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GÖRÜŞLERİM ICANN POLİTİKASINI
ETKİLEYEBİLİR Mİ?
Kesinlikle. Bireysel bir İnternet kullanıcısı olarak, ICANN politikalarının oluşturulmasında
sizin de söz hakkınız vardır. Hatta ICANN topluluğu sizden daha fazla görüş almak istiyor.
ICANN bünyesinde herkesin söz sahibi olduğu, çoğunluğun belirlediği çok paydaşlı
süreçlerimiz öne çıkar. Bu, süreç içindeki her bireyin bir fikre sahip olduğu ve bunu dile
getirebileceği anlamına gelir. ICANN topluluğuna eklenen her görüş, aldığımız kararları
daha da zenginleştirir.
ICANN politikasına şekil veren herkesin söz sahibi olduğu, çoğunluğun belirlediği çok
paydaşlı bu sürecin At-Large tarafından nasıl kullanıldığına güzel bir örnek olarak, “etki
alanı adı denemesi” vakası gösterilebilir. At-Large, suistimal içeren bir İnternet
uygulamasının durdurulmasında önemli bir rol oynamıştır.

Örnek Durum İncelemesi:
Etki alanı adı denemesi suistimalleri At-Large topluluğu sayesinde azaldı
At-Large Topluluğu üyeleri, ICANN Genel Adları Destekleme Kuruluşu (GNSO) tarafından
sorunun resmi olarak incelenmesine verdikleri destek ile etki alanı adı denemesi
suistimalinin önlenmesinde önemli bir rol oynadılar.
Etki alanı denemesi, bir kurumun bir etki alanı adını tescil ettirmesi ve bu adın yıllık
üyelik ücretine karşılık gelen bedelden daha çok kazanç (çoğunlukla tıklama başına
ödeme yapılan reklamlar aracılığıyla) sağlayacak trafiğe sahip olup olmadığının
test edilmesi durumunda gerçekleştirilir. Ad kâr getirecekse elde tutulur. Kâr
getirmeyecekse, tescil sahibi "Ücretsiz Ek Süre" (AGP) içerisinde etki alanını iade
eder. AGP'ye göre bir etki alanı adı yanlışlıkla tescil ettirilmişse bu adı beş gün
içinde hiçbir ücret ödemeden iade edebilirsiniz.
Kötü niyetli kişiler milyonlarca etki alanı adını tescil ettirip
bir kaç gün kullandıktan sonra onları iade ederek
milyonlarca yeni etki alanı adı tescil ettiriyorlar.
Tescil sahiplerinin zararına olacak şekilde etki alanı
adlarından tıklama başına ödemeli reklam geliri
elde ederler.
Bu uygulamanın kötüye kullanıma karşı
savunmasız olduğunu gören bir grup AtLarge üyesi, etki alanı adı denemesine karşı
topluluğun liderlik yapısı olan At-Large
Danışma Komitesi'nin (ALAC) desteğini
almak için çalışıyordu. 2007 yılının Mayıs
ayında ALAC, ICANN'in genel en üst düzey
etki alanı (gTLD) politika geliştirme sürecini
denetleyen organı GNSO Konseyi'nden
uygulamanın resmi bir incelemesini istedi.
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Ücretsiz Ek Süre niçin bir sorun teşkil ediyordu?

