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Değerli Müşterimiz
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Genel Müdür Mindfactory İnternet Ltd.
Ahmet Ataner ŞAPÇI

2021 geri sayıma başlarken tüm müşterilerimize iş 
ortaklarımıza ve ticaretin içinde olan herkese 2020’den 
uzak, daha umut dolu ve başarılarla dolu bir yıl olmasını 
temenni ederim. Her şeyden önce sağlık 
geldiğini en geç bu sene küresel olarak hepimiz 
mutlaka anlamışızdır. Sözde değil özündeki önemi 
2020’de hepimizin tek gerçek gündemi olup diğer her 
şeyin atlatılabileceğini, idare edilebileceğini görmüş 
olduk. 2020 birçok şirket için ölüm kalım savaşı 
olduğunu ve ne yazık ki bu süreçte ya çok yaralı ya 
da artık faaliyetlerini durduğunu biliyoruz. Bu süreç 
içinde ancak birçok şirket aynı zamanda yükselişe geçti 
veya zirve yaptığı da ortada. Genel olarak bahsi edilen 
“yeni dünya düzeni” ve e-hayat, e-ticaret, e-ihracat gibi 
konulara hazırlıklı olanlar veya hızlıca adapte olmak için 
harekete geçenler 2020 yılının kazananları oldu. Bugün 
için bile planlarını 2021’de İnternet ticareti üzerine 
kuranlar kazanan tarafta olacaklarını söyleyebiliriz. Geç 
kalınmış değil, ama gecikmeye de artık gerek yok!
Önümüzdeki sene bu seneden çok daha iyi olacağını 
ümit ediyoruz. Ticari anlamda geri dönüşü olmayan bir 
e-dünya dalgasına bindik ve artık çok hızlı yol alıyoruz. 
Dünya ile rekabet etmeye başlayıp, sadece bir tık ötede 
olan piyasalara rekabetçi olmak için kolları sıvalamalı ve 
şimdi harekete geçilmelidir. Sonuçta yeni yılda 
bekleyenler, kararsız kalanlar ve halen internet 
dünyasında ticarete yönelmeyenler kesinlikle kaybeden 
tarafta olacaklardır. 
Yeni yıla yol alırken hepinize sıhhat, sağlık ve mutluklar 
diler, internet ticaretiniz için tüm eksiklerinizi 
tamamlamak üzere yanınızda olmaya hazır olduğumuzu 
belirtmek isterim. 
Şimdiden mutlu huzurlu senelere

Ahmet Ataner Şapçı
Mindfactory Ltd. Genel Müdürü

Kullanıcıların kararlarını yönlendirmek ve güçlendirmek için 
sizleri aramızda tutmanın aksine; akıllı pazarlama stratejileri 
kullanarak sürekli yeni teknolojiler geliştirmek ve yıllar boyunca 
sürdürülebilir yeni nesiller elde etmek için çalışmalar 
yapmaktayız. 

Mindfactory adından da anlaşılacağı gibi, işletmelere çözümler 
sağlamak için son kullanıcıların zihinlerini sürekli analiz eden 
bir fabrika gibi çalışmaktadır. Bu çalışmalar, basitten karmaşık 
olana doğru; kullanıcıları çekmenin ve elde tutmanın yolları, 
yapay zeka alanındaki yeni akıllı sistemlerin geliştirilmesidir. IT 
sistemlerinin geliştirilmesi, talep üzerine doğrudan tarafımızca 
uygulanan ve kontrol edilen pazarlama stratejileri ile birleştirilir. 
Endüstri müşterimiz olsa da hizmetlerimizden yararlanan son 
kullanıcılar da bizim müşterilerimizdir. 

İnsani değerlerimizi koruyarak, hayatı kolaylaştırmanın yollarını 
açmak hedefiyle, gelecek için bir işaret koymaya devam etmek 
istemekteyiz.

Hakkımızda
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Mind Concierge

Mind Concierge Business Club
Mind Concierge hizmeti alan 
tüm iş sahipleri özel Mind
Concierge Business Club 
üyemiz sayılır. Bu B2B kulüpte 
karşılıklıtanışma ve birlikte iş 
yapma fırsatları sunuyoruz. 
Sürekli geliştirilen Mind 
Concierge Club içerikleri ve 
faydaları sizin de kaliteli ve 
çözüm odaklı fırsatlar 
sunacaktır. 

Denetleme
Mevcut tüm dijital dünya
hizmetlerinizi (sosyal medya
hesaplarınızı, web sitenizi,
uygulamanızı) test ediyor ve
kalitesi hakkında sizlere
bilgi paylaşıyoruz. Aynı şekilde
size sunulan teklifleri inceliyor
ve piyasa koşullarına uygun
olup olmadığını, fiyat ve teknik
yeterlilik hakkında fikrimizi
iletiyoruz.
• Alan Adı kalite ve değer 
raporu
• Sunucu çiftliği testi
• Sosyal Medya hesap
 denetlemesi
• Web site kalite raporu
• IT Teklif denetleme ve tavsiye 
raporu

Uygulama
Özel yazılım, sunucu, alan adı ve benzeri siparişlerinizi, yurtdışı bağlantılı 
anlaşmalarınız için uygulamaya geçirerek sizin için satın almayı 
gerçekleştirebiliyor,
çözüm ortağınız olarak hizmet sunabiliyoruz.
• Hizmet seçimi satın alma ve denetleme süreçleri
• Eğitim danışmanlığı
• Sosyal Medya Projelendirme danışmanlığı
• Satış Pazarlama stratejisi danışmanlığı
• Internet Reklam Planlama danışmanlığı
• Pazar Hedefleme danışmanlığı

Asistan
Tam teşekkülü bilgiye sahip 20 yıllık tecrübeli bir ekibin size istediğiniz an hizmet 
ettiğini ve istediğiniz konuda size bilgiyi ulaştırdığını düşünün. Mind Concierge 
Asistan hizmetimiz ile her an yanınızdayız ve çözümünüz oluyoruz.
• Teknik destek
• Kurulum desteği
• Tercümanlık desteği
• Bilgi alma araştırma desteği

Dijital 
Dünyanızın 
Asistanı
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Mind Team

Dijital Pazarlama

Start-up & Gelişim

Alan Adı Hizmeti

Web Geliştirme

E-Posta 
Pazarlama 

Tercüme

Kurumsal Kimlik

Basın PR

Şirket Kuruluşu

Sosyal Medya Danışmanlığı
Sosyal Medya Reklamları

Pazar Hedefleme
Satış Stratejisi

Influencer Pazarlama

Fikir Geliştirme
Hayal Cüzdanı

İş Planı
B2B İletişim

Kurumsal Web Sitesi
E-Ticaret Web Sitesi

Haber - Portal Web Sitesi

Logo Tasarımı
Kişisel Markalaşma

PR ve Medya Yayılımı
Marka Tescil İşlemleri

Uluslararası Basın PR 
Ulusal Basın PR

 Medya Satın Alma

Sizin için neler yapabileceğimize bakalım. İhtiyacınız olan bir şey var mı? Sadece bize sorun, biz sizin için özel bir 

plan tanımlayalım. Tüm müşterilerimiz ile özel olarak ilgilenmekteyiz. Projelendirme ve hareket etmeyi 

planlamak, mücadelemizin ilk adımı olacaktır.

