
Yeni Başlayanlar için Kılavuz 
ICANN KATIL IMCIL IĞ I



GİRİŞ
İNTERNET ATANMIŞ NUMARALAR VE İSIMLER KURUMU (ICANN) GÖNÜLLÜ TOPLULUĞUNA 

HOŞ GELDINIZ. IC ANN BIREYLER, SEKTÖRLER, TIC ARI OLMAYAN KURUMLAR VE KAMU 

TEMSILCILERINI İNTERNET'IN ETKI ALANI ADI SISTEMI HAKKINDA TARTIŞMAK, MÜZAKERE ETMEK 

VE POLITIKA GELIŞTIRMEK IÇIN BIR ARAYA GETIREN ULUSLARARASI VE KAR AMACI GÜTMEYEN 

BIR KURULUŞTUR.

BU YENI BAŞLAYANLAR KILAVUZU SIZE ICANN'IN TOPLUMA DAYANAN POLITIKA GELIŞTIRME   

SÜRECININ ETKIN BIR KATILIMCISI OLMANIZ IÇIN GEREKLI ARAÇ VE KAYNAKLARI SAĞLAR.
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ICANN nedir?
ICANN 1998'de kurulan, kar amacı gütmeyen, kamu yararı için çalışan bir kuruluştur. Personeli İnternet'in 
Etki Alanı Adı Sistemini yönetir, İnternet Protokolü adresleri gibi İnternet'in benzersiz tanımlayıcılarına 
yönelik ayırma ve atama işlemlerini koordine eder, genel en üst düzey etki alanı (gTLD) adı tescil 
kurumlarını akredite eder ve dünyanın her yerindeki İnternet'in güvenli, istikrarlı ve birlikte çalışılabilir 
olarak kalması için çalışan gönüllülerin fikirlerini hayata geçirir. ICANN etki alanı adı alanında rekabeti 
teşvik eder ve İnternet politikasının geliştirilmesine yardımcı olur.

ICANN'in kuruluş yapısı nasıldır?
ICANN politika oluşturma işlevinin temelinde “çok paydaşlı model” olarak adlandırılan sistem bulunur. Bu 
merkezci olmayan yönetim modeli; bireyleri, sektörü, ticari olmayan kurumları ve hükümeti eşit düzeyde 
ele alır. Politika kararlarını hükümetlerin aldığı, daha geleneksel olan ve dikey yönetim modeline sahip 
modellerin aksine, ICANN tarafından uygulanan çok paydaşlı yaklaşım, topluma dayanan ve çoğunluk 
kararlarıyla şekillenen politika oluşturmaya olanak tanır. Buradaki ana fikir; İnternet yönetiminin, sınırsız 
ve herkese açık olan İnternet'in kendi yapısını aynen yansıtmasıdır. 

Her ne kadar ICANN Yönetim Kurulu, önerilen politikaları onaylama veya reddetme konusunda tam 
yetkili olsa da politika geliştirerek, bunları Kurul onayına sunma sorumluluğu Destek Kuruluşlar'a (SO'lar) 
aittir. Danışma Kurulları (AC'ler), ICANN Yönetim Kurulu'na öneride bulunur, bazı durumlarda da politika 
geliştirme konusundaki sorunları ortaya koyar. SO/AC yapıları, bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde daha 
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

ICANN çalışanları; ICANN topluluğu tarafından geliştirilen ve ICANN Yönetim Kurulu tarafından 
benimsenen politikaları yürürlüğe koymak ve uygulamaktan sorumludur.

ICANN Ombudsmanı; ICANN tarafından atanan, bağımsız, adil ve tarafsız bir kişidir, ICANN ve Yönetim 
Kurulu tarafından alınan kararlar, yapılan veya yapılmayan eylemler ya da ICANN çalışanları, Yönetim 
Kurulu veya bir kurumsal yapı tarafından bir topluluk üyesine karşı yapılan haksız davranış hakkındaki 
sorun ve şikayetleri karara bağlayan kişidir.

Aday Belirleme Komitesi; sekiz ICANN Yönetim Kurulu üyesinin seçiminden sorumlu olan topluluk 
gönüllülerinden oluşan bir ekiptir ve At-Large Danışma Komitesi, Ülke Kod Adları Destekleme Kuruluşu 
ve Genel Adlar Destekleme Kuruluşu'nun parçasıdır.

FİKRİMİ NASIL  

DUYURABİLİRİM

Her ICANN toplantısında, ana 
konular hakkında herkes Kamu 
Forumu'ndaki Kurul'a doğrudan 
görüş bildirebilir ve sorular 
sorabilir. Kamu Forum'u sırasında, 
kuruluşunuzun adına veya birey 
olarak konuşabilirsiniz. 

Kamu Forumu genellikle her 
ICANN toplantısının Çarşamba 
öğleni birkaç saat boyunca 
sürer.  Görüş Bildirenler soru 
sormak veya yorum yapmak için 
odanın kenarına yerleştirilmiş 
mikrofonun arkasında sıra olurlar. 
Olabildiğince çok bakış açısının 
alınabilmesi için katılımcılar 
kısa ve öz olmaya teşvik edilir. 
Katılmak için bedenen orada 
olmanız gerekmez; ICANN'in 
Uzaktan Katılım hizmetleri 
aracılıyla çevrimiçi soru veya 
yorumlarınız bir ekip üyesi 
tarafından toplantı odasında sesli 
bir biçimde okunur. 

Ayrıca kamu görüşü 
dönemlerinde geribildirimler 
sunabilirsiniz. Bkz. sayfa 4. 
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ICANN toplantılarındaki 

Yeni Katılımcıların Bekleme 

Salonu'ndaki Karşılayıcılar, 

soruları yanıtlamak ve yeni 

gelenler ve Bursiyerler daha 

çok oturuma katılmış topluluk 

üyeleriyle tanıştırmak için 

hazırdır.
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ICANN Toplantısında Neler Olur?
ICANN her yıl dünyanın farklı yerlerinde üç uluslararası kamu toplantısı düzenler. Her yıl yapılan bir 
toplantı da yeni Yönetim Kurulu üyelerinin belli olacağı kuruluşun yıllık genel toplantısıdır.

200'den fazla oturumdan oluşan ve hafta boyunca devam eden toplantı; bireyler ve (şahsen ya da uzaktan 
katılan) farklı ICANN paydaşlarının temsilcileri için ICANN politikasıyla ilgili sorunları tanıtıp tartıştıkları 
bir odak noktasıdır. Belirli bir grubun üyesi olmanızı gerektiren birkaç durum hariç, çoğu durumda 
herkes konuşabilir. Oturumun kurallarından emin değilseniz konuşmak için oturum başkanından izin 
istemeniz yeterli olur. 

Toplantılar herkese açık olup kayıt ücretsizdir ancak seyahat ve konaklamanızdan siz sorumlu olursunuz. 
ICANN; Destek Kuruluşları ve Danışma Kurulları'nın üyelerine sınırlı finansal destek sunar. Ayrıca gelişmekte 
olan ülkelerden seçilen, kendi imkanlarıyla katılamayacak adaylara yönelik bir Burs programı vardır.

Bir toplantıya bizzat katılamıyorsanız ICANN, katılım imkanının sadece bir tık uzağınızda olması için çeşitli 
hizmetler sunar. Hemen hemen tüm oturumlar için toplantı materyallerine erişim, sohbet odası ve daha 
büyük ya da daha genel oturumlar için görüntülü ve/veya sesli akış ile canlı transkripsiyon imkanlarına 
sahip sanal toplantı odaları mevcuttur. 

Daha fazla bilgi alın: http://meetings.icann.org/remote-participation.

ICANN toplantılarının temel dili İngilizce olmasına karşın, belirli oturumlarda yazılı ve sözlü çeviri ile 
bilgilendirici yazılar mevcuttur. Çoğu belgenin Arapçası, Çincesi, Fransızcası, Rusçası ve İspanyolcasına 
ulaşılabilir.

Her toplantıya ait toplantı programı, etkinlik yeri haritası, bulunulan bölge ve sosyal etkinliklerle ilgili 
bilgilerin sık sık güncellendiği bir web sitesi vardır. 

ICANN Toplantılarındaki Yeni Katılımcılara Yönelik Program 
ICANN, Yeni Katılımcıları çok paydaşlı sürecine toplantıları sırasında özel bir oryantasyon programıyla 
dahil eder. İlk kez Mart 2011'de ICANN 40'ta tanıtılan Yeni Katılımcılar Programı; ICANN ile topluluğunu, 
işlevlerini ve sistemin nasıl işlediğini anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Program ayrıca Yeni 
Katılımcıların ICANN topluluğuyla bir araya gelmesine ve etkin bir şekilde katılım sağlamalarına yardımcı 
olur, böylelikle toplantıdan iyi bilgilendirilmiş ve tekrar gelmek isteyerek ayrılırlar.

http://meetings.icann.org/remote-participation


Burs Programı aksi takdirde 

katılamayacak global 

İnternet topluluğuna olanak 

sağlar. Bursiyerler ccTLD'ler, 

hükümetler, sivil toplum 

kuruluşları, iş ve akademi 

dünyasından gelir. Daha fazlasını 

öğrenin: http://www.icann.org/

en/about/participate/fellowships. 

Yeni Katılımcılara Ayrılan Pazar
Pazar günü toplantılar başlamadan önce, genellikle 10:00 - 18:00 saatleri arasında ICANN Yeni Katılımcılara 
özel bir eğitim oturumu serisi düzenler. ICANN tanıtımında işlenen konular, ICANN kullanım araçlarının 
nasıl kullanılacağı, topluluğun toplantılar sırasında ve arasında nasıl etkileşimde bulunacağı ve daha 
fazlasını kapsar. Katılım ve İletişim ekibi bu oturumları koordine eder ve çeşitli ICANN ekipleri konu 
hakkındaki uzmanlıklarına göre onlarla birlikte çalışır. 

Yeni Katılımcıların Bekleme Salonu 
Yeni Katılımcıların Bekleme Salonu'nda ilk kez katılanlar dinlenebilir, bilgi alabilir, ekip ve Burs Programı'nı 
bitiren gönüllülerle etkileşim kurabilirler. İlk kez katılmanın verdiği endişeyi hafifletmeye yardımcı olan 
bu danışmanlar bire bir destek, kılavuzluk, topluluk üyeleriyle tanıştırma, ICANN yapısı ve süreç hakkında 
bilgi sağlar ve ilgili oturumlara yönelik tavsiyeler verirler. Bekleme Salonu ICANN toplantıları süresince 
Cumartesiden Çarşambaya kadar açıktır. 