Tescil sahipleri için: Almak istedikleri etki alanı adı aslında alınmamış olmasına rağmen alınmış
olarak görünebilir. Tesciller için: Telafi edilemeyecek milyonlarca fazladan işlem maliyeti anlamına
gelir. Bireysel İnternet kullanıcıları için: Etki alanı denemeleri yetkililerin takip edebileceğinden daha
hızlı bir şekilde gerçekleştiği için siteler, istenmeyen e-postalarda kullanılan kötü amaçlı yazılımlar
ve taklit ulusal markalarla dolar. Tüm İnternet için: Etki alanı adı denemesi karışıklık, karmaşa ve
düzensizlikle, dengesizliğe neden olur.
GNSO Konseyi yönetimindeki, 200'den fazla kişinin katkı sağladığı bir araştırma grubu sorunu
kapsamlı olarak incelemiş ve en önemli nedeni ücretsiz ek sürenin suistimal edilmesi olan etki
alanı denemesinin gerçek ve büyüyen bir tehdit olduğunu doğrulamıştır. Sonuç olarak GNSO
Konseyi, 2008'de etki alanı denemesine ilişkin yeni bir politika oluşturan ICANN Yönetim Kurulu'na
bir dizi öneri sundu.
Yeni politika AGP'de, bir ay içinde tescil ettirdiğiniz etki alanlarının yüzde 10'una veya toplamda
50 etki alanı adına ait geri ödeme alınabilecek şekilde değişiklik yaptı. Bu yeni politika ICANN
akreditasyonuna sahip tescil kurumları ve tesciller için bağlayıcı olmuştur.
Nisan 2009'da yapılan etki alanı denemesi ölçümlerinde yüzde 99,7 oranında bir azalma görülmüştür.
ICANN topluluğu AGP'ye ihtiyaç sahibi, yasalara uyan müşterilerin kullanıma devam etmesini
sağlarken AGP'nin mali açıdan suistimali teşvik edici unsurlarını ortadan kaldırmıştır. At-Large'dan
yükselen bir kaç sesle başlayan bu süreçte topluluk, etki alanı denemesine başarıyla son vermiştir.

ICANN NEDİR?
ICANN, 1998 yılında kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kurumdur. Kurum
çalışanları İnternet'in güvenli, istikrarlı ve birlikte çalışılabilir olarak kalması için dünyanın her yerinden
gönüllülerin görüşlerini organize etmeye çalışır. ICANN, rekabeti canlandırır ve İnternet politikasının
geliştirilmesine yardımcı olur.
ICANN'nin başlıca görevi her bilgisayarın İnternet'e ulaşması için kullanılan benzersiz adres sistemi olan
İnternet'in genel DNS'ini (etki alanı adı sistemi) koordine etmektir. DNS, İnternet altyapısının kritik bir
parçasıdır ve İnternet DNS olmadan çalışmaz. ICANN, DNS'i koordine etme görevi vasıtasıyla İnternet'in
genişlemesi ve gelişmesi üzerinde önemli bir rol oynar.
ICANN, İnternet'teki içeriği denetlemez. İstenmeyen postaları durduramaz ve İnternet erişimi
sorumluluk alanına girmez.

ICANN'in çok paydaşlı modeli
ICANN politika oluşturma işlevinin temelinde “çok paydaşlı model” olarak adlandırılan sistem bulunur.
Bu merkezci olmayan yönetim modeli; vatandaşları, 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, herkesin söz sahibi olduğu ve
çoğunluk kararlarıyla şekillenen bir yaklaşım ile politika oluşturmaya olanak tanır. Buradaki ana fikir; İnternet
yönetiminin, sınırsız ve herkese açık olan İnternet'in kendi yapısını aynen yansıtmasıdır.
ICANN'de, bu model geniş çaplı paydaş toplulukların fikirlerine odaklanır. Bu topluluklar (aşağıdakilerle
sınırlı olmamakla beraber) şunlardır:
■■

Bölgesel İnternet tescillerini temsil eden Adres Destekleme Kuruluşu (ASO);

■■

Ülke Kodu En Üst Düzey Etki Alanı (ccTLD) tescillerini temsil eden Ülke Kodu Adları Destekleme Kuruluşu (ccNSO);

■■

Genel En Üst Düzey Etki Alanı (gTLD) tescillerini, gTLD tescil kurumlarını, fikri mülkiyet çıkarlarını, İnternet Servis Sağlayıcılarını
(ISP), ticari ve bazı ticari olmayan çıkarları temsil eden Genel Adları Destekleme Kuruluşu (GNSO);

■■

ICANN süreçlerinde bireysel İnternet kullanıcısının sesi ve görüşleri için birincil kurumsal yapı olan ALAC ve

■■

Hükümetleri temsil eden Hükümet Danışma Komitesi (GAC).

ICANN'in çok paydaşlı modeli, İnternet'i kullanan herkese onun yönetiminde söz hakkı tanır. Yukarıda
görüldüğü üzere aralarında hükümetler, tesciller, tescil kuruluşları, İnternet Servis Sağlayıcıları, işletmeler
ve bireysel İnternet kullanıcılarının da bulunduğu çok sayıda paydaş vardır.
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At-Large NEDİR?

ALAC, ICANN süreçlerinde yer alan bireysel İnternet kullanıcısının sesi ve görüşleri için birincil kurumsal
yapıdır.