Tüm Hizmetler



Tüm Hizmetlerimiz
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AHMET ATANER ŞAPÇI

EZGİ VELİHAN

AYLİN ARSLAN ŞAPÇI BANU

BERK SERKAN

ARDA

Ekibimizle
Tanışın!

Dinamik ve Deneyimli

Genel Müdür

Grafik Tasarım Uzmanı Web Arayüz Geliştiricisi

Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama Müdürü

Web Arayüz Geliştiricisi Yazılım Geliştirici

Sanat Yönetmeni

Daha Fazlası 
için Sitemizi 
Ziyaret Edin.



Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz
Factory
Mind

Takipçilerde ve 
beğenilerde artış.

Satışları
arttırma.

Doğru 
müşteri 
potansiyelini 
elde etme.

Sosyal iletişim 
sağlama.

Profil Kimliğini 
oluşturma.

Sürdürülebilirlik 
yaratmak.

Sosyal Medya Danışmanlığı

Günümüzde sosyal medyanın ne kadar önemli ve doğru kullanıldığında ne kadar güçlü olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz.
Markalar veya kişiler sosyal medya üzerinden hedef kitlesine ulaşım sağlayabilmektedir. Yani sosyal medya sayesinde marka 
ile hedef kitle doğrudan iletişim ve etkileşimde kalabilmektedir. Sosyal Medya araçlarını doğru bir şekilde kullanabilmek doğru 
stratejilerle mümkündür.

Sosyal Medya Danışmanlığı Kapsamında Çalışma Şeklimiz ve Hizmetlerimiz

Sizler için sosyal medya platformlarında bulunan adreslerinizi yönetiyoruz. Kurumsal kimlik kazandırıyoruz ve müşteri sayınızın 
arttırılması için çalışmalar yapıyoruz. Peki, Mindfactory’nin sizlere Sosyal Medya Danışmanlığında sunduğu hizmetler nelerdir 
beraber inceleyelim.
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Danışmanlığı
Sosyal Medya

Sosyal Medya 
Hesap Yönetimi

Hesapların düzenlenmesi 
ve profesyonel kurulum 

yapılması.

Hedef Kitle Tespiti
Organik hedef kitle tespiti ve 
takipçi kazandırmak.

Yazı İçeriği ve 
hashtag seçimi
Günlük yazı içeriği 
çalışması ve gündeme 
uygun hashtag seçimi.

Grafik 
Tasarımlar 
(min. 50 
görsel)
Günlük paylaşım 
için grafiklerin 
hazırlanması.

Sonuç Raporu
Aylık sonuçların rapor 
edilmesi.

Reklam Çalışması
Yeniden hedefleme 
çalışması için siteye 
eklenen piksel sayesinde 
bir kere ziyaret eden 
kullanıcıları ay boyunca 
takip etme.

Toplu Mail 
Gönderimi

Gönderim formu 
hazırlanması, 

oluşan listelere top-
lu mail gönderimi 

sağlanması, ulaşan 
ve açılan maillerin 

raporlanması.
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2021’de Bizi Bekleyenler
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E-Ticaret
2020 yılında birçok e-ticaret sitesi zirve yaptı. Bunlar arasında yemek sektörü başta olmak üzere marketplace siteleri 

satışlarını %40 arttırmaya başladı. Bulunduğumuz pandemi süreci bizi evimizden herşeyi organize etmeyi öğretip, e-ticaret 

sitelerine üye olmayı, güvenmeyi ve ”güvenli” alışveriş yapmayı öğretti. Bu Trend 2021 de daha kapsamlı ve çok daha ayrıntılı 

şekilde hayatımızda yer almaya devam edecek. Bilinen Marketplace siteleri dışında yine yakınlığı bilinen ve samimi olan 

e-esnaflar siteleri hayatımızda çoğalacak. Bugün bildiğimiz tüm klasik ticaret ve cadde mağazaları ufaktan internet dünyasına 

taşınacaktır. Geç kalınmadan harekete geçilmeli ve aramalarda geriye düşmemeli esnaflarımız.  

E-İhracat

Dövizin girişin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ve 

özellikle ihracatın bu konuda ne büyük bir rol oynadığını 

hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu hızlandırmak ve dünyaya 

açılmak için e-ihracat 2021’de en önemli 

gündemlerimizden biri olacak. E-ihracat sadece bilinen 

Amazon, Etsy, AliExpress gibi sitelerden değil, aynı 

zamanda ülkemizin değerli siteleri olan Trendyol, 

GittiGidiyor, Hepsiburada ve benzer Pazaryeri siteleri 

yurtdışına açılımını devam edecek. Buna ek olarak 

birçok kuruluş kendi sitesi üzerinden yurtdışı 

piyasalarına ulaşmak için harekete geçecektir. 

Mahalenizden çıkıp dünyaya satış yapabilecek konuma 

gelmek ve bunun sayesinde ülke ekonomisine büyük 

fayda sağlayabileceksiniz. 



2021’de Bizi Bekleyenler
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E-Para

7/24 EFT işlemi yapabilmek başta olmak üzere hafta sonu da artık tüm EFT işlemlerinizi yapabileceğiniz bir yıl var önümüzde. 

IBAN’dan bağımsızlığa yol alırken daha da önemlisi Crypto Paralarına artık güven sağlamlaştı ve Bitcoin, Ethereum gibi birimler 

ile sadece yatırım değil aynı zamanda kolayca ödeme yapabilme zamanı geldi. 2021 sıkça duyacağınız Crypto Para piyasası ve 

buna bağlı yatırım ve alışveriş imkanları ile karşı karşıya kalacaksınız. 

E-Şehir

Evlerde olduğu gibi şehirlerin de 2021 itibariye akıllı şehirlere dönüşmesini bekliyoruz. 

İnsanları 2020’de HES kodu ile takip edebilmek, hastalık durumlarına göre izole edebilme 

ve toplumu bu şekilde ”olası bulaştırıcılardan” ayrıştırmak gibi bir takım öncü çalışmalar 

başladı. Bunlara birçok faydalı ve toplumu koruyan, toplumun hayatını kolaylaştıracak 

projelerin gelişeceğine inancımız tam. 

E-Araba

Bir sürü bilim kurgu filminde gördüğümüz ve sürücüsüz hareket eden arabalar artık 

hayatımızın bir gerçeği. Bunları gelişeceğine ve E-Şehir sistemlerine entegre şekilde 

”sürücüsüz sürüş” zamanı geleceğini düşünüyoruz. En azından bunun başlangıcı 

olabileceği ve 2021 itibariye bölgesel olarak test edileceğini düşünebiliriz. 

