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Her sene olduğu gibi bu yılbaşında da aynı 
şey yaşandı. Milli Piyango web sitesi çöktü. 
Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen 
vatandaşlar siteye ulaşamadılar. Site uzun 
saatler boyunca devre dışı kaldı.  Yeni yılın ilk 
gününde saatler sonra site tekrar çalışmaya 
başladı ama bu sefer sadece piyango 

sonuçlarının öğrenilebildiği basit bir sayfa ile... 

Sanki olağan bir durum
Türkiye’de yüksek trafik alan sitelerin çökmesi, yavaşlaması ve 
hizmet verememesi olağan bir durum olarak karşılanıyor! YGS, 
KPSS sonuçları açıklanır, ÖSYM sitesi çöker, Konut Edindirme 
Yardımı alacakları listesi açıklanır, Emlak Konut’un sitesi 
çöker... Bu liste böyle uzar gider... İşin en kötü tarafı ise hem 
kullanıcı hem de servis sağlayıcının bunu doğal karşılaması. 
Yollardaki trafik sıkışıklığının doğal karşılandığı ülkemizde 
sitelerin trafikten çökmesi de doğal karşılanıyor. Oysa bu doğal 
bir durum değil. İnternet siteleri 7/24 hizmet vermek üzere 
vardır ve günümüzün teknolojisi çok yüksek trafik durumlarında 
bile sitelerin çalışmasına olanak tanır. Burada önemli olan 
doğru altyapı planlamasının yapılması ve doğru teknolojilerin 
seçilmesi.

Yüksek trafik yüzünden sitelerin çökmesi üç nedenle 
gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi web sunucusunun taleplere 
cevap verememesi, ikincisi veritabanı sunucusunun yoğunluğu 
karşılayamaması ve üçüncüsü de bant genişliğinin yeterli 
gelmemesi. Veri tabanlarındaki sorunlar kümeleme teknolojisi 
ile aşılabiliyor. Çok sayıda veritabanı sunucusunu kümeleyerek 
yük dengeleme yapılabiliyor. Web sunucularındaki sorunlar ve 

Milli Piyango sitesi 
çökmeye mahkum değil!

Yoğun ziyaretçi 
trafiğini taşıyamayan 
Milli Piyango sitesi bu 

sene de çöktü. CDN  
ve bulut teknolojileri 

kullanılsaydı bu 
olmayacaktı.
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bant genişliği sorunları için en iyi çözüm ise CDN 
(Content Delivery Network) ve bulut teknolojilerini 
kullanmak.

CDN teknolojisi
CDN teknolojisi akıllı bir DNS yapısı ve farklı 
yerlerdeki web sunucularından oluşuyor. DNS 
sunucusuna bir talep geldiği zaman sunucu, 
mevcut trafik yoğunluğu, coğrafi uzaklık ve 
ağ kalitesini değerlendirerek kullanıcıyı en 
uygun CDN sunucusuna yönlendiriyor. CDN 
sunucuları akıllı önbellekleme yapan web 
sunucularından oluşuyor. Statik içerik bu 
sunucularda önbellekleniyor ve kurumun web 
sitesinden sadece gereken veriler çekiliyor. Statik 
içerik bant genişliği açısından en büyük veriyi 
oluşturduğu için CDN kullanıldığı zaman bant 
genişliği sorunları ortadan kalkıyor. Kurumlar bir 
web sitesi üzerinden hizmet vermek yerine dünya 
geneline yayılmış yüzlerce farklı sunucudan hizmet 
verebiliyorlar.

Dünyada CDNetworks, Akamai, CDNSun, 
CloudFlare ve Amazon CloudFront başta olmak 
üzere otuzun üzerinde CDN servis sağlayıcısı 
bulunuyor. Türkiye’de ise TTNet CDN hizmetini 
Akamai ile beraber sunuyor.

Bulut üzerinde barındırma
Bulut teknolojileri ise web sitesinin bir sabit 
sunucuda bulundurulması yerine internet 
üzerinde farklı sunucularda bulundurulmasına ve 
istenilen miktarda ölçeklenmesine olanak tanıyor. 
Klasik web barındırmada web sitesi sunucunun 

kaynakları ile sınırlıyken, bulut mimarisinde 
istenilen miktarda CPU gücü, veri depolama 
alanı ve RAM kullanılabiliyor. Web sunucusu 
dağıtık mimaride işlediğinden çökme ve devre dışı 
kalma durumları olmuyor. Dünyadaki en büyük 
bulut servis sağlayıcıları Amazon, Rackspace ve 
Softlayer. Türkiye’de de Turkcell, Vodafone ve 
Doruknet bulut hizmetleri veriyor.

Dünyadaki durum
Milli Piyango sitesi yılbaşı akşamı yaklaşık 10-20 
milyon kişinin ziyareti ile çöktü. Dünyadaki büyük 
web sitelerine baktığımız zaman ziyaret sayılarının 
bunun çok daha üzerinde olduğunu ve sitelerin 
sorunsuz işlediğini görüyoruz. Facebook’u günde 
864 milyon kullanıcı aktif olarak kullanıyor. Google 
üzerinden günde 3.5 milyar arama yapılıyor. 
Youtube’a dakikada 100 saatin üzerinde video 
aktarılıyor. Twitter üzerinden günde 500 milyon 
tweet gönderiliyor. Ve bu siteler çökmüyor! Bu 
sitelerin çökmemesinin nedeni doğru altyapı 
mimarilerine sahip olmaları. Bu sitelerin hepsi 
bulut teknolojilerini ve CDN altyapılarını kullanıyor. 
Sunucularda kümeleme teknolojileri kullanılıyor 
ve sistem artan ihtiyaçlara göre ölçeklenebiliyor.

