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Turkuvaz Medya Grubu
müşterilerine online içerikleri
dünya standartlarında
kesintisiz ve hızlı sunuyor.
Turkuvaz Medya Grubu Hakkında
Kalyon Grubu bünyesinde yer alan Turkuvaz Medya Grubu;
radyo, televizyondan, gazete, kitap ve
dergi yayıncılığına, gazete ve dergi basımından medya dışı
ürünlerin satışına, yurt çapında gazete ve dergi dağıtımından
internet mecrasına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet
vermektedir. Turkuvaz Medya Grubu, görsel ve yazılı basında
çeşitli iletişim kanallarından okur ve izleyicilerine olan
sorumluluğunu güvenilir, tarafsız ve hızlı yayıncılık anlayışı ile
sürdürmektedir.

“Türkiye’nin haberciliğine güven duyduğu, saygın bir kurum
haline gelme” ilkesi ile hareket eden Turkuvaz Medya Grubu,
ulusal ve uluslararası rakipleri arasında sahip olduğu
değerlerle öne çıkmayı ve kendi
alanındaki teknolojik yeniliklerin öncüsü olmayı
hedeflemektedir.
Başlıca yayınları Sabah, Takvim, Fotomaç ve Yeni Asır
gazeteleri, Para, Oto Haber, Şamdan, Cosmopolitan, Bazaar,
Esquire, Forbes, Sofra dergileridir. Ayrıca Atv, aHaber, Minika
Go, Minika Çocuk, Yeni Asır TV televizyon kanallarına, Radyo
Turkuvaz ve Romantik
Dora Başarı Öyküsü Turkuvaz Medya Grubu
Turkuvaz Medya Grubu müşterilerine online içerikleri dünya
standartlarında kesintisiz ve hızlı sunuyor
Medya ve habercilik, yoğunluğu, önemi ve güncelliği
bakımından süreklilik gerektiren bir operasyondur. Kesintisiz
yayın, hız, performans ve her yerden erişim önem
kazandığından, online mecra ve dijital oldukça büyük talep
görmeye başlamıştır. Desktop, notebook, akıllı telefon ve
tablet sayılarındaki ciddi oranda artış son kullanıcıların habere
ve medyaya ulaşma kanalını ve beklentilerini oldukça
değiştirmiştir.

Özet

2013 yılından bu yana, Dora’nın konusunda Dünya’nın önde
gelen CDN firması olan exclusive iş ortaklığı

Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşu olan Turkuvaz Medya
Grubu, yazılı ve görsel medyada önemli markaları temsil
etmekte ve 116 yıllık köklü geçmişi ile hizmet sunmaktadır.
Hedefi Dünya markası olmak olan Turkuvaz Medya Grubu
online dünyanın gelişmesi ile birlikte yazılı ve görsel
mecralarının bir çoğunu dijitale taşıdı. Dijital trendi yakından
takip eden Turkuvaz Medya Grubu, bu konuda yatırımlarına ve
teknolojiye oldukça önem vermekte ve kullanılan teknolojiler
konusunda öncü konumundadır.

CDNetworks ile birlikte sunduğu CDN hizmetini
kullanan Turkuvaz Medya Grubu, geçen her gün
Dora’dan kullandığı hizmet yelpazesini ve kapasitesini
arttırmaktadır. Dora content acceleration ürününü
kullanan Turkuvaz Medya grubu video streaming,
dynamic web accelaration ve cloud dns hizmetlerini
de kullanmak için test çalışmalarına başlamıştır.
Sonuç

Beklenti

Dora CDN çözümlerinden Content Acceleration ve Media

Yaklaşık 5 yıl önce tüm online sistemlerini kendi
lokasyonuna taşıyan Turkuvaz Medya Grubu için ilk başlarda
gayet makul sayılabilecek bir kapasite ile hizmet verebilir
durumdayken bugün gelinen durumda, dijital dünyadaki
büyüme ve artan taleple bandwidth tüketimi 10-15 kat artış
göstermiştir. Zaman zaman oluşan özel haber, video vb içerik
talepleri ile bu oran başlangıç noktasına göre 30-40 kat
kapasitelere ulaşabilmektedir. Bu duruma nasıl gelindiği
konusunu Turkuvaz Medya Grubu Bilgi Sistemleri Grup
Yöneticisi Hasan KAHVECİ şu şekilde ifade etti “Gelinen
durumu içeriğe erişim dönüşümü olarak görebiliriz. Desktop,
notebook, akıllı telefon ve tablet sayılarındaki artış, sabit ve