E-Eğitim

2020 de olduğu gibi 2021 de online eğitim hayatımızın önemli bir parçası olacak. Online 

eğitim yeni başlamış bir teknoloji olmayıp yıllardır hayatımızdayken artık her haneye her 

eve girmiş durumda. Öğrenciler ve vesileyle gelecek nesil bilgiyi ”online” almayı ve 

online aktarmayı öğreniyor. Mesafeler kısaldıkça imkanlar da artıyor. Artık fiziksel bir 

yerde olma mecburiyeti ortadan kalkıp zihinsel becerileriniz gün geçtikçe artıyor. 

Evinizden tüm eğitimleri alabilirken sınavları da e-eğitim sayesinde artık uzaktan 

katılabileceksiniz. 2021 yılında birçok girişim bu konuda ortaya çıkacağını, hatta bu 

trend’de bizim de parmak izimizin olacağını söyleyebiliriz. 

E-Sağlık

Sağlığımızın önemini 2020’de 

küresel şekilde hepimiz çok 

iyi anladık. Artık sadece hasta 

olunca değil, hasta olmamak için 

önceden önlem alınması 

gerektiğini çok iyi biliyoruz. 

Bu bilinç ile e-sağlığa hizmet 

edebilecek bir çok akıllı cihazın 

kullanımı artacaktır. Akıllı saatler 

ve farklı akıllı uygulamaları 

göreceğiz. Devlet tarafında 

da gelişmeler kayıt edileceği 

ve e-nabız olduğu gibi daha 

kapsamlı hizmetler sunulacağını 

düşünüyoruz. 

E-Evler

Akıllı evler günümüze girmeye 

başladı. Ancak bunlar gün 

geçtikçe tüm hanelere girmeye 

başlayacak. Evinizin kontrolü, siz 

evde olmasanız da, elinizde olup 

akıllı uygulamalar 

sayesinde hayatımızı 

kolaylaştıracak. Buzdolabınız 

size uyarı ile ”sütünüz bitti” veya 

”sütünüzün son tüketim tarihi 

geçti” diye haber edebilecek. 

Geleceğe dönüş filmlerinde 

gördüğümüz birçok bilim kurgu 

hikayesi artık gerçek oluyor ve 

geniş çapta kullanılmaya 

başlanmak üzere. 



Hizmetlerimiz

Web
Tasarım

Sektörünüzde kurumsal kimliğinizi koruyarak, markanızı üst 
seviyelere ulaştırmak için ele alacağınız ve önem 
vereceğiniz ilk konu internet adresinizin web tasarımı 
olacaktır. Günümüzde web site kullanıcılarının %81’i mobil 
cihazlar üzerinden kullanım sağlamaktadır. Bu nedenle web 
sitenizin “duyarlı” (mobil uyumlu ) olması gerekmektedir. 
Buna ek olarak sitenizin üyelerinin, siteniz üzerinden işlem 
yapabilmeleri, kendilerini tanıtabilmeleri ve sosyal 
medyadan paylaşabilmeleri de önemli hususlar arasındadır.

Web Tasarım Hizmeti Kapsamında Çalışma 
Şeklimiz ve Hizmetlerimiz

Web sitenizi; sizin için, sizin istekleriniz ve sektörel 
yapınız doğrultusunda tasarlıyoruz. Sizin için 
tasarladığımız web sitesini markanıza özel olarak 
hazırlıyor, sizlerin arzu ve istekleri doğrultusunda en ince 
ayrıntısına kadar takip ve analiz çalışmaları 
gerçekleştirerek hizmetinize sunuyoruz.

Alan Adı Hosting 
(E-posta Servisi);

Duyarlı Tasarım 
(mobil uyumluluk);

Özel Yönetim
Paneli;

Arama Motoru 
(Google) ve Sosyal 
Medya Optimizasyonu;

Alan adınız (domain) ve 
barındırma hizmeti (hosting) 
tarafımızca açılarak 
yönetilecektir. E-posta ve sayfa 
trafiğiniz sınırsızdır. Bunlara ek 
olarak toplu e-posta gönderimi 
gerçekleştirmekteyiz.

Web sitenizi tasarlarken 
duyarlı (mobil uyumlu) olarak 
tasarlıyoruz.

Yönetim paneli ile tüm 
içeriğinizi rahatlıkla kontrol 
edebilir ve yönetebilirsiniz.

Web sitenizin içeriği, sosyal 
medya ve arama motoru 
(Google) için optimize edilmiş 
olarak düzenlenecek ve 
yayınlanacaktır.  
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WEB 
HİZMETLERİMİZ



Web Tasarım Aşamaları

Back-office 
sistemi;

Grafik Tasarım;

Blog-System;

Tasarım;

Editoryel içerik;

Yeniden
Pazarlama;

Projelendirme 
Çalışması;

Danışmanlık;

Web Geliştirme

Arama motor optimizasyon-
ları yapıyoruz. Sizin için içerik 
oluşturuyoruz, üye listeleri ve 
istatiksel veri analiz çalışmaları 
yapıyoruz. Bunlara ek olarak 
online shop sistemli web sitesi 
için, sipariş takip listeleri 
oluşturmaktayız.

Gerekli tüm tasarım çalışmalarını 
ve LOGO çalışmalarını (site ve 
sosyal medya) yapıyoruz.

Fotograf yüklenebilir, menü
güncelleme işlemlerinin 
yapılabildiği panel kurulumu 
sağlıyoruz ve bu alanın sosyal 
medyada paylaşılabilir olması için 
sosyal medya butonları 
yerleştiriyoruz.

Mobil uyumlu, üyelik sistemli, 
yorum ve paylaşım sistemli, 
bütün optimizasyonları 
tamamlanmış, kullanımı kolay ve 
sade bir site tasarlıyoruz. Online 
shop sitesi için; bunlara ek olarak 
online ödemeli shop sistemi 
kurulumlu web site çalışması 
yapmaktayız.

Haber ve sosyal medya
paylaşımlarınız için içerik 
oluşturma çalışmaları yapıyoruz.

Web sitenizi ziyaret edenlere 
yeniden ulaşabilmeniz için 
Google ve Facebook entegrasyon-
larını gerçekleştiriyoruz. Bununla 
birlikte yeniden hedefleme ve 
yeniden pazarlama sağlıyoruz.

Sizin istekleriniz ve sektörel 
yapınız doğrultusunda 
projelendirme yapıyoruz.

İnternet pazarlama çalışmalarınız 
için çok yönlü danışmanlık 
hizmeti sunmaktayız.

Web geliştirme , İnternet ( World Wide 
Web ) veya intranet (özel ağ) için bir 
web sitesi geliştirmeye 
yönelik çalışmadır. Web geliştirme 
basit bir tek gelişmekte arasında
olabilir statik sayfa arasında düz 
metin karmaşık web 
tabanlı için internet uygulamaları 
(web uygulamaları), elektronik 
işletmeler ve sosyal ağ hizmetleri.

