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Jenerik isimler izdiham yaratti
ODTÜ Alan Adi Yönetimi’nin com.tr uzantili jenerik isimlerini
verecegini açiklamasi üzerine, 31 bin basvuru gerçeklesti.
AA

15 Mayis 2003 — Internette

adres tescili konusunda
Türkiye’de tek yetkili kurum olan ODTÜ Alan
Adi Yönetimi’nin, bugüne kadar “jenerik”
olduklari gerekçesiyle tescil etmedigi “com.tr”
uzantili adresleri noter huzurunda çekilisle
verecegini duyurmasi üzerine 31 bin basvuru
yapildi. Alan Adi Yönetimi, yogun basvuru
nedeniyle noter huzurunda yapilacak çekilisi
ertelemek zorunda kaldi.
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DNS Yönetimi, bir süre önce araba, banka ve çesitli hizmet
sektörlerinin dogrudan adlariyla baslayacak internet alan
adlarini tescil edecegini duyurdu. Basvurularin alinmasinin
ardindan 12 Mayis’ta noter huzurunda kura ile bugüne
kadar “jenerik” sayilarak dagitilmayan adreslerin
verileceginin açiklanmasi üzerine, DNS’ye 31 bin basvuru
yapildi.
Yogun evrak akisi üzerine, basvuru belgeleri DNS
yönetimince bir odaya konuldu. Ancak, evraklarin fazla
olmasi nedeniyle personelin çalisma alani kisitlandi. Basvuru
evraklarinin incelenmesinden sonra noter huzurunda çekilis
yapmayi planlayan DNS Yönetimi, evraklarin son günde
gelmesi ve ilginin çok fazla olmasi nedeniyle çekilisi
ertelemek zorunda kaldi. DNS Yönetimince, çekilisin bir an
önce gerçeklestirilmesi için evraklar üzerinde inceleme
baslatildi.
Basvurulardan bir kisminin daha önce baskalarina tescil
edilmis olmasi nedeniyle DNS Yönetimi, evraklari teker
teker ayirmaya çalisiyor. “Com.tr” uzantili adresler için
çekilis yapilacagi duyurulmasina karsin basvurular arasinda
“gen.tr”, “name.tr” uzantili adresler de bulunuyor.
FUTBOL TAKIMLARININ ADRESLERI ILGI
ODAGI
Daha önce tescil edilen ancak çekiliste baskalarinca
alinmak istenen adresler arasinda AK Parti, futbol
takimlarinin, kurum ve kuruluslarin internet adresleri de
bulunuyor.
“Akparti com.tr” adresini tescil ettirmek için 9,
“Chp.com.tr” için 8, “Galatasaray.com.tr” 41,
“Fenerbahce.com.tr” için 45, “Besiktas.com.tr” için 37 ayri
basvuru yapildi.
Bu arada, “aku.com.tr”, “avukat.com.tr”,
“ajans.com.tr”, “araba.com.tr”, “acenta.com.tr” adreslerini
tescil ettirmek için de yogun ilgi oldugu belirlendi. Her
sektörden çok sayida sirket basta “galeri.com.tr”,
“gaz.com.tr”, “gazete.com.tr”, “gofret.com.tr”,
“giyim.com.tr”, “guvenlik.com.tr”, bankalarca
“faktoring.com.tr”, “banka.com.tr” ve “para.com.tr”, petrol
sirketleri “benzin.com.tr”, “yogurt.com.tr” olmak üzere
“jenerik” adlari üzerlerine tescil ettirmek için kurada sans
arayacak.
ODTÜ Alan Adi Yönetimi, basvurular üzerinde
yapacagi incelemenin ardindan gerekli belgelere sahip olan
basvuru sahipleriyle daha sonra belirlenecek bir tarihte noter
huzurunda çekilisle adreslerin dagitim ve tescilini yapacak.
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NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u
Bu haberi diger okuyucularimiza tavsiye eder misiniz?
hayir

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

kesinlikle

NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
• Microsoft Internet
Explorer
• Windows Media Player
kullanin

Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Saglik | Yasam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava
Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkinda | Yardim | Spor Yard im | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Sartlar & Gizlilik Haklari
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