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Domain Nedir?

Hosting Nedir?



IP Adresi Nedir, Ne İşe Yarar?
• IP adresi (Yani İnternet Protokol adresi), TCP/IP (İletim  Kontrol 

Protokolü/İnternet Protokolü) standardını  kullanan bir ağdaki 
cihazların birbirini tanımak,  birbirleriyle iletişim kurmak ve veri 
alışverişinde  bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır.

• İnternet bağlantısı bulunan her cihazın bu cihaza tahsis  edilen bir 
adresi olması gerekir. Bu adres ya da numara,  iletilen bilginin 
doğru adrese gönderilmesini, ya da  verinin doğru adresten 
alınmasını sağlar.

• Bugün halen kullanılmakta olan iki tür İnternet  Protokolü 
bulunmaktadır: IPv4 ve IPv6



Domain nedir , nasıl çalışır ?

• İnternet üzerinde kullanılan domainler (alan adı), IP ( İnternet
Protokol ) numaralarına ulaşmak için kullanılan bir isimlendirme
sistemidir.

• İnternet üzerinden makineler birbirlerini IP  dediğimiz numaralar 
sayesinde bulabilmektedir.  

(örn. www.meb.gov.tr için ip adresi 212.174.189.120 dir. )

• IP adreslerinin hatırlanması ve kullanılması zor  olduğu için bunun 
yerine kullanılması daha kolay  olan isimlendirme sistemi (domain 
sistemi )  getirilmiştir.

http://www.aku.edu.tr/


Domain (Alan Adı)

• Ülkelere verilmiş olan takılarının , örneğin Türkiye için .tr
takısının yönetimi o ülkedeki bir kuruma verilmektedir.

• Türkiye’de bu ODTÜ bünyesindeki nic.tr dir. Bu kurum .tr ile  
biten isimler üzerinde her türlü yetkiye sahipti, ancak Ağustos 
2020’den itibaren .tr Ağ Bilgi Sistemi devreye girecektir.

• Bu takı öncesinde kullanılacak üst düzey domain takıları
(TLD) ülkelerin tercihlerine bırakılmıştır.

• Türkiye’de kullanılmakta olan .name.tr takısı kullanıldığı gibi  bu 
kurum isterse .isim.tr şeklinde de isimler türeterek  bunları da 
kullanabilir.

• ABD'de ülke kodu kullanılmamaktadır.
• Bunun yerine yine hepimizin tercih ettiği uluslararası

TLD'ler kullanılmaktadır. ( .com .net .org gibi )



Nic.tr



Nic.tr



Alt Domain (Sub Domain)

• ***.firmaadi.com şeklinde alabileceğiniz, ana  
domaine bağlı fakat farklı bir hesap  
yaratabileceğiniz domainler anlamına  gelmektedir.

• Subdomain domaininizin başına eklediğiniz ve  arada 
. (nokta) bulunan domaindir.

• Örneğin belediyesi.com diye bir domain aldınız.  Bu 
domaine çeşitli sub domaniler ile yeni  domainler elde 
edebilirsiniz.

• Mesela bakirköy.belediyesi.com,  
avcilar.belediyesi.com gibi sonsuz sayıda  
belediyesi.com domaininin alt domainlerini  
oluşturabilirsiniz.



Domain kayıt işlemi

• İnternet'te bir adrese ulaşmak istediğimizde o  
bilgisayar kendisinde önceden tanımlanmış olan  
domain sorgulama adreslerinden bu domain'e ait  
bilgileri sorgular ve sonuç olarak bir IP adresi alır.

• Bu şekilde o adrese ulaşmış olur. İşte kayıt işlemi temel  
olarak bu sorgulama makinelerine IP karşılığının  
eklenmesidir.

• «Domain name registry» işlemi tüm dünya üstünde  
registrar şeklinde adlandırılan firmalar aracılığı ile  
yapılır.

• Bu işlem söz konusu domain takılarına sahip olan ülke
yada kurumlarca ücretlendirilmektedir. Bu ücretler bu
işlemleri sağlayan sistemlerin devamını sağlamaktadır.



Domain kayıt işlemi

• Domain kaydı sadece bu sunucular üzerinde isim  ile 
ilgili hakların belirtilen süre ile satın  alınmasıdır.

