
22  1.300
Önümüzdeki aylarda İnternet'teki 

genel Üst Düzey Etki Alanı adlarının 
sayısı 22'den 1.300'ün üzerine 

fırlayacak

Ticari Marka Havuzu bir ticari  
markanın her yeni çevrimiçi genel  
Üst Düzey etki alanında korunmasına  
yardımcı olan tek çözümdür

Haklarınızı koruma ile ilgili ilk etap 
bir markayı Ticari Marka Havuzuna 
göndermektir 

Ticari Marka Havuzu

Hak Korumaları

Sunrise Hizmetleri
Ticari markanızla ilişkili etki alanı adlarını 
istemek için öncelikli erişim

Ticari Marka Talep Servisi
Kayıtlı etki alanı hakları ihlal ettiğinde anında 
harekete geçilmesini sağlamak için 
Hak Sahibine bildirim

Yeni Genel Üst Düzey

Etki Alanları 
© 2013 İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu

İnternetin oluşturulmasından bu yana  
gerçekleşen en büyük değişim hakkında daha 

fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

http://newgtlds.icann.org

ICANN ve İnternet topluluğu 
daha geniş, daha olgun bir Etki 
Alanı Adı Sisteminin temellerini 

oluşturuyor

Delegasyon Sonrası İhtilaf Çözümü Prosedürü

Tekdüzen Hızlı 
Askıya Alma  
Sistemi
Etki alanı çevrimiçi olduktan 
sonra hak ihlali gerçekleşirse,  
URS devreye girer

Geçerli bir şikayetten 
sonraki 24 saat içinde, ihlal 
gerçekleştiren etki alanı kilitlenir

Daha fazla bilgi için:
http://newgtlds.icann.org/urs

İnternet Genifliyor

Ticari markanızı nasıl  
koruyacağınızı öğrenin

Marka Tescilinizi Gönderin
http://trademark-clearinghouse.com

Ticari Marka PDDRP*

Ticari marka ihlali çoğu zaman etki 
alanı dolandırıcılığı gibi bir tescil 
sahibi sorunu olarak tanımlanır. Tescil 
Operatörü müdahil olursa ne olur?

Ticari Marka Delegasyon Sonrası İhtilaf 
Çözümü Prosedürü, Tescil Operatörünün 
ticari marka ihlaline ortak olduğu 
durumları ele alır

Daha fazla bilgi için:
http://newgtlds.icann.org/pddrp

Hak Koruma 
Mekanizmaları

+3

ticari marka sahiplerini 
desteklemeye ve korumaya başladı; 

herhangi bir şey olmadan, 
ve gelecekte olması 

ihtimaline karşı
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Üst Düzey etki alanında korunmasına 
yardımcı olan tek çözümdür

Haklarınızı koruma ile ilgili ilk etap 
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göndermektir 
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istemek için öncelikli erişim
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Kayıtlı etki alanı hakları ihlal ettiğinde anında 
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Hak Sahibine bildirim
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İnternetin oluşturulmasından bu yana 
gerçekleşen en büyük değişim hakkında daha 

fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

http://newgtlds.icann.org
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daha geniş, daha olgun bir Etki 
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oluşturuyor
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Tekdüzen Hızlı 
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Etki alanı çevrimiçi olduktan 
sonra hak ihlali gerçekleşirse, 
URS devreye girer

Geçerli bir şikayetten 
sonraki 24 saat içinde, ihlal 
gerçekleştiren etki alanı kilitlenir

Daha fazla bilgi için:
http://newgtlds.icann.org/urs
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Ticari markanızı nasıl 
koruyacağınızı öğrenin

Marka Tescilinizi Gönderin
http://trademark-clearinghouse.com

Ticari Marka PDDRP*
Ticari marka ihlali çoğu zaman etki 
alanı dolandırıcılığı gibi bir tescil 
sahibi sorunu olarak tanımlanır. Tescil 
Operatörü müdahil olursa ne olur?

Ticari Marka Delegasyon Sonrası İhtilaf 
Çözümü Prosedürü, Tescil Operatörünün 
ticari marka ihlaline ortak olduğu 
durumları ele alır

Daha fazla bilgi için:
http://newgtlds.icann.org/pddrp
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