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Özet: İnternet ortamındaki içeriklerin önemli bir kısmı, hatta tamamı internete bağlı olan ve 
kullanıcılara  hizmet  eden  sunucu  sistemleri  ile  kullanıcılara  ulaştırılmaktadır.  Kullanılan 
sunucuların  ve  verilen  hizmetlerin  giderek  çeşitlenmesi,  sayılarının  artması  neticesinde  bu 
sunuculardaki  servislerin  bir  otomasyon/yönetim  sistemi  ile  yönetilmesi  kaçınılmaz  hale 
gelmektedir.  Bu  çalışmamızda  böyle  bir  sunucu  ve/veya  barındırma  (hosting)  otomasyon 
sisteminin nasıl olması gerektiği, neleri içermesi  gerektiği, sistemleri  yönetime olan katkısı  
üzerinde durulacaktır.  Böyle bir otomasyonun, son zamanlarda revaçta olan Siber Güvenlik 
kavramına katkısının olduğu da gözardı edilemez.

Anahtar Sözcükler: Sunucu, otomasyon, hosting, barındırma, kontrol 
panel, hosting panel

Server and Hosting Automation Systems and Their Importance

Abstract: Websites and contents in all over the internet are being served to users by means of 
so-called  servers,  which  are  mainly computers  which are  connected  to  Internet.  Users  are  
reaching to internet  sites through these servers. Since the number of servers and types and 
number of services that are being used are increasing constantly, there is an unavoidable need 
for an automation system of servers, specifically hosting servers. In this work, we will study 
about  how  such  a  kind  of  server/hosting  automation  should  be,  what  is  usage  of  a  
server/hosting  automation  in  daily  life.  Such  a  server  automation also  helps  in  the  Cyber 
Security concept, which is widely referred to, these days.
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1. Giriş

İnternet,  günümüz  dünyasında  neredeyse 
olmazsa  olmazlarımızdan  birisi  haline 
gelmiştir.  Giderek  de  hayatımızdaki  anlamı 
daha  değerli  hale  gelmektedir.  İnternet 
Orijinal çıkış noktasına bakarsak “ağlar arası 
bağlantı”  anlamına  gelmekle  birlikte, 
günümüzde daha çok insanları bir takım bilgi 
kaynaklarına ve servislere bağlayan bir araç 
haline gelmiştir. Burada üç temel bileşenden 
bahsedebiliriz:  İnterneti  kullanan  insanlar, 
kullanıcılara  hizmet  sunan  sunucu  ve 
sistemler ve bu ikisini birbirine bağlayan ağ 
sistemleri.  Bu  kapsamda  baktığımızda, 

üzerinde  web  sitelerinin  barındığı,  çeşitli 
hizmetlerin  verildiği  sunucu  sistemleri, 
internetin  çok  önemli  bir  ayağını 
oluşturmakta  ve  internetin  olmazsa 
olmazlarından bir parçasını teşkil etmektedir. 
Sunucularda  verilen  hizmetlerin  çeşidi  ve 
sayısının  artması,  aynı  zamanda  sunucu 
sayılarının artması neticesinde bu sunucuların 
yönetimi ayrı bir iş olmaya başlamış ve önem 
kazanmıştır.  Sunucu ve sistemlerin yönetimi 
ve  otomasyonu,  yapılan  işin  kalite  ve 
güvenliğini  direk  olarak  ilgilendirmektedir. 
Sunucu  sistemlerinde  meydana  gelebilecek 
bir  açıklık,  bu  sistmelerdeki  verilerin  risk 
altında kalmasına sebep olacak,  kimi zaman 
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da  vatandaşların  özel,  kıymetli  bilgileri 
yetkisiz  kişilerin  eline  geçebilecektir.  Bu 
çalışmamızda, sunucu (hosting v.b.) ve sistem 
otomasyonu  yapılmak  suretiyle,  yönetim 
eforlarının  minimize  edilmesi  ve  sistemin 
daha  stabil,  yönetibilebilir  ve  güvenli  hale 
gelmesi üzerinde durulacaktır. 