• Bu durumda isim'i kullanabilmek için isim  
karşılığında yazılacak bir IP adresine yani bir  sunucu 
üzerinde sizin istediğiniz hizmetler için  hazırlanmış 
bir alana (hosting) ihtiyacınız  olacaktır.

• Domain kaydı ile domain olarak aldığınız ismi  
belirtilen süre içinde bir başkası alıp kullanamaz.  Eğer 
eposta yada site ihtiyacınız yok ise yani  sadece isim 
hakkını almak istiyorsanız, hosting  almanız gerekli 
değildir.



Domain kayıt işlemi

• Eğer belirtilen süre sonunda domain'e ait  yenileme 

yapmadıysanız, bu domain 10 gün  içinde 

kullanılamaz hale gelir.

• Yaklaşık 45 gün kimse tarafından kayıt  

edilemez.

• Daha sonra tekrar isim serbest kalır.

• Domain adı maksimum 63 karakter

uzunluğunda olabilir.



Domain alırken dikkat edilecekler

• Mümkün olduğunca kolay iletişim kurabileceğiniz
bölgelerden ve satıcılardan alan adı tahsis etmeye çalışın.
(Türkiye)

• Alan adı aldığınız firma size ne kadar sık geri
bildirim sunuyor, bunu gözlemleyin.

• Ödemeyi ve alan kayıt sahibini her zaman ulaşma  imkanınız 
olan kişilere yaptırın. (Kendi adınıza  olursa işlemler daha 
kolay olur.)

• Alan adının, kişi ya da kuruma ait bir prestij  göstergesi 
olduğunu unutmayın.



Domain İsmi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Kısa Olması: Bir ya da iki kelimelik domainler idealdir. Ama com  uzantılı 

domainlerin hızla azalması istenilen domainin bulunmasını  zorlaştırıyor.

• Com Uzantılı Olması: com uzantılı domainler internette bir standart  oldu. Bu 

nedenle mümkün olduğunca com uzantılı domainler tercih  edilmelidir. 

İnsanların hafızasında com uzantılı domainler daha çok  yer etmektedir. Ama 

özel bir dernek, grup vs ise org uzantılı ya da  içerik internet ya da bilgisayar ile 

ilgili ise özellikle net uzantılı  alınabilir.

• Anlaşılır Olması: Kısaltma şeklinde domainler çok tavsiye edilmez.  CIA tüm 

dünyaca bilinen bir kuruluş olduğu için cia.gov domaini  idealdir. Ama daha az 

bilinenler için kısaltmalar tavsiye edilmez.

• Site İçeriğini İfade Edebilen: En az sözcükle site içeriğini ifade

edebilmesi önemlidir.

• Global Anlam Olması: Bir domainin global anlamı olması büyük  

avantajdır. Örneğin global.com, export.com gibi...



Alan Adı (Domain) 
IP (Internet Protokol) adresi şeklinde ifade edilen, bilgisayarların 
birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan, numerik sisteminin daha 
kolaylaştırılmış ve rahatça girilebilmesi için kelimelerle ifade edilen 
hâlidir (Görsel 1.1). “Web sitesinin, internet dünyası içindeki kimliği” 
olarak da tanımlanır. 
Tüm alan adı uzantıları listesine tıklayarak bakabilirsiniz.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet_%C3%BCst_seviye_alan_adlar%C4%B1_listesi




Host-Hosting

• Alınma amacı ne olursa olsun, satın aldığınız alan  
adınıza (domain) hazırladığınız web sayfalarını  
yüklemek için bir başka deyişle, insanlar sizin  
sitenizin adını tarayıcının adres çubuğuna yazdığı  
zaman hazırladığınız sayfaların görüntülenmesi  
için o sayfaların bir yerde yüklü olması gerekir.

• Sizin adınıza 24 saat boyunca ziyaretçilerin  
uğrayabilmesi için bir depo vazifesi gören yere  
ihtiyacınız olacak.

• İşte internette bu depo vazifesi gören işlemin adı
hosting (barındırma)' dır.



Host-Hosting

• Sürekli internete açık olan yerler sayesinde

siteniz günün her saatinde ziyaret edilebilir.

• Günümüzde bir çok yerli ve yabancı firma  

hosting işlemi yapmakta ve sizlere 

aldığınız  domain adının aktif hale 

getirilmesi için yer  tahsis etmektedir.