Web geliştirme, intranet veya 
internet üzerinden barındırma 
(hosting) hizmeti için web sitelerini 
geliştirme ile ilgili görevleri genel 
olarak ifade eder. Web geliştirme 
süreci; web tasarımı, web içeriği 
geliştirme, istemci tarafı / sunucu 
tarafı komut dosyası oluşturma ve ağ 
güvenliği yapılandırmasını içerir.
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Zeytin
Ağacı
Dükkan

Referanslarımız
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Her işletmenin bir başlangıç hikayesi vardır ve şimdi sıra sizin 
hikayenizi anlatmakta. İnsanlar hangi fırsatı gördüğünüzü ya da 
tutkunuzun yeni bir şeyin yaratılmasına nasıl yol açtığını 
bilmek ister.

Balat’ın Tarihçesi
Balat’ın tarihi Bizanslılara kadar dayanıyor. ... Balat`a gelen Musevi 
aileler 100 civarındadır. Bu aileler Kastorio Sinagogu`nu inşa 
edip çevresine yerleşmişlerdir. 1493 yılında İspanya`dan gelen 
Yahudiler Balat`a yerleşmiş ve uzun bir süre Balat`ta yaşamıştır. 
1497 yılında ise Portekiz ve İtalya`da Museviler gelmiştir.

Mahzen
Petro Kapısı’nın yanında bulunan mahalle, Bizans döneminde 
“Fanari” adını taşımaktaydı. Şimdiki Fener iskelesinin olduğu 
yerde, o zamanlarda bir deniz feneri bulunmaktaydı. Bu fenerin, 
İstanbul’da meydana gelen büyük depremler ve kuşatmalar 
sonucunda yok olduğu tahmin edilmektedir.

www.zeytinagacidukkan.com



ALFA PROJE AŞ
RÖPORTAJ
1) Alfa Proje’yi ve bulunduğunuz sektörü kısaca tanıtır mısınız?

ALFA PROJE DIŞ TİCARET A.Ş. Endüstriyel soğutma sektöründe faaliyet göstermektedir. Sektörümüz tüm gıda saklanması 
ve muhafaza edilmesi için saklama dolapları ve sektör deyimi ile soğuk odalar yapma işidir.
Endüstriyel soğutmada gıda saklamaya (Kırmızı Et-Beyaz et-Balık-Yaş Sebze ve Meyveler-Süt ve süt ürünleri-
Dondurulmuş Gıda-Organik Ürünler-Unlu Mamuller) sektörümüzün ana başlıklarını oluşturmaktadır. Sektörümüz 
içersinde yer alan firmalarda mutlaka soğutma kullanılmaktadır.

2) Şirketinizin büyümesi için yeni ürünleriniz ya da planlarınız hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

ALFA PROJE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 yılında faaliyete başlamış kuruluşun 1. Yılında ilk büyüme hamlesini gerçekleştirmiştir. 
MCM Mekanik firması ile güçlerini birleştirerek ALFA MECHANIC GROUP’u faaliyete geçirmiştir. Soğutma sektörü amiral 
gemimiz olacak şekilde, ilk 5 yıl içerisinde planlı, stratejik büyüme planlamaktayız.

3) Alfa Proje’nin yurtdışı planları nelerdir? Öncelikli olarak hangi ülkeler ile çalışmayı hedefliyorsunuz?

ALFA PROJE DIŞ TİCARET A.Ş. olarak Türkiye dışında da faaliyetlerimiz devam edecektir. Yurt dışı firmamızın gelişmesi ve 
büyümesine çok önem veriyoruz. Ağırlıklı pazarlama çalışmalarımız bu yönde organize edilmektedir. Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan gibi ülkelerin dışında özellikle Batı Afrika olmak üzere tüm Afrika, 
Irak, İran, Katar ve Arap yarımadası bölgelerinde iş ortaklıklarımız bulunmaktadır. Bu yönde pazarlama 
çalışmalarımıza hız vermeyi planlıyoruz.

4) Covid-19 sizi ve sektörünüzü nasıl etkiledi? Pandemi, firmanızın gelecek planlarını değiştirdi mi?

Covid-19 bizim açımızdan saklama ve muhafaza etmek dışında, depolama şartlarını daha açığa çıkarmış, soğutma 
sektörünün büyümesine öncülük etmiştir. Gelecek planlarımızı değiştirmemiş, firmamızın ve sektörümüzün önemini 
açığa çıkarmıştır.

5) Alfa Proje, 2020 sonrası ivme kazanan dijital dönüşüme ayak uydurmak için nasıl bir yol izliyor? Dijitallesmenin 
rekabet gücünüzü arttırdığını düşünüyor musunuz?

Daha ilk yılımızdan planlarımıza kattığımız ve daima en iyisini aradığımız dijital dönüşüme inanmış bir firma olarak, 
şirketimizin varlığını sosyal medya mecralarında da sürdürmekteyiz. Bu yönde çalışmalarımızı kalitesine ve 
profesyonelliğine güvendiğimiz MİND GROUP ile yürütmekteyiz.

6) Firmanın odaklandığı güncel hedefler nelerdir ve ekibiniz bu hedeflere ulaşmayı desteklemek için nasıl 
çalışıyor?

ALFA PROJE DIŞ TİCARET A.Ş. Kurulduğu ilk günden beri haftalık-aylık ve yıllık hedefleri ile daima kendini güncelleyen 
firmadır. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ferdi GÖMÜÇ planlamayı 5 yıllık stratejik hedefler içerisinde oluşturmuştur. 
Bu hedefleri; büyümede oluşum sağlayan pazarlar, uzun dönemli marka veya ürün konumlandırılması, ürün kalitesi, 
Pazar payı, ürün fiyat ve tanıtım, spesifik pazarlama, satış, arge ve üretim olarak sıralamak mümkündür.

- Röportaj için Alfa Proje Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ferdi Gömüç beye teşekkür ederiz.

Referanslarımız
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www.alfaproje.net
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Remote Detailing

 Bu hemen hemen herkesin bildiği 

güçlü ve temel bir bilgidir.

Klasik yüz yüze satış yöntemlerinin 

yanında devam görüşmeleri ve/veya 

alternatif iletişim kanalları olarak 

Ekran Üzerinden Satış yöntemi 

kullanan markaların önemli bir 

kısmında satıcıların saha rut 

maliyetleri, zaman maliyetleri önemli 

derecede iyileştiği bilinmektedir. 

Müşterilerinin bir toplantı için 

ayıracağı zamanı, o toplantının 

gerçekleşmesi için ulaşım zamanını, 

çay, kahve vb. gibi bir dizi fiziksel ve 

görünmeyen maliyetlerin 

azalmasını da sağlamaktadır. 

Bugünün teknolojisi ile bir CRM 

(Customer Relationship Management 

- Müşteri İlişkileri Yönetimi) yapısı sıkı 

bir şekilde bilgilendirme sistemleri ile 

birleştirilebilir ve müşteri etkileşimi 

tüm temas noktalarında toplanan 

bilgilerle detaylandırılabilir.

Remote 

Detailing 

- Ekran 

Üzerinden 

Satış

Remote Detailing

Küresel bir ev hapsi durumunda tüm dünya, temel ihtiyaçlar dışında birçok sektör 

F2F (Face to Face) satış konusunda zorluk yaşamaya başladı. Dünyanın en büyük 

ilaç markalarına yakın zamanda eğitimlerini verdiğim için ödül programlarına aday 

gösterilen sonuç odaklı ’’Ekran Üzerinden Satış’’ Remote Detailing konusunu sizler 

için kaleme aldım. Bu makalem evden çalışma döneminde işinize çok yarayacak.

