Sık Sorulan Sorular ( S.S.S )
Domain (Alan Adı) Nedir ?
Domain,Türkçe karşılığı Alan adı, bir web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir İnternet
kullanıcısı web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir.Alan adınızın uygun, kolay ve hatırlanabilir olması,
ulaşılabilirlik açısından oldukça önem taşımaktadır.
Domain(alan adı), internette yer almak için sahip olmamız gereken kimlikdir. Yani alan adları web sitemizin adı ve
adresidir. Bu adres olmadan ziyaretçiler sitemize ulaşamazlar.
Domain, Alan adları mümkün olduğunca kolay ve hatırlanabilir olmalıdır. Akılda kalıcı, uzun olmayan alan adları,
çok sayıda ziyaretçinin sitenize ulaşabilmesini sağlar.
Domain (Alan adınızın); hizmet verdiğiniz sektör, sattığınız ürün veya mesleğiniz gibi unsurları içeren bir isimden
oluşması da, yapılan aramalar sonucunda sitenizin bulunmasına büyük katkı sağlamaktadır.
DNS (Domain Name System)
Domain Name System anlaşılır dilde (Domain isimlendirme sistemi) denilen DNS, IP adresleri ile alan adı
arasındaki bağlantıyı kurmak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sayede kullanılması pek pratik olmayan IP
adresleri ile kolay anlaşılabilir domain isimleri ilişkilendirilmiş olur.
DNS sayesinde IP adresinin hangi bilgisayara bağlı olduğu ve sitenin yeri belirlenir ve istediğiniz yere ulaşırsınız.
Domain Uzantıları
Domain uzantıları web sitelilerini yapılma amaçlarına göre özelleşmesi için kullanılırlar. Bu uzantılar şu şekildedir.
com : Ticari kuruluşlar için
net : Çalışma alanı internet olan kuruluşlar için
org : Dernekler, Organizasyonlar için
gov : Devlet kuruluşları için
edu : Eğitim kuruluşları için
Türkçe Domain İsimleri
Domain isimlerinde Türkçe karakter kullanabilmeyi sağlayan bir yeniliktir. Bu sayede domain isimlerinde türkçe
karakterler ı,ş,ğ,ü,ö,ç içeren alan adlarıda kullanılabilmektedir.
Türkçe dil desteği olan web tarayıcısı ve ve türkçe dil paketi yüklü olan bir bilgisayardan ve dünyanın her yerinden
kullanılabilecek bir sistem olması avantaj olmakla beraber, e-posta sistemlerinin henüz yaygın destek
sağlamaması sonucu mail gönderme konusunda bazı sorunlar yaşanması muhtemeldir.
Alt Domain
webtrakya.com şeklinde alabileceğiniz, ana domaine bağlı fakat farklı bir hesap yaratabileceğiniz domainler
anlamına gelmektedir.
Teklif Ver ile Hemen Al Arasındaki Fark Nedir?
Domain (Alan Adı) nın satışında pazarlıklar ve satış esnasında maksimum esneme sağlamak için her alan adı için
aşağıdaki satış seçeneklerini sunmaktayız.
Teklif Ver
“Teklif Ver” şeklinde listelenmiş alan adları, gelen herhangi bir teklife açık olan alan adlarıdır ve satıcılarının
pazarlık için uygun olduğunu belirtmektedir. Buradaki herhangi bir ücret ya da minimum tekliflerin bağlayıcı bir
özelliği yoktur.
Teklif Ver şeklinde listelenmiş bir alan adı dijital piyasamızda da yanında teklif ver butonu şeklinde yer
almaktadır. Minimum teklif belirlenip belirlenmemiş olma durumuna bağlı olarak, alıcılar satıcıların beklediği
fiyatlar doğrultusunda fiyat teklifleri yaparak pazarlıkları başlatabilirler.

Hemen Al ( Sabit Fiyat )
“Hemen Al” şeklinde listelenmiş olan Domain (alan adları) sabit bir fiyatla satışa sunulan domainlerdir.Hemen Al
olarak listelenirler ve satıcılar bu fiyat üzerinden başka bir fiyat istemek üzere bir pazarlığa giremezler. Bir alan
adını almak üzere girilmiş olan teklif bağlayıcıdır.
Hemen Al ile Sabit fiyatla listelenmiş olan alan adları teklif sayfalarında alan adlarının yanlarında Hemen Al yazısı
ile yayınlanmaktadırlar. Satıcılar alan adlarını hemen al fiyatı doğrultusunda teklif veren ilk kullanıcıya satmak
durumundadırlar.
Satış İpucu: Mümkün olduğunca satacağınız alan adları Hemen Al fiyatları belirleyerek satmaya çalışın satış
verilerimize dayanarak, pazar satış değeri ile listelenmiş olan ve Hemen Al seçeneğinde listelemelere eklenen
domain (alan adları) fiyatı belirli olmayan domain (alan adlarına) göre çok daha hızlı satılmaktadır.Bilginize.
Güvenli Alışveriş Nedir?
Güvenli Alışveriş, Domaintedarik.com'un alışverişi daha keyifli ve güvenli kılan bir ödeme-onay sistemidir.%100
Güvenli Alışveriş sayesinde sitemizden 0 Risk ile alışveriş yapabilir, yeni bir Alan Adı sahibi olabilirsiniz.Böylece risk
almadan alışveriş yapmış olursunuz. Domaintedarik.com'da alışverişler ve ödemeler Güvenli Alışveriş ile Sıfır Risk
güvencesinde gerçekleşir.
Satıcıyım / Alıcıyım. Güvenli Alışveriş'in Bana Faydası Nedir?
Satıcıysanız; Güvenli Alışveriş sayesinde alıcı ürüne onay verdikten sonraki ilk iş günü sattığınız ürünün bedeli
kesintiler yapılarak banka hesabınıza aktarılır. Ürününüz ve paranız Domaintedarik.com güvencesi altında olur.
Alıcıysanız; Güvenli Alışveriş sayesinde ödemenizi hemen satıcıya aktarmaz, sizden onay gelene kadar güvenli
havuz hesabımızda bekletiriz. Onay veya iade kararını vermeniz için, satıcının ürünü trasfer etmesi
beklenir,trasfer süresi değişken olduğundan, 3 ile 7 iş günü süreniz olur. Ürün trasferi gerçekleşince, onay
verdiğinizde paranız, satıcının banka hesabına aktarılır.
Güvenli Alışveriş ile Param Gerçekten Güvende mi?
Domaintedarik.com'da paranız güvendedir. Siz ürüne onay vermeden paranız satıcıya aktarılmaz. Sorun çıkması
veya ürün trasfer edilmediği zaman paranız iade edilir. Sıfır Risk ile tüm ödemeleriniz ve alışverişleriniz
Domaintedarik.com'un %100 güvencesi altında gerçekleşir.
Havuz Hesabı Nedir?
Havuz hesabı, Domaintedarik.com'da yaptığınız tüm ödemelerin ilk önce aktarıldığı güvenli hesaptır. Bir ürüne (
Alan Adına) ödeme yaptığınızda paranız önce güvenli havuz hesabına aktarılır. Ürünü teslim alıp onay
verdiğinizde havuz hesabında tutulan paranız Domaintedarik.com tarafından satıcının hesabına aktarılır. Üründe
sorun çıkarsa,transfer işlemi gerçekleşmez ise havuz hesabında bekletilen paranız, satıcıya aktarılmaz;
kartınıza/hesabınıza iade edilir. Böylece paranız ve alışverişiniz %100 güvence altında olur.