ICANN'de Kamu Görüşü Dönemleri
ICANN süreçlerindeki önemli bir nokta da, onaylanmasından önce her önemli plan hakkında kamu 
görüşlerinin alınması aşamasıdır. Bu konu başlıkları, operasyonel (bütçe ve stratejik planlama gibi), teknik 
(güvenlik raporları ve öneriler gibi) veya politikayla ilgili (İç Tüzük değişiklikleri gibi) olabilir.

Kamu görüşü süreci, aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır:

■■ Kamu görüşüne sunulan her madde, en az 21 gün 
süreyle askıda kalır.

■■ Yorum alındığı takdirde, yorum döneminin kapanışıyla 
birlikte, en az 21 gün sürecek olan bir yanıtlama 
dönemi başlar.

■■ Yorum dönemi içinde kayda değer bir öneri alınmazsa,  
yanıtlama dönemi uygulaması yapılmaz.

■■ Yanıtlama dönemi içinde, katılımcılar gönderilen önceki 
yorumlarla ilgili açıklama yapmalı; konuyla ilgili yeni mesaj 
gönderilmemelidir. Yanıtlar oluşturulurken, katkıda 
bulunanlardan özgün gönderiyi yapanın adını, yorum tarihini 
belirtmesi ve ilgili olabilecek herhangi metni eklemesi istenir.

Tamamen kamu görüşüne ayrılan bir sayfada, açık olan tüm konu başlıklarını bulabilirsiniz (http://www.
icann.org/en/news/public-comment). Sayfa; ayrıntılı açıklama ve arka plan bilgileri de kapsayan ilgili 
duyuru, belge, görüş konumu ve başvuru kaynaklarına bağlantılar içerir. 

Görüş dönemi kapandıktan sonra; çalışanlar, alınan tüm kamu görüşü belgeleri ve görüşlerle birlikte 
saklanan bir görüş özeti raporu yayınlar. 
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Her oturum düşük veya  

yüksek bant genişliği  

kullanıcıları için uzaktan  

katılım seçenekleri sunar.

http://www.icann.org/en/news/public-comment
http://www.icann.org/en/news/public-comment
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ICANN Yönetim Kurulu
Uluslararası çeşitlilikteki Yönetim Kurulu, politika geliştirme sürecini ve ICANN yönetimini denetler. 
Kurulun 16 yönetime katılan üye ve 5 oy kullanmayan irtibat temsilcisi vardır. ICANN Başkanı'nın görevi 
dolayısıyla Kurul'da oy hakkı vardır.

Her bir Adres Destekleme Kuruluşu (ASO), Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO) ve Genel 
Adları Destekleme Kuruluşu (GNSO); Kurul için oy hakkı olan iki üye seçer. At-Large Danışma Komitesi 
(ALAC) oy hakkı olan bir üyenin seçiminde Bölgesel At-Large Kuruluşları (RALOS) ile birlikte hareket eder. 
Aday Belirleme Komitesi geri kalan oy hakkı olan sekiz üyeyi seçer.

Oy kullanmayan irtibat temsilcileri Kurul'a, Kurul'u karar verme sürecinde bilgilendirmek için teknik 
danışma sağlar. ICANN'in her bir Devlet Danışma Komitesi (GAC), Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi 
(RSSAC) ve Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi (SSAC) bir Kurul irtibatı atar. İnternet sistemi için 
standartlar geliştiren ve tasarlayan merkezci olmayıp uluslararası bir kuruluş olan İnternet Mühendisliği 
İş Ekibi'nin de yaptığı gibi ICANN'in Teknik İrtibat Grubu Kurul'la bir irtibat atar. 

DESTEK KURULUŞLARI
ICANN'in İnternet'in ilgili uzmanlık alanlarında teknik yönetimiyle ilgili politikaları geliştiren ve öneren 
üç Destek Kuruluşu vardır. 

Bunlar Adres Destekleme Kuruluşu (ASO), Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO) ve Genel 
Adları Destekleme Kuruluşu'dur (GNSO).

Adres Destekleme Kuruluşu
Adres Destekleme Kuruluşu nedir?
ICANN Yönetim Kurulu'nun İnternet Protokolü adreslerinin çalıştırılması, ayrılması ve yönetimiyle ilgili 
global politika sorunları için bir danışma yapısı olan Adres Destekleme Kuruluşu (ASO) beş otonom 
Bölgesel İnternet Tescili Merkezinin (RIR) temsilcilerinden oluşur. Bu Bölgesel İnternet Tescil Merkezleri 
(RIR'lar) IP Adresleri ve Otonom Sistem Numaraları dahil olmak üzere İnternet sayısı kaynaklarının bölgesel 
dağıtımını yönetir.  Her RIR, etkinliklerini global olarak koordine eden Numara Kaynağı Kuruluşu üyesidir.

Bu beş RIR şunlardır:

■■ Afrika kıtasını kapsayan, Afrika Ağ Bilgileri Merkezi 
(AfriNIC)

■■ Japonya, Kore, Çin ve Avustralya dahil olmak üzere 
Asya-Pasifik bölgesini kapsayan,  
Asya Pasifik Ağ Bilgileri Merkezi (APNIC)

■■ Bazı Karayip ve Kuzey Atlantik adalarını ve Amerika 
Birleşik Devletleri'ni kapsayan, İnternet Numaraları için 
Amerikan Tescil Merkezi (ARIN)

■■ Latin Amerika ve Karayipleri kapsayan, Latin Amerika ve 
Karayip İnternet Adresleri Tescil Merkezi (LACNIC)

■■ Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bölümlerini kapsayan, 
Réseaux IP Européens (RIPE NCC)

ASO Adres Konseyi nedir?
Adres Destekleme Kuruluşu tarafından kurulan Adres Konseyi'nin amacı ICANN Yönetim Kurulu'na 
İnternet Protokolü adres politikasına yönelik sunulan önerileri denetlemek ve global politika geliştirme 
etkinliklerini yönetmektir. Adres Konseyi ayrıca ICANN Yönetim Kurulu'na oy hakkı olan iki üye atamakla 
da sorumludur.

ASO Adres Konseyi nasıl seçilir?
Adres Konseyi üyeleri her bir Bölgesel İnternet Tescilli bölgesinde adaylık ve seçim süreçleri aracılığıyla 
atanır. Her beş Bölgesel İnternet Tescili, ASO Adres Konseyi'ne iki yıllık dönemlerle üç üye atar. Konsey 
başkan yardımcılarını atayan bir başkan seçer.

ASO'ya nasıl dahil olabilirim?
Çoğu birey ASO'ya Bölgesel İnternet Tescil Merkezi ile kurulan bağlantı yoluyla dahil olur. Kuruluşunuz 
doğrudan atama alıyor veya IPv4 veya IPv6 adreslerini tescil merkezinden doğrudan tahsis edebiliyorsa, 
söz konusu RIR'ın zaten üyesi olma ihtimaliniz vardır. (Bunlar genellikle, İnternet Sağlayıcıları, barındırma 
firmaları, eğitim kurumları veya hükümetlerdir.) 

ICANN Yönetim Kurulu,  

ICANN 44, Prag.
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Ancak RIR'ların politika geliştirme süreçlerine katılma ve toplantılarında yer alma gibi üyelik gereksinimleri 
yoktur. İnternet topluluğundaki herkes İnternet kaynaklarının atanma politikalarının o bölge için 
geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

ASO ve bir RIR hakkında daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?
Adres Destekleme Kuruluşu www.aso.icann.org 

Afrika Ağ Bilgileri Merkezi (AfriNIC) www.afrinic.net

Asya Pasifik Ağ Bilgileri Merkezi (APNIC) www.apnic.net 

İnternet Numaraları için Amerikan Tescil Merkezi (ARIN) www.arin.net 

Latin Amerika ve Karayip İnternet Adresleri Tescil Merkezi (LACNIC) www.lacnic.net 

Réseaux IP Européens (RIPE NCC) www.ripe.net 

Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu
Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO) nedir?
ccNSO, ICANN'in Yönetim Kurulu'na ülke kodu en üst düzey etki alanlarıyla (ccTLDs) ilgili global politikalar 
geliştirmek ve önermekten sorumlu olan bir Destek Kuruluşu'dur. Kuruluş ayrıca ccTLD topluluğuna 
en iyi uygulamaları geliştirmeleri, bilgi alışverişinde bulunmaları ve ccTLD'lerle ilgili global sorunları 
tartışmaları için ortam sağlar. Bir ccTLD iki harfli etki alanı adı uzantıları .uk (Birleşik Krallık), .de (Almanya) 
ve .jp (Japonya) gibi bir ülke, bölge ya da diğer coğrafi konumlara karşılık gelir. 

ccNSO Konseyi nedir?
ccNSO Konseyi, ccNSO'nun işlerini denetleyip koordine eder ve politika önerilerinin gelişimini yönetir. 
Konsey çeşitli ccNSO Çalışma Grupları'nı yönetir ve bunlara katılır, ayrıca gündemde yer tutan sorunlar 
için topluluğu görevlendirir. ccNSO Üyeleri'ne seçildikten sonra Konsey, ICANN Yönetim Kurulu'na 
resmi olarak iki üye seçer.

ccNSO Konseyi nasıl seçilir?
ccNSO Konseyi'nin aşamalı olarak üç yıllık dönemlerde hizmet veren 18 üyesi vardır. ccNSO üyeleri beş 
coğrafi bölgenin her birinden üç üye olmak üzere, 15 Konsey Üyesi seçer. ccNSO üyeleri kendilerini 
aday gösterebilir veya başka bir bölgelerindeki ccNSO üyesi tarafından aday gösterilebilir; adaylıklar 
bölgedeki başka bir ccNSO üyesi tarafından desteklenmelidir. ICANN'in Aday Belirleme Komitesi geri 
kalan üç üyeyi oluşturur.

ccNSO'ya nasıl dahil olabilirim?
Bir Uluslararası Standartlar Kuruluşu 3166 (ISO 3166) ülke kodu en üst düzey etki alanı yöneticisiyseniz, 
ccNSO bir üyesi olabilir ve ccNSO'nun tüm Çalışma Grupları'na katılıp toplantılarında yer alabilirsiniz. 
Katılım başvurusu şuradan yapılabilir: http://ccnso.icann.org/applications/form.htm.  Üyelik ücreti yoktur. 

