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Yerdesiniz



SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

linkedin.com/company/cloudbilisim

instagram.com/cloudbilisim

facebook.com/cloud.bilisim.yazilim.dijital



Erhan SEVGİ
Kurucu & CEO

CLOUD Bilişim Yazılım Dijital San. ve Tic. LTD. ŞTİ.

Web tasarımı, Hosting, Kurumsal Kimlik, SEO Hizmetleri, İçerik Üretimi, Dijital Pazarlama, 
Google Adwords, Network (Ağ) Hizmetleri, Kurumsal Bilişim Çözümleri müşterilerimize 
internet ile ilgili tüm faaliyetlerine cevap verebilecek ve tüm ihtiyaçlarına çözüm sunabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Sürekli güncel bilgi ile kendimizi yeniler, bilgi ve tecrübemizi en efektif 
şekilde kullanırız. Her projeye aynı hassasiyet ile yaklaşırız. Dikkatlice dinler, doğru soruları 
sorarız. Sonrasında ise herhangi bir projeye başlamadan önce soruların yanıtlarına ekip 
olarak fikirler üretiriz.

 Profesyonel ekibimiz ile birlikte bilişim sektöründeki tüm gelişmeleri, tüm yenilikleri yakından 
takip ederiz. Gelişmenin değişimden geçtiğini bilir ve hizmetlerimizi bu yönde şekillendiririz. 
Firmanız için en doğru çözümleri ve amacınıza ulaşmanız için en doğru stratejileri sizin için 
belirler, verdiğimiz hizmetleri her partnerimiz için özelleştiririz. 

Partnerlerimizin memnuniyetini sağlamak için titiz çalışır, memnuniyetin sürekli olması 
gerektiğine inanırız.

Sektöre girdiğimiz 
2008 yılından itibaren, 
müşterilerimize en 
kaliteli hizmeti vermek 
ve sektördeki diğer 
firmalardan farklılaştır-
mak en büyük amacımız 
olmuştur.



EKİBİMİZ

Erhan SEVGİ
Kurucu & CEO

Gülşah SEVGİ
Pazarlama Müdürü

Zeki Buğra TEKEŞ
Sanat  Yönetmeni



Kardelen DEMEZ
Grafiker

Ünal Can YILMAZ
Web Arayüz Geliştirici

Eyüp PASTIRMACI
Yazılım Geliştirici



BULUT BİLİŞİM
Bulut; işinizin başarıya daha hızlı, daha iyi ve daha düşük 
bütçeli ulaşmasına katkı sağlar. Ama tam olarak o 
noktaya nasıl ulaşacaksınız? İşte bu noktada 
CLOUD BİLİŞİM yardımınıza geliyor.

Bulutta rahat olun ;
Şirketinizin güncel kullanımlarınıza bakıp
ihtiyaçlarınızı analiz edip, ardında
buluta geçişinizi profesyonelce,
güvenli ve efektif bir biçimde
yönetiyor.





ENTEGRE KAPSAYICI ÇÖZÜM

SINIRSIZ KOLAY GENİŞLEME

ULTRA YÜKSEK HIZ

HER YERDEN GÜVENLİ ERİŞİM

İhtiyaç duyulan tüm BT alt yapısı, ek bir donanım ya da yazılım gerekmeden, 
sanallaştırma ile entegre depolama, yedekleme ve güvenlik teknolojileri. 
CLOUD Bilişim ile birlikte sunulur.

Dağıtım Sistem Mimarisi ile istediğiniz zaman istediğiniz kadar ve özel 
ekipmana gerek duymadan kolayca büyüme imkanı sunar.

İstenilen Hizmet saniyeler içinde hazır hale gelir. CLOUD Bilişim,             
geleneksel depolama sistemlerine göre 1000 kata varan yüksek hızla 
çalışır.

Ek bir güvenlik yatırımına gerek kalmadan dünyanın her yerinden güvenli 
erişim sağlar. Yeni nesil kimlik doğrulama ve veri güvenliği  CLOUD Bilişim 
ile entegre sunulur.

cloudbilisim.com.tr             clouddijital.com.tr           cloudyazilim.com.tr



TEK MERKEZDEN YÖNETİM

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ 

YÜKSEK VERİ GÜVENLİĞİ

UYGUN SAHİP OLMA MALİYETİ

ÖZEL MULTİTENANT İŞLETİM SİSTEMİ

Coğrafi olarak dağınık yapılar tek merkezden CLOUD Bilişim ile kolayca 
yönetilir. Özel bir uygulama kurmaya gerek kalmadan %100 web tabanlı 
yönetim ile herhangi bir anda cihazdan kolay ve pratik imkanı sunar.