2. Barındırma Sunucuları ve Genel 
Özellikleri
Barındırma  sunucuları  genel  olarak  internet 
bağlı,  gerçek  IP'si  bulunan,  üzerinde  web 
sitelerinin  (adı  üstünde)  barındırıldığı,  host 
edildiği güçlü bilgisayarlar olarak görülebilir. 
Güçlü bilgisayar olması çok şart olmasa da, 
hatta son zamanlarda sanal sunucular olarak 
çok  daha  düşük  özelliklerde  bilgisayarlar 
barındırma  sunucusu  olarak  kullanılsa  da 
genel  olarak  bir  sunucunun  normal  bir 
bilgisayardan  daha  hızlı,  daha  kapasiteli 
olması  beklenmektedir.  Ancak  son 
zamanlarda hızlı gelişen masaüstü bilgisayar 
teknolojisinin  çoğu zaman sunucu pazarının 
ilerisinde  gittiği,  daha  hızlı  geliştiği  de 
söylenebilir. 
Barındırma  sunucularının  üzerine  uygun  bir 
işletim sistemi kurularak onun üzerinde web 
sitesi  barındırmaya  ve  ilgili  diğer  işleri 
yapmaya  yarayan  yazılımlar  yüklenir.  Bir 
sunucudan  genellikle  web  sunucu,  posta 
sunucu  ve  ftp  sunucu  gibi  servisler  olarak 
faydalanılır.  Barındırma  sunucuları  sabit  bir 
IP ile internete direk bağlı olup sürekli açık 
bulunmaları  gerekir.  Kullanıcılar  web 
sitelerine girerken, eposta alıp gönderirken ve 
ftp  işlemlerini  yaparken  bu  sabit  IP 
vasıtasıyla sunucularla haberleşirler. 
Sunucu  sistemlerinde  çalışan  çok  sayıda 
servisten dolayı bunların normalde yapıldığı 
şekilde  manuel  konfigürasyonu  oldukça  zor 
ve  zahmetlidir.  Bu  nedenle,  bu  sunucuların 
otomasyonu için çeşitli araçlar ve programlar 
kullanılır. 
3. Barındırma Sunucularında Çalışan 
Servislerin İncelenmesi
3.1. Web Sunucusu (webserver):
Bir  barındırma  sunucusunda  bulunan  ve 
bulunması  gereken  en  temel  servis,  web 
sunucusudur.  Barındırma  sunucusunun  en 

temel  vazifesinin  web  sayfalarını 
kullanıcılara  ulaştırmak  olduğunu 
düşünürsek,  bu  kaçınırlmaz  bir  gerçektir. 
Web sunucuları  çoğunlukla  birden  çok  web 
sayfasını  bünyesinde  barındırarak,  statik  ve 
dinamik  sayfaları  kullanıcılara  sunan 
yazılımlardır.  Web  sunucuları  temel  olarak 
İnternet  üzerinden  kullanıcılardan  HTTP 
isteklerini  alarak  işler  ve  geriye  web 
sayfalarını veya dinamik içerikleri sunarlar. 
Web  sunucuların  temel  özellikleri  benzer 
olmakla  beraber  detaydaki  bazı  özellikleri 
farklı  olan,  piyasada  birçok  çeşidi  vardır. 
Bunlar  kısaca,  apache,  nginx,  lighttpd, 
litespeed  olarak  sayılabilir.  Bu  webserver 
yazılımlarının  konfigürasyonları  aynı 
amaçlara  hizmet  etmekle  beraber  farklı 
yapılarda,  farklı  tarzdadırlar.  Bu  nedenle 
genellikle  birisi  kurulur  ve  siteler  onun 
üzerinden yayınlanmaya devam edilir, sık sık 
bu yapılar değiştirilmez. 
Web sunucu çeşitlerinin tümünde birden çok 
web sitesi  barındırılabilir.  Statik ve dinamik 
içeriklerin  sunulması,  otomatik  indeks 
gösterilmesi,  şifre  korumalı  dizinler  gibi 
özellikleri vardır. 