ccNSO hakkında nereden daha fazla bilgi alabilirim?
http://ccnso.icann.org/

ccNSO, ülke kodu üst düzey  

etki alanı yöneticilerinin  

toplanıp ilgili sorunları global bir 

bakış açısından tartışmaları  

için bir forum sağlar.

http://www.aso.icann.org
http://www.afrinic.net
http://www.apnic.net
http://www.arin.net
http://www.lacnic.net
http://www.ripe.net
http://ccnso.icann.org/applications/form.htm
http://ccnso.icann.org/
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.ae ..................................................Birleşik Arap Emirlikleri .gt ................................................................................. Guatemala .nu ................................................................................................Niue

.af...................................................................................Afganistan .gy .........................................................................................Guyana .nz ...........................................................................Yeni Zelanda

.al ..........................................................................................Albanya .hk ...............................................................................Hong Kong .om .....................................................................................Umman

.am ............................................................................. Ermenistan .hn .................................................................................. Honduras .pa ........................................................................................Panama

.ar ..........................................................................................Arjantin .hr ..................................................................................Hırvatistan .pe .................................................................................................Peru

.au ..................................................................................Avustralya .ht ...................................................................................................Haiti .pf ............................................................. Fransız Polinezyası

.az ............................................................................... Azerbaycan .iq ..................................................................................................... Irak .pg .................................................................Papua Yeni Gine

.be .......................................................................................... Belçika .il......................................................................................................İsrail .ph ......................................................................................Filipinler

.bf .............................................................................Burkina Faso .ir .......................................................................................................İran .pl .........................................................................................Polonya

.bg ...............................................................................Bulgaristan .is .............................................................................................İzlanda .pr ................................................................................... Porto Riko

.bh .......................................................................................Bahreyn .it ...................................................................................................İtalya .pt......................................................................................... Portekiz

.b .............................................................................Burundi .je ............................................................................................... Jersey .ps .........................Filistin Toprakları, İşgal Altındaki

.bo ..........................................................................................Bolivya .jm ....................................................................................... Jamaika .pw .............................................................................................Palau

.br .......................................................................................... Brezilya .jo ..............................................................................................Ürdün .rs .........................................................................................Sırbistan

.bz ..............................................................................................Belize .jp ........................................................................................ Japonya .ru ...............................................................................................Rusya

.ca ..........................................................................................Kanada .ke ............................................................................................. Kenya .sa .................................................................... Suudi Arabistan

.cc ................................................Cocos (Keeling) Adaları .km ................................................................................Komorolar .sb .................................................................Solomon Adaları

.cd ............................Kongo, Demokratik Cumhuriyeti .kr....................................................................................................Kore .sd .............................................................................................Sudan

.ci ..................................................................................Fildişi Kıyısı .sb ....................................................................Cayman Adaları .se ................................................................................................. İsveç

.cl ........................................................................................................ Şili .lc ...................................................................................Saint Lucia .sg ......................................................................................Singapur

.cm ................................................................................... Kamerun .lt .......................................................................................... Litvanya .si ........................................................................................Slovenya

.cn .....................................................................................................Çin .lu .............................................................................Lüksemburg .sk ........................................................................................Slovakya

.co .................................................................................Kolombiya .lv ..........................................................................................Letonya .sn ........................................................................................ Senegal

.cr ....................................................................................Kosta Rika .ly ..................................................................................................Libya .so ............................................................................................Somali

.cu ................................................................................................Küba .ma ...................................................................................................Fas .sv ..................................................................................El Salvador

.cv .............................................................................. Cabo Verde .md ...................................................................................Moldova .sx ...............................Sint Maarten (Flaman Bölgesi)

.cw ......................................................................................Curaçao .mg .......................................................................... Madagaskar .tg .................................................................................................Togo

.sb ...................................................................Christmas Adası .ml ..................................................................................................Mali .tl ................................................................................ Doğu Timor

.cz ..................................................................Çek Cumhuriyeti .mn ............................................................................ Moğolistan .tr .............................................................................................Türkiye

l.de ....................................................................................Almanya .mr ..................................................................................Moritanya .tt ............................................................Trinidad ve Tobago

.cz .....................................................Dominik Cumhuriyeti .ms ..............................................................................Montserrat .th ..........................................................................................Tayland

.dz .......................................................................................... Cezayir .mv ......................................................................Maldivler .tw .............................................................................Tayvan

.ec ........................................................................................ Ekvador .mw ...........................................................................Malavi .tz ........................................................................ Tanzanya

.eg ................................................................................................Mısır .mx .........................................................................Meksika .ua .......................................................................... Ukrayna

.et ........................................................................................Etiyopya .my ........................................................................ Malezya .ug ..........................................................................Uganda

.eu..........................................................................Avrupa Birliği .mz....................................................................Mozambik .uk ...............................................................Birleşik Krallık

.fi ..................................................................................... Finlandiya .na ........................................................................ Namibya .us ............................ Amerika Birleşik Devletleri

.fj ......................................................................................................... Fiji .nc ..........................................................Yeni Kaledonya .uy ................................................................... Uruguay

.fm ...............................Mikronezya, Federal Eyaletler .ng ............................................................................Nijerya .ve ................................................................Venezuela

.fr ............................................................................................... Fransa .ni .......................................................................Nikaragua .vi ................................................ABD Virgin Adaları

.ga ............................................................................................Gabon .nl ......................................................................... Hollanda .vu ....................................................................Vanuatu

.ge ...................................................................................Gürcistan .no ............................................................................Norveç .ws ...................................................................... Samoa

.gg ................................................................................... Guernsey .np .............................................................................. Nepal .za ...........................................................Güney Afrika

.gi .................................................................................. Cebelitarık .nr ................................................................................Nauru .zm.................................................................. Zambiya

.gp .......................................................................Guadalupe

1 Ağustos 2012 itibariyle ccTLD Üyeleri Listesi
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Genel Adları Destekleme Kuruluşu
Genel Adları Destekleme Kuruluşu nedir?
Genel Adları Destekleme Kuruluşu (GNSO) .COM, .NET ve .ORG gibi genel en üst düzey etki alanlarından 
sorumlu politika yapıcı bir yapıdır. Üyeleri gTLD tescilleri, gTLD tescil kurumları, fikri mülkiyet çıkarları, 
İnternet Servis Sağlayıcıları, işletmeler ve ticari olmayan çıkarların temsilcilerini kapsar. 

GNSO'daki Paydaş Grupları nelerdir?
Kurultay olarak işleyen Paydaş Gruplar yeni kurumların oluşturulmasını kolaylaştırmayı ve aynı zamanda 
GNSO katılımcılarının büyümesini ve yayılmasını amaçlar. Genel en üst düzey etki alanı politikası 
geliştirmesiyle ilgilenen, geniş çeşitlilikteki grupları ve bireyleri temsil eden dört Paydaş Grup vardır. Bunlar:

■■ Ticari Paydaşlar Grubu

■■ Ticari Olmayan Paydaş Grubu

■■ Tescil Kurumu Paydaş Grubu

■■ gTLD Tescil Merkezleri Paydaş Grubu

GNSO Konseyi nedir?
GNSO'daki politika gelişimini yöneten 23 Konsey üyesi, ICANN Yönetim Kurulu'na politika önerilerinde 
bulunur ve ICANN Yönetim Kurulu'na iki üye atar.

GNSO Konseyi'nin üyeleri nasıl seçilir?
Paydaş Gruplar, 23 GNSO Konseyi üyesinden 18'ini seçer. Konsey'in ABD Kongresi veya İngiltere 
Parlamentosu gibi oylama amaçlı iki meclisi vardır. Sözleşmeli Taraflar Meclisi; Tescil ve Tescil Kurumu 
Paydaş Gruplarını düzenlerken Sözleşmesiz Taraflar Meclisi ise Ticari ve Ticari Olmayan Paydaş Gruplarını 
düzenler. ICANN'in Aday Belirleme Komitesi ikisinin her bir Mecliste görevlendirilmek üzere oy hakkı 
olan, üç Konsey üyesi atar. Üçüncü atanan Konsey'e bir bütün olarak danışmanlık yapar. Konsey ayrıca 
ICANN'deki At-Large Topluluğu ve ccNSO gibi diğer gruplardan, resmi olarak atanmış ancak oy hakkı 
olmayan İrtibat Temsilcileri ve Gözlemcileri içerir. Bu detaylı sistem kuvvetler ayrılığı sağlar; böylelikle 
hiçbir çıkar grubu Konsey'e egemen olamaz.

Prag'daki 44. ICANN Genel 

Toplantısı'nda, Genel Adlar 

Destekleme Kuruluşu Konseyi.
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GNSO'ya nasıl dahil olabilirim?
GNSO sözleşmeli Çalışma Grupları, ICANN Yapısı kapsamında politikaları ve İnternet topluluğunun 
ve paydaşlarının yüzleştiği diğer sorunları ele almak üzere resmi olarak sözleşmiştir. Genellikle, herkes 
bu gruplara katılabilir ve bu katılımcıları çeşitli ilgi ve uzmanlıklardan gönüllerden oluşturur. Çalışma 
Grupları tarafından kullanılan birçok araçtan biri de kamuya açık bir şekilde arşivlenen posta listeleridir. 
Topluluk üyeleri en son politika konularına yönelik söyleşi ve tartışmalar ve en son etkinlikler için bu 
e-posta listelerini takip edebilir.

Çalışma Gruplarına gönüllü çağrısı yapan duyurular için ICANN.ORG giriş sayfasını takip edin ve 
ilgilendiğiniz bir grup gördüğünüzde GNSO Sekreterliği'ne ilginizi açıklayan bir e-posta atın. Diğer 
üyelerin sizin hakkınızda daha çok şey öğrenebilmesi için sizden Niyet Mektubu istenir. Diğer üyelerden 
de aynısı istenir. Çalışma grupları genellikle haftalık veya iki haftalık konferans çağrıları aracılıyla toplanır 
ancak her çağrı grup için en iyi programı oluşturur.