CLOUD Bilişim’e geçen kurumlar özel bir ekipman kullanmak zorunda 
değildir. Gelecekteki kapasite artışlarında da eski donanımlarını koruyarak, 
ihtiyaç duyulan yeni donanımı ekler ve yollarına devam ederler.

CLOUD Bilişim’de özel olarak tasarlanan depolama sistemi ile veri, her   
zaman güvenli ve her dakika otomatik yedeklidir. Atomik olarak saklama 
yeteneği ile yıllar sonra bile kayıpsız veri koruma hizmeti CLOUD Bilişim ile 
entegredir.

Sanallaştırma, Depolama, Güvenlik, Provizyon ve Merkezi Yönetim               
ihtiyaçları ek bir ürüne gerek kalmadan CLOUD Bilişim ile beraber sunulur. 
Tüm bu teknolojilere özel bir donanıma ihtiyaç duymadan sahip olunur.

Fair Share Resource Management algoritması ile üstün kaynak yönetimi
teknolojisi barındırır. Tam kapasite kullanımda bile donanım kaynaklarının
adil paylaşımı ile aktif bir sistem sunar.



WEB
• ADWORDS ADSENSE
• E-TİCARET PAKETLERİ VE YÖNETİMİ
• WEB SİTESİ TASARIMI VE UYGULAMALARI
• SEO - ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU
• WORDPRESS WEB TASARIM



Google Ads Çalışma Mantığı

Google Ads, metin bazlı bir reklam modelidir. Google Ads ile reklamınız, reklam veren 
tarafından gösterildiğinde değil, reklamı gören kişiler tıkladığında ücret ödersiniz. 
Google Ads modelinde bu ücret, reklamınızın gösterilmesini istediğiniz anahtar 
kelimelerde yaşanan rekabete göre değişir. 

AdSense Çalışma Mantığı

Web sitesi sahiplerine sundukları çevrimiçi içerik üzerinden para kazanmaları için bir yol 
sunar. AdSense, içeriğiniz ve ziyaretçilerinize göre metin reklamları ve görüntülü 
reklamları sitenizle eşleştirerek çalışır.

E- Ticaret

Şirketinizi en kısa sürede Dijital Dünya’ya taşıyoruz. Ürünlerinizi Sergileyin, Kolaylıkla 
Ödeme Alın ve İşinizi Online Ortamda Büyütün! Dakikalar İçinde Ürünlerinizi Dünyaya 
Duyurun ve İşinizi Online Ortamda Büyütün!



Akıllı telefon satın almak isteyen bir müşteri, arama  motoruna “akıllı 
telefon fiyatları” ya da “akıllı telefon modelleri” gibi kelimeler 
yazabileceği gibi, “akıllı telefon satın al“ gibi anahtar kelimelerle de 
arama yapabilir. Bu kelimelerde, en üst sırada gelen internet sitesinin 
satış olasılığı oldukça yüksek olduğu gibi, 2. ya da 3. sayfada yer alan bir 
sitenin satış imkânı gittikçe düşer.

SEO - Arama Motoru Ve Optimizasyonu WORDPRESS WEB 
TASARIM

WordPress PHP 
yazılım diliyle 

geliştirilmiş bir içerik 
yönetim sistemidir. 

Yani web sitesinin 
iskeletidir. 

Süreç:
• Projelendirme

• Tasarım 
• Görsel ve Grafik Çalışma 

• Farklı Dil  Seçenekleri
• Mobil Cihaz Uyumu

• Optimizasyon Aşaması - Arama 
  Motorlarına İlk Sıra Hedefi 

• Yayın Öncesi Test  - 
Atılan Adımlar Doğru mu?
• Yayın Sonrası Hizmetler 

• Yayına Açma Takip - 7/24 Çözüm 
İmkanı

Web Tasarım Hizmetleri 

3 Adımda Başarılı Tasarım:
• İhtiyaç ve Hedef Analizi

• Amaca Uygun Tasarım
• Optimizasyon ve Profesyonel Tasarım



DESTEK 
• KURUMSAL BAKIM ANLAŞMASI HİZMETLERİ
• BULUT YEDEKLEME VE DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ
• FELAKET KURTARMA ÇÖZÜMLERİ
• WINDOWS/LINUX SUNUCU HİZMETİ/DESTEĞİ

Kurumsal Bakım Anlaşması Hizmetleri

Bilgisayar ya da bilişim sisteminize dahil olan tüm ürünlerinizin etkin bir şekilde kullanmasını 
ve yaşanacak sorunlara en hızlı bir şekilde müdahale edilmesini istiyorsanız, Kurumsal Bakım 
Anlaşması yapmanızı öneriyoruz. Sisteminizin periyodik olarak kontrol edilmesini, yaşadığınız 
sorunlara gerek uzak erişimle gerekse yerinde müdahale ile kesintisiz ve hızlı destek hizmeti 
sağlamış olacaksınız. 