• Bu yer tahsis işlemi (hosting) aylık yada 

yıllık olarak kira usulü ile yapılmaktadır.



Host-Hosting

• Hosting işlemlerinde önemli noktalar şunlardır :

• - Hız

• - Siteniz için size verilecek alan boyutu (MB)

• - Desteklediği programlar ve genel özellikler



Hosting-HIZ

• Sitenize ait sayfaların yüklenme hızı burada

çok önemli bir unsur oluşturmaktadır.

• Gezilen sitelerin yavaş olarak gelmesinin yada  gelmemesinin 

iki önemli nedeni vardır.

• Bunlardan ilki internete bağlandığınız  bilgisayarın yeterli 

aksama sahip  olamamasından kaynaklanan nedenlerdir.

• İkincisi ise hostingden daha doğrusu hosting

aldığınız serverdan kaynaklanan nedenlerdir.



Hosting-HIZ

• Şayet hosting aldığınız sunucunun internete çıkış  hızı düşük ise 
ya da kapasitesinin üstünde hosting  hizmeti veriyorsa doğal 
olarak sayfalarınızın  yüklenme hızı yavaş olur.

• Ayrıca hız konusu sayfalarınızın boyutu ve  hazırlandıkları 
programlarla da alakalı olduğunu  hatırlatalım. Çünkü bazı 
siteler flash ve  animasyon programları ile hazırlanır.

• Bu durum HTML formatta hazırlanan sitelere oranla flashlı
sitelerin daha yavaş açılmasına neden olur.



Hosting-VERİLECEK ALANIN BOYUTU

• Size verilecek alan boyutu (kaç megabayt)

ücrete göre de değişiklik göstermektedir.

• Konusuna göre hazırlayacağınız sitenize ne  kadarlık bir 

alan gerekli ise, o oranda hosting  alanı talep etmelisiniz.

• Geniş kapsamlı ve içeriği fazla bir site  

düşünüyorsanız sitenize verilecek alanın  boyutu da 

büyük olması gerekir.



Hosting-VERİLECEK ALANIN BOYUTU

• Verilecek alan iki açıdan önemlidir; birincisi  daha öncede 

ifade ettiğimiz gibi hazırlanacak  sitenin boyutu açısından, 

ikincisi ise e-mailler  açısındandır.

• Çünkü yapılan tasarımla beraber verilen E-maillerde aynı 

alanı paylaşır.

• Eğer verilen hosting alanı küçük ise belli bir  süreden sonra 

mail trafiğinde sorunlar ortaya  çıkabilir.



Hosting-SERVER DESTEĞİ

• Web hostingde bir diğer önemli nokta da  kullandığınız 

program ve veritabanının  kiraladığınız sunucunun

desteklemesidir.

• Günümüzde artık internet siteleri tanıtımın  yanında hazırlanan 

dinamik formlar sayesinde  daha farklı işlevleri de (İş başvuru 

formları,  talep formları, kredi kartı ile satış gibi) yerine  

getirmektedir.



Hosting- Veri transferi

• 1 GB'lık veri transferi limiti (bandwidth) 50kb'lık  bir sayfanın 
bir ayda 20.000 kere gösterilmesi için  yeterli olacaktır.

• Eğer yüksek ziyaretçi potansiyeli olan bir siteniz  varsa, ve 
ziyaretçilerinize sunduğunuz dosyalar  (html, gif, jpg, swf 
vs..) büyük boyutlardaysa veri  transferi ihtiyacınız da buna 
paralel olarak  yükselecektir.

• Çoğu site için 3 - 5 GB arası veri transferi limiti
yeterli olacaktır.



Hosting sunucusu Unix-Linux vs Windows

• Bu sorunun cevabı sitenizde ihtiyacınız olan  yazılımlara göre

değişecektir.

• Eğer sitenizde ASP ile birlikte Access veya SQL  veritabanı 

kullanmak istiyorsanız Windows  hostingi tercih etmelisiniz.

• Eğer sitenizde Php, Mysql, Cgi ve Perl  kullanmak istiyorsanız 

Unix-Linux hostlar sizin için  uygun olacaktır.

• Unix-Linux hosting Windows hostinge göre genellikle

daha ucuz ve stabildir.

• Güvenlik açısından Unix-Linux, kullanım ve kurulum  kolaylığı 

açısından ise Windows tercih edilir.