Ekran üzerinden satış, remote detailing (Uzaktan Detaylandırma) geleceğin önemli 

stratejilerinden biri, bunun neden olduğunu gelin birlikte inceleyelim.

Yüz yüze (Face to Face - F2F) satış bilindiği gibi fiziksel ortamda bir araya gelme, 

karşı taraf ile duygusal bağ kurma, ilişki geliştirme, detaylandırma gibi bir dizi alanı 

kapsamaktadır. İnsanlar satış sürecinde neleri değil, nedenleri satın alır. ’’Neden 

senden satın almalıyım?’’ sorusuna aldığı cevap onun satın alma dürtüsünü 

tetikleyen en önemli cevabıdır.

Çoğu satış yaklaşımı yüz yüze satış üzerine kurgulanmış ve bu noktada stratejiler 

üzerine kurulmuştur.

Yeni nesil yaklaşımlarda ise ’’Ekran Üzerinden Satış’’, uzaktan detaylandırma 

(remote detailing) yükselen bir popüleriteye ve verimli sonuçlar doğmasını 

sağlamıştır. ’’İnsanlar duygusal bağ kurdukları kişilerle ilişki kurmak isterler, 

müşterilerimizin genelde %25’i ile duygusal bağ kurarız ve bu bağı kurduğumuz 

müşterilerimiz bizden daha fazla satın alırlar.’’
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Remote Detailing

Remote Detailing (Uzaktan Detaylandırma) Nasıl Yapılmalı?

• Müşteriniz ya da bir ilaç firması iseniz Hekim ile görüşmelerinizin saat ve detayını öncesinden netleştirin.

• Davet göndermek için her zaman aktif kullandığı doğru e-mail adresini kullanın.

• Remote Detailing (Uzaktan Bilgilendirme) sunumunuz için öncesinde hazırlık yapın.

• Mümkünse görüşmelerinizi 5 dakikadan daha uzun bir sürede tutmayın.

• Hangi sunumu, ne zaman anlatacağınızı, sunumun tam olarak neresinde ne söyleyeceğinizi ne zaman soru soracağınızı  

 önceden kurgulayın

• Zamanı çok verimli kullanın, sadece sürenin verimli kullanılması değil, iletişiminizin giriş, gelişme ve sonuç kısımlarını da  

 zamansal olarak planlayın.

• Mutabık kaldınız zaman ve tarihte uzaktan bağlantı için hazır olun, süreyi asla atlamayın. Burada geç kalma lüksünüz yok!

• Görüme hakkında iç görüşler oluşturun ve bunu CRM sistemine aktarın.

• Görüşmede üzerinde anlaşmaya varılan eylemleri hızlıca hayata geçirmek için sonraki görüşmenizin randevusunu alın.

• Bir sonraki görüşmenizde neyi, nasıl yaptığınızı ve aksiyonlarınızı paylaşın.

• Gerekirse kısa süreli de olsa yüz yüze görüşmede süreci tamamlayın.

Ümit Ünker 

Eğitmen/ Yazar

Ümit Ünker’in Remote Detailing - Ekran Üzerinden Satış yazısının tamamı için resmi sitesini ziyaret edin. www.umitunker.com 
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Geleceğin Para Birimleri

gösterge var. Bu, bu noktada Bitcoin’in, birçok küçük 
yatırımcının tipik olarak alıştığından çok daha uzun 
vadeli bir yatırım ufku gerektirdiği ve aynı zamanda 
hem olumlu hem de olumsuz fiyat gelişiminde zihinsel 
olarak başa çıkamayacak bir oynaklığa sahip olduğu 
anlamına gelir.

Üç yıldan daha kısa bir yatırım ufku ile Bitcoin 
piyasasında hızlı kar elde etmeye çalışmak bir şans 
oyunu ve öyle olmaya devam ediyor. Geleceğe yönelik 
yatırım perspektifine sahip büyük yatırımcılar veya 
kurumsal yatırımcılar ise yüksek dalgalı varlıklarla 
ilgilenme konusunda çok daha deneyimlidir. 
Beklentiler doğrultusunda, birçok yüksek yatırımcı 
en son sinyalleri olumlu yorumladı ve geçen yıl bu 
yeni, çok likit varlık sınıfına giriş rotasını belirlemeye 
başladı. Özellikle, “Lightning” gibi yeni ödeme 
teknolojileri ve kripto varlıkları için depolama 
çözümlerinin sürekli iyileştirilmesi, Bitcoin’e yatırım 
yapmak için çok kazançlı bir görünüm 
sağlıyor - yatırımlar için zaman ideal.

Geleceğin Para Birimleri - Kripto Paralar için 4 önem-
li tez
Kripto para birimleri, yatırım dünyası için endişe 
konusu olmaya devam ediyor. Gelecekleri hakkındaki 
görüşler büyük ölçüde farklılaşıyor ve hatta bazıları 
yakında bir son olacağını tahmin ediyor. Conserve 
danışmanlık firmasının blockchain uzmanı Jörg 
Hermsdorf’a Bitcoin ve diğer Coinler önümüzdeki 
birkaç yıl içinde gerçekten nasıl gelişeceği hakkında 
dört tez ortaya koyuyor.

Tez 1 - Bitcoin’e yatırım yapma zamanı idealdir
Bitcoin’in fiyat gelişimi, 2010’dan beri sık sık 
değişikliklere konu oldu. Tüm zamanların en yüksek 
seviyesinden sonra, kısa bir süre sonra tekrar tüm 
zamanların en yüksek seviyesine ulaşılmadan önce 
fiyatlar önemli ölçüde düştü ve bunu yaklaşık yüzde 
90’lık bir fiyat düşüşü izledi. Bu uzmanlar için sürpriz 
değil çünkü Bitcoin, piyasada hakkında hala 
muazzam asimetrik bilgi bulunan üstel bir teknolojidir. 
Bunun fiyat gelişmelerine yansıdığına dair çok sayıda 

Geleceğin

Para Birimleri

 uzmanlar için sürpriz değil
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Geleceğin Para Birimleri

Meslekten olmayan terimlerle ifade etmek gerekirse, 
Lightning, her biri belki sadece birkaç yüz veya bin 
müşteriye sahip yüz binlerce küçük VISA, MasterCard ve 
American Express şirketinden oluşan bir ağ gibi çalışır. Bir 
aydınlatma düğümünün işletim maliyetleri ve bununla 
ilişkili zaman harcaması, otomasyon nedeniyle çok düşük 
olacaktır. Bununla birlikte, mevcut kredi kartı 
sistemlerinden en büyük farkı, gönderen ve alıcı 
arasındaki işlemlerin öncelikle sağlayıcıdan bağımsız 
olması ve ikinci olarak bir saniyeden daha düşük hızlarda 
sorunsuz olmasıdır. 

