Yeni gTLD uzantılarının kullanıcılara bu yıl Haziran itibarı ile satışa
satışa sunulması
bekleniyor

ICANN tarafından yürütülen yeni gTLD tescil
tes projesi kapsamında yaklaşık
şık 1900 üst seviye
alan adı uzantısı için yapılan başvuruların
ba
inceleme işlemleri
lemleri Nisan ayında tamamlanacak
olup, herhangi bir itiraza uğramayan
ğramayan ve uzantı (string) çakışması
çakı ması bulunmayan üst seviye alan
adı uzantıları root zone’a delege edilmeye başlanacaktır.
ba lanacaktır. Onaylanan her bir üst seviye alan adı
uzantısı (gTLD) www üzerinde adres olarak kullanılmak üzere tüketicilere pazarlanabilecek
ve satılabilecektir.
Her bir yeni gTLD uzantısının internet
inter kullanıcılarına satışa sunulması aşağ
şağıda belirtilen
süreçleri içerebilir. Her yeni gTLD sicili kurallarını, fiyatlandırmasını, zamanlamasını
kendisinin belirlediği satışş stratejisini yürütecek.
Yeni gTLD uzantıları altındaki ikinci seviye alan adı tescilleri
tescilleri farklı kullanıcılara farklı
zamanlarda farklı fiyatlarda ve farklı şartlar altında ulaşacak.
acak. Tipik bir gTLD uzantısının
piyasaya sunulma süreci, aşağıdakilerle
şağıdakilerle
ıdakilerle sınırlı olmamak üzere, birbirini izleyen aşağıdaki
a
aşamaları kapsayabilir.
KURUCU PROGRAMI
Opsiyonel olan bu aşamada
amada ultra Premium ikinci seviye alan adı tescilleri satışa
satı
sunulmaktadır. En anlamlı, kısa ve değerli
de erli jenerik ibarelerden (markalar hariç) meydana gelen
ikinci seviye alan adları özel koşullarda
ko ullarda talep edenlere en az 6 rakamdan oluşan
ol
fiyatlar ile
satılmaktadır.
MARKA (SUNRISE) AŞAMASI
ŞAMASI
Yeni üst seviye alan adı uzantıları altında ikinci seviye alan adı adreslerinin tüm kullanıcılara
satışından
ından önce, marka sahiplerine markalarını içeren alan adlarını tescil etmek imkânı
sunulmaktadır. Bu aşama
ama zorunlu olup, en az 60 gün sürecektir. Marka sahipleri markalarını
Marka Kontrol Kulesi (Trademark Clearinghouse) nezdinde kayıt ettirerek tüm yeni gTLD
uzantıları için Sunrise aşamasına
amasına katılma hakkına sahip olacaktır.
TOPLULUK (SUNRISE) AŞAMASI
AŞ
Opsiyonel 30 ila 60 gün sürecek olan bu aşamada
a
şehir adı / coğrafi
rafi yer adı / topluluk gTLD
sicilleri, ICANN ile imzalanan sözleşmelerinde
sözle
tanımladıkları koşullara
ullara uyan topluluk
üyelerine öncelikli olarak ikinci seviye alan adı tescili imkânını sunacaklardır.
sunacaklardır. Her bir sicilin
kendisine özgü koşulları
ulları bulunduğundan,
bulundu undan, ikinci seviye alan adı tescili için başvuru
ba
yapmayı
düşünen
ünen kullanıcıların bunları dikkatle incelemesini öneriyoruz.
LANDRUSH AŞAMASI
Opsiyonel olan ve 30 gün süren bu aşama
a
global kullanıcılara açıktır. Đlk gelen alır
prensibinin işlemediği bu aşamada,
şamada, birden fazla talebin olduğu
oldu u ikinci seviye alan adları açık
artırma yoluyla satılmaktadır.
GENEL KAMU AŞAMASI
AMASI
Marka sahipleri dışındaki
ındaki tüm kullanıcılara açıktır. Đlk
lk gelen alır prensibine göre kullanıcıların
ikinci seviye alan adı tescili alabileceği
alabilece bu aşamada,
amada, yeni gTLD sicilinin hayatı boyunca
sürekli satışa açılmaktadır.
AÇIK ARTIRMA AŞAMASI
AMASI
Premium, yüksek değerli
erli isimler, yeni gTLD sicilinin kararına göre herhangi bir zamanda
açık artırma yoluyla satışaa sunulmaktadır. Sanal dünyada tüm alan adları aynı değerde
de
değildir.
ildir. Kısa, kolayca algılanan, anlamlı ve markasal isimler gTLD sicili tarafından kimi

zaman yıllar boyunca rezerve edilerek satışa
satı a sunulmaz. Bu tip ikinci seviye alan adları
ad
açık
artırma yoluyla en yüksek teklifi veren kişiye
ki
/ şirkete satılır.
Türkiye’den yapılan .istanbul, .ist gTLD uzantıları hangi aşamalarla
a amalarla kullanıcılara
satılacak :
Topluluk gTLD uzantısı için Đstanbul Büyükşehir
Büyük ehir Belediyesi tarafından başvurusu
baş
yapılan
.istanbul ve .ist üst seviye alan adları satışa
satı a sunulmadan 4 ay önce kamuya bilgi verilecek.
Başvuru
vuru sahibi olan Istanbul Büyükşehir
Büyük
Belediyesinin başvuru
vuru dilekçesinde yaptığı
açıklamalara göre, kullanıcılara satılacak ikinci seviye alan adları 4 aşamalı
a amalı bir süreç ile tescil
edilebilecek:
•
•
•
•

Grandfathering (1 ay) : ccTLD - com.tr altında tescil sahibi olanlara öncelik hakkı
Sunrise (2 ay) : Türk marka sahiplerine öncelik, sonrasında global / Türkiye dışındaki
dı
ülkelerde marka sahibi olan kişi
ki / şirketlere başvuru hakkı
Landrush (1 ay): ilk gelen
gele alır prensibinin çalışmadığı,
ı, Premium jenerik ibareleri
içeren ikinci seviye alan adlarının satışa
satı sunulduğu süreç
Genel: Herkese açık
çık ve ilk gelen alır prensibine göre ikinci seviye alan adı satışının
satı
yapıldığı aşama.