• Eğer sitenizde sadece HTML dosyaları  kullanacaksanız, Windows 

veya Unix-Linux sizin için  fark etmeyecektir.



Hosting-SERVER DESTEĞİ

• Bu tür formların hazırlanması özel  programlama dilleri 

(ASP,PHP,SQL gibi) ile  yapılmaktadır.

• Örneğin ASP destekli bir sitenin çalışabilmesi  için sitenin 

server tarafında ASP ile yapılmış  formları destekleyen 

programların kurulu  olması gerekir.



Web hostumu seçerken neye dikkat etmeliyim?

• Kuracağınız web sitesinin gereksinimlerini belirleyip, bu iş için ayırmayı 
düşündüğünüz bütçeye karar verdikten sonra sıra  web hosting firmaları 
arasında tercih yapmaya gelir.

• Seçtiğiniz firmalar hakkında araştırma yapın. Google'da ve  
webmasterların yoğun olarak ziyaret ettiği forumlarda arama
yaparak çeşitli yorumlara ulaşabilirsiniz. Her okuduğunuza
inanmayın! Bazı yorumlar firma tarafından veya rakipleri 
tarafından  yazılmış olabilir.

• Firmanın referanslarına bakın. Firmanın web sitesindeki  referanslara 
göz atın. Yeterli sayıdalar mı? Önemli referansları var  mı? Firma 
hakkında geniş yorum almak için referanslarda bulunan  bir kaç sitenin 
webmasterına mail atarak hosting firmalarından  memnun olup 
olmadıklarını, teknik desteğin yeterli ve hızlı olup  olmadığını sorun.





Web hostumu seçerken neye dikkat etmeliyim?
• Firmaya e-posta atarak cevap süresine ve kalitesine bakın. Bir

firmanın teknik desteğini ölçmenin en kolay yolu e-posta atarak  onları 
test etmektir. E-postanızda cevabı sitede yazıyor olsa bile  teknik 
konularda sorular sorun. E-postanızı uzun tutmaya özen  gösterin ve 
bolca soru sorun. Cevapta her sorunuza itinayla cevap  verilmiş mi 
yoksa baştan savma bir cevap mı gönderilmiş  inceleyin. Eğer telefon 
veya diğer yollarla destek veriyorlarsa o yolları da  kullanarak teknik 
desteklerini her yoldan test edin.

• Firmanın sipariş sırasında size onaylattığı hizmet sözleşmesini  
okuyun. Hizmet sözleşmelerindeki küçük maddelerde ilk başta  
görünmeyen maddeler olabilir. Dikkatle okuyarak size vaad edilen  
özelliklerin hizmet sözleşmesine nasıl yansıtıldığını inceleyin.  
Genellikle sınırsız olarak belirtilen özelliklerin okuduğunuz  
sözleşmede sınırlandırıldığını görebilirsiniz. Eğer hizmet sözleşmesi  
yoksa, o firmadan hizmet almayın.



Web hostumu seçerken neye dikkat etmeliyim?
• Firma gerçekten şirket mi kontrol edin. Firmaya mail atarak ticaret

odasına kayıtlı olup olmadıklarını sorun ve bu bilgileri talep edin. Bir  çok 
amatör firma web hosting işini şirketleşmeden yapmaktadır. Bu  tip firmalar 
ortadan yok olurlarsa izlerini bulmanız oldukça zor  olacaktır. Şirketleşmiş 
firmalarda ise böyle bir sorunla  karşılaşmazsınız.

• Firmanın ofis adresini ve telefon numarasını isteyin. Her ihtimale  karşı 
firmadan adres ve telefon bilgilerini alın. Eğer şüpheniz ve  imkanınız 
varsa verdikleri adrese giderek veya telefonla onlara  ulaşarak doğruluğunu 
kontrol edin.

• Para iade garantisi olan firmaları tercih edin. Çoğu firma memnun  
kalmayan müşterileri için 15 gün veya 30 gün süreli para iade  garantisi 
sunar. Bu garantiyi sunan firmalardan hizmet almanız daha  sonra size 
fikrinizi değiştirebilme olanağı sağlayacağı için yararlı  olacaktır. Firma para 
iade garantisi yerine ücretsiz deneme hesabı  sunuyorsa, bu fırsatı da 
değerlendirmeniz önerilir.
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