Ayrıca GNSO'ların Paydaş Grupları veya Kurumlarına da üyelik için başvurabilirsiniz. Paydaş Grupları ve 
Kurumları belirli bir çıkar veya görüş etrafında birleşmiş, ICANN Yönetim Kurulu tarafından resmi olarak 
tanınan topluluk katılımcıları gruplarıdır. Her bir Paydaş Grup ve Kurum'un kendi benzersiz uygunluk 
kuralları vardır. Ayrıca, Paydaş Grup veya Kurum'a katılmak üyelik ücreti gerektirebilir. Belirli üyelik 
gereksinimleri ve katılım hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

GNSO Paydaş Gruplar ve Kurumlar

Ticari İşletme Kullanıcı Kurumu 
http://www.bizconst.org/ 

Fikri Mülkiyet Kurumu 
http://www.ipconstituency.org/

İnternet Servis Sağlayıcıları Kurumu 
http://www.ispcp.info/

Ticari Olmayan Paydaş Grubu 
http://gnso.icann.org/en/non-commercial/

Ticari Olmayan İşletme Kullanıcı Kurumu 
http://ncuc.org/

Kar Amacı Gütmeyen Operasyonel Düzenleme 
Kurumu 
http://www.npoc.org/home.html 

Tescil Kurumu Paydaş Grubu 
http://www.icannregistrars.org/

gTLD Tescil Paydaş Grubu 
http://www.gtldregistries.org/ 

DANIŞMA KURULLARI 
ICANN'in, ICANN Yönetim Kurulu'na resmi danışma hizmeti sunan dört Danışma Kurulu vardır. Bunlar 
belirli bir sorun veya politika hakkında önerilerde bulunan İnternet topluluğunun temsilcilerinden 
oluşur.  ICANN İç Tüzüğünde zorunlu olan dördü aşağıdaki gibidir: At-Large Danışma Komitesi, Kök 
Sunucu Sistemi Danışma Komitesi, Devlet Danışma Komitesi ve Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi.

At-Large Danışma Komitesi
At-Large Danışma Komitesi nedir?
At-Large Danışma Komitesi (ALAC), ICANN süreçlerinde bireysel İnternet kullanıcılarının sesi ve endişeleri 
için birincil kurumsal yapıdır. Rolü, bireysel İnternet kullanıcılarının çıkarlarıyla ilgili olduğu sürece ICANN'in 
etkinlikleri hakkında öneri oluşturmak ve sağlamaktır. Bu, topluluk görüş ve önerilerinin uygun olduğu 
diğer pek çok konunun yanı sıra, ICANN Destek Kuruluşları tarafından oluşturulan politikaları da kapsar. 
ALAC ve At-Large Komitesi, ICANN Yönetim Kurulu'nun üyelerinden birini seçer.

ALAC tepeden tırnağa kademeli bir yapısı olan "At-Large Komitesi"nin alt kümesidir. En alt düzeyde 
yaklaşık 150 At-Large Yapı Birimi (ALS'ler) yer alır. At-Large üyelerinden oluşan bu yerel kuruluşlar, 
dünyanın her yerine dağılmıştır. ALS'ler beş Bölgesel At-Large Kuruluşu veya RALO'lar aracılıyla 
oluşturulurlar. RALO'lar ana forum ve dünyadaki bölgelerinin koordine noktasıdır.

Bir kuruluş veya paydaş gruba 

katılmak GNSO'ya dahil olmak 

için en yaygın yöntemdir.

http://www.bizconst.org/
http://www.ipconstituency.org/
http://www.ispcp.info/
http://ncuc.org/
http://www.npoc.org/home.html
http://www.icannregistrars.org/
http://www.gtldregistries.org/
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2012 yılında At-Large Danışma Komitesi şu anki biçimindeki onuncu yıl dönümünü kutladı. ALAC, aktif bireysel 

İnternet kullanıcılarının dünyanın her yerinden ICANN'e katılabilmesinin bir yolunu sağlaması için kuruldu.

10

Aşağıdakiler beş RALO'yu oluşturur:

■■ Afrika Bölgesi At-Large Kuruluşu (AFRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■ Asya Pasifik Bölgesi At-Large Kuruluşu (APRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■ Avrupa At-Large Kuruluşu (EURALO) 
http://www.atlarge.icann.org/euralo/

■■ Latin Amerika ve Karayip Adaları Bölgesi At-Large Kuruluşu 
(LACRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■ Kuzey Amerika At-Large Kuruluşu (NARALO) 
http://www.atlarge.icann.org/naralo/

Afrika

Avrupa

Latin Amerika ve 
Karayip Adaları

Asya Pasi�k

Kuzey Amerika

RALO'lar tarafından seçilm
iş

Aday Belirlem
e Kom

itesi Atananları

At-Large 
Komitesi 

Tarafından 
Seçilen Makam 15 

Kurul

ICANN At-Large Organizasyon Şeması

http://www.atlarge.icann.org/afralo/
http://www.atlarge.icann.org/apralo/
http://www.atlarge.icann.org/euralo/
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/
http://www.atlarge.icann.org/naralo/
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ALAC üyeleri nasıl seçilir?
15 üyeli ALAC içinde, iki tanesi Bölgesel At-Large Kuruluşları'nın her biri tarafından belirlenen doğrudan 
atanan toplam on temsilci ve Aday Belirleme Komitesi tarafından seçilen beş üye bulunur. Aday Belirleme 
komitesi tarafından seçilen beş üye, her biri beş Coğrafi Bölge'nin birinde bulunan bir ülke vatandaşı 
olacak şekilde belirlenir.

ALAC'a nasıl dahil olabilirim?
Genel olarak, bireysel bir İnternet kullanıcısı At-Large'a yerel ALS'lerinden birine katılıp ardından ALS 
aracılıyla RALO'suna dahil olarak katılır. 

Ancak, bireysel bir İnternet kullanıcısının RALO'ya doğrudan da katılma olanağı olabilir. RALO'lar kendi 
bölgelerindeki İnternet kullanıcısı topluluğunu, bilgi ve birikimleri kamuya dağıtımı aracılığıyla ICANN'in 
etkinliklerinden haberdar etmekle görevlidir. Her RALO otonomdur ve kendi kuruluş belgeleriyle yönetilir. 
Her RALO bir başkan ve sekreter, bazı durumlarda başkan yardımcısı seçer; pozisyonlar için hepsinin 
kendi gereksinimleri vardır. 

At-Large toplantıları açıktır; bireysel üyeler At-Large topluluğu toplantılarına veya ALAC, RALO'lar, alt 
komiteler ve Çalışma Grupları'nın konferans çağrılarına katılabilirler.

ALAC, ICANN'in politika oluşturma sürecine nasıl dahil olur?
ALAC'ın oluşan ICANN politikasının bireysel İnternet kullanıcılarına belirgin önemini belirlediği 
durumlarda, ALAC politika geliştirme sürecine erken dahil olur, çoğu zaman At-Large üyelerini doğrudan 
politika geliştiren Çalışma Gruplarına dahil eder. ALAC ayrıca durumunu bildiren bir Kamu Görüşü 
sunabilir.

At-Large Topluluğu'nun içersinde, Çalışma Grupları'nın yanı sıra, farklı Destek Kuruluşları ve Danışma 
Komiteleri üyelerinden oluşan WG'ler vardır. ALAC bir takım mevcut ve uzun vadedeki sorunlar üzerinde 
çalışmak üzere geçerli WG ve alt komiteler kurar. Daha fazlasını öğrenin: https://community.icann.org/
display/atlarge/At-Large+Working+Groups. 

ALAC ve At-Large Topluluğu hakkında daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?
www.atlarge.icann.org sayfasındaki At-Large giriş sayfası At-Large Topluluğu hakkındaki 
haberler ve referans belgeler için temel başlangıç noktasıdır. At-Large topluluğu wiki sayfası da 
At-Large etkinlikleri için harika bir kaynaktır (Bkz. https://community.icann.org/display/atlarge/At-
Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29). 

Devlet Danışma Komitesi
Devlet Danışma Komitesi nedir?
Devlet Danışma Komitesi bölgesel hükümetlerin, çok bölgeli devlet kuruluşların ve antlaşma örgütlerinin 
atanmış temsilcilerinden ve bağımsız ekonomilerden meydana gelir. 

GAC, ICANN'in politika oluşturma sürecine nasıl dahil olur?
GAC'ın ana rolü, kamu politikası, özellikle de ICANN'in etkinlikleri veya politikaları ile ulusal yasalar veya 
uluslararası anlaşmalar arasında etkileşim olabileceği durumlarda ICANN'e öneri sağlamaktır ICANN hem 
formülasyon hem de politikaların benimsenmesinde, GAC'ın kamu politikası konularındaki önerisini göz 
önüne almak vazifesindedir.

GAC, ICANN Yönetim Kurulu ve diğer ICANN Destek Kuruluşları, Danışma Komiteleri ve diğer gruplarla 
sorunların tartışıldığı ICANN toplantılarıyla birlikte genellikle yılda üç kez toplanır.

GAC'a nasıl dahil olabilirim?
Çalışma ilkelerine göre "uluslararası forumlarca tanınmış bağımsız ekonomiler veya ulusal hükümetler" 
GAC üyesi olabilirler. 

Hükümetler ve GAC'a bir üye veya gözlemci olarak katılmak isteyen diğer ilgililer, GAC Sekreterliğine 
resmi bir niyet mektubu gönderebilirler.

GAC toplantıları genel olarak 

yaklaşık 50; ulusal hükümet, 

bölge ekonomisi ve ITU, UNESCO, 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 

(WIPO), INTERPOL gibi global 

kuruluşlar ve OECD, Asya Pasific 

Forumu ve Avrupa Konseyi gibi 

bölgesel kuruluşu katılır.

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
http://www.atlarge.icann.org
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29
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Bir birey GAC'a bir üye veya gözlemci kuruluş adına dahil olmaya nasıl seçilir?
Her GAC üye veya gözlemcisi GAC'a bir temsilci ve bir vekil atayabilir. Danışmanlar akredite olmuş 
temsilcilere eşlik edebilir. Akredite olmuş temsilci, vekil ve danışman GAC üyesinin kamu yönetimiyle 
birlikte resmi bir konumda olmalıdır. GAC üyeleri ICANN Yönetim Kurulu'na oy kullanamayan bir irtibat 
olarak hizmet verecek bir başkan seçer.

GAC nasıl karar alır?
GAC üyeleri arasında fikir birliği sağlama esasına göre çalışır. Birleşmiş Milletler uygulamasıyla uyumlu 
olarak, fikir birliği, kararların herhangi bir itiraz olmaksızın genel bir anlaşma içinde benimseme uygulaması 
şeklinde anlaşılır. Fikir birliği mümkün olmadığında, Başkan üyeler tarafından açıklanan her çeşit görüşü 
ICANN Yönetim Kurulu'na iletecektir.