At-Large'ın geçmişi nasıldır?
ALAC, dünyanın dört bir yanındaki aktif bireysel İnternet kullanıcılarının ICANN'e katılabilmesi için 2002
yılında kuruldu. Yapısı, daha sonraları ICANN Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak bir teklif sunan AtLarge Danışma Komitesi Destek Grubu aracılığıyla oluşturuldu.
Mart 2003'te ICANN Yönetim Kurulu, coğrafi konumlarına göre ayrılmış beş Bölgesel At-Large Kuruluşu
(RALO) tarafından seçilmiş üyelerden oluşan ALAC'a geçiş yapmak üzere Geçici ALAC'ı oluşturmak için
on üye belirledi. ALAC'ın 15 üyesinden 10'unu RALO'lar seçer, diğer beş üye ise Aday Belirleme Komitesi
(NomCom) tarafından atanır. Haziran 2007'de son Geçici ALAC üyesi yerine seçilmiş bir temsilci getirildi
ve Geçici ALAC, yerini asıl ALAC'a bıraktı.
2003 yılında ilk akredite ALS İtalya'daki İnternet Topluluğu Società Internet oldu. 2007 yılının sonunda
akredite olmuş ALS'lerin sayısı 100'dü. 2011'de toplam sayı 138'e ulaştı.
Ekim 2010'da ICANN Yönetim Kurulu, kuruluşun İç Tüzüğü'nde, ICANN Yönetim Kurulu'nun oy hakkı olan bir
üyesini At-Large topluluğunun seçmesine olanak tanıyan bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme sonucunda,
Aralık 2010'da Sébastien Bachollet Yönetim Kurulu'nda koltuk sahibi oldu.
Zaman içerisinde ALAC, ICANN topluluğunda tartışılan sorunlara ilişkin politikaların sayısını ve kalitesini
artırdı. 2010 yılında 25 politika sunmuş olan ALAC, 2011'de bu sayıyı yüzde 60 oranında artırarak 40 politika
sunmuştur. 2009 yılında ise ALAC dokuz politika sunmuştur.

At-Large'ın kuruluş yapısı nasıldır?
At-Large Topluluğu, katmanlı özellikte aşağıdan yukarıya doğru bir yapıya sahiptir.
En alt düzeyde 135'ten fazla At-Large Yapısı (ALS) yer alır. At-Large üyelerinden oluşan bu yerel kuruluşlar,
dünyanın her yerine dağılmıştır. Burada amaç, her ülkede en az bir ALS olmasını sağlamaktır. Genel olarak,
bireysel bir İnternet kullanıcısı yerel ALS'lerden birine katıldığında At-Large kuruluşuna katılmış olur.
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Kaynak: Google Maps.

https://community.icann.org/display/atlarge/Current+ALSes

ALS'ler, bulundukları bölgelere dayalı olarak beş ayrı Bölgesel At-Large Kuruluşu'na (RALO) ayrılmıştır.
Aşağıdakiler beş RALO'yu oluşturur:
■■

Afrika Bölgesi At-Large Kuruluşu (AFRALO)

■■

Asya Pasifik Bölgesi At-Large Kuruluşu (APRALO)

■■

Avrupa At-Large Kuruluşu (EURALO)

■■

Latin Amerika ve Karayip Adaları Bölgesi At-Large
Kuruluşu (LACRALO)

■■

Kuzey Amerika Bölgesi At-Large Kuruluşu (NARALO)

RALO'lar, kendi bölgelerindeki İnternet kullanıcıları topluluğunu, ICANN'in kamusal faaliyetlerinden haberdar
etmekle ve bilgilendirmekle görevlidir. Bölgelerindeki ana forum ve koordine merkezi olan her RALO, ikisi
farklı ülkede bulunan en az üç ALS'den oluşmalıdır. Her RALO birer otonomdur ve bir mutabakat anlaşması
dahil olmak üzere kendi örgütlenme belgelerine göre yönetilir.
Her RALO, ilgili makamlara kendi belirledikleri nitelikleri taşıyan bir başkan ve sekreter seçer. Bazı RALO'lar
başkan yardımcıları da seçer.