Aynı zamanda, veriler merkezi olmayan bir şekilde 
saklandığından, yalnızca gönderen ve alıcı ödemeyle 
ilgili bilgilere erişebilir - bu da gizlilik açısından büyük bir 
kazançtır.

Artık, kullanımı kolay, günlük kullanıma uygun ve 
toplumda kendini gösterme potansiyeline sahip 
uygulamalar geliştirmek için öncelikle bu teknolojiyi 
kullanma meselesi. Erken benimseyenler büyük olasılıkla 
özellikle çevrimiçi perakendeciler olacak ve daha sonra, 
örneğin kredi kartlarının veya PayPal’ın mevcut olmadığı 
veya yaygın olarak kullanılmadığı düşük maliyetli yeni 
pazarlar açmak için Lightning ödeme sistemini isteğe 
bağlı bir ödeme yöntemi olarak sunacaklar.

Tez 2 - Bitcoin öngörülebilir gelecekte gündelik hayata 
atılım yapacak

Son zamanlarda fiyatlardaki düşüş bunu göstermese de 
Bitcoin ağı özellikle ölçeklendirme ve hız anlamında 2018 
yılında gözle görülür şekilde gelişti. 

Bitcoin blok zincirine dayanan ve neredeyse ücretsiz 
ödeme kanalları üzerinden anında işlem yapılmasını 
sağlayan sözde Lightning Network şu anda faaliyette ve 
zaten kripto uzmanları tarafından gerçek ödemeler için 
kullanılıyor. 

Batı dünyasında Lightning, öncelikle mahremiyetine 
değer veren ve tüm satın alma ve işlem verilerini kredi 
kartı şirketlerine emanet etmek istemeyen kişilere hitap 
edecek. 

Kredi kartı ödemelerinin aksine, Lightning ödemeleri 
merkezi bir noktada işlenmez. Buna göre, 
bilgisayar korsanları tarafından erişilebilecek veya 
ödeme sağlayıcıların kendileri tarafından 
değerlendirilebilecek büyük bir veri havuzu yoktur. 
Lightning ağının açıklığı ve birlikte çalışabilirliği 
nedeniyle, herkes sözde bir “Yıldırım düğümünü” kendi 
başına çalıştırıp çalıştırmayacağına veya işlemlerinin 
işlenmesini bir kişiye veya bir şirkete emanet edip 
etmeyeceğine karar verebilecek.
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Geleceğin Para Birimleri

3. Tez - Bitcoin büyük olasılıkla gelecek nesiller için 
ödeme aracı olacak

Dürüst olalım - Bitcoin (henüz) kitleler için bir ödeme aracı 
olarak uygun değil. Bununla birlikte, büyük olasılıkla, 
bundan uzak değiliz: Blockchain uzmanları, mevcut 
durumu, internetin icadından önce ve sonra 
toplumumuzdaki değişikliklerle karşılaştırmayı seviyor. O 
zamanlar bunun sonuçlarını kim hayal edebilirdi? 
Yapabilmek? Günlük yaşamda Bitcoin ile ödeme yapmak 
hala büyük bir zaman harcaması anlamına gelir ve birçok 
rahatsızlığı da beraberinde getirir. PayPal gibi diğer dijital 
ödeme seçenekleri şu anda çok daha kullanıcı dostudur ve 
çoğu sağlayıcı tarafından zaten kabul edilmektedir. Ancak 
burada da kullanıcılar, en azından kayıt olurken birçok 
bürokratik engelin üstesinden gelmek ve belirli 
gereksinimleri karşılamak zorundadır.

Özellikle kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisi ile saf meraktan uğraşan genç nesiller, hesaplar, bankalar ve 
her şeyden önce mahremiyetle giderek daha farklı bir ilişki geliştiriyor. İlk “Bitcoin gençleri” kendi banka hesaplarına 
başvuracak kadar büyüdüklerinde ve bir hesap açma bürokratik süreci ile karşı karşıya kaldıklarında, çoğu kişi 
Bitcoin’i o zamana kadar kullanıp kullanamayacaklarını merak edecek. çok daha kolay.

Aynı zamanda, “banka parası” ve “banka hesapları” sistemi, yaklaşık 400 yıl sonra optimizasyon olanaklarının sonuna 
gelmiştir. Buna karşılık, Bitcoin gibi kripto para birimleri hala varoluşlarının başlangıcında - bugün kimse burada neyin 
hala mümkün olacağını söyleyemez.
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Tez 4 - Bitcoin nihayetinde 1 numaralı değer deposu 
olarak altının yerini alabilir

Varlık yöneticilerinin, son müşterilerin kripto varlıklarını 
alıp satmalarını sağlayan çözümler geliştirmek için hala 
yaklaşık beş yılı var.

Çünkü 2024’ten itibaren Bitcoin, her 4 yılda bir gerçekleşen 
“kazma hacminin” düzenli olarak yarılanmasının bir 
sonucu olarak insanın yarattığı “en zor” parayı temsil 
edecek ve böylece 1 numaralı değer deposu olarak altının 
yerini alabilecek. Paranın bu “ekonomik sertliği”, artan 
talebe rağmen, sınırlı bir miktar olması veya yakın 
gelecekte ne kadar ek para ekleneceği gerçeğiyle 
belirlenir. İtibari paranın aksine, bitcoinler basitçe yeniden 
basılamaz. Yalnızca 21 milyon bitcoin’in biraz altında 
maksimum bir sayı olacaktır. Paranın gerçekten sınırlı 
olması tarihte benzersizdir. Çünkü altınla bile, küresel yıllık 
üretim her zaman yüzde 1,5 ila 2 arasında olmuştur.

Bu fena değil, çünkü altın madeni operatörleri ne kadar 
uğraşırsa uğraşsınlar, altın talebinin dramatik bir şekilde 
artması durumunda yeni çıkarılan altın miktarını yüzde 
2’nin üzerine çıkarmaları teknik olarak şu anda mümkün 
olmayacak. En azından son 5000 yıldır durum böyleydi. 
Ancak bir değer deposu için yüzde iki enflasyon da 
mükemmel değildir, çünkü yüzde sıfır optimal olacaktır. 
Ancak, altını insanların üretebileceği diğer tüm nakit 
mallarla karşılaştırırsanız, altın şimdiye kadar insan 
emeğinin ve zamanının enflasyona en dayanıklı ürünü 
olmuştur ve bu nedenle bin yıllık bir rekabette en iyi 
değer deposu olarak galip gelmiştir. Altın hakkında pratik 
olmayan şey, bölünebilir olması, özgünlüğü kontrol 
edilebilmesi ve günlük yaşamda bir ödeme aracı olarak 
kullanılabilecek kadar ağır olmasıdır. Ama altın bize bir 
değer deposu olarak hizmet etti.