GAC hakkında daha çok bilgiyi nereden alabilirim?
GAC'ın genel bilgi, toplantı materyalleri, sunumlar ve toplantılarda dağıtılan çeşitli tür kağıtları yayınladığı 
bir web sitesi vardır. İlaveten, GAC'ın toplandığı her ICANN Kamu Toplantısı'nın sonunda, GAC tartışılan 
sorunlara yorumlar getiren resmi bir bildiri yayınlar. Açık oturumların deşifre metinleri toplantıdan bir 
kaç hafta sonra yayınlanır. 

Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi
Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi nedir?
RSSAC (Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi), ICANN Yönetim Kurulu'nun barındırıcı yazılım 
kapasiteleri, işletim sistemleri ve ad sunucusu yazılım sürümleri, ağ bağlantısı ve fiziksel ortam gibi kök 
adı sunucularının çalıştırılma gereksinimleri dahil olmak üzere, Etki Alanı Sistemi kök adı sunucularının 
çalıştırılmasıyla ilgili bir danışma komitesidir.  

RSSAC üyeleri nasıl seçilir?
RSSAC üyeleri, dünyadaki on üç kök adı sunucusunu ve yetkili kök sunucusu sisteminin sabit teknik 
çalışmasıyla ilgili diğer kuruluşları çalıştırmaktan sorumlu kuruluşları temsil eder.

RSSAC, ICANN'in politika oluşturma sürecine nasıl dahil olur?
RSSAC, ICANN Yönetim Kurulu'ndan gelen teknik sorunlarla ilgili öneri taleplerine karşılık verir. Kök 
bölgesindeki uluslararası etki alanı adlarının dağıtımı gibi sorunlar hakkındaki fikir birliğini temel alan 
öneriler geliştirir.

RSSAC'ye nasıl dahil olabilirim?
RSSAC genel olarak toplantılarını ICANN toplantılarındansa, İnternet Mühendisliği İş Ekibi (IETF)'nin 
toplantıları sırasında yapar. Bunlar çoğunlukla ICANN toplantılarından bir kaç hafta sonra farklı bir 
konumda gerçekleşir.

RSSAC hakkında daha çok bilgiyi nereden alabilirim?
RSSAC önerileri ve diğer bilgiler http://www.icann.org/en/groups/rssac adresinden bulunabilir. 

Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi
Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi nedir?
SSAC, sektör ve akademiden teknik uzmanların yanı sıra, İnternet kök sunucuları operatörleri, tescil 
kurumları ve TLD tescil sahiplerinden oluşan ve ICANN Yönetim Kurulu ve topluluğuna danışmanlık 
yapan bir komitedir. Etkinlikleri İnternet adlandırma ve adres atama sistemlerinin güvenliğini ve 
bütünlüğüyle ilgilidir. 

SSAC üyeleri nasıl seçilir?
SSAC'ın başkanını ve üyelerini ICANN Yönetim Kurulu atar. SSAC Üyelik Komitesi olası adaylarla görüşür 
ve SSAC'a üyelik için önerilerde bulunmadan önce, onların deneyim, ilgi ve becerilerini inceler.  SSAC 
bu önerilere dayanarak yeni üyeleri kabul etmekte anlaşırsa, SSAC daha sonra Kurul'un SSAC İrtibatı 
aracılıyla Kurul atamaları talep eder.

http://www.icann.org/en/groups/rssac


SSAC, ICANN'in politika oluşturma sürecine nasıl dahil olur?
SSAC; kök adı sisteminin yazılı doğru ve güvenilir çalıştırılması, adres atması, İnternet sayısı tahsisi, tescil 
sahibi ve tescil kurumu hizmetleriyle ilgili çeşitli konular hakkında öneri, rapor ve yorumlar üretir. SSAC 
ayrıca İnternet adlandırma ve adres ataması hizmetlerine karşı oluşan tehdit ve riskleri takip ve tayin eder.

SSAC'ye nasıl dahil olabilirim?
İlgilenen bireyler SSAC Destek Başkanı, Başkan veya herhangi bir SSAC üyesiyle SSAC katılımı hakkında bir 
görüşmeye davetlidirler. Adaylardan özgeçmiş, niyet mektubu ve komiteye kazandıracakları becerilerin 
açıklaması istenir.

SSAC hakkında daha çok bilgiyi nereden alabilirim?
ICANN.ORG adresindeki SSAC web siteleri operasyon yordamları ve üyeler hakkında daha çok bilgi ve 
Rapor, Danışma ve Yorumların bir listesini içerir: http://www.icann.org/en/groups/ssac. 

ICANN Ekibi
ICANN Çalışanları'nın rolü nedir?
ICANN çalışanları; politika geliştirme etkinliklerini desteklemenin yanı sıra, ICANN topluluğu tarafından 
geliştirilen ve ICANN Yönetim Kurulu tarafından benimsenen politikaları yürürlüğe koymak ve 
uygulamaktan sorumludur. Çalışanların sorumluluklarının arasında ayrıca; IANA işlev önlemi, L-Root 
operasyonları, güvenlik ve arıza işlemleri, iş süreklilik planlaması, DNSSEC işlemleri, sözleşme uyumluluğu, 
IDN Hızlı Takip Programı ve Yeni gTLD Programı uygulamaları da vardır.

ICANN'in işlemlerini desteklemek için insan kaynakları, proje planlaması, finans, iletişim ve bilgi teknolojisi 
gibi profesyonel kurumsal kaynakları vardır.

Kendilerini işine adamış ekip üyeleri Yönetim Kurulu, Destek Kuruluşları ve Danışma Komitesi tarafından 
yapılan çalışmalara destek olurlar. Bazı durumlarda bu, Sekreterlik hizmeti sunma veya işlevleri destekleme 
ve politika önerisi geliştirilmesi desteğini içerir.

ICANN'in Global Erişimi
ICANN'in üç kıtada ofisleri ve dünyanın her yerinde çalışanları vardır. Ofisler Sidney, Avustralya; Brüksel, 
Belçika; Los Angeles ve Silikon Vadisi, California ve Washington, DC, Amerika Birleşik Devletleri'nde 
konumlanmıştır. 

Brüksel (solda) ve Los Angeles 

ofisleri, artan çalışan sayısına ev 

sahipliği yapması için, ICANN'in 

son iki yıl içersinde açılan dört 

yeni kurumundan ikisidir. Bu 

ofisler güvenlik ve teknoloji 

olanaklarını arttırmıştır. Silikon 

Vadisi ve Washington D.C. ofisleri 

2010'da açıldı.
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Ombudsman
Ombudsman nedir?
ICANN Ombudsmanı; ICANN ve bu Kılavuz'da açıklanan destek kurumlar tarafından alınan kararlar ve 
yapılan eylemler veya ertelemeler hakkındaki sorunlar ve şikayetler üzerinde hüküm verme yetkisine 
sahip ICANN'e bağlı bağımsız, tarafsız ve nötr kişidir. Adaleti sağlar.

Ombudsman Neler Yapar?
Ombudsman şikayetleri soruşturur ve onları çözümlemeye çalışır. Sorunları çözme yolu olarak 
arabuluculuğa odaklanarak, sık sık taraflar arasında aracılık yapar. Ombudsman'ın neler yaptığıyla ilgili 
daha fazlasını için web sayfasını ziyaret edin: http://www.icann.org/en/help/ombudsman/contact. 

Ombudsman'ın kapısı her zaman her türlü sorunun tartışması için açıktır. Soruşturma yetkisi bulunmasa 
bile, çoğu zaman yardım istemek için uygun yeri bulabilir.

Ombudsman'ın Yetkileri
Ombudsman'ın bir politika, yönetim veya Kurul karar, eylem veya ihmalini yapma, değiştirme veya 
kaldırma yetkisi yoktur. Ombudsman'ın bu olayları soruşturma ve bunları çözmek için arabuluculuk gibi 
anlaşmazlık çözüm tekniklerini kullanma yetkisi vardır.

Ombudsman'la nasıl iletişim kurabilirim?
ICANN kamu toplantısı sırasında yüz yüze görüşmek için Ombudsman Ofisine uğrayın, ombudsman@
icann.org adresine e-posta gönderin veya http://ombudsman.icann.org/complaints/ sitesinde çevrimiçi 
bir şikayet formu doldurun.  

PRATİK İPUÇLARI/KULLANIM ARAÇLARI
■■ Kamu Görüşleri sayfasındaki geçerli tartışmayı inceleyin ve şu adrese görüşlerinizi bildirin:  

http://www.icann.org/en/news/public-comment 

■■ Topluluk wiki'lerini inceleyin ve dahil olun https://community.icann.org/dashboard.action 

■■ Policy Update aylık bültenini okuyun http://www.icann.org/en/resources/policy/update 

■■ Bültenlere http://www.icann.org/en/news/newsletter/signup ve haber akışlarına abone olun  
http://www.icann.org/en/news/rss 

■■ Geçmiş ve gelecek toplantılar konusunda bilgi almak için ICANN toplantı sitesini ziyaret edin  
http://meetings.icann.org/ 
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ICANN.ORG İÇİNDE BULABİLECEKLERİNİZ

Özellikler:

1#Önceden sağlanan en güncel bilgiler: En son  
Yönetim Kurulu etkinliği ve Kamu Görüşü'ne  
açılan en son konular artık ana sayfada  
görüntülenmektedir.

2#Gruplar – Tüm ziyaretçiler, artık ICANN’nın  
ana sayfasından doğrudan herhangi bir Destek  
Kuruluşu'nun veya Danışma Komitesi'nin  
sayfasına gidebilir.

3#Kamu Görüşü: Herkes, topluluk veya kuruluş tarafından ele alınan aktif bir konuda Kamu Görüşü sağlayabilir. 
4#Çok dildeki içerik çubuğu: Bir dil seçin ve en yeni tarihli olandan başlamak üzere, o dilde mevcut malzemelerin 

tümünün listesini anında görün.
5#Dip Not Kısaltma Yardımcısı: Bir kısaltma yazın ve isteğe bağlı olarak tanımı görün.
6#Satır İçi Kısaltma Yardımcısı: Kısaltma tanımları, sitenin HTML bölümlerindeki altı çizili terimlerin üzerinde  

gezindiğinizde görüntülenir.
7#Planet ICANN: ICANN'den gelen her RSS akışını ve Twitter mesajını tek bir yerde okuyun.
8#Topluluk Wiki'si: Çalışma Grupları gibi özel amaçlar için oluşturulan ve topluluk üyelerinin içeriği kolay ve birlikte 

düzenleyebileceği web sayfalarıdır.

