dünyada yer alan işletmeler gibi
online dünyada da yer alan tüm işletmelerin
de bir hedefi vardır. Ister bir e-ticaret sitesi
olun, ister bir blog , verileri bir hedefi gerçekleştirmek için kullanmadığınız sürece web
analytics dünyasının içinde sayılmazsınız.
Toplanan tüm veriler ise nihayi noktada 3
önemli hedefi gerçekleştirmek için kullanılır.
•
•
•

Karı arttırmak
Maliyetleri düşürmek
Müşteri memnuniyetini ve sadakatini
arttırmak

Patronlarınızın ve üst yöneticilerinizin
sevgisini kazanmak istiyorsanız bu 3 hedefi
sürekli göz önünde bulundırmalısınız :)
Neden? : Experimentation and Testing
Yazımızın bu kısmı size oldukça tanıdık
gelebilir. HIPPO kavramını hiç duymamış
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olabilirsiniz ama HIPPO’larla çok karşılaştığınıza eminim.
HIPPO , Highest Paid Person’s Opinion,
yani En Yüksek Ücret Ödenen Yöneticinin
Görüşleri..
Bazı şirketlerde, umuyoruz ki sizinkinde
değil , Hippo , tasarımdan tutun da UX’e (
user experience, kullanıcı deneyimi) kadar
her şeyde tek söz sahibidir. Karar verirken
verilere değil , kendi öngörülerine ,zevklerine
ve özellikle de fantezilerine dayanır. O buton
renginin yeşil değil, kırmızı olmasını söylüyorsa da doğrudur, ya da logonuzun pikseli
hakkında dahi bir sözü mutlaka vardır. İşte
HiPPO’ların şirketlerde türemesini engellemek için Web Analytics 2.0 bize elde ettiğimiz
sonuçları mutlaka test etmemiz gerektiğini
söylüyor. Google Analytics, Omniture vb.
araçlar bize farklı tasarımları ve uygulamaları ve senaryoları test etmek için fırsatlar
sundukça ve biz bu test edilen case’lerden
elde ettğimiz verilerle Hippo’lara konuştukça,
Hippo’ların şirketlerde türemesi zorlaşacak.

Bugünün web analytics dünyasında her
senaryo test edilmeli ve kullanıcılara sunuculan online deneyimi iyileştirmek için çaba
gösterilmelidir.
Neden? : Voice of Customers
Web analytics tool’ları yalnızca kayıt
ettiğini raporlayabilir ve sizde o raporlardan
insight elde der ve aksiyon alırsınız. Kullanıcıların ne düşündüğünü analytics tool’ları
bilemez. Fakat bu kullanıcılarınızın ne
istediğini hiç öğrenemeyeceğiniz manasına
gelmez. Anketler ( surverys) Lab Usability
Testing, remote usability testing, card sorts
ve bir çok teknik müşterilerinizin ne düşündüğü hakkında da bilgi toplamanıza yardımcı olur.
İşin güzeli bir çok web analytics aracı toplanan bu verilerin kendi raporlama
ekranına aktarılmasına izin verir ve siz de
bu verileri web analizi için kullanabilirsiniz.
Buradan ortaya çıkan anlam şu ki: Niceliksel
ve niteliksel veriler birlikte analiz edildiğinde çok daha güçlü bir analiz yapabilirsiniz.
Müşterilerinizin hareketlerini anlamlandırmak için sadece web analytics tool’larının
raporladığını bağlı kalamazsınız , çoğu
zaman müşterinize doğrudan ne istediğini
sormanız gerekecektir.

rakipleriniz hakkında ne biliyorsunuz?
Web üzerinde yer alan bir çok ücretli/
ücretsiz araç üzerinden rakipleriniz hakkında
bilgi almanız mümkün. Bu toplanılan verileri
web analizlerinizde kullanarak rekabette nerede yer aldığınızı bilmek size daha ölçülebilir
( measurable) ,yapılabilir ( doable ) ve gerçekçi hedefler koymanız noktasında yardımcı
olabilir. Bu sayede rakibinizin web sayfasına
ayda 100.000 ziyaretçi geliyorken , 10.000
ziyaretçiniz var diye zafer sarhoşu olmadan
gerekli aksiyonları alabilirsiniz.
Web Analytics 2.0’a Geçiş
Web analytics 2.0’a dünyasına geçiş 2
önemli değişimi gerektiriyor: Stratejik ve Taktiksel
Stratjik değişimden kastımız çoğunluksa analytics’e bakış açısı ile ilgili, taktiksel
değişimler ise hangi araçları ne şekilde
kullanmamız gerektiği gibi çoğunlukla teknik
temellere dayanıyor.

Başkaları Ne Yapıyor?: Competitive
Intelligence
Olimpiyatlara hazırlanırken 100 metreyi
11 saniyede koşup kendi rekorunuzu kırdığınızda çok mutlu olabilir ve bunu yarışı
kazanmak için yeterli görebilirsiniz, taa ki biri
size , 100 Metreyi 9.58 saniyede koşan birisi
olduğunu söyleyene kadar.
Dijital dünya dair hedeflediğimiz
dönüşümlere ulaşırken gösterdiğimiz performans bize çok yeterli gelse de rakiplerimizin
performansı hakkında bilgi sahibi olmadan
yeterli olduğumuz kanısına varmak ileri
vadede ( çoğunlukla kısa vadede L ) hayal
kırıklığı yaratabilir. CRM ve devasa veri
toplama sistemlerinden aldığınız verilere
kadar tüm veriler sizin verileriniz. Peki ya

Stratejik Geçiş
Analytics 2.0’a geçiş için öncelikle dataya
bakış açınızı değiştirmeniz ve dataya ilişkin
bildiklerinizi yenilemeniz gerekiyor. İşin aslında zor olan kısmı da bu. Aşağıdaki tablo
geçiş ile ilgili güzel bir özeti bizlere sunuyor.
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Web analytics 2.0’da analizlerimiz tıklama odağından çıkıyor ve niceliksel verilerle
birlikte niteliksel veriler de değerlendirmeye
alınıyor. Kendi performans analizimizin
yanında rakiplere ve rekabete ilişkin analizler önem kazanıyor.
Data toplama ve raporlama işlemleri
ise süreklilik arz eden şekilde otomasyona
bağlı hale geliyor bu da rekabetin inanılmaz
boyutlara ulaştığı dijital dünyada hızlı karar
almayı kolaylaştırıyor.
Taktiksel Geçiş
Stratejik geçişe göre daha kolay olan
taktiksel geçişler ,data toplama yöntemleri ve araçların etkin kullanımı çevresinde
şekilleniyor. Taktiksel geçişin odağında ise
Türkçeye çeşitlilik olarak çevirebileceğimiz
“Multiplicity” yatıyor. Yani analizlerimizi dayandırdığımız temeller tek kaynakt beslenmiyor
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Daha önceden bahsettiğimiz Web
Analytics 2.0 ’in temellerine oluşturan kavramların etkin çalışmasını sağlayacak
araçlar birbiri ile uyum içinde belirlenen
dönüşüm hedeflerini yakalamak için çalışıyor.
Burada önemli olan doğru aracı seçip,
her aracın birbiri ile uyum içinde çalışmasını
sağlamak , taktiksel her bir uygulama için tek
bir araç kullanarak veri zehirlenmesini engellemek de önemli bir nokta.
Başarılı bir web analytics yönetimi için
yukarıda belirtilen tüm araçları kullanmak
gerekmiyor elbette. Burada işletmenizin
büyüklüğü ve hedefleriniz doğrultusunda
ücetli ya da ücretsiz doğru aracı seçerek ilerlemeniz şart.
Bir sonraki yazımızda doğru aracı seçerken sormanız gereken sorularla ilgili sizlere
yardımcı olmaya çalışacağız.