Bulut Yedekleme  Ve Depolama Çözümleri

Bulut depolama internette bulunan bir sabit disk demektir; dosyalarınızı depolamak ve dünyanın 
herhangi bir yerindeki herhangi bir cihazdan onlara kolayca erişebilmenizi sağlayan bir servistir.

• Kolay Kurulum
• Hızlı Yapılandırma 
• Gelişmiş Dosya Sıkıştırma
• Anında Kurtarma   
• Tam ve Otomatik Yedekleme
• Sıfır Veri Kaybı    

• Gelişmiş Dosya Sıkıştırma  
• Periyodik Raporlama Sistemi
• Esnek Kapasite Yönetimi  
• %100 Güvenli 
• Hızlı Geri Yükleme



Windows - Linux Sunucu 
Hizmeti - Desteği

Sunucularınızın her zaman 
sorunsuz bir biçimde internete bağlı 
olmasını istiyorsanız işletmenizde 
sunucu kurulumunun profesyonelce 
gerçekleştirilmiş olduğundan emin 
olmalısınız. Size sunmuş 
olduğumuz Linux Sunucu 
Danışmanlığı hizmeti sayesinde 
şirketinizin internet üzerinden 7/24 
hizmet sunabileceğinden emin 
olabilirsiniz.

 Ne Sunuyoruz?

• Kritik iş süreçlerine ilişkin verilerin 
korunması
• Felaket Kurtarma senaryolarının 
oluşturulması
• Kurumsal yedekleme strateji ve 
hedeflerinin belirlenmesi
• En iyi yedekleme donanım ve 
uygulamalarının işler hale  
getirilmesi
• Tüm yedekleme işlemlerinin 
yönetilmesi

Bu noktada CLOUD Bilişim veri merkezlerinin uçtan uca otomasyonunu gerçekleştirerek sorun veya 
felaket anında kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğinin sağlanabilmesini ve kurumların iş süreçlerinin                  

kısalmasını sağlar. 

Felaket Kurtarma Çözümleri

CLOUD Bilişim olarak hedefimiz kurumlar için 
kendi kendine yaşayacak ve ayakta kalacak 

sistemler yaratabilmek.



• FACEBOOK REKLAMLARI
• INSTAGRAM REKLAMLARI
• LINKEDIN REKLAMLARI
• YOUTUBE İZLENME ARTTIRMA 

SOSYAL MEDYA 
REKLAMLARI



Sosyal medya platformlarının işletmelere sunduğu şey 
pazarlanabilir büyük bir kitledir. İşletmeler, hedef kitlelerine 
ulaşmak için farklı plotformlar kullanır. 

Modern dünya da işiniz sosyal medya varlığına bağlıdır. Küçük 
veya büyük bir şirketi yönetmeniz önemli değil, sosyal medya 
platformu, işletme ve pazarlama stratejiniz için çok önemli bir 
araçtır. 

Sosyal Medya işinizle ilgili farkındalığı arttırır, sizi müşterinizle 
bağlantıya geçirir ve potansiyel müşterilerinizi ve gelirlerinizi 
artırır.



SEO
• HIZ OPTİMİZASYONU
• E-TİCARET SEO
• MOBİL SEO
• LOCAL SEO 
• UX/UI
• GOOGLE HARİTALAR KAYDI HİZMETLERİ
• YANDEX HARİTALAR KAYDI HİZMETLERİ

cloudbilisim.com.tr             clouddijital.com.tr             cloudyazilim.com.tr



Hız Optimizasyonu

Kullanıcıların ve arama motoru örümceklerinin bir web sayfasına erişm-
esi ve oluşturulan içeriği elde etmesi için gereken sürenin kısaltılması için 
yapılan tüm iyileştirmeler site hızı optimizasyonu olarak adlandırılır. Günümüzde bir 
web sitesinin ilk intibarının tasarımından öte site açılış hızı olduğu söylenebilir. Geç açılan 
bir web site sayfası, kullanıcının o sayfadan çıkarak başka bir web sitesine yönlenmesine ve 
yapacağı diğer aramalarda o siteyi bir daha tercih etmemesine neden olabilir.

GOOGLE - YANDEX Haritalar Kaydı Hizmetleri

Haritalarda yer almak o bölgedeki müşterilerin size ulaşmasını sağladığı gibi arama 
motorlarında da sitenizin yerel sonuçlarda çıkmasına yardımcı olur. Google harita 
kaydı işletmenize ulaşmak isteyen müşterilerin sizi rahatlıkla bulmasını da 
sağlar.