MyICANN.ORG

5

8

3

7

2

4

1

6

Ekim 2012'de yayına başlayan MyICANN, ICANN 
topluluğu içinden konu başlığı ve tarihe göre kişisel 
seçim yapmanızı sağlayan bir bilgi portalıdır.
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SÖZLÜK/KISALTMA LİSTESİ:

 A

DANIŞMA 

KURULLARI

Belirli bir sorun veya politika hakkında önerilerde bulunan İnternet 
topluluğunun temsilcilerinden oluşan, ICANN Yönetim Kurulu'nun 
resmi danışma kurumunudur.  ICANN İç Tüzüğünde zorunlu olan dördü 
aşağıdaki gibidir: Devlet Danışma Komitesi, Kök Sunucu Sistemi Danışma 
Komitesi, Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi ve At-Large Danışma 
Komitesidir. 

AFRALO Afrika Bölgesi At-Large Kuruluşu
Birlikte ICANN içersinde At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel 
At-Large Kuruluşu'nun biridir. Afrika bölgesindeki bireyler ve son 
kullanıcı grupları için haber, kaynak ve bilgi sağlar.

AFRINIC
Afrika Ağ Bilgileri Merkezi
Afrika bölgesindeki İnternet Protokolü adreslerinin yönetimi ve 
tescillenmesinden sorumlu Bölgesel İnternet Tescil Merkezi ve kar amacı 
gütmeyen üyelik kuruluşudur.

ALAC At-Large Danışma Komitesi
Bireysel İnternet kullanıcıları için ICANN içersindeki birincil kurumsal 
yapıdır. ALAC'ın rolü, bireysel İnternet kullanıcılarının çıkarlarıyla ilgili 
ICANN'in etkinlikleri hakkında öneri oluşturmak ve sağlamaktır. 

ALS At-Large Yapıları
Belirli bir bölge veya sorunla ilgili ortak bir çıkarı paylaşan ICANN'deki 
bireysel İnternet kullanıcılarının kendi kendini destekleyen kuruluşlardır. 
ALS'ler dünyanın her yerinde konumlanmışlardır ve her bir ICANN 
bölgesinde bir olmak üzere, beş Bölgesel At-Large Kuruluş yapısındadır. 

AOC
Taahhütleri Doğrulama
ICANN'in bağımsızlığı, yapısı ve amacını duyuran resmi bildiri ABD 
hükümetinin Ticaret Bakanlığı'nın Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi 
İdaresi tarafından, Eylül 2009'da imzalanmıştır.

APNIC Asya Pasifik Ağ Bilgileri Merkezi
Beş Bölgesel İnternet Tescili'nden (RIR) biri ve Japonya, Kore, Çin 
ve Avustralya dahil olmak üzere, Asya Pasifik bölgesindeki İnternet 
Protokolü adreslerinin yönetimi ve tescillenmesinden sorumlu bölgesel 
kar amacı gütmeyen üyelik kuruluşudur.

BAŞVURU 

DESTEĞİ

Gelişmekte olan ülkelerdeki olası Yeni gTLD Başvuru Sahipleri için, 
finansal ve finansal olmayan destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş, 
ICANN'in Yeni gTLD Programı'nın alt programıdır.

APRALO Asya Pasifik Bölgesi At-Large Kuruluşu
Birlikte ICANN içersinde At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel 
At-Large Kuruluşu'ndan biridir. Asya Pasifik bölgesindeki bireyler ve son 
kullanıcı grupları için haber, kaynak ve bilgi sağlar.

ARIN İnternet Numaraları için Amerikan Tescil Merkezi
Beş Bölgesel İnternet Tescili'nden biridir ve Kanada, bir çok Karayip 
ve Kuzey Atlantik adaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İnternet 
Protokolü adreslerinin yönetimi ve tescillenmesi amacıyla oluşturulmuş 
bir kuruluştur. 
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 A

ASO Adres Destekleme Kuruluşu
İnternet Protokolü adreslerinin çalıştırılması, atanması ve yönetimiyle 
ilgili politika sorunlarında ICANN Yönetim Kurulu'nun danışma yapısıdır. 
ASO işlevi, üyeleri beş Bölgesel İnternet Tescili olan Numara Kaynağı 
Kuruluşu tarafından gerçekleştirilir: AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC, ve RIPE. 

ATRT Güvenilirlik ve Şeffaflık İnceleme Ekibi 
ICANN'in güvenilirliğini, şeffaflığını ve global İnternet kullanıcılarının 
çıkarlarına uygun hareket etmesini incelemekten sorumlu olan topluluk 
temsilcileri ekibidir.  

AT-LARGE VEYA 

AT-LARGE 

TOPLULUĞU

ICANN süreçlerinde, bireysel İnternet kullanıcılarının sesi ve görüşleri için 
birincil kurumsal yapıdır.

 B

BCUC İşletme ve Ticari Kullanıcı Yapısı

ICANN süreçlerinde yer alan Genel Adları Destekleme Kuruluşu 
yapılarından biridir ve ticari ve işletme kullanıcılarının sesini temsil eder.

BGC Kurul Yönetimi Komitesi

ICANN Yönetim Kurulu'na ait bir komitedir. Kurul'un performans 
incelemesi ve arttırılmasından, Kurul Tüzüğü'ne uyumluluğun 
denetlenmesinden, Çıkar Çatışması Politikası'nın yönetilmesinden ve 
diğer ilgili konulardan sorumludur.

 

 C

CCNSO Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu

ICANN Yönetim Kurulu'na ülke kodu en üst düzey etki alanlarıyla ilgili 
global politikalar geliştiren ve öneren bir Destek Kuruluşu'dur. Ülke kodu 
en üst düzey etki alanı yöneticilerinin toplanıp ilgili sorunları global bir 
bakış açısından tartışmaları için bir forum sağlar. 

CCTLD Ülke Kodu En Üst Düzey Etki Alanı

İki harfli etki alanı adı uzantıları .uk (Birleşik Krallık), .de (Almanya) ve .jp 
(Japonya) gibi bir ülke, bölge veya diğer coğrafi konumlara karşılık gelir. 

SÖZLEŞMELİ 

TARAFLAR 

MECLİSİ

ICANN'in iki ana Genel Adları Desteleme Kuruluşu'undan biridir. 
gTLD tescil sahipleri ve ICANN ile doğrudan iletişim kuran ICANN 
akreditasyonuna sahip tescil kurumlarından oluşmuştur.



 D

DNS Etki Alanı Adı Sistemi
İnternet kullanıcılarının www.internic.net gibi adlar yazarak, 
207.151.159.3 gibi makine tarafından anlaşılabilen benzersiz bir İnternet 
Protokolü adresine yönlendirilmesine olanak tanıyan sistemdir. Bazen 
İnternet için bir telefon diziniyle karşılaştırılır.

DNSO Etki Alanı Adı Destekleme Kuruluşu
1999'dan 2002'ye kadar, ICANN Destekleme Kuruluşu Etki Alanı Adı 
Sistemi'nin çalıştırılması ve kullanılmasındaki katılımcıları temsil eder.  
2003'te dağılmış ve yerine Genel Adları Destekleme Kuruluşu ve Ülke 
Kodu Adları Destekleme Kuruluşu geçmiştir.

DNSSEC Etki Alanı Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları
DNSSEC, DNS kayıtlarına eklenen şifreli imzaların hiyerarşisini kullanarak 
altyapı düzeyinde güvenlik sağlar.  Kullanıcılara, verilerin kaynağının 
doğrulanabilir biçimde belirtilen kaynaktan geldiği ve adın İnternet 
Protokolü (IP) adresiyle eşleşmesinin hatasız olduğu belirtilir. DNSSEC 
uyumlu ad sunucuları da bir varlık açıklaması sağlayarak, kullanıcıya ilgili 
adın var olmadığını bildirir.  Ağır basan iki baskın strateji vardır: (1) bölge 
operatörlerinin, kendi bölgelerini dijital olarak imzalamak üzere, genel-
özel anahtar çiftleri kullanarak başlatabildikleri bir süreç ve (2) üst ve alt 
öğeler arasında kurulan, sistemin zamanla güvenilir olmasını sağlayan bir 
güven zinciri. 

ETKİ ALANI ADI 

SİSTEMİ  

ÇÖZÜCÜLERİ

Dünyanın her yerinden bir İnternet kullanıcısının etki alanı adı 
çözümlemesi isteğine karşılık veren bilgisayarlardır. Örneğin; kullanıcı, 
karşılık gelen İnternet Protokolü adresini (207.151.159.3) bulmak için 
internic.net gibi bir isim yazdığında. 

DRP Çatışma Çözümü Prosedürü
Taraflar arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaları çözen resmi mekanizmadır.

 E

EURALO Avrupa Bölgesi At-Large Kuruluşu
Birlikte ICANN içersinde At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel 
At-Large Kuruluşu'nun biridir. Avrupa bölgesindeki bireyler ve son 
kullanıcı grupları için haber, kaynak ve bilgi sağlar.

 F

FOI
Çalışma Grubu Tefsir Çerçevesi
Tutarlı ve öngörülebilir bir karar alma mekanizması sağlamak amacıyla, 
ccTLD'lerin yeniden delegasyonu ve delegasyonu için açık bir kılavuz 
yaratmakla yükümlü ICANN topluluğu üyeleri grubudur.
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 G

GAC Devlet Danışma Komitesi
ICANN Yönetim Kurulu'nun danışma komitesi olan GAC, bölgesel 
hükümetlerin, çok bölgeli devlet kuruluşların ve antlaşma örgütlerinin 
atanmış temsilcilerinden ve bağımsız ekonomilerden meydana gelir. 

GTLD Genel Üst Düzey Etki Alanı
.COM, .NET ve .ASIA gibi üç veya daha fazla harften oluşan İnternet etki 
alanı adı uzantılarıdır. 

GNSO Genel Adları Destekleme Kuruluşu
Genel üst düzey etki alanı adlarından sorumlu ICANN içindeki politika 
yapıcı kurumdur. Üyeleri gTLD tescil sahipleri, ICANN akreditasyonuna 
sahip tescil kurumları, fikri mülkiyet çıkarları, İnternet Servis Sağlayıcıları, 
işletmeler ve ticari olmayan çıkarların temsilcilerini kapsar. 