KENDİNİZİ GELİŞTİRMEKTEN SIKILMAYIN
ÇÜNKÜ EN BÜYÜK YATIRIM SADECE SİZSİNİZ!
emindogu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/emindogu

Başarıya ulaşma oranımız artarken, çok yönlü ve rekabetçi olmak
için ne yapıyoruz ve neler yapabiliriz?

Emin DOĞU
Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni

Öncelikle geleneksel eğitimin çok önemli
olduğunu belirtmek istiyorum. Alınan geleneksel eğitim sonrası kendini, hayat boyu
öğrenme kavramına adamış olan kişilerin
daha başarılı olması da yüksek orana sahiptir. Bu kişiler yeni kavramlar, yeni fikirler
edinmek ve kendilerini eğitmek için her gün
çeşitli çalışmalara zaman ayırırlar.
İşinizin arkasında ne kadar duruyorsanız, o kadar güçlüsünüz demektir. Kişisel
yaşamlarında büyüme için çaba gösteren-

KENDİNİZİ
SÜREKLİ
GELİŞTİRİN
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ler ile mesleki yaşamlarında başarılı olanlar
arasında her zaman bir bağ vardır. Çünkü
bu başarı, yaşam boyu öğrenme kavramını
benimsemekle gerçekleştirilebilir.
Sürekli değişen Pazar ve günümüz dünyasında, rekabetçi ve güncel kalmak her
zaman çok önemlidir. Ancak öncelikle yeni
fikirler ve gelişimlere açık olmanız ve yeni
bilgiler için alıcı olmanız gerekmektedir. Eski
tarz düşünce yapısı sizin modern dünyadaki
gelişimine önemli bir engeldir.

Kişisel yaşamlarında büyüme ve gelişme için
çaba gösterenler ile mesleki yaşamlarında başarılı
olanlar arasında her zaman bir bağ vardır.

DURUN
DÜŞÜNÜN
SORUN

Durun! Düşünün! Ve kendinize bir sorun;
zihninizi açan, yaşam boyu örenme
kavramını destekleyen bir öğrenci olma
yolunda ne aşamadasınız? Hayatın
standart ve rutin uygulamaları dışında,
farklı etkinliklere zaman ayırıyor musunuz
ve ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

Bir çok kişi için, günlük hayatın sıradan
yoğunluğu içerisinde zaman ayırarak, daha
fazla öğrenmek ve araştırma yapmak yorucu bir iş gibi görülse de, bunu heyecan verici
olarak görenler aradan sıyrılarak farklılaşanlardır.
Öğrenmek için fırsatlar oluşturmak aslında çok basit ve bunlar hayatınızda rahatsızlık ve sıkıcılık yaratacak türden değiller. Hareket halindeyken de öğrenebilirsiniz!
Bunlara birkaç örnek verecek olursam;
•
•
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Trafikte sıkışıklığında beklerken sesli
ve eğitim içerikli dokümanlar dinlemek
Otobüs’te yolculuk yaparken, birkaç
sayfa kitap okumak (Özellikle İstanbul
trafiğinde bayağı sayfa okuyabilirsiniz ve bu şekilde haftada 1 kitap bile
bitirebilirsiniz)

•

•
•
•

Artık neredeyse herkeste bulunan akıllı
telefonlar aracılığı ile çeşitli kaynak
siteleri ziyaret ederek yeni şeyler okumak, bilgi edinmek
Tablet veya akıllı telefonlarınız ile dijital
dokümanlar okumak
Online dergi’leri takip etmek ve akıllı
telefon & tablet gibi cihazlarınız yardımı
ile okumak
İnternet paketiniz var ise, akıllı telefon
veya tablet cihazınız ile soru-cevap
platformlarını ziyaret ederek, okumak,
cevaplamak, çeşitli ve ilgi çekici yeni
bilgiler edinmek mümkün olabilir.

gibi daha bir çok madde sıralayabilirim
ancak siz bu örneklerden yola çıkarak gerisini kafanızda canlandırabilir, benzer ve
farklı yöntemleri kurgulayabilirsiniz.

Üstelik verdiğim örnekler, sadece yolculuk esnasında yapabileceğiniz şeyler.
Yani hiçbir şey yapmadan geçirdiğiniz
ve heba olan boş zamanlar. Bu zamanlarınızda sadece Facebook’ta gezinmeyin! Şöyle bir düşünün, gün içerisinde bu
ve bunun gibi onlarca boş zamanınız oluyor ve bu zamanları yeteri kadar verimli
değerlendiremiyorsunuz. Değerlendiremiyorsunuz dedim, çünkü yüksek ihtimalle
değerlendiremiyorsunuz :) Değerlendiren
azınlıkta iseniz söyleyecek bir şey yok,
tebrik ediyorum…
Kendi kendinize öğrenebileceğiniz
şeylerin yanında, daha geniş boş zamanlarınızda veya hafta sonu tatillerinizde,
sanat ve beceri ile ilgili çeşitli kurslara
katılabilir, dans gibi çeşitli etkinliklere
katılabilirsiniz. Bu etkinlikler ayrıca sos-

yalleşmeniz konusunda da size fırsatlar
sunacaktır.
Durun! Düşünün! Ve kendinize bir
sorun; zihninizi açan, yaşam boyu örenme
kavramını destekleyen bir öğrenci olma
yolunda ne aşamadasınız? Hayatın standart ve rutin uygulamaları dışında, farklı
etkinliklere zaman ayırıyor musunuz ve ne
kadar zaman ayırıyorsunuz?
Bu gibi çalışmalar yaptığınızda, daha
fazla detay fark etmeye, daha fazla detay öğrenmek için isteğe sahip bir görüşe
sahip olacak, hayatı ve olayları daha farklı
yorumlamaya ve değerlendirmeye başlayacaksınız.
Kendinizi geliştirmekten asla sıkılmayın,
en büyük yatırım sizsiniz!
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WORDPRESS GÜVENLİK EKLENTİLERİ
VE ALINABİLECEK ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

WordPress siteniz için kullanabileceğiniz güvenlik eklentileri,
alabileceğiniz güvenlik önlemleri ve web sitenizin güvenliğini
arttırmak için htaccess ile yapılabilecek işlemlerden bahsedeceğiz.
Makalemizdeki işlemleri uygulamadan önce mutlaka FTP ve
veritabanı yedeklerinizi almanızı öneriyoruz.