Öte yandan Bitcoin, bu sorunlardan hiçbirine sahip değildir 
ve basit algoritması, enflasyonun 2020’den itibaren 
altınınkine yetişeceği ve hatta 2024’ten itibaren altın 
enflasyonunun altına düşeceği ve enflasyon 
nihayet yüzde sıfıra ulaşana kadar düşmeye devam 
edeceği şekilde tasarlanmıştır. Birçok kişi yanlışlıkla bu 
özelliğe “deflasyon” adını verir. Bununla birlikte, 
kulağa benzer gelen, ancak tamamen farklı bir şey olan 
“enflasyonu düşürme” doğrudur. Bitcoin’in “mükemmel 
bölünebilirliği” ile birleştiğinde, bu insanlık tarihinde ilk 
kez sınırlı ama likit bir değer deposuna ve ona dayalı bir 
parasal sisteme ve enflasyon olmadan izin vermesine izin 
veriyor.

Yazar Jörg Hermsdorf, Köln danışmanlık firması Con-
serve’de blockchain uzmanıdır.

Kaynak: dasinvestment.com
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E-Posta Hakkında

Filtreler 
E-postayı 
Nasıl 
Değer-
lendirir?

Bir pazarlamacı gönder 
düğmesine bastığında, bir 
e-postanın yolculuğu daha yeni 
başlıyor. Bir e-posta nihai 
hedefine ulaşmadan önce, 
mesajın geçerliliğini 
belirlemek ve nereye 
yerleştirilmesi gerektiğine karar 
vermek için tasarlanmış birçok 
filtreden geçmelidir. Yalnızca bir 
e-posta bu filtrelerde başarılı 
bir şekilde gezindiğinde gelen 
kutusuna ulaşabilir. Spam 
filtrelerinden kaçınmak 
mümkün değildir. E-posta 
işleminin gerekli bir parçasıdır. 
Bunun yerine, filtrelerin nasıl 
çalıştığını, neyi kontrol 
ettiklerini ve mesajlarınızın 
geçer not aldığından nasıl emin 
olacağınızı anlamanız gerekir.

Filtre nedir?

E-posta filtreleri, posta 
kutusu sağlayıcılarının gelen 
e-postaları belirtilen kriterlere 
göre analiz etmek ve nereye 
yerleştireceklerini 
belirlemek için kullandıkları bir 
programdır. Başlangıçta, filtreler 
öncelikle istenmeyen postayı 
yasal e-postadan ayırmak ve 
istenmeyen iletileri engellemek 
veya bunları istenmeyen posta 
klasörüne yerleştirmek için 
tasarlanmıştır. Günümüzde bazı 
posta kutusu sağlayıcıları, 
iletileri gelen kutusunun 
düzenlenmesi amacıyla (ör. 
Sosyal medya ve haber 
bültenleri) kategorilere ayırmak 
için e-posta filtreleri de kullanır.

Bir E-postanın Kaynağı nedir?

Bir e-postanın kaynağı, gönderenin kimliğidir. Bir e-postanın 
kaynağını değerlendirirken, istenmeyen posta filtreleri, 
geçmişteki gönderme davranışı, postanın gönderildiği 
adresin yaşı (yani, IP adresiniz ve etki alanınız) ve 
gönderenin kimlik doğrulamasının yapılıp yapılmadığı (posta 
kutusu sağlayıcısının ve abonenin kimliğini onaylaması için). 
Yeni IP adreslerinden ve etki alanlarından gönderilen 
e-postalar, posta kutusu sağlayıcıları tarafından dikkatle 
ele alınır. Uzun vadeli IP adreslerine ve etki alanlarına sahip 
olan ve kimlik doğrulama teknikleri kullananlar daha 
güvenilir olarak görülüyor.

Posta kutusu 
sağlayıcıları, 
filtreleme kararları 
verirken postanın üç 
ana yönüne bakar:

• E-postanın kaynağı
• Gönderenin itibarı
• E-postanın içeriği

E-POSTA GÖNDER 

TIKLADIKTAN SONRA 

NELER OLUR?
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E-posta pro-
gramınızın kimliğini 
doğrulayın
Posta kutusu 
sağlayıcıları, kimliği 
doğrulanmış 
e-postaları daha 
güvenilir olarak görür 
ve hedeflenen alıcıya 
teslim etme olasılığı 
daha yüksektir. 
En önemli e-posta 
kimlik doğrulama 
protokolleri SPF, DKIM 
ve DMARC’dir.

Gönderenin İtibarı 
nedir?
Bir e-posta 
gönderenin itibarı, 
e-posta gönderenin 
meşru gönderen veya 
spam yapanı ayırt 
eder. Milyonlarca 
şeyden yararlanan 
algoritmalar 
kullanılarak 
hesaplanır. Geçmiş 
gönderme davranışını 
değerlendirmek ve 
gönderenin 
geçerliliğini 
değerlendirmek 
için veri noktaları 
oluşturur. Her 
gönderilen ve 
gelen e-posta itibar 
puanının gücünü, 
posta kutusu 
sağlayıcıları hakkında 
filtreleme kararları 
verecektir. 

Geri bildirim döngülerinizi kaydedin
Geri bildirim döngüleri için kaydolarak abone 
şikayetlerinden olası zararları önleyin. Her posta kutusu
sağlayıcı, bir abone bir mesajdan şikayet ettiğinde 
gönderenleri uyarmak için kendi geri bildirim döngüsü 
hizmetini sunar. Listenizin oluşumuna bağlı olarak, 
mevcut her geri bildirim döngüsüne kaydolmanız 
gerekmeyebilir - bu nedenle kaydolmadan önce pro-
gramınız için hangilerinin en değerli olduğunu belirleyin.

Filtreler hangi içeriğe bakıyor?
İçerik analizi teknolojisi, üstbilgi, altbilgi, kod, HTML 
biçimlendirmesi, görüntüler, metin rengi, zaman 
damgası, URL’ler, konu satırı, metin / görüntü oranı, dil, 
ekler dahil olmak üzere bir e-postanın her bölümünü 
tarama yeteneğine sahiptir.

İtibar puanını belirlemek için 
kullanılan parametrelerden 
bazıları şunlardır:

• Şikayetler
• Spam tuzakları
• Temiz Listeler
• İçerik
• Kara listeler

BUNLARI DENE

Gönderen itibarınızı izleyin
İtibarın kötü olduğundan emin 
olmak için göndermeden önce 
itibar puanınızı ve mesajlarınızı 
her zaman kontrol edin.

Listenizi temiz tutun
Spam tuzakları, bilinmeyen 
kullanıcılar ve bağlı olmayan 
aboneler itibarınız üzerinde 
zararlı bir etkiye sahip olabilir. 
Listenizdeki adreslerin gerçek bir 
kişiye ait olup olmadığını 
doğrulamak için listenizi bir 
temizleme hizmeti listesi 
aracılığıyla çalıştırın.

BUNLARI DENE

Mecbur değilseniz IP adresinizi değiştirmeyin
Teslim edilebilirlik sorunları yaşıyorsanız, başka bir IP adresine geçmek sorunu 
çözmeyecektir. Aslında, posta kutusu sağlayıcıları yeni gelen mesajları 
yavaşlattığından, eskisinden daha da kötü durumda olabilirsiniz.