Türkiye birinci sınıf bir ülke olmak istiyorsa 
Türkiye’de internet servislerinin de birinci sınıf 
olması gerekir. Milli Piyango gibi kurumlar 
Türkiye’nin önemli kurumlarındandır. Bu 
kurumların birinci sınıf hizmet vermesini beklemek 
vatandaş olarak bizim hakkımızdır. Önümüzdeki 
sene çökmeyen bir milli piyango sitesi görmek 
dileğiyle herkese mutlu yıllar...

Haftada ortalama 

250 BT destek talebi, 

ManageEngine 

Service Desk 

Plus üzerinden 

karşılanıyor

Pronet, ManageEngine ile destek 
süresini 1 saate indirdi

Pronet Bilgi Teknolojileri 
Sistem ve Network Müdürü 
Tarık Üstüner

T
ürkiye’de elektronik güvenlik 
sektörünün öncü firmaları arasında 
bulunan Pronet, BT destek altyapısını 
ManageEngine’e taşıdı.

Pronet’in 170 bin üzerinde müşterisi, iki 
bin üzerinde çalışanı bulunuyor. Firma ev 
ve işyerlerinden, bankalara, ATM’lerden 
Türkiye’nin önde gelen perakende mağaza 
zincirlerine kadar geniş bir yelpazeye güvenlik 
hizmet veriyor. Pronet’in 10 adet bölge ofisi ve 
satış ofisleri bulunuyor. Tüm şubeler İstanbul 
merkeze VPN ile bağlanıyor.

Yüksek fiyat performans oranı
Pronet’te yardım masası otomasyonu 
çözümü arayışı firmanın artan ihtiyaçları 
neticesiyle oluşmuş. BT yardım taleplerini 
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etkin ve hızlı bir şekilde yanıtlamak isteyen firma 
piyasadaki çözümleri incelemiş. Pronet Bilgi 
Teknolojileri Sistem ve Network Müdürü Tarık 
Üstüner neden ManageEngine’i seçtiklerini 
şöyle açıklıyor: “Piyasadaki çözümleri inceledik 
ve ManageEngine’in ihtiyaçlarımıza en uygun 
ürün olduğunu gördük. Manage Engine’in kolay 
kurulumu, sunduğu özellikler ve fiyat performans 
oranı seçimimizde etkili oldu.”

ManageEngine ServiceDesk Plus’ın kurulumunu 
2013 Mart ayında yapan Pronet, bir ay gibi kısa bir 
sürede entegrasyonu tamamlamış. Mayıs ayında 
tüm destek yapısını ManageEngine üzerinden 
vermeye başlayan firma sorunsuz bir geçiş 
yaşamış.
Pronet’te haftada ortalama 200-250 BT destek 
çağrısı açılıyor. Bu çağrılar sistem yöneticisi 
tarafından uygun BT destek uzmanına 
yönlendiriliyor. Pronet’te daha önceleri destek 
çağrıları telefonla ve e-posta aracılığıyla 
yapılıyormuş. ManageEngine sayesinde tüm 
destek yapısını merkezi ve kontrol edilebilir hale 
getirdiklerini anlatan Tarık Üstüner, sorunlara 
cevap verme sürelerinin çok hızlandığını anlatıyor. 
Kullanıcıların ManageEngine’den çok memnun 
olduğunu söyleyen Üstüner, kullanıcıların yeni 
sisteme alışmasının çok hızlı olduğunu anlatıyor.

SLA yapısı oluşturuldu
Pronet, ManageEngine’e geçişten sonra bir SLA 
yapısı oluşturmuş. Gelen tüm BT destek talepleri 
SLA yapısına göre cevaplandırılıyor ve kullanıcı 
tiplerine göre çağrılara 1 saatten 4 saate kadar 
sürede cevap veriliyor.

ManageEngine Service Desk Plus, Op Manager ile 
tamamen uyumlu çalışıyor. Op Manager ile 300’ün 
üzerinde aktif cihazı kontrol eden Pronet bu yapıyı 
Service Desk Plus’a entegre etmiş. Herhangi bir 
cihazda bir sorun yaşanırsa, Service Desk Plus 
üzerinde otomatik çağrı talebi açılıyor ve bu talep 
ilgili yetkiliye ulaştırılıyor. Ayrıca tanımlanan 
script’lerle devre dışı kalan servisler otomatik 

olarak yeniden başlatılabiliyor. Böylece Pronet 
iş kritik sistemlerindeki sorunları çok daha 
kısa bir süre içinde çözebiliyor.

Şirket, ManageEngine’i satın almak yerine 
kiralama modelini tercih etmiş. ManageEngine 
kiralama modeli ilk satın alma maliyetini 
düşüren bir model. Bu modelde firmalar 
hem yatırımı uzun döneme yayıyor hem de 
kiralama modeliyle gelen ücretsiz destekten 
yararlanabiliyor.

Robot Teknisyen yolda
Pronet önümüzdeki dönemde Robot Teknisyen 
modülünü devreye almayı planlıyor. Kullanıcı 
şifrelerinin otomatik olarak resetlenmesine 
olanak tanıyan bu modül, IT teknisyenleri için 
çok faydalı bir araç. Araştırmalara göre BT 
destek merkezlerine gelen taleplerin üçte 
birini unutulan şifreler oluşturuyor. Kullanıcı 

şifresini unuttuğu zaman teknisyenin Active 
Directory’ye girip şifreyi manuel olarak 
resetlemesi gerekiyor. Robot Teknisyen bu 
süreci tamamen otomatikleştiriyor. 
Tarık Üstüner, ManageEngine çözümünden 
çok memnun olduklarını belirterek, ürünü 
yüksek sayıda çağrıyla uğraşan bütün BT 
destek merkezlerine tavsiye ettiklerini 
söylüyor.
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