 H

HSTLD Yüksek Güvenlikli Üst Düzey Etki Alanı
ICANN'in Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi tarafından geliştirmiştir 
ve güvenli ve güvenilir bir etki alanı olarak bilinmek isteyen yeni gTLD 
operatörleri için isteğe bağlıdır.

 I

IAB İnternet Mimarisi Kurulu
İnternet'in teknik ve mühendislik gelişiminin denetlenmesinden sorumlu 
İnternet Topluluğu komitesidir. İnternet Mühendislik İş Ekibi dahil olmak 
üzere birtakım iş ekiplerini denetler.

IANA İnternet Atanmış Numaralar Yetkilisi
Esas olarak IP adresi atanması, İnternet teknik standartları içersinde 
sağlanan protokol parametrelerinin tahsisi, üst düzey etki alanlarınızın 
delegasyonu ve kök adı sunucusu sisteminin denetlenmesi dahil olmak 
üzere, Etki Alanı Adı Sistemi'nin yönetilmesinden sorumlu olan yetkilidir. 

ICANN İnternet Atanmış Numaralar ve İsimler Kurumu
İnternet Protokolü adresi alan atanması, protokol tanımlayıcı tahsisi, 
genel ve ülke kodu üst düzey Etki Alanı Adı Sistemi yönetimi ve kök 
sunucusu sistemi yönetim işlevlerinden sorumlu, kar amacı gütmeyen 
uluslararası kurum. 

IDN'LER Uluslararası Hale Getirilmiş Etki Alanı Adları
Yerel dillerde temel Latin alfabesinin "a-z" arasındaki yirmi altı harfiyle 
yazılamayan karakterleri de içeren etki alanı adlarıdır. Bir IDN, pek çok 
Avrupa dilinde kullanılan aksan işaretli Latin harfleri içerebilir veya 
Arapça ya da Çince gibi Latince olmayan kodlardan oluşan karakterler 
bulundurabilir. 
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 I

IETF İnternet Mühendisliği İş Ekibi
İnternet mimarisi ve İnternet'in düzgün çalıştırılmasının geliştirilmesiyle 
ilgilenen ağ tasarımcıları, operatörleri, satıcıları ve araştırmacılarının 
uluslararası açık topluluğudur. 

INTA Uluslararası Ticari Marka Birliği
Adil ve etkili ticaretin unsurları olan, ticari marka ve ilgili fikri mülkiyetlerin 
geliştirilmesi ve desteklenmesine adanmış, kar amacı gütmeyen üyelik 
birliğidir.

IP İnternet Protokolü
Bilgisayarların birbirleriyle benzersiz adresleri kullanarak, İnternet 
üzerinden nasıl iletişim kuracağını yöneten standart prosedür ve 
biçimlerdir. 

IPC Fikri Mülkiyet Kurumu
Genel Adları Destekleme Kuruluşu'nun bir kurumudur, görevi ICANN 
Yönetim Kurulu'na Etki Alanı Adı Sistemi'nin yönetimiyle ilgili politika 
konularında önerilerde bulunmaktır.

IPV4 İnternet Protokolü sürüm 4
1980'lerde geliştirilmiş orijinal İnternet Protokolü. Tümü tamamen 
İnternet servis sağlayıcılarına ve kullanıcılara atanmış olan dört milyardan 
fazla IP adresi kapasitesine sahipti. Bir IPv4 adresi şuna benzer: 192.0.2.53.

IPV6 İnternet Protokolü sürüm 6
340 undesilyon adres olan 128 bit adres alanına sahip, yeni nesil İnternet 
Protokolü. Bir IPv6 adresi şuna benzer: 2001:0db8::53. Arka arkaya iki 
nokta üst üste işareti, aradaki tüm bölütlerde yalnızca sıfır bulunduğu 
anlamına gelir. Çift iki nokta üst üste işareti olmasaydı, örnek adresi şöyle 
yazmanız gerekirdi: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0053.

IRTP Tescil Kurumları Arasındaki Aktarma Politikası
IRTP de, 2004 yılında benimsenen bir GNSO ortak politikasıdır ve tescil 
sahiplerinin, etki alanı adı tescillerini tescil kurumları arasında şeffaf ve 
beklenen şekilde aktarabilmesini sağlama amacını güder. 

ISOC İnternet Topluluğu
İnternet ve İnternet'in ağlar arası teknoloji ve uygulamalarının global 
birlikte çalışma ve koordinasyonu için uluslararası açık kuruluştur. 

ISP İnternet Servis Sağlayıcısı
İnternet kuruluşları ve/veya bireylere erişim sağlayan şirket. ISP'ler 
tarafından sağlanan erişim hizmetleri web barındırma, e-posta, VoIP (IP 
üzerinden ses) ve diğer birçok uygulama desteğini içerebilir. 

ISPCP İnternet Servis Sağlayıcıları Kurumu
Genel Adları Destekleme Kuruluşu'nun bir kurumudur, görevi ICANN 
Yönetim Kurulu'na Etki Alanı Adı Sistemi'nin yönetimiyle ilgili politika 
konularında önerilerde bulunmaktır.
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JIG Birleşik Ülke Adları Destekleme Kuruluşu ve Genel Adları 
Destekleme Kuruluşu Uluslararası Etki Alanı Adları Çalışma 
Grubu
Uluslararası etki alanı adlarının ülke kodu üst düzey etki alanları ve genel 
üst düzey etki alanları olarak tanıtılmasıyla ilgili sorunlarla ilgilenen, Ülke 
Kodu Adları Destekleme Kuruluşu ve Genel Adları Destekleme Kuruluşu 
üyelerinden oluşan ICANN topluluğu grubu.

 L

LACNIC Latin Amerika ve Karayip İnternet Adresleri Tescil Merkezi
Beş Bölgesel İnternet Tescili'nden biridir ve Latin Amerika bölgesi 
ve Karayipler'in İnternet Protokolü adreslerinin yönetim ve 
tescillenmesinden sorumlu kuruluştur.

LACRALO Latin Amerika/Karayip Adaları Bölgesi At-Large Kuruluşu
Birlikte ICANN içersinde At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel 
At-Large Kuruluşu'nun biridir. Latin Amerika/Karayip Adaları bölgesindeki 
bireyler ve son kullanıcı grupları için haber, kaynak ve bilgi sağlar.

 M

MOU
Mutabakat Anlaşması
Taraflar arasındaki çift taraflı anlaşmayı gösteren belge.

 N

NARALO Kuzey Amerika Bölgesi At-Large Kuruluşu
Birlikte ICANN içersinde At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel 
At-Large Kuruluşu'nun biridir. Kuzey Amerika bölgesindeki bireyler ve 
son kullanıcı grupları için haber, kaynak ve bilgi sağlar.

NCSG Ticari Olmayan Paydaş Grubu
ICANN’nin Genel Adları Destekleme Kuruluşu içindeki sivil toplum 
merkezidir, GNSO içindeki dört Paydaş Grup'tan biri olarak oluşturulmuş 
ve ICANN Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılında onaylanmıştır. Üyelik; 
eğitim, dijital haklar, topluluk ilişkileri, kamu politikaları avukatlığı ve 
diğer pek çok alanda faaliyet gösteren ticari olmayan kuruluşlara ve 
bireylere açıktır.

NCUC Ticari Olmayan Kullanıcı Kurumu
GNSO’nun Ticari Olmayan Paydaş Grubu içinde bulunan ve ticari faaliyet 
göstermeyen bireylerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların görüşlerini 
temsil eden bir yapıdır.
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NOIF Niyet Mektubu Formu
Olası bir GNSO kurumu tarafından doldurulacak ve ICANN Yönetim 
Kurulu'na gönderilecek olan, kurumun resmi olarak tanınmak 
istemesindeki amacının yazlı olduğu belge.

SÖZLEŞMESİZ 

TARAFLAR 

MECLİSİ

ICANN'in iki ana Genel Adları Desteleme Kuruluşu'undan biridir. ICANN 
ile doğrudan iletişim kurmayan ticari ve ticari olmayan kullanıcılardan 
oluşmuştur.

NPOC Kar Amacı Gütmeyen Operasyonel Düzenleme Kurumu
Genel Adları Destekleme Kuruluşu'nun Ticari Olmayan Paydaş Grubu 
içinde bulunan ve hizmet teslimiyle ilgili operasyonel şüpheleri bulunan 
kar amacı gütmeyen kuruluşları temsil eder.

NTIA Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı
Telekomünikasyon ve bilgi politikalarında Başkan'nın ilke danışmanı 
olarak hizmet veren Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın 
ajansı. İnternet etki alanı adı ve adreslendirme sisteminin teknik 
koordinasyonu için ICANN ile anlaşmalıdır.

 O

OMBUDSMAN Bağımsız, tarafsız ve nötr ICANN memuru. ICANN topluluğundan 
çalışanlar veya Kurul kararı, eylemi veya eylemsizliğiyle ilgili şikayette 
bulunmak isteyenler için Alternatif Çatışma Çözümleyici ofistir.

 P

PDP Politika Geliştirme Süreci
ICANN İç Tüzüğü'nde tanımlanan bağlayıcı adımlar grubudur; amacı 
global İnternet sisteminin benzersiz tanımlayıcılarını koordine etmek 
için gereken politikaların başlatılması, iç ve dış incelemelerinin yapılması, 
zamanlaması ve onaylanmasının sağlanmasıdır.

PEDNR Kullanım Süresi Sonrası Etki Alanı Adının Kurtarılması
Etki alanı adının kullanım süresinin dolması, yenilenmesi, aktarımı, 
silinmesi ve kullanım süresi sonrası kurtarmayla ilgili tecil kurumu 
uygulamaları. 

KİMLİK AVI E-posta veya anlık iletide güvenilir bir kurum gibi davranarak, kullanıcı 
adı, parola ve kredi kartı ayrıntıları gibi bilgileri almak için yapılan 
dolandırıcılık aktiviteleri. 

PPC Tıklama Başı Ödeme
Google AdWords, Bing ve diğerleri tarafından, reklam veya bağlantı 
tıklandığında trafiği, reklamcıların yayıncıya (genel olarak web sitesi 
sahibine) ödeme yaptığı, belirli sitelere yönlendirmek amacıyla kullanılan 
İnternet reklamcılığı modeli. 
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RAA RAA - Tescil Kurumu Akreditasyon Sözleşmesi
ICANN ve akredite olmuş tescil kurumları arasındaki sözleşmedir. Her iki 
tarafın yükümlülüklerini açıklar.