Özel bir IP adresi kullanın
Paylaşılan bir IP adresinde, itibarınıza katkıda bulunan tek kişi siz değilsiniz. 
En iyisine rağmen paylaşılan IP adresinizdeki başka bir gönderici iyi gönderme 
uygulamalarını takip edemezse,program da etkilenecektir. Yeni bir IP adresi 
kullanıyorsanız, doğru şekilde ısıttığınızdan emin olun Yavaş yavaş, küçük hacimli 
bir postayı (ideal olarak daha ilgili kullanıcılarınıza) göndermeye başlayın.
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Küresel Alan Adı Raporu 2020

Küresel Alan Adı (Domain) Raporu, Alan Adı 
endüstrisindeki iki büyük oyuncu arasındaki bir 
işbirliğinin sonucudur: En büyük B2B Alan Adı kayıt 
şirketlerinden biri olan InterNetX ve dünyanın en büyük 
alan Adı satış sonrası pazarı olan Sedo, 130 milyondan 
fazla veri kümesini ortaklaşa topladı ve analiz etti. 
Sonuçlar, alan adı endüstrisinin statükosu hakkında fikir 
verir, küresel etki alanı pazarındaki en son gelişmeleri, 
eğilimleri ve potansiyel pazar ve iş fırsatları için bir 
görünüm sunar.

Rapor, InterNetX ve Sedo tarafından yapılan dahili veri 
analizlerine dayanmaktadır ve üçüncü şahıslardan 
doğrulanmış veri kaynakları ile zenginleştirilmiştir. 

Verisign, Avrupa Ulusal Üst Düzey Alan Kayıtları Konseyi, 
EURid, IANA ve nTLDstats.com yayınları da 
değerlendirilmiş ve bu rapora dahil edilmiştir.

Alan adı endüstrisinde 22 yıldan fazla bir süre 
geçtikten sonra bile, başarılı bir çevrimiçi işletmenin 
inancı aynı kalır: her şey doğru alan adıyla başlar. Alan 
Adları, kullanıcıların internette bekledikleri çeşitliliğe 
yer açar. Her bir kayıtlı alan adı başka bir şey sunar: bir 
blog, bir e-ticaret mağazası, bir kurumsal web sitesi veya 
satılık bir pazar alanı adı.

Alan Adı pazarının kendisi sürekli değişiyor: Halka açık 
İnternet’in varlığı boyunca, 1.000’den fazla TLD’nin 
altındaki sayılamayan etki alanları kayıt için serbest 
bırakıldı ve şimdiye kadar 369 milyondan fazla Alan Adı 
kaydedildi.

ÜST DÜZEY ALAN ADLARI
“Üst düzey alan adı” (kısaca: TLD) 
terimi, İnternet adresinin sağ-
da noktanın hemen arkasındaki 
bölümünü belirtir. Example.com’
daki .com gibi bir etki alanının etki 
alanı uzantısıdır. Toplam 1.584 farklı 
TLD vardır. CcTLD’leri (ülke kodu üst 
düzey etki alanları), gTLD’leri (genel 
üst düzey etki alanları), yeni gTLD’
leri (yeni genel üst düzey etki 
alanları) ve geoTLD’leri (coğrafi üst 
düzey etki alanları) içerir.

Küresel Alan Adı 
Raporu 2020
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1.584 TLD’ler
Üst düzey Alan Adları, İnternet’in 
hiyerarşik Etki Alanı Adı Sisteminde 
(DNS) en yüksek düzeyi oluşturur.
51 TLD atanmamış, 6’sı inzivaya 
çekilmiş ve 11’i test aşamasındadır.
1.269 gTLD (resmi IANA alt kategorisi)
Genel bir üst düzey alan adı, üç veya 
daha fazla karakterden oluşabilir.
315 ccTLD’ler (resmi IANA alt 
kategorisi) Bir ülke kodu üst düzey 
alan adı her zaman iki harften oluşur 
ve benzersiz bir ISO ülke koduyla 
tanımlanan bir ülke (örn. Almanya için 
.de), bağımsız bir eyalet veya bağımlı 
bir bölge (örn. Cayman Adaları için .ky) 
için kullanılır veya rezerve edilir. IDN 
ccTLD’ler olarak adlandırılan ayrı dil 
sürümlerinde 60 Latin olmayan 
karakter TLD’si de vardır. 7 ccTLD 
atanmaz ve 2’si kullanımdan 
kaldırıldı.
eski TLD’ler (resmi olmayan alt 
kategori) Bu kategori genellikle .com, 
.net, .org, .biz vb. Gibi 2010’dan önce 
kullanıma sunulan tüm gTLD’leri 
içerir.
15 sTLD (resmi IANA alt kategorisi)
Sponsorlu üst düzey bir alan adı 
yalnızca .coop, .gov, .travel gibi 
belirli bir sektörde yer alan kuruluşlar 
tarafından kullanılabilir. 3 grTLD’ler 
(resmi IANA alt kategorisi) Kısıtlanmış 
genel üst düzey alanlar yalnızca .biz, 
.name, .pro gibi belirtilen amaçlar için 
kullanılabilir.
1 altyapı TLD’si (resmi IANA alt 
kategorisi) .arpa, İnternet Mimarisi 
Kurulu tarafından altyapı amacıyla 
kullanılan tek altyapı TLD’sidir. 
1.189 yeni gTLD (resmi olmayan alt 
kategori) 2013 yılında yeni gTLD’ler 
İnternete girmeye başladı. O 
zamandan beri, domain pazarını 
online, .shop, .istanbul gibi önemli 
ölçüde şekillendirdiler. Kullanılan 
yeni gTLD’ler arasında 53 coğrafi üst 
düzey alan vardır. 

Kaynak: internetx.com 
Raporun tamamına ulaşmak için 
bizimle iletişime geçin!
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Toplam Tecrübe: 20 Yıl 
Toplam Müşteri: 750
Yayın: 3 Adet Kitap 
Çalışan Sayısı: 11 (Aralık 2020) 
Çalışma Kapsamı: Uluslararası 
Hizmet Dili: Multiple Languages 
Ortak Yapısı: %50 Yabancı 
Sermaye Ortaklığı

InterNetX

MA - Medya Regensburg

MelAti Web Tasarım

Neden Web Sitesi Sahibi 
Olmalıyız?

Sosyal Medyadaki Yüzümüz

Evleniyoruz Biz LTD.

Mindfactory LTD.
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MIND FACTORY

Teşekkürler!

Bu sene yeniden bizimle yol almış 
tüm müşterilerimiz, iş ve çözüm 
ortaklarımıza mutlu huzurlu ve 
sağlıklı seneler dileriz! 

Mindfactory İnternet Bilişim Teknolojileri Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi

Müşterilerimiz ile sıkı bir 
iletişim ağı oluşturuyoruz ve hedeflenen 

sonuçlar için, iletişimimizi 
her zaman güçlü tutuyoruz.

”

Adres: Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 
No:5 Yıldız Plaza Kat:5 / 34810 

Beykoz İstanbul 

E-mail: info@mindfactory.com.tr 
Web: www.mindfactory.com.tr
Telefon: +90 216 693 12 99 

”