Murat Can AKTAŞ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı

Şimdi bu güvenlik eklentilerini ve alınabilecek önlemleri
sırasıyla inceleyelim;
Login Lockdown
Login Lockdown eklentisi
web sitenizin yönetici paneline
giriş yaparken belirleyeceğiniz
sayıda hatalı giriş yapıldığında
hatalı giriş yapan bilgisayarı
geçici olarak bloklamaktadır.
Eklentiyi web sitenize yüklemek
isterseniz buraya tıklayarak
indirebilirsiniz.
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Eklentiyi yükleyip etkinleştirdiğinizde WordPress yönetici panelinizdeki “Ayarlar”
menüsünde bulunan “Login
LockDown” sayfasından eklentinin ayarlarını düzenleyebilirsiniz.
Eğer 3 kez hatalı giriş yapılması sizin için az veya fazla
değer olarak görünüyorsa ayarlardaki “Max Login Retries”
kısmındaki “3” değerini güncelleyebilirsiniz.

Bu değer maksimum giriş denemesini ifade etmektedir. Bu ayarı “3” değerinde bırakmanız ve WordPress yönetici panelinizin
giriş sayfasında 3 kez hatalı giriş yaptığınızda “We're sorry, but this IP range has been
blocked due to too many recent failed login
attempts. Please try again later.” uyarısı
görünecektir.
Blok süresi varsayılan olarak 60 dakika
şeklindedir; ancak bu değeri değiştirmek
isterseniz “Lockout Length (minutes)”
kısmında “60” değerini değiştirebilirsiniz. Bu
ayar hatalı giriş yapıldıktan sonra bloklanan
kişinin sisteme girişinin kaç dakika boyunca
engelleneceğini ifade etmektedir.
Ayarları düzenledikten sonra “Update
Settings” tuşuna tıklayıp ayarlardaki değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz.
“Currently Locked Out” kısmında ise
web sitenize hatalı giriş yaptıktan sonra
bloklanan IP adreslerini ve bloklama işleminin sona ermesi için kalan süreyi kontrol
edebilirsiniz.
Bad Behavior
Bad Behavior eklentisi web siteniz için
spam düşmanı bir eklentidir. Eklenti, web
sitenize giriş yapan spam ziyaretleri ve
yorumları engellemektedir. Akismet eklentisinin alternatifi olarak da ifade edebiliriz.
Eklentiyi web sitenize yüklemek isterseniz
buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
Eklentinin ayarlarını yönetici panelinizdeki “Ayarlar” menüsünde bulunan “Bad Behavior” sayfasından değiştirebilirsiniz. Eğer
beyaz listeye tanımlama yapmak isterseniz
“Ayarlar” menüsündeki “Bad Behavior” sayfasını kullanabilirsiniz.
Acunetix WP Security
Acunetix WP Security eklentisi, web
siteniz ile ilgili bazı güvenlik işlemleri uygulayabilmekte ve web sitenizin güncel
durumu hakkında raporlar verebilmektedir.
WordPress sitenizin kurulumunu tamamla-

dıktan sonra bu eklentiyi kullanmanız halinde
eklenti size yapmanız ve yapmamanız gereken işlemler konusunda bilgiler sunmaktadır.
Örneğin FTP’deki dosyalarınızın CHMOD
değerlerini incelemekte ve bu değerler ile
birlikte eklentinin önerdiği CHMOD değerlerini de belirtmektedir. Eğer FTP’de dosyalar ile
tek tek uğraşmak istemezseniz eklenti size
tek tuş ile önermiş olduğu CHMOD değerlerini kullanarak güncelleme işlemi yapabilmenizi
sunmaktadır.
Eklentinin sunduğu özellikler bununla sınırlı kalmıyor. Web siteniz ile ilgili PHP versiyonu, MySQL versiyonu, PHP Memory Limit,
PHP Max Upload Size, PHP Max Post Size,
PHP Max Script Execute Time gibi bilgileri
sunabilmektedir.
Bir diğer özellik ise web sitenize giriş yapan ziyaretçilerin listelenmesidir. Bu özellik
sayesinde web sitenizin ziyaretçilerinin hangi
ülkeden, ne zaman, hangi IP adresiyle, hangi
sayfalara giriş yaptıklarını inceleyebilirsiniz.
Eklentinin veritabanı yedekleme özelliği
de bulunmaktadır; ancak herhangi bir sorun
yaşamamanız için MySQL veritabanı yedekleme işleminizi bu sayfadaki anlatıma göre
de uygulamanızı önermekteyiz. Eklentiyi
kurduktan sonra WordPress yönetici panelinizdeki menüde bulunan “WP Security” kısmını
kullanarak eklentinin özelliklerini kullanabilirsiniz.
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Rublon Eklentisi
Belirtilen eklentilere ek olarak Rublon
eklentisini de incelemenizi öneririz. Bu
eklenti WordPress sitenizde giriş ve çıkışları
kontrol etmektedir. Eklenti hakkında ayrıntılı
bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Tabi web sitemizin güvenliğini sadece
eklenti kullanarak sağlayamayabiliriz. Bu
nedenle WordPress sitenizin güvenliği için
birkaç konuya daha değinmek istiyorum.
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tanımlarken “Rol” kısmında “Yönetici” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Yeni yönetici
hesabınızı tanımladıktan sonra “Kullanıcılar”
menüsüne yeni yönetici hesabınız üzerinden giriş yapınız ve eski yönetici hesabınızı
siliniz. Silme işlemi yaparken “Tüm içeriği
bağla” bölümünde yeni yönetici hesabınızı
seçip yazılarınızın yeni yönetici hesabınıza
yazılarınızın transfer edilmesini sağlayabilirsiniz.

“Admin” Kullanıcı Adını Silin
Web sitenizin kurulumunu tamamladınız
ve web siteniz kullanıma hazır durumda;
ancak atlamamanız gereken bir nokta var.
Birçok web site sahibi, web sitelerinde “admin” kullanıcı adını kullanmaktadır. “admin”
kullanıcı adı yerine farklı kullanıcı adları
kullanmanızı öneriyoruz. “admin” kullanıcı
adını “admin” hesabına giriş yaparak silmeniz mümkün değildir.

Belli Aralıklarla Şifrelerinizi Güncelleyin
Web sitenizin güvenliğine katkıda bulunmanın en etkili yollarından birisi de sürekli
aynı şifreyi kullanmamaktır. WordPress
yönetici hesabı, MySQL veri tabanı ve FTP
şifrelerinizi düzenli olarak güncellemenizi,
şifrelerinizin en az 8 karakterli olacak şekilde
büyük-küçük harf ve sayı içermesini öneririz.
Belirleyeceğiniz şifrelerin birbirinden farklı
olmasında fayda vardır.

Bu nedenle öncelikle WordPress yönetici
panelinizdeki “Kullanıcılar” menüsünde bulunan “Yeni ekle” sayfasından yeni yönetici
hesabı tanımlamanız gerekmektedir. Hesabı

Tabi şifrenizi güncelleyeceğiniz sistem özel
karakter kullanmanıza izin veriyorsa şifrenizde “?”, “*”, “_” gibi karakterler kullanmanız da
faydalı olacaktır.