RALO Bölgesel At-Large Kuruluşu
ICANN'e kamu görüşü sağlayan bölgesel ana forum ve koordinasyon 
noktası. Beş tane RALO vardır. (Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin 
Amerika/Karayip Adaları ve Kuzey Amerika). Her RALO otonomdur ve 
bir mutabakat anlaşması dahil olmak üzere kendi kuruluş belgeleriyle 
yönetilir. 

RAP WG Tescil Suistimali Politikası Çalışma Grubu
Tescil-tescil kurumu anlaşmalarındaki mevcut koşulların suistimal 
olanaklarını incelemekle görevlendirilmiş ICANN topluluğu üyeleri. WG, 
şirketlere ait alan adlarının üçüncü taraflarca satın alınması, etik olmayan 
amaçlarla etki alanı adı alımları, sahte yenileme bildirimleri ve benzerleri 
gibi olası suistimallerin nasıl önleneceği konusunda önerilerde bulunan 
bir Son Rapor üretir. 

RGP Geçici Kullanım Süresi
ICANN akreditasyonuna sahip tescil kurumları tarafından, tescillerin 
süresi dolan veya silinen etki alanı adını kurtarması için sunulan 30 
günlük süre. 

TESCİL 

KURUMU

Etki alanı adlarının uygunluğunu doğrulayarak tescil sahibi adına etki 
alanı adını ayıran kuruluş. .aero, .biz, .com, .coop, .info, .museum, .name, 
.net, .org, ve .pro ile sonlanan etki alanı adları birbirleriyle rekabet 
halindeki birçok farklı şirket (tescil kurumu olarak bilinen) aracılıyla 
tescillenebilir. Bu şirketlerin listesi Akreditasyon Sahibi Tescil Kurumları 
Dizini'nde görüntülenir.

TESCİL 

MERKEZİ

Her bir üst düzey etki alanı içinde tescil edilmiş olan tüm etki alanı 
adlarının bulunduğu yetkili ana veritabanıdır. Ana veritabanı tutan 
ve bilgisayarların İnternet trafiğini, dünyanın her yerinden üst düzey 
etki alanlarına veya alanlarından yönlendirmesine olanak sağlayan 
"bölge dosyası"nı üreten tescil operatörüdür. İnternet kullanıcıları 
tescil operatörüyle doğrudan etkileşime geçmezler; kullanıcılar ICANN 
Akreditasyonu'na Sahip Tescil Kurumu'nu kullanarak .biz, .com, .info, .net, 
.name, .org dahil olmak üzere, TDL'deki isimleri tescilleyebilirler.

RIR Bölgesel İnternet Tescil Merkezi
Bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar, IP adreslerinin bölgesel düzeyde, 
İnternet servis sağlayıcıları ve yerel tescillere dağıtılmasından 
sorumludur. Mevcut beş RIR vardır: AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC, ve RIPE 
NCC.

RFC
Görüş İsteği
İnternet Mühendislik İş Ekibi tarafından yayınlanan, İnternet veya 
İnternet bağlantılı sistemlerin nasıl çalıştığıyla ilgili inovasyon, araştırma, 
davranış veya yöntemlerini açıklayan not. Bazı kavramlar İnternet 
standardı haline gelmeden önce RFC olarak yayınlanırlar.

23

http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html
http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html


 R

RIPE VE 

RIPE NCC - 

RÉSEAUX IP 

EUROPÉENS

Avrupa İnternet servis sağlayıcılarının açık ve gönüllü kuruluşudur. 
Avrupa'nın ve çevre bölgelerin Bölgesel İnternet Tescil Merkezi olarak 
hareket eden RIPE NCC, RIPE'ye katılan kuruluşlar için koordinasyon 
etkinlerinde bulunur ve IP adres alanı bloklarını, daha sonra bu adresleri 
son kullanıcılara tahsis edecek olan Yerel İnternet Tescil Merkezleri'ne 
atar.

KÖK  

SUNUCULARI

Tüm TLD tescillerinin (hem .com, .org, vb. gibi global tesciller hem de 
.fr (Fransa), .cn (Çin), vb. gibi ülke özel tesciller) IP adreslerini içeren 
sunucular. 

RSSAC
Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi
Etki Alanı Adı Sistemi'nin kök adı sunucularının çalıştırılması hakkında 
ICANN Yönetim Kurulu'na danışmanlık yapan komitedir.  

RySG
Tescil Paydaş Grubu
Genel Adlar destekleme Kuruluşu içinde, ICANN ile geçerli sözleşmesi 
olan tescil sahiplerinin çıkarlarını temsil eden paydaş grup.

  S

SIC
Yapısal Gelişim Komitesi 
ICANN'in mevcut kurumsal inceleme süreçleriyle ilgili politikalarının 
incelenmesi ve denetlenmesinden sorumlu ICANN Yönetim Kurulu 
komitesi.

SSAC
Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi
Etki alanı adı, adreslendirme ve/veya güvenlik alanlarında tanınmış 
uzmanlar olan gönüllü üyelerden oluşan ICANN Yönetim Kurulu 
danışma komitesi. Tüm üyeler bağımsız öneriler sunar ve üyelerin 
tümünden sunulan görüşlerin kendilerine ait olmadığı durumlara dikkat 
çekmeleri beklenir.

SO
 Destek Kuruluşları
Etki alanı adları (Genel Adları Destekleme Kuruluşu ve Ülke Kodu Adlarını 
Destekleme Kuruluşu) ve IP adreslerle ilgili sorunlarda ICANN Yönetim 
Kurulu'na danışmanlık yapan üç özel kurum.

  T

TAS TLD Başvuru Sistemi
ICANN'in yeni gTLD başvurularını alması ve yönetmesi için resmi 
çevrimiçi sistem.

TCP/IP İletim Denetimi Protokolü/İnternet Protokolü
Bazen, bilgisayarların bir ağ üzerinden birbirleriyle nasıl iletişim 
kurduklarını yöneten İnternet Protokol takımı olarak anılan, standart 
prosedür ve biçim takımı için kullanılan terim. 

TLD Üst Düzey Etki Alanı
Etki Alanı Adı Sistemi hiyerarşisinde en üst düzeydeki adlar. Örneğin; 
www.example.com etki alanı adında, üst düzey etki alanı .com'dur. 
Almanya için .de gibi ülke kodu üst düzey etki alanları (ccTLD'ler) ve 
.com veya .org gibi genel üst düzey etki alanları (gTLD'ler) gibi farkı 
türlerde üst düzey etki alanları vardır.
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UDRP Tekdüzen Çatışma Çözümü Politikası
ICANN akredite tescil kurumları içinde, mevcut marka veya ticari  
markalara zarar veren kötü amaçlı tesciller gibi etki alanı adı tescil  
ç a t ı ş m a l a r ı n ı n  n a s ı l  ç ö z ü l e c e ğ i n i  t a n ı m l a y a n ,  ü z e r i n d e  
mutabık kalınmış politika ve süreç grubudur. 

URL Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi
İnternet'teki bir dosyanın konumuna işaret eden benzersiz adres veya 
dosya yolu. Her web sitesinin erişilebilmesi ve görüntülenebilmesi için 
tarayıcıya girilen benzersiz bir URL'si vardır.

URS Tekdüzen Hızlı Askıya Alma Sistemi
Bir tescil merkezinin, ihlal gerçekleştiren bir web sitesini kapatması için 
ticari marka sahiplerinin hızlı karar isteme aracı. Bu prosedür yalnızca 
web sitesinin askıya alınmasına izin verir; ihlal gerçekleştiren web 
sitesinin şikayetçiye aktarılmasını sağlamaz. 

 W

W3C
World Wide Web Konsorsiyumu
World Wide Web'in gelişimini destekleyen ve birlikte işlerliğini  
sağlayan genel protokolleri geliştiren uluslararası sektör konsorsiyumu. 

WIPO
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Dünyanın her yerinde telif haklarının korunmasını teşvik etmekle  
yükümlü uluslararası kuruluş. Birleşmiş Milletler kuruluş sisteminin 
uzmanlaşmış 16 ajansından biridir.

WHOIS
WHOIS (“huiz” olarak okunur; İngilizce'deki "kimdir"den farklıdır); bir etki 
alanı adının (veya IP adresinin) tescili hakkında bilgi elde etmek amacıyla 
veritabanlarını sorgulamada kullanılan bir İnternet Protokolüdür. 
ICANN’nin gTLD sözleşmeleri, tescilli adlar altındaki verilere ücretsiz 
kamu erişimi sağlamak üzere, tescil merkezlerinin ve tescil kurumlarının, 
etkileşimli bir web sitesi oluşturmasını ve port 43 WHOIS hizmeti 
vermesini zorunlu kılar. Veriler; etki alanı tescili oluşturma ve geçerlilik 
tarihi, ad sunucuları, tescil sahibi iletişim bilgileriyle belirlenen yönetici 
ve teknik kişilerin iletişim bilgilerini içerir. 

WG
Çalışma Grubu
Belirli bir konu veya politika üzerinde çalışan ICANN gönüllüleri ekibi. 
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ICANN Hakkında 
ICANN misyon olarak, dengeli ve birleşik bir global İnternet sağlamayı hedefler.

İnternet'te başka bir kişiye ulaşmak için bilgisayarınıza bir adres yazmanız gerekir; bu, bir ad veya sayı olabilir. Söz konusu adresin 
benzersiz olması gerekir, bilgisayarlar birbirlerini ancak bu şekilde bulabilir. ICANN, tüm dünyada bu benzersiz tanımlayıcıları koordine 
eder. Koordinasyon olmadan tek bir global İnternetimiz olamazdı. 

ICANN 1998 yılında kuruldu. İnternet'i güvenli, kararlı ve birlikte çalışılabilir bir halde tutmak için dünyanın her yerinden katılımcılara 
sahip, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kurumdur. Rekabeti teşvik eder ve İnternet'in özgün tanımlayıcılarına dair 
politikalar geliştirir.

ICANN, İnternet içeriğini denetlemez. İstenmeyen postaları durduramaz ve İnternet erişimiyle ilgilenmez. Ancak İnternet'in 
isimlendirme sistemini koordine etme görevi vasıtasıyla İnternet'in genişlemesi ve gelişmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Daha fazla bilgi için www.icann.org adresini ziyaret edin.

TEK DÜNYA. TEK İNTERNET.

www.icann.org 
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