3.2. Eposta Servisi
Barındırma  sunucularındaki  diğer  bir 
olmazsa-olmaz servis epostadır. Büyük çaplı 
(enterprise)  kurulumlardaki  servislerin  farklı 
makinelerde  kullanılması  durumunu  gözardı 
edersek,  küçük-orta  ölçekli  web 
sunucularında  çoğunlukla  bir  sunucuda 
birçok  barındırma  servisi  çalışır.  Bunlardan 
biri  de  eposta  servisidir.  Bu  servis,  sunucu 
üzerinde  barındırılan  domain'lere  ait  eposta 
alışverişinin  yapılmasını  sağlar.  Dışardan 
gelen  epostalar  sunucu  içerisinde  uygun 
dizinlerde saklanır. Kullanıcılar, saklanan bu 
epostaları  pop3,  imap  gibi  “eposta  okuma” 
protokolleri  ile  okuyabildikleri  gibi 
çoğunlukla  web-tabanlı  bir  eposta  okuyucu 
program  vasıtasıyla  da  okuyabilir  ve 
gönderebilirler. 
Eposta  servisinin  alt  kırılımları  da  vardır. 
Posta  gönderip  almakla  görevli  Mail 
Transport  Agent  (MTA),  postayı  sunucu 
içinde  ilgili  kullanıcıya  ulaştırmakla  görevli 



Mail Delivery Agent (MDA), posta servisine 
kullanıcıların  bağlanarak  postalarını 
okumalarına  imkan  veren  IMAP  ve  POP3 
servisleri bunlardandır.

3.3 Ftp Servisi
Web  sitesi  sahiplerinin  sitelerini 
güncelleyebilmeleri,  dosyalarını 
yükleyebilmeleri için önemli bir servis de ftp 
servisidir.  Bu  servis,  normalde  tüm 
vatandaşlara  açık  değildir.  Sadece  şifre  ile 
girilebilir  ve  site  sahibinin  kontrolündedir. 
Bir siteye yeni tasarımlar,  yeni uygulamalar 
yükleyebilmek için ftp  şifresi  olmalıdır.  Ftp 
servisleri  sadece  site  sahibi  tarafından 
kullanıldığından  çok  yoğun  değildir  ve 
sunucu yükünü fazla etkilemez. 
3.4 Veritabanı veya Mysql
Günümüz  sunucularında  neredeyse  olmazsa 
olmazlardan biri olan diğer önemli bir katman 
da  veritabanı  katmanıdır.  Web  siteleri 
çoğunlukla  dinamik  içerikler  barındırmakta 
ve  bu  dinamik  içeriklerin  kullanıcılara 
sunulması  için  de  veritabanı  katmanlarını 
kullanmaktadırlar.  Veritabanlarında  web 
sitelerindeki yazı içerikleri, kullanıcı bilgileri 
ve diğer tüm dinamik içerikler tutulmaktadır. 
Veritabanlarına  bağlanmak  ve  veri  yazmak 
için  kendi  içerisinde  kullanıcılar 
tanımlanmaktadır.  Web  uygulamaları 
içerisinde  bu  veritabanı  kullanıcıları 
kullanılarak  web  uygulamalarının 
veritabanına  gerekli  verileri  yazmaları 
sağlanır.  Veritabanı  ile  etkileşim  kurarak 
kullanıcılara dinamik içerik sunmak için php 
ve benzeri diller kullanılır. 
3.5 DNS
Dns,  internette  kullandığımız  alan  adlarının 
(dommainname)  sunucu  IP'lerine 
dönüştürülmesini  sağlayan  sistemdir. 
Normalde  internette  iletişim IP  adresleri  ile 
gerçekleşir.  Ancak kullanıcılar IP adreslerini 
ezberleyemedikleri  ve  çoğunlukla 
yazamayacakları  için  çoğunlukla  isimle 
internet  sitelerine  erişirler.  Kullanıcının 
tarayıcıya yazdığı ismi IP adresine çevirerek 
siteye ulaşılmasını sağlayan servis dns'dir. 
Bu servis aslında barındırma sunucusunun bir 
parçası olmamakla birlikte, eğer tek sunucuda 