SEM
• WEB SİTE TASARIMI 
• GOOGLE ADS REKLAMLARI
• GOOGLE MERCHANT CENTER
• YANDEX REKLAMLARI

Web Sitesi Tasarımı ve Uygulamaları 

Mobil kullanımın yaygınlaşmaya başladığı dönemde, internet sitelerine Mobil Uyumlu Web Tasarım-
ları giydirmek inanılmaz önemli hale geldi. “Responsive” olarak adlandırılan mobil uyumlu tasarımlar, 
mobil cihazdan ziyaret edilen sitelerin ekranı tam olarak kaplamasını, herhangi bir sarkmalar yaşan-
mamasını ve sitenin çok daha fonksiyonel hale gelmesini sağlamakta. Eğer halihazırda bir web sitesi 
sahibiyseniz, mutlaka web sitenizin tasarımının Android, iOS ve Mobil Uyumlu olması gerekmektedir. 
CLOUD BİLİŞİM DİJİTAL YAZILIM, bu konuda size her zaman destek olmaktadır.

Google ADS Reklamları

Google reklam vererek markanızı duyurabilir, hedef kitlenin aramalarında direkt ulaşabildiği iyi bir 
marka algısı yaratabilir, satış oranlarınızı yükseltebilir ve anahtar kelimeler ile nokta atışı bir reklam 
çalışması yaparak bütçenizi gereksiz şekilde harcamadan verimli çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz.



Google Merchant Center 

Google Merchant Center E-Ticaret sitelerinin içerisindeki ürünlerin resim, fiyat, stok vb. çeşitli 
bilgilerini Google’a göndermelerini sağlayan online bir araçtır. Eğer siz de ürünlerinizin reklamlarını 
Google Alışveriş veya Dinamik Remarketing reklamları ile yapmak istiyorsanız mutlaka sitenizdeki 
ürünleri Google Merchant Center’a yüklemeniz gerekmektedir.

YANDEX REKLAMLARI

Google reklamlarında olduğu gibi kişilerin ilgi alanlarına göre reklamların karşılarına çıkması 
mümkündür. Bununda ötesinde gösterime değil tıklanma başına ücret ödeniyor olmasıda geri 
dönüşüm oranınızın bir hayli yüksek olmasına katkı sunacaktır.



UI/UX

UI Nedir?

User Interface yani kullanıcı ara yüzüdür. Örneğin kullanmış olduğunuz tele-
fonun ekranındaki tüm her şey bir arayüz tasarımıdır. İkonların yerleri, ren-
kleri ve büyüklüğü tasarımcının verdiği kararlar sonucu uygulanır. Arayüz 
tasarımının web sitelerindeki karşılığı ise resimler, butonlar, çizgiler, 
renkler, sayfa yapısı ve boşluklar gibi tüm grafik elemanlardan 
oluşan görsel tasarımdır.

UX Nedir? 

UX - kullanıcı deneyimi tasarımı bir arayüz tasarımı 
yapmaktan çok kullanıcıların site üzerindeki 
etkileşiminin nasıl olacağıyla ilgilenmektedir. 
İşte bu etkileşimin nasıl olacağını hayal edip 
tasarlayan kişiye User Experience Design-
er yani kullanıcı deneyim tasarımcısı 
denir.

UX ve UI, başarılı bir tasarımın 
vazgeçilmez iki unsurudur.



v

BİZ NELER YAPIYORUZ ?
•  WEB SİTESİ TASARIMI
•  MOBİL ARAYÜZ TASARIMI
•  KREATİF TASARIMLAR

Web Sitesi Arayüz Tasarımı

• Responsive Web Sitesi
• Mikrosite
• Arayüz Tasarımı
• Sunucu ve Arayüz Taraflı Kodlama
• İçerik Yönetim Sistemi
• Web Tabanlı Yazılım Uygulamaları
• Portal Uygulamaları
• E-Ticaret
• Arama Motoru Optimizasyonu
• Banner, Mailing
• İçerik Geliştirme ve Güncelleme

Kreatif Tasarımlar

• Konsept Geliştirme
• Strateji Oluşturma
• Grafik Tasarım
• Kurumsal Kimlik Tasarımı
• Reklam Tasarımı
• Logo Tasarımı
• Katalog, Broşür, Insert
• Marka Sunumu

• Duyarlı Tasarım                                
(Responsive Design)
• Kullanım Kolaylığı
• Sadelik
• Hedef Kitle
• Renk

Mobil Arayüz Tasarımı 

Mobil cihazların günlük 
hayatımızın ayrılmaz birer parçası 
olmasıyla birlikte, mobil arayüz 
tasarımı günden güne daha fazla 
önem kazanıyor. 
Küçük ekranlar için tasarım 
yaparken alışkın olduğumuz pek 
çok tasarım ilkesinin değişkenlik 
gösterdiğini görüyoruz.
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