Acceleration hizmetlerini kullanmaya başlaması ile birlikte
Turkuvaz Medya Grubu ölçeklenebilir bir yapıya geçti, anlık
artan bant genişliği ihtiyaçlarını veya kullanıcı taleplerini
sorunsuz karşılıyor ve performans kaybı ve kesinti yaşamıyor.
Özellikle, sabit yüksek Telekom maliyetleri yerine kullanılan
data miktarı üzerinden ödeme imkanı kazanmasıyla aynı
zamanda ciddi maliyet avantajı sağlanmış oldu.
“Kullanıcı isteklerine kullanıcının bulunduğu coğrafyaya en
yakın cdn sunucularından içeriğin servis etmesiyle, yüksek
kapasitelerde servis verme ve yükü dağıtma imkanına sahip

mobil internet erişiminin hızlanıp ucuzlaması ile bu noktalara
gelindi”

olduk, donanım yatırımlarımız ve genel maliyetlerimiz ciddi

“Kullanıcı beklentileri değişti, uzun yazılar yerine kısa ve
görselliği ön planda olan haber ve makaleler tercih edilmeye
başlandı, statik içerikler yerine video ve hareketli içeriklerin
kullanımında ciddi artış yaşandı. Tüm bunların sonucu olarak
artan kullanıcı sayısı ile birlikte kullanıcı başına tüketilen
data miktarı da katlanarak arttı ve içeriklerin kesintisiz ve
performansı bir şekilde sunulması daha da önemli bir hale
geldi.”

Dora CDN hizmeti kullanmaya başlayan Turkuvaz

Hasan KAHVECİ
Bilgi Sistemleri Grup Yöneticisi, Turkuvaz Medya

oranda azalma gösterdi”

Medya Grubu’nun sağladığı bir diğer fayda da Dora CDN iş
ortağı CDNetworks’ün Dünya genelinde +84 şehirde sahip
olduğu +140 PoP noktalarından servis verilmesi ve problem
anında bulut içerisindeki diğer sunuculara yüklerin
aktarılması olmuştur.
“Bizimle aynı dili konuşan, aynı zaman
diliminde bulunan ve bizi anlayan CDN
konusunda uzman Dora ekibi ile çalışmak ve kalitesini
ispatlamış global CDN hizmetlerini kullanmak, bu farkı

Çözüm

yaşamak ve bu farkı son kullanıcılara yaşatarak

Dora CDN hizmeti kullanılmaya başlanmadan önce Turkuvaz
Medya Grubu kullanıcıların beklentilerini karşılamak üzere
bandwith kapasitesini ciddi oranda arttırıldı, server, storage,
network ve güvenlik yatırımları yaptı.

verdiğimizi bir kez daha anladık.”

Özel gündem ya da olaylarda oluşan trafikler mevcut

Dora ile Turkuvaz Medya Grubu İşbirliği Sonucu

sağladığımız avantajlar ve memnuniyet ile doğru bir karar

kapasiteleri oldukça zorlamaya başladı. Turkuvaz Medya
Grubu gün geçtikçe ciddi oranlarda artan maliyetlere son
vermek ve kesintisiz yayın kalitesini korumak adına CDN

Hasan KAHVECİ
Bilgi Sistemleri Grup Yöneticisi, Turkuvaz

• Turkuvaz Medya Grubu Türkiye’de PoP noktası olan global
bir CDN sağlayıcısı hizmet farkı
• Turkuvaz Medya Grubu Dora - CDNetworks servis kalitesi

kullanmaya karar verdi ve CDN hizmet sağlayan şirketleri

• Dora destek ekibinin CDN konusuna hakimiyet ve global

araştırmaya başladı. Çeşitli CDN şirketleri ile gerçekleştirilen

CDN hizmeti lokal kontak noktası farkı

uzun ve detaylı testler ve performans değerlendirmeleri

• Detaylı CDN raporlama ve portal hizmeti

sonunda Turkuvaz Medya Grubu tercihini Dora CDN

• Maliyetlendirme avantajı ve operasyonel sadelik

hizmeti kullanmaktan yana seçti.
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