Rublon Eklentisi
Web sitenizdeki yönetici hesabınıza özel
e-posta hesabı açın ve mümkünse web hosting hizmetinizde sunulan “@siteadresiniz.
com” uzantılı e-posta hesabı açın. Bu e-posta hesabınızın şifresini önceki önerimizde de
belirttiğimiz gibi sık sık güncelleyin.
Yönetici Panelinizin Girişine Ekstra
Şifre Tanımlayın
Yönetici panelinize giriş yapılmasında
ekstra şifre kullanarak yönetici paneliniz
için güvenlik önlem alabilirsiniz. Tabi burada
kullanacağınız kullanıcı adı ve şifrenin WordPress yönetici hesabınızdaki kullanıcı adı
ve şifreden farklı olmasını öneriyoruz.
Ekstra şifreleme işlemi için öncelikle http://www.htaccesstools.com/
htpasswd-generator/ adresine giriş yapıyoruz. “Username” kısmına ekstra şifre
için kullanmak istediğiniz kullanıcı adınızı
yazınız. Bu kullanıcı adının web sitenizdeki kullanıcılar içerisinde yer alması gerekli
değildir, herhangi bir kullanıcı adı yazabilirsiniz. “Password” kısmına ise ekstra şifre
penceresinde kullanmak istediğiniz şifresi
yazınız ve “Create .htpasswd file” tuşuna
tıklayınız. Tıkladıktan sonra “kullanıcıadınız:şifrenizinşifrelenmişhali” şeklinde bir
şifre size sunulacaktır. Bu metni kopyalayınız ve yeni bir metin dosyasına yapıştırınız. Dosyayı “.htpasswd” ismiyle kaydediniz.
Kaydettiğiniz dosyayı FTP’deki “httpdocs”
klasörünün bulunduğu dizine(root dizinine)
yükleyiniz.
“.htpasswd” dosyasını yükledikten sonra
“.htaccess” dosyası hazırlamamız gerekecektir. Bunun için yeni bir metin belgesi daha
açınız ve aşağıdaki kodları yapıştırınız. Eğer
mevcut olarak bu dosyanız varsa dosyayı
açıp düzenleyiniz; ancak dosyada bulunan
eski kodlarda düzenleme yapmayınız, dosyayı düzenlemeden önce eski halini mutlaka
yedekleyiniz ve “natro.com” kısmını kendi
web sitenize göre düzenlemeyi unutmayınız.

Aşağıdaki kodları “.htaccess” dosyanıza
yapıştırdıktan sonra yönetici panelinize giriş
yaparken “.htpasswd” dosyanıza tanımlanan
kullanıcı adı ve parola sorulmuş olacaktır.
ErrorDocument 401 default
AuthUserFile /home/natro.com/.htpasswd
AuthName "Site"
AuthType Basic
<Files "wp-login.php">
require valid-user
</Files>
Eğer .htaccess dosyasını yükledikten sonra web sitenizdeki yazılar açılmıyorsa “Ayarlar” menüsündeki “Kalıcı Bağlantılar” sayfasında bulunan “Genel ayarlar” bölümünden
sizin için uygun olan link yapılandırmasını
seçiniz ve ayarları kaydediniz. Ayarlarınızı
kaydettikten sonra FTP’deki .htaccess dosyanız bu ayarlar için otomatik olarak güncellenecektir. FTP’de bulunan ve düzenlediğiniz ayarlar ile otomatik olarak güncellenen
.htaccess dosyasına az önce belirtilen kodları
tekrar eklemeniz halinde hem yazılarınızın
görünmeme sorunu çözülecektir hem de yönetici panelinize giriş yaparken ekstra kullanıcı adı ve şifre penceresi görünecektir.
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Güncellemeleri Takip Edin
WordPress sitenizin güvenliğine katkıda bulunan farklı bir konu ise WordPress
sürümünüzün güncel olup olmadığını kontrol etmenizdir. Güncellemeleri WordPress
sitenizin yönetici paneli üzerinden veya
WordPress’in destek sitesinden takip edebilirsiniz. Bu durum WordPress sitenizde
kullandığınız eklentiler için de geçerlidir. Kullandığınız eklentilerin sürümlerinin güncel
olduğuna emin olunuz. Güncellemeleri takip
etme önerimiz sadece WordPress yazılımı
için değil; Joomla, SMF vb yazılımlar için de
geçerlidir.
Düzenli Olarak Web Sitenizi Yedekleyin
Web siteniz ile ilgili aldığınız tüm önlemlere rağmen web sitenizi düzenli olarak
yedeklemenizi öneririz. Yedekleme işleminizi
veritabanı ile FTP için ayrı uygulamanızı
ve bu işlemi haftada en az iki defa uygulamanızı öneririz.
Çıkış Yapın
Dışarıda herhangi bir yerde size ait olmayan bir bilgisayar üzerinden web siteniz
için işlem yapmanız gerekebilir. Bu durumda
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şifre gibi önemli bilgileri kullanırken ekran
klavyesi kullanmanızı öneriyoruz. Eğer bu
önerimiz sizin için sıkıcı bir öneri gibi geliyorsa web siteniz ile ilgili işlemleri yaptıktan
sonra web sitenizin yönetici panelinden mutlaka çıkış yapmanızı ve kullandığınız internet
tarayıcısının geçmişini silmenizi öneriyoruz.
Lisanslı İşletim Sistemi ve Güvenlik
Yazılımları Kullanın
Bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz işletim
sisteminin lisanslı işletim sistemi olmasını
öneriyoruz. Tabi sadece lisanslı işletim sistemi kullanmanız yeterli olmayacaktır. Lisanslı
işletim sistemi önerimize ek olarak lisanslı güvenlik yazılımları kullanmanızı da öneriyoruz.
Kullandığınız lisanslı güvenlik yazılımıyla
belli aralıklarla bilgisayarınızda geniş çaplı
taramalar yapmanızda fayda vardır. Lisanslı
yazılımları internetteki e-ticaret siteleri ve size
yakın bir teknoloji mağazasından satın alabilirsiniz.
Şifre Korumalı Kablosuz Ağ Kullanın
Bilgisayarınızı bağlamış olduğunuz kablosuz ağın şifre korumalı olup olmadığını kontrol ediniz(WPA, WPA2 gibi)
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Quip

Hosting Sözlüğü

Web'te gerçekleştirdiğiniz işlemlerinizi,
ekip olarak koordine içerisinde takip
edebilmek
için
kullanabileceğiniz
mükemmel
bir
uygulama.
Mobil
uygulamaları da olan uygulamanın kendi
içerisinde gelişmiş düzenleme ve bildirim
özellikleri ve iletişim araçları mevcut.

Hosting sektöründe kullanılan teknik
terimler hakkında arama yaparak bilgi
edinebileceğiniz bir sözlük projesi olan
Hosting Sözlüğünde şu an 200'den
fazla teknik terim yer alıyor ve arama
kutusuna yazdığınız kelimeler için canlı
sonuçlar veriyor. Sık kullanılanlarınıza
eklemeniz gereken bir servis.

seositecheckup.com

hostingsozlugu.com
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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

TinyPNG

PNG ve JPEG dosyalarınızı optimize
ederek çözünürlüğünü bozmadan
boyutlarını küçültebileceğiniz güzel bir
servis TinyPNG.
Bu işlemi aynı anda 20 fotoğrafa ve
maksimum 5 MB dosya boyutuna kadar
ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

tinypng.com
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KOBİ'LERE WEB HOSTING YÖNETİMİNDE
ÖNEM VERMELERİ GEREKEN TAVSİYELER
selcukkara@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/selcuk_kara_

KOBİ tanımı bir işletmenin çalışan sayısı, satış miktarı, hizmet verdiği
sektör, üretimdeki potansiyeli ve sermaye miktarı gibi birçok ölçüt
ile değerlendirilir. Ancak genel ölçütleri, çalışan sayısı ile firmanın cirosu belirler. KOBİ’lerin faaliyet alanı, hem üretim sektörünü hem
de hizmet sektörünü kapsamaktadır.

Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı

Bir işletmeye KOBİ diyebilmemiz için 250 kişinin altına
personeli olmalı ve yıllık 40 milyon TL’nin altında cirosu olması
gerekmektedir.
Ayrıca KOBİ’ler: Mikro Ölçekli İşletmeler, Küçük Ölçekli
İşletmeler ve Orta Ölçekli
İşletmeler olarak 3 farklı grupta değerlendirilir. Bu 3 grupta
farklı çalışan sayısı ve yıllık net
hasılata göre belirlenmektedir.
KOBİ kavramı birkaç cümlede
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açıklansa da ülke ekonomisinde çok büyük yer kaplayan
önemli bir değerdir. TUİK 2014
yılı verilerine göre küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler (KOBİ),
sanayi ve hizmet sektöründeki istihdamın %75’ini, cironun
%63’ünü, maaş ve ücretlerin
%55’ini oluşturmuştur.
Bu verilere bakıldığında
KOBİ’lerin ülke ekonomisine ne
oranda katkı sağladığı daha net
belli olmaktadır.

Devlet teşvikleri ile KOBİ sektörü günden güne büyümekte ve zamanın şartlarına
daha fazla uyum sağlamaktadır. Bundan
birkaç yıl öncesine kadar KOBİ’ler tarafında
çok fazla ilgi görmeyen internet ve hosting
sektörü; rekabetin artması, gelişen teknolojinin de etkisiyle değişen kitlesel satın alma
davranışları ile daha artık fazla ilgi görmektedir. Ürün ya da hizmet üreten KOBİ’ler, rakipleriyle daha güçlü rekabet edebilmek ve
daha fazla satış yapabilmek için web siteleri
kurmakta ve dijital pazarlama kanalları ile
reklam çalışmaları yapmaktadırlar.
Bir işletme için, üretilen ürün, verilen hizmet ve faaliyet gösterilen lokasyon ne kadar
önemli ise bir web sitesi açmak ve web
sitesinin barınacağı hosting firması seçmek
de o kadar önemlidir. Bu noktada KOBİ’lerin
internet sitesi tasarımı, hosting ve hosting
firması seçimi konusunda dikkat etmesi gereken bazı noktalara değineceğim.
Hosting Seçimi Nasıl Yapılmalı?
Kaliteli bir web sitesine sahip olmanın bir
başka etkeni de kaliteli bir hosting’e sahip
olmaktır. Web sitenizin özelliklerine uygun
bir hosting seçimi yaparak, daha verimli bir
web sitesine sahip olursunuz.
Hosting seçimi yaparken, web sitesinin
yazılımı, içeriklerin oluşturacağı boyutun
büyüklüğü, sitenin alacağı trafiğe dikkat
edilmelidir. Eğer geniş kapsamlı, kurumsal bir web sitesi kurmak istiyorsanız hem
kapladığı alan hem de siteye gelen ziyaretçi
sayısı fazla olacağından dolayı limitsiz hosting paketleri tercih edilmelidir.
Sitenizin özelliklerine göre en uygun hosting paketini seçmek, sitenizin daha stabil
çalışmasına ve web sitenize gelen ziyaretçilerin, sitenizi daha rahat ziyaret etmelerini
sağlayacaktır.
KOBİ’ler Hosting Firması Seçerken
Nelere Dikkat Etmeli?
Hosting paketinin özellikleri kadar, hizmet alacağınız hosting firmasının da vermiş

olduğu hizmet kalitesi çok önemlidir. Özellikle
KOBİ’ler gün içerisinde, işlerin yoğunluğundan siteleri ile ilgilenemeyebilirler. Bu nedenle
hosting hizmeti alınacak firmanın, kesintisiz
hizmet sunması çok önemlidir. Birkaç başlık
altında KOBİ’lerin hosting firması seçerken
nelere dikkat etmesi gerekir inceleyelim.
1- Hosting Firmanız Kurumsal Olmalı
Seçeceğiniz hosting firmasının kurumsal
olmasına özen gösterin. Sonuçta oluşturacağınız web sitesi, firmanızı ve markanızı
temsil edecek. İleride olası herhangi bir
problemde karşınızda hakkınızı aramak için
muhatap bulabileceğiniz birileri olmalı.
Hosting firması seçiminde kurumsal firmaları seçerek, emek verdiğiniz web projelerinizin geleceğini emin ellere bırakmalısınız.
Peki, bir firmanın kurumsal olduğunu nasıl
anlayabiliriz.
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Firma Adı ve Şirket Ünvanı
Bir firmaya “kurumsal” diyebilmek için tek
bir özelliği, yeterli ve kesin bir bilgi vermeyecektir. Bir firmanın pek çok özelliğine
bakarak, kurumsallığı ile ilgili sadece fikir
yürütebiliriz. Bu özelliklerden biri de firmanın
adı ve şirket ünvanıdır. Bir firmaya kurumsal diyebilmek için şahıs şirketi olmasından
ziyade limited ya da anonim şirket olması
gereklidir. Tabi bu demek değildir ki her limited şirket kurumsaldır.
Çalışan Sayısı ve Hizmet Kalitesi
Firmaların kurumsallığı ile ilgili fikir edinebileceğimiz bir diğer kıstas da çalışan sayısı
ve hizmet kalitesidir. İlgili firmanın kurumsallığı ile ilgili karar aşamasında iken çalışan
sayısına ve vermiş olduğu ürün ve hizmet
kalitesine bakmak gerekir. Daha önce çalışmadığınız bir firmanın ürün ve hizmet kalitesi hakkında fikir sahibi olamayacağınız için
bu konu hakkında internette araştırmalar
yapabilir, daha önce hizmet alan kişilerin
yorumlarını okuyabilirsiniz.
Firmanın Web Sitesindeki Bilgiler
Bir firmanın kurumsallığı ile ilgili fikir edinebilmemiz için web sitesinde bulunan bilgiler de bize önemli bir ipucu verebilir. Web
sitesi içerisindeki adres ve iletişim bilgilerine
bakarak, ilgili firmanın kurumsallığı ile ilgili
fikir sahibi olabiliriz.
Kurumsal firmaların iletişim kısımlarında,
firma adı ve ünvanı net olarak yazar, telefon
bilgilerinde cep telefonu numarası yazmaz,
mail adresi web sitesinin alan adı altında
açılmış olur, adres bilgileri ne olarak yer alır.
Bazı kurumsal firmalarda, Banka hesap no,
vergi no ve ticaret sicil no gibi bilgiler de
bulunabilir.
Her Konuda İlgili Departmanlarının
Bulunması
Bir firmanın kurumsallığını gösteren diğer
bir etkende, farklı departmanlardan oluşuyor
olmasıdır. Eğer firmayı arayıp, herhangi bir
konuda bilgi almak istediğinizde sizi farklı
departmanlara yönlendiriyorlarsa, bu da
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kurumsallığa bir işarettir.
7/24 Destek Ekibi Olmalı
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi KOBİ’ler
ülke ekonomisinde çok önemli bir değere
sahiptir. Üretim, personel bilgisi, tahsilatlar
ve yıllık bütçenin durumu gibi yönetim mekanizmasını meşgul eden onlarca konu varken
bir de bu yoğunluğun üstüne, acaba web
sitesinde sıkıntı var mı, varsa nasıl halledilir?
diye düşünmemek için hosting alacağınız firmanın, 7 gün 24 saat destek hizmeti vermesi
çok önemlidir.
Web sitesi alanında sizlere yardımcı olacak birileri mutlaka çevrenizde denk gelir.
Ancak, nasıl ki işletmenizi, amatör ellere
teslim etmek istemezsiniz, web sitenizi de işin
profesyonellerine teslim etmeye özen gösterin.