At-Large Podcast Yayınları
Daha fazla bilgi almak mı
istiyorsunuz?
ALAC Başkanı Dr. Olivier
Crepin-Leblond ve ICANN
Sosyal Hizmetler Müdürü'nün
At-Large'ın görevi üzerine
konuştukları bu podcast yayınını
dinleyin. Yaklaşık 20 dakika
süren bu podcast, At-Large'ın
temsil ettiği kişiler hakkında
temel bilgileri içeriyor. Dinlemek
yerine okumayı tercih ederseniz
yayının yazılı halini aynı adreste
bulabilirsiniz. http://www.
icann.org/en/learning/
podcasts.htm

ALS üyelerine ek olarak RALO'ların bağımsız üyelere izin veren bir hükmü olabilir veya böyle bir hüküm
çıkarmak üzere çalışmalar yürütülebilir.

Afrika

Latin Amerika ve
Karayip Adaları
Kuzey Amerika

Aday Belirleme Komitesi Atananları

Avrupa

RALO'lar tarafından seçilmiş

Asya Pasifik

At-Large
Komitesi
Tarafından
Seçilen Makam 15

Kurul

ICANN At-Large Organizasyon Şeması
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At-Large Danışma Komitesi
At-Large Danışma Komitesi (ALAC), bireysel İnternet kullanıcıları için ICANN içindeki birincil kurumsal
yapıdır. ALAC'nin rolü, bireysel İnternet kullanıcılarının çıkarlarıyla ilgili olduğu sürece ICANN'nin 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. ICANN'nin
güvenilirlik mekanizması içinde önemli yeri olan ALAC, ICANN’nin bireysel İnternet kullanıcılarını ilgilendiren
bazı konuları koordine eder.
ICANN İç Tüzüğü'ne göre; 15 üyeli ALAC içinde, iki tanesi Bölgesel At-Large Kuruluşları'nın her biri tarafından
belirlenen doğrudan seçilen 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.

At-Large Yetkilileri
Yeni oluşan her At-Large Danışma Komitesi; bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve Sözcüyü, Konsey yetkilisi
olarak seçer. Bu dört yetkili ve önceden sözü edilen dört ICANN bölgesinde temsil edilmeyen beşinci
bölgeden bir ALAC üyesi, ALAC Yönetim Komitesi'ni oluşturur. Her yetkilinin hizmet süresi bir yıldır.

At-Large yetkilileri, temsilcileri ve sorumlu atamaları nelerdir ve nasıl seçilirler?
ICANN Yönetim Kurulu, Oy Hakkı Olan Üye

2010'da ALAC/At-Large Topluluğu seçmenleri ICANN Yönetim Kurulu'nda oy hakkı olan ilk üyesini seçti.
Hizmet süreleri üç yıl olan ICANN Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara, telekonferanslara, Yönetim Kurulu
gezilerine ve Komitelere katılmakla görevlidirler. İnternet etki alanı adı sistemi için politikalar oluşturmak
üzere Yönetim Kurulu'ndaki diğer üyelerle beraber çalışırlar.
Seçim: ICANN Yönetim Kurulu üyeleri 15 ALAC üyesinin ve beş RALO başkanının oylarıyla seçilir. Şu adresten
süreç hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz:
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process

ALAC Başkanı

ALAC Başkanı'nın görev ve sorumlulukları şunlardır:
■■

Komite toplantılarına başkanlık etmek.

■■

Toplantı gündemini hazırlamak ve sunmak.

■■

Farklı konular üzerine oylama yapmak ve düzgün bir oylama
için gerekli araçları sağlamak.

■■

İdari ve kurumsal konularda ICANN çalışanları ile etkileşime
geçmek.

■■

Komite'nin çalışma takviminin ve teslim tarihlerinin
belirlenmesini ve bunlara uyulmasını sağlamak.

■■

Yazışmalarda, Kamu Forumu'nda ve özel atamanın
bulunmadığı toplantılarda Komite'yi temsil etmek.

■■

Asgari katılım gereksinimlerini, prosedür kurallarını,
İç Tüzükleri ve Komite için geçerli olan diğer kuralları
onaylamak.

■■

Harcamaları ve bütçe durumunu izlemek.

Seçim: Gelecek olan At-Large Danışma Komitesi tarafından seçilir.

ALAC Başkan Yardımcıları

ALAC Başkan Yardımcısı'nın görev ve sorumluluğu, Başkan'ın yerine getiremediği görev ve sorumlulukları,
Başkan'ın isteği doğrultusunda gerçekleştirmektir.
Seçim: Gelecek olan At-Large Danışma Komitesi tarafından seçilir.