tüm hosting servisleri veriliyorsa ozaman şart 
olan  bir  servistir.  Büyük hosting  işletmeleri 
genellikle  dns  servisi  için  ayrı  bir  sunucu 
kullanır.  Ancak  bazı  küçük  barındırma 
hizmetlerinde tek sunucuda tüm servisler bir 
arada  verildiğinden  dolayı  dns  servisi  de 
verilmesi gerekir. Dns servisi genellikle bind 
programı vasıtasıyla sağlanır. 
Dns  servisinin  webserver  servisleri  gibi 
barındırılan herbir domain için konfigürasyon 
uygun  formatlarda  yazılmalıdır.  Dns  servisi 
çalışmazsa  kullanıcılar  sitelere  erişemezler. 
Dns servisi de çok sık kullanılmaz, sunucuya 
(normal  şartlar  altında,  herhangi  bir  siber 
saldırı olmadığı durumda) fazla yük getirmez.

4.  Barındırma  Sunucularında  Çalışan 
Servislerin  Otomasyonu  İçin  Genel 
Yöntem ve Öneriler
Barındırma Sunucularında çalışan servislerin 
otomasyonu  ve  yönetimi  için  çeşitli 
katmanlarda  çalışan  çeşitli  yazılımlar 
kullanılmaktadır. Konsoldan çalışan birtakım 
yazılımlar  olabileceği  gibi,  masaüstünde 
çalışan bir  yazılım da olabilr.  Örneğin  kimi 
sistem  yöneticileri  kendi  yazdıkları  bazı 
kabuk programları  (shell  scripts)  ile  sistemi 
yönetebilirler.  Ancak  bu  yöntem  çok 
önerilebilir  bir  yöntem  değildir.  Özellikle 
Barındırma  gibi  birçok  servisin  yönetilmesi 
gereken durumlarda herbir servis için kabuk 
programı  kullanılması  çok  verimli 
olmayabilir.  Bu  yöntem,  ancak  sadece  çok 
spesifik,  belirgin  bir  doğrultuda  bis  sunucu 
çalıştırılıyor  ve  onun  işlemleri  oldukça 
belirgin  ise,  kullanılabilir.  Örneğin,  görevi 
sadece durağan (statik,  değişmeyen) internet 
sayfalarının  gösterilmesi  olan  bir  sunucuda 
eposta,  veritabanı  gibi  servisler 
olmayacağından dolayı, kabuk programları ile 
yönetilmesi mümkün olabilir.
Bununla  birlikte,  günümüzde  en  çok 
kullanılan  Barındırma  Sunucusu  otomasyon 
yazılımı yöntemi web tabanlı olanlardır. Web 
tabanlı  yazılımlardan  kimileri,  servislerin 
birini  veya  birkaçını  yönetebilirler.  örneğin 
webmin,  phpmyadmin  gibi  yazılımlar, 
sunucuları  bazı  açılardan 
yönetebilmektedirler. Halbuki bir barındırma 



hizmeti  verebilmek  için  sunucuda  kontrol 
edilmesi  ve  otomatize  edilmesi  gereken 
servislerin tamamı bu tür yazılımlarda uygun 
şekilde  olmayabilir.  Bu  açıdan,  barındırma 
amaçlı  sunucular  için  daha  özel  yazılımlar 
geliştirilmiştir. Bunların çoğuna “Barındırma 
Kontrol  Paneli”  (Hosting  Control  Panel) 
denilebilir.  Bu  hususa  sonraki  bölümde 
değinilecektir.  Web  tabanlı  yazılımlar,  site 
sahiplerinin  her  yerden,  bir  program  kurma 
ihtiyacı  olmaksızın  siteyi  yönetebilmelerini 
sağladıkları için tercih edilir olmuşlardır.
Servislerin  yönetilebilmesi  için  diğer  bir 
yöntem  de  bazı  yazılımların  kendilerinin 
sağladığı  yardımcı  araçlar  olabilir.  Kimi 
yazılımlar  konfigürasyon  (yapılandırma) 
dosyaları  ile  yönetilirken,  bu  yazılımlar  ise 
beraberinde web tabanlı bile olabilen yönetim 
aracı  sunabilmektedir.  Örneğin  courier 
web-admin  böyle  bir  araçtır.  Ancak,  bu  tür 
araçların,  bir  sunucu  barındırma  hizmetinin 
tüm ihtiyaçlarını sunması pek düşünülemez. 

5. Barındırma Kontrol Panelleri
Bir önceki bölümde belirtildiği üzere,  çeşitli 
servislerin  yönetim  ve  otomasyonunda 
kullanılan  farklı  farklı  yazılımların,  bir 
Barındırma  sunucusunun  otomasyonunda 
kullanılması  çok  mümkün  değildir.  Zira 
otomasyonu yapılan servislerin  hepsi  birbiri 
ile  eşgüdüm  içinde  çalışması  gerekir.  Aynı 
zamanda  diğer  servislerin  sağlamadığı 
“barındırma  kullanıcı  hesaplarının”  da 
yönetilmesi,  barındırması  yapılan alanadı ve 
kullanıcıların  hesap  ayarları  biryerlerde 
tutulması  gerekmektedir.  Bu  ve  benzeri 
nedenlerle, sırf bu amaç için üretilmiş ayrı bir 
yazılım  çok  faydalı  olup  bunlara  genellikle 
“Barındırma  Kontrol  Panelleri”  (Hosting 
Control Panel) denir. 
Bu yazılımların başlıca özellikleri şunlardır:

• Bir  barındırma  ile  ilgili  hemen 
hemen tüm servisleri yönetirler. 

• Servisleri  kullanmak  üzere 
kullanıcılar  tanımlanabilir  ve 
kullanıcılar kendilerine verilen şifre 
ile girerler.

• Kullanıcılar  genellikle  birkaç  çeşit 
olabilir.  Kimisi  bir  alanadını 

yönetirken,  kimisi  ise  “toptancı 
(reseller)”  dır  ve  başkalarına  da 
toptan aldığı servisi satabilir. 

• Genellikle kolay kullanımlıdır ya da 
öyle olmayı hedeflerler.

• Kullanıcıların  (barındırma 
sahiplerinin)  minimum  teknik  bilgi 
ile, sürekli verilen arayüzden işlerini 
halletmeleri  sağlanır.  kullanıcıların 
bazıları  hiç  teknik bilgiye  sahip  de 
olmayabilir. 

• Çoğunlukla web tabanlıdırlar
• Genellikle  belirli  platformlarda 

çalışırlar. 

Barındırma  kontrol  panelleri  birkaç 
kategoride değerlendirilebilir:
 1. Lisansına Göre:
 a) Açıkkaynak olanlar, (genellikle ücretsiz)
 b) Kapalı  kaynak  olanlar  (genellikle 

ücretli)
 2. Çalışma Şekline Göre:
 a) Web tabanlı olanlar
 b) Konsoldan  veya  masaüstünden 

çalışanlar
 3. Platforma Göre:
 a) Windows Platformunda çalışanlar
 b) Linux Platformunda çalışanlar

Barındırma Kontrol  panellerinin  en  önemli 
bir  özelliği,  kullanıcıların  teknik  bilgi 
birikimine sahip olmalarına  gerek  olmadan 
bir  sunucuyu  yönetebilmelerine  imkan 
sağlamasıdır.  Bu  durumun olumlu  tarafları 
olduğu gibi  olumsuz tarafı  da düşünlebilir. 
Olumlu  tarafı,  teknik  seviyesi  düşük  olan 
kişilerin  bile  bir  sunucuyu  aşağı  yukarı 
yönetebilmesi,  olumsuz  tarafı  ise,  ilgili 
kişileri gerçek bir sistem yöneticisi olmaktan 
uzaklaştırmasıdır.  Ancak  günlük  hayatta 
işlerin  hatasız  ve  hızlıca  yapılması 
gerekliliği  düşünülürse,  böyle bir yazılımın 
oldukça faydalı olduğu gözardı edilemez. 

Barındırma  Kontrol  Panelleri,  3.  bölümde 
bahsedilen  servislerin  yönetimini  sağlar. 
Bunu  yaparken,  sisteme  girmiş  bulunan 
kullanıcının  haklarını  gözönünde 
bulundurur. Örneğin bir kullanıcının 10 tane 



eposta  hesabı  açma  yetkisi  varsa,  11. 
hesabın  açılmasına  izin  verilmez.  Bu 
açılardan  bakılırsa  bu  yazılımlar  sadece 
sunucuyu değil, izin ve hakları da yönetir. 

6. Otomasyonun Siber Güvenliğe Katkısı
Gerek  sunucu  otomasyonu,  gerekse 
Barındırma Kontrol  Panelleri,  sunuculardaki 
iş  ve  işlemleri  belirli  standartlara 
bağladığından,  manuel  işlemlerdeki  hata 
paylarını  enaza  indirdiğinden  ve  stabil 
çalıştığından  dolayı  birçok  eksiklik  ve 
hatanın da önüne geçmektedir. Siber güvenlik 
kavramının  giderek  önem  kazandığı,  siber 
güvenliğin  ulusal  tehdit  noktalarından  biri 
haline  geldiği  günümüzde,  sistemlerin, 
sunucuların  ve  barındırma  sunucularının 
Otomasyonu  büyük  önem  taşımaktadır. 
Otomasyon  sayesinde  sistemlerde 
standartlaşmaya  gidilebilmekte,  insan 
hatalarının  önüne  geçilebilmekte  ve 
sistemlerdeki  iyileştirmeler  çok  daha  kolay 
yapılabilmektedir. Manuel yapılan işlemlerde 
çok sayıda hata olabileceği gibi aynı zamanda 
bu hataların  düzeltilmesi de oldukça zordur. 
Halbuki  bir  yazılım  vasıtasıyla  yapılan  bir 
otomasyonda bir hata bulunsa bile bu hatanın 
düzeltilmesi manuel işlemlerin düzeltilmesine 
göre  oldukça  pratik  olur  ve  bu  yazılımın 
kullanıldığı  her  yerde  bu  düzeltme  anında 
geçerli  olur.  Yapılacak  hataların  ve 
açıklıkların  Siber  Güvenliği  ve  Siber 
Güvenlik  risklerini  doğrudan  ilgilendirdiği 
düşünülürse, sistemlerde otomasyonun önemi 
bir kez daha anlaşılmış olur. 

7. Sonuç
İnternetin global olarak bir ağ haline geldiği, 
dünyanın  giderek  küçüldüğü  günümüzde 
internetin  yapı  taşlarından  biri  olarak 
algılanabilecek  Sunucuların  daha  verimli  ve 
sağlıklı  kullanımının  sağlanabilmesi  için 
Sunucu  Barındırma  Otomasyon 
Sistemlerinden  bahsettiğimiz  bu  yazımızda 
otomasyon  sistemlerinden  kısaca 
bahsettiğimiz  gibi  aynı  zamanda  Bu 
otomasyonun siber güvenliğe faydasından da 
bahsettik. 

İnternette  Web  siteleri  global  dünya  ağına 
çevrimiçi  olarak  bağlı  olan  sunucular 
üzerinde  çalışmaktadır.  Bu  sunucular 
üzerinde  çalışan  çok  sayıda  servis 
bulunabilmektedir.  Bu  servislerin  düzgün, 
yeknesak,  belirli  standartlarda  ve  hatasız 
olarak çalışabilmesi için manuel işlemlerden 
kaçınılması  gerekmektedir.  Sunucu 
Barındırma  Otomasyon  Sistemleri,  Kontrol 
Panelleri  bu  noktada  devreye  girmektedir. 
İşlemleri  otomatize eden,  kullanıcı  haklarını 
ve  seviyelerini  ayarlayan,  kullanıcıların 
barındırma  hizmetlerini  yönetmelerini 
sağlayan  bu  yazılımlar  internet  dünyasının 
gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli rol 
oynamışlardır. 
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