Farklı Destek Kanallarından Hizmet
Veriyor Olmalı
Hosting yönetimi konusunda desteğe ne
zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz ya
da destek almak istediğinizde içinde bulunduğunuz durum sunulan destek kanalı için
uygun olmayabilir. Bu nedenle bir hosting
firmasının birçok farklı kanaldan destek
hizmeti sunuyor olması özellikle KOBİ’ler
için çok önemlidir. Hosting hizmetiniz ile ilgili
destek almak istediğinizde, dışarıda olabilirsiniz, trafikte olabilirsiniz ya da çok sesli
bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Ayrıca,
internete erişim sağlayamadığınız zamanlarda telefondan ya da telefonla konuşacak
vaktiniz olmadığında mail ya da canlı destek
yolu ile hosting firmanıza ulaşabilmeniz çok
önemlidir.
Kullanımı Kolay Ürün ve Hizmetler
Sunmalı
Hosting satın almak ve web sitesi oluşturmak, artık günümüz teknolojisi ile hemen
herkesin yapabileceği kadar basit düzeye
indirgenmiş durumda. Hiçbir yazılım desteği

almadan, biraz araştırma ile WordPress ve
Joomla gibi hazır web sitesi kurumları yapabilir ve işletmeniz için bir web sitesi oluşturabilirsiniz.
Öncelikle, seçeceğiniz hosting firması, bu
tür hazır web sitesi kurulumları konusunda
kolay kurulum imkanı vermeli. Hiçbir sistemsel ve yazılımsal ayarla uğraşmadan, tek tuş
ile web sitesi kurulum imkanı veren hosting
firmalarını seçmenizi öneririz.
Kolay kurulum ile oluşturduğunuz web
sitesini, basit eklentiler ile istediğiniz gibi şekillendirebilir, içeriklerini oluşturabilir ve ekstra
özellikler ekleyebilirsiniz.
Kurumsal blog, sosyal medya hesapları
ve videolar ile en kolay şekilde, bir web sitesi
kurmak için size her türlü kolaylığı sağlayan
ve kurulum öncesinde ve sonrasında konu ile
ilgili detaylı bilgiler veren bir firma seçmeniz,
web sitesi kurulum maliyetlerinizi düşürüp, işinizi kolaylaştıracağı gibi zamandan da tasarruf etmenizi sağlayacaktır.
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TİCARETİN DEĞİŞEN TRENDLERİ İLE BÜYÜMEK
DEĞİŞİMİ ÖLÇÜMLEMEK VE UYUM SAĞLAYABİLMEK
kaangulten@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/kaangulten

Teknoloji ve tüketici alışkanlıkları her geçen gün değişiyor. Bu
değişimi ölçümlememek ve buna uyum sağlamamak birçok köklü
şirketin maalesef küçülmesindeki en önemli sebeplerden birini
oluşturuyor.

Kaan GÜLTEN
Founder SeoHocası
& Webtures

E-ticaret gelişiyor ancak
birçok yeni girişim ve dev
yatırımlar köşeleri kapmış
durumda. Peki, ne yapılabilir? Öncelikle klasik ticaretten
e-ticarete geçmek en önemli
somut adımlardan biri. Kesinlikle bu noktada değişime ayak
uydurmak gerekiyor. Özellikle
yerelde veya ulusalda bir markaysanız, markanızı dijitale
taşımak, çıtayı belli bir seviyede tutarak e-ticarete adım
atmak demektir. Bugün birçok
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giyim markası e-ticarete girdiği
3-4 ay içerisinde hızla büyüyor.
Ve e-ticaret sitesi markanın en
büyük şubesi konumuna geliyor.
Çünkü sadece bir caddedeki
insanlara değil, tüm Türkiye'ye
hatta tüm dünyaya 7/24 hizmet
veriyor. Üstelik doğrudan ürünlerle ilgili kişilere hizmet veriliyor.
Bu sebeple şunu çok iyi biliyoruz
ki, arama motorlarında üst sıralarda çıkmak, en işlek caddede
dükkânınızın olmasından çok
daha faydalıdır.

E-ticarete adım atan markanın birkaç
ayda e-ticaret sitesi, en çok ciro yapan 1’inci
şubesi konumuna yükseliyor. Ayrıca gelişmeler de gösteriyor ki, ilerleyen zamanlarda
en çok ciro yapan 5 mağazasının toplamından daha fazla bir kapasiteye ulaşabilecek
e-ticaret siteleri... Yapılan araştırmalara
göre 2016 yılında online alışveriş yüzde 45
oranında artmış durumda.
İnsanlar artık mağazalardan ziyade
alışverişlerini kolay ve daha hızlı gerçekleştirebildikleri için online mağazalarda yapıyor.
Hatta mağazadan alışveriş yapacakları zaman da öncesinde internette gezip ilgili ürün
hakkında bilgi topluyorlar.
Buradan da anlaşılıyor ki, tüketiciler ister
e-ticaret sitesinden ister mağazadan alışveriş yapsın öncelikli olarak internette bir araştırma sürecine giriyor. Bu kısımda da arama
motorlarındaki görünürlük ve sıralama ön
plana çıkıyor. Ürünlere yönelik aramalarda
ilk sayfalarda sıralanmak e-ticaret firmalarının cirolarının büyük kısmını karşılıyor.
Bu yüzden e-ticaret firmaları arasında büyük
bir SEO rekabeti de yaşanıyor.
Peki Gelecek E-Ticaret Mi?
Hayır. Bu noktada artık tüketim ve kullanım alışkanlıkları o kadar hızlı ki, bu da
değişim ve gelişimi hızlandıran en önemli
etken durumunda. Bu sebeple aslında mobil
ticaret en büyük boşluğa sahip olan pazar.
Çünkü rakamlar gösteriyor ki, artık web
siteleri, ziyaretçilerinin yüzde 75'ini mobilden sağlıyor. Bu oran önümüzdeki birkaç
yılda yüzde 95'lere ulaşacak ve bu durum
da bize; web tasarım kavramının ve web
yazılım kavramının biteceğini, mobil tasarım
ve mobil yazılım kavramlarının pazara hâkim olacağını gösteriyor.
Özellikle e-ticaret sitelerine verdiği reklam
hizmetleri ile dünyaca tanınan online reklam
şirketi Criteo’nun yaptığı bir araştırmaya
göre; mobil ile yapılan alışverişler yüzde
40’ın üzerinde. Bunun 2017 yılında yüzde