ALAC Sözcüsü

Sözcü, At-Large çalışanlarına yardım etmek, ALAC'ın taleplerini kaydetmek ve İnternet politikaları hakkındaki
açık ICANN yorum dönemlerine ilişkin olası ALAC bildirimleriyle ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu
olan ALAC yetkilisidir.
Seçim: Gelecek olan At-Large Danışma Komitesi tarafından seçilir.

ALAC Temsilcileri

Temsilciler, ICANN Destek Kuruluşlarında, Danışma Komitelerinde ve diğer birimlerde At-Large Topluluğu'nu
temsil eder. Temsilciler, At-Large Topluluğu adına etkinliklere ve toplantılara katılarak tüm Komite'nin
çıkarları doğrultusunda hareket eder. Görevi, farklı görüşlere söz hakkı tanıyarak bu görüşlerin paylaşılmasına
olanak tanımak ve bunlar arasında bir anlaşmaya varılmasını ve ortak bir karar alınmasını sağlamaktır. Bu
çerçevede, ALAC'ın ortak görüşlerini kendi görüşlerinin önüne koymaları beklenir.
At-Large üyelerinden ICANN Aday Belirleme Komitesi'nde (NomCom); İnceleme Ekibi üyeleri, Bölge Yetkilileri
(RALO Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreteri gibi) temsilcileri olarak yer almaları istenebilir.
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Seçim: Çoğu durumda; temsilciler, NomCom delegeleri ve inceleme ekibi üyeleri ALAC tarafından atanır.
ALAC, NomCom'a gönderilecek At-Large Temsilcilerini bölgesel olarak dağılmış şekilde atamaya çalışır
ve bölgelerden gelen önerileri değerlendirebilir. ALAC, ICANN Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi'ne
(SSAC) temsilci gönderdiği özel durumlarda, adayları SSAC Üyelik Komitesi'nin görüşüne sunar. Bu komite
daha sonra ALAC temsilcisinin tam SSAC üyesi olarak atanması için öneride bulunur. Bu öneri kabul edilirse
ICANN Yönetim Kurulu atamasını resmi olarak gerçekleştirene kadar aday, Komite'nin davetli konuğu olarak
hemen görevine başlayabilir. Bu prosedür,SSAC'a gönderilen ALAC temsilcisinin tam SSAC üyeliğinde
uygulanır. SSAC'e tam üye olanların resmi olarak ataması ICANN Yönetim Kurulu tarafından yapılmalıdır.
RALO başkanları, başkan yardımcıları ve sekreterleri gibi bölge yetkilileri RALO'lar tarafından seçilir.

Alt KOMİTELERİN ve Çalışma Gruplarının
GÖREVLERİ NELERDİR?
Alt komiteler ve Çalışma Grupları (WG) ICANN'in politika geliştirmesi sürecinde önemli bir rol oynar.
At-Large Topluluğu'nun içersinde, WG'lerin yanı sıra, farklı Destek Kuruluşları ve Danışma Komiteleri
üyelerinden oluşan WG'ler vardır. Çalışma Grupları herkese açıktır; bu gruplarda yer almak için At-Large
Topluluğu üyesi olmanıza gerek yoktur. WG'lerin çalışma dili İngilizce'dir. Bir dil için üç ya da daha fazla
istek gelmesi halinde de İngilizce'den çeviri yapılır.
At-Large bünyesindeki çalışma grupları farklı amaçlar için kurulabilir. Bu amaçlar genellikle belirli projeleri
gerçekleştirmek veya belirli hedeflere ulaşmaktır. WG, özel yapısına bağlı olarak "alt komite" veya "özel
görev komitesi" olarak adlandırılabilir. Bir alt komitenin genellikle (ALAC Finans ve Bütçe Alt Komitesi'ndeki
sürekli fon talebi ve izleme görevi gibi) resmi ALAC taleplerini ve onayını gerektiren bir görevi vardır. Özel
görev komitesinin ise daha kısa bir sürede tamamlaması gereken bir görevi vardır.
ALAC, mevcut ve uzun vadeli sorunlar üzerinde çalışmak üzere kalıcı WG'ler ve alt komiteler kurmuştur.
ALAC ve RALO'lar gerekli gördükleri takdirde geçici WG'ler oluşturabilirler.