70’e kadar büyümesi bekleniyor. Araştırmalar da gösteriyor ki, klasik alışverişten
online alışverişe kayan büyük kitle şimdi de
masaüstünde mobile doğru kayıyor. Burada
da mobil SEO çalışmalarının önemi giderek
artmaya başlıyor. Kimse bu kadar büyük
bir tüketici kitlesini kaçırmak istemez değil
mi? Mobil sayfanızın ve uygulamalarınızın,
mümkün olduğunca kullanıcı yararına ve kullanılabilirliğine göre uygun olması gerekiyor.
Diğer türlü bu büyük müşteri potansiyelini ve
geliri tepmiş olursunuz.
Nasıl Hareket Etmeli?
Öncelikle klasik ticaretten kesinlikle ilk
adım olarak e-ticarete geçilmeli ve buradaki dinamiklere hâkim olunmaya başlanmalı.
Klasik ticarette çalıştırdığınız bir pazarlama uzmanı, günde ortalama 60-70 telefon
görüşmesi yapabilir veya günde 4-5 birebir
toplantı gerçekleştirebilir. Ancak aynı maliyetlerle gerçekleştireceğiniz bir dijital pazarlama
çalışması günde on binlerce kişiye ulaşmanızı sağlayacaktır.
Bu sebeple e-ticaret için gerekli dijital
pazarlama dinamiklerine hâkim olmadan
sonraki süreçlere hâkim olmak zordur. Ancak
teknoloji ve tüketim alışkanlıkları son derece hızlı gelişiyor. Bu nedenle bu gelişime de
olabildiğince hızlı ayak uydurmak gerekmekle
birlikte, geleceği öngörülen teknolojilere de
hazırlık yatırımları yapılması gerekiyor.
Aksi takdirde rakiplerin kat edeceği yola
sonradan ulaşmaya çalışmanız 8-10 kat
fazla bir maliyete katlanmanızı gerektirecektir. Amerika’da hizmet veren ünlü araştırma
şirketi Borrell Associates, şirketlerin dijital
pazarlama harcamalarına dair geniş bir araştırma gerçekleştirdi.
Borrell Associates’in yaptığı araştırmaya
göre; ABD’deki şirketler dijital pazarlama
hizmetleri için 2016 yılında toplam 613 milyar dolar harcama yapacak. Bu harcamanın
yaklaşık 70 milyar dolar kısmının ise SEO
çalışmalarına ayrılacağı belirtilmiş.
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Mobil Ticaret Vazgeçilmez
E-ticaret ile edinilen deneyim zaten
gösterecek ki, klasik bilgisayarlar üzerinden
gerçekleştirilen e-ticaret yerini mobil e-ticarete bırakacaktır. Bu konuda uzmanlarla
çalışarak daha hızlı yol almayı planlayanlar,
direkt mobil e-ticaret projelerini de hayata geçirebilirler. Hedef kitleyi doğru analiz
ederek yapılacak dijital pazarlamalar, size
yılların markalarını geçme avantajı sunacaktır. Üstelik çok kısa sürede. Çünkü ağır ve
hantal yapılar, maalesef gelişmelere sonradan ayak uydurma yönünde ilerleyebiliyor
ve büyük ölçüde geç kalıyor. Marka gücü
bir nebze o boşluğu kapatsa da her zaman
yenilikçi platformlar ilk tercih edilen uygulamalar oluyorlar. Burada da özellikle SEO
gibi etkili dijital pazarlama stratejilerini ön
plana çıkararak mobilden hem sitenize hem
de uygulamanıza gelebilecek trafiği artırabilir ve etkili şekilde reklam pazarlaması
yapabilirsiniz.
Genelde İki Çeşit Hedefleme Yapılabilir
Birincisi web tabanlı bir e-ticaret için dijital
pazarlama stratejileri... Bu noktada insanların marka sadakatinden daha büyük ölçüde yeni araştırma ve keşiflerle satın alma
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tercihlerini belirlediğini söyleyebiliriz. Bu da
arama motoru optimizasyonu (SEO), remarketing, sosyal medya pazarlaması gibi önemli
dijital pazarlama stratejileriyle kapsamlı bir
şekilde yürütülebiliyor. İkincisi mobil uygulama tabanlı, marka sadakatine ve tüketim
alışkanlığına dayalı satın alma tercihleri...
Bu noktada insanlar günde yüzlerce web
sitesi ziyaret edebilirken, günde yüzlerce
farklı uygulama kullanmıyorlar. Dolayısıyla
faydalı bir kullanım yapısıyla oluşturulacak
uygulama, tüketim alışkanlığı sebebiyle fiyat
kriterini de ikinci planda bırakarak çok daha
hızlı satış yapmanızı sağlayabilecektir. Bu
sayede marka algısını da hızla artırabileceksiniz. Dolayısıyla burada devreye giren
pazarlama stratejisi, ürün odaklı değil marka
ve mobil uygulama odaklı oluyor. Dolayısıyla
web tabanlı pazarlama stratejilerinde ürün
odaklı pazarlamayı birinci planda tutarken,
mobil uygulama için uygulama ve marka
odaklı pazarlamayı birinci sıraya alıyoruz.
Bu sebeple marka için yaptığınız reklam
yatırımlarını mobil uygulamanız için yaptığınızda, beraberinde hem markanızı tanıtırken, hem de uygulama aracılığıyla sadık bir
müşteri kitlesi elde etmiş olacaksınız.

Gelecek Ne Getirecek
VR (Virtual Reality) yani sanal gerçeklik
olarak tanımlanan ve önümüzdeki yıllarda
85 milyar dolarlık bir sektör olacağı tahmin
edilen teknoloji, gün geçtikçe birçok sektöre
dahil ediliyor. İnsanların bir gözlük ile oluşturulan sanal dünyayı gerçek olarak algılayıp
yaşaması çok yenilikçi ve önü açık bir teknoloji. İlk etapta oyun sektörü için çalışmalara başlanmış olsa da askeri tatbikatlar için
de oldukça verimli bir şekilde kullanılabiliyor.
Eğitim ve tıp alanında da yaygınlaşmaya
başlayacak olan sanal gerçeklik teknolojisi
elbette ticareti de etkileyecek.
Emlak ilanlarını, bu gözlük sayesinde
gerçekçi bir şekilde gezebileceğiz. Her ne

kadar aynı şekilde mağaza ve marketler için
de sanal bir gezinti yapılabilir olsa da internetteki tüketim alışkanlıklarının her geçen gün
sürat kazanması bu yöndeki bir kullanımı çok
da gerektirmeyecektir. Ancak satın alınması
planlanan ürünün web sitesinde gerçek boyutunu bilememek gibi sorunları sanal gerçeklik
gözlüğüyle bir masada veya duvarımızda
asılı olarak görerek en gerçekçi şekliyle satın
almış gibi deneyimleyebileceğiz.
Elbette gelişen 3D yazıcı teknolojisinin de
evlere girdiğini ve ikisi arasında bir ilişki kurulacağını düşünecek olursak, 3 boyutlu olarak
kendiniz üzerinde yapacağınız bir tarama ile
almayı düşündüğünüz kıyafetlerin üzerinizde
nasıl durduğunu sanal gerçeklik gözlükleriyle
görmeye başlayabileceksiniz.
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İÇERİK VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
ALTIN KURALLAR VE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
emindogu@hostingdergi.com.tr

www.twitter.com/emindogu

İçerik ve sosyal medya pazarlamasının gücünden yararlanarak ciddi bir şekilde kitlenizi ve müşteri portföyünüzü genişletebilirsiniz.
Ama bu çalışmalara başlarken daha önceden bir deneyiminiz veya
fikriniz yoksa zorlanmanız da oldukça olası.

Emin DOĞU
Hosting Dergi
Genel Yayın Yönetmeni

Bu aşamada sosyal medya
pazarlamasının temellerini anlamak çok önemlidir. Bunlardan
en önemli bir kaçını paylaşarak, müşterilerinizi, markanızı
ve hizmetlerinizi en iyi şekilde
nasıl yönetebileceğinizden bahsedeceğiz.
1.Dinlemek
Sosyal medya ve içerik pazarlama çalışmalarında başarı
elde etmenin ilk kriteri, dinleme
ve az konuşma gerektirir. Hedef
kitlenizin nelere önem verdiğini, kendileri için nelerin önemli
olduğunu ve tercihlerini öğren-
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mek için tartışmalara katılın.
Ancak o zaman içerik oluşturmak kişilerin hayatlarına değer
katmak için yapacağınız çalışmalar konusunda bir fikir edinerek planlama yapabilirsiniz.
2.Odaklanmak
Klasik bir satıcı olmaktansa
uzmanlaşmak daha iyidir. Güçlü
bir marka ve marka imajı oluşturmak amacıyla çok odaklı bir
sosyal medya ve içerik pazarlama stratejisi oluşturarak, tüm
kitleye hitap edebilirsiniz.

3.Kalite
İçerik kalitesinin korunması ve belirli bir
standartta tutulması çok önemlidir. 10.000
paylaşım yerine 1.000 paylaşım yaparak, takipçileriniz ile konuşmak, karşılıklı etkileşim
kurmak çok daha iyi geri dönüşler almanızı
sağlar ve marka değerinize önemli katkılar
sağlar.
4.Sabır
Sosyal medya ve içerik pazarlamada
başarı, bir gecede gelmez! Arada bir hızlı
çıkışlar ve yükselişler olsa da uzun süreçte
aynı standarları yakalamak ve iyi sonuçlara
almak ciddi bir süreç gerektirir ve bu aşamada da sabırlı olmak gereklidir.
5.Farklı Kanalları Ortak Kullanmak
Kaliteli içerikler yayınlayarak, takipçi
kitlesi oluşturmak istiyorsanız sadece tek bir
platformda değil, Twitter, Facebook, LinkedIn, Blog siteleri vb. birçok platformu aynı
anda paralel kullanmak ve tüm bu kanallardan ortak iletişim kurmak gereklidir.
6.Etki
Bir marka, ürün veya hizmet ile ilgili sahip
olduğunuz kitleye klasik tanıtım içerikleri
göndermek yerine, onlara hitap eden, etkileşim sağlayabileceğiniz, kişiler ve kullanıcılar üzerinde etki yaratabilecek çalışmalar
gerçekleştirin ve iletişim şeklinizi bu yönde
geliştirin.
Eğer yararlı bir bilgi, ilginç bir kaynak vb,
faydalı içerikler paylaşırsanız, takipçileriniz
sizin gönderilerinize tepki veriyor, katılım
sağlıyor olacak, yapacakları paylaşımlar ile
yeni takipçiler kazanmanıza etki edeceklerdir.
7.Değer
Doğrudan ürün veya hizmet tanıtımı
yapmak, insanları dinlemeyi bırakmak,
markanıza, ürününüze veya size herhangi
bir gelişim ve katkı sağlamaz. Sürekli içerik
oluşturmaya, değer katacak, bilgi verecek
ve dolayısıyla insanların ilgisini çekecek
çalışmalar yapmaya özen gösterin.

8.Onay
Kişileri görmezden gelmeyin, size herhangi bir şekilde dönüş yapan, erişim sağlayan
birini görmezden gelmeniz yanlış bir etki yaratmanıza sebep olabilir. Size ulaşan herkesi
kabul etmeniz ve iletişim kurmanız, sosyal
medya pazarlamasında en önemli adımlardan biridir.
9.Erişilebilirlik
İçerik yayınladıktan sonra kaybolmayın!
Kitlenizle iletişim kurun, yayınladığınız içerikler ile ilgili yapılan konuşmaları dinleyin, gelen etkileşimlere yanıt verin. İnsanlar kararsız
olabilir ve kurulan bu etkileşimler ile kararsızlık noktaları giderilerek sonuca ulaşılması
konusunda önemli adımlar kat edilebilir.
10.Karşılıklılık
Sadece içerik yayınlayarak, insanların
bunu okuması, beğenmesi ve paylaşmasını
beklememelisiniz. Sosyal medyada harcadığınız zamanın bir kısmını, diğer kişi ve
kuruluşlar tarafından yayınlanan içerikler
hakkında konuşarak ve etkileşim kurarak
değerlendirmeniz, size ve markanıza fayda
sağlayacaktır.

71

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

-2-

-1-

72

-3-

CentOS

cPanel

Ping

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

isabanlı s
t
X
I
N
U
nya
cPanel,
n ve dü
a
ş
lı
a
ç
e
ın
temlerd oldukça yayg
e
bir
üzerind
anılan
ll
u
k
e
ild
ır.
bir şek neli yazılımıd
a
p
el‘
kontrol
rol Pan
t
n
o
‘C
adı,
ektedir.
cPanel
lm
e
g
n
e
e
ind
kelimes ulumu ile birlikt
kur
cPanel b Hosting Man
e
WHM (W li ana yönetim
im
nmekte
ager) is
le
k
ü
y
da
yazılımı

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

dir.

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

-5-

dio
Zend Stu

-6-

VMware

Nginx

HP’nin
dio. P
u
t
S
firması
Zend
d
n
e
isi Z
ir
geliştiric geliştirilen b
n
a
n
tarafınd ve PHP’yi e
yı
ür
editörd kilde kodlama
şe
averimli
. Otom
ir
t
iş
m
din
a
amaç e amlama ve hat
e
am
tik kod t i özellikleri il
gib
n
bulma
kullanıla
e
d
je
pro
rı
birlikte
ksiyonla
n
o
f
i,
r
nle
in
değişke ı hatırlatıp iş
ar
.
ve sınıfl ından kurtarır
ıklığ
karmaş

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

s
encinik
,
”
x
e
in
“eng
Nginx ( ffuz edilir); yük
ela
olarak t anlı çalışma ka
am
s
sek eş z sek performan
y ük
nımına
a
ll
biliyeti,
u
k
a
ız
k haf
ış
ve düşü ak tasarlanm
ılar
nı
odaklan nucusudur. Ay
su
bir web ers vekil sunu
at
e
zamand dengeleyici v
k
a
ü
cusu, y elleği olarak d
b
n
HTTP ö .
bilir
kullanıla

-4-

73