Kalıcı Alt Komiteler ve Çalışma Grupları
ALAC Finans ve Bütçe Alt Komitesi
At-Large'ın yıllık çalışma bütçesini oluşturmak ve beş farklı RALO'dan gelen finansal talepleri incelemek ve
onaylamakla görevlidir.

Muhtemel Sorunlar Çalışma Grubu
ICANN'e ve At-Large Topluluğu'na gelecekte etki edebilecek İnternet'teki olası sorunları tespit etmek ve bunlar
hakkında öneriler sunmakla görevlidir. Bu WG iki ana konu üzerine odaklanmıştır: At-Large verimliliğini ve tescil
sahibinin kimlik bilgileri ile güvenilirliğini en üst seviye çıkarmak.

Uluslararası Hale Getirilmiş Etki Alanı Adı Politikası Çalışma Grubu
Kullanıcıların çıkarlarını temsil etmek ve Uluslararası Hale Getirilmiş Etki Alanı Adı politikalarına ilişkin önerilerle
ICANN Yönetim Kurulu'nu desteklemekle görevlidir.

Yeni gTLD'ler Çalışma Grubu
Yeni gTLD Programı'na ilişkin gelişmeleri takip etmekle görevlidir.

Tescil Sahibi Hakları ve Sorumlulukları Çalışma Grubu
Tescil Kurumu Akreditasyon Sözleşmesi'nin (tescil kurumları ve ICANN arasındaki sözleşme) tüm içeriğini
incelemek ve At-Large topluluğuna tescil sahibi hakları ile sorumluluklarına ilişkin olarak atılabilecek somut
adımlara yönelik öneriler sunmakla görevlidir.

Teknik Sorunlar Çalışma Grubu
Etki Alanı Adı Sistemi'nin güvenliğine, emniyetine ve dengesine ilişkin teknik sorunları tartışmak ve takip etmekle
görevlidir.

Whois Politikası Çalışma Grubu
Whois politikasına, tescilli alan adlarını, tescil sahiplerinin iletişim bilgilerini ve diğer önemli bilgileri içeren veri
depolama alanına ilişkin sorunlarla ilgilenmekle görevlidir.
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Mevcut GEÇİCİ At-Large Çalışma Grupları
Geçici At-Large Uygulama Kuralları Çalışma Grubu (2012 başında faaliyete geçecek)
At-Large İlerleme Projesi'nin bir parçası olarak ALAC Uygulama Kuralları'nı incelemek ve güncellemekle
görevlidir.

Geçici At-Large Ölçüm Çalışma Grubu (2012 başında faaliyete geçecek)
ALAC üyelerinin performans değerlendirmesinde kullanılmak üzere hazırlanacak olan bir takım ölçümler
oluşturmakla görevlidir.

At-Large İlerleme Uygulamaları Özel Görev Komitesi
ALAC/At-Large'ın ICANN'e katılımını ve ALS'lerin At-Large'a katılımlarını incelemek ve artırmakla görevlidir.

ccNSO/At-Large Koordinasyon Çalışma Grubu
Çalışmaları koordine etmek ve ülke kodu TLD operatörleri ile At-Large üyeleri arasında bilgi paylaşımını
sağlamakla görevlidir.

ICANN Akademisi Geçici Çalışma Grubu
ICANN Akademisi'ne; yeni gelenlere, atanmış ICANN yetkililere ve daha geniş bir kamusal kitleye yönelik çeşitli
eğitimler sağlamaya ilişkin tartışmalar yürütmek ve teklif hazırlamak ile görevlidir.

Topluluklar Arası Çalışma Grupları

At-Large üyeleri topluluklar arası çalışma gruplarında da yer alabilir. Mevcut WG'ler şunlardır:

Çeviri Çerçevesi Çalışma Grubu
ccTLD'lerin delegasyonu ve yeniden delegasyonu için bir Çeviri Çerçevesi oluşturmak ve sunmakla görevlidir.

Ülke ve Bölge Adlarının Kullanımına İlişkin ccNSO Çalışma Grubu
ccNSO Konseyi'ne, ccTLD topluluğuna ve GAC ve GNSO Konseyi dahil olmak üzere diğer ilgili paydaşlara,
Ülke ve Bölge isimlerinin TLD dizileri olarak kullanımına ilişkin sorunlara ve içeriğe, IDN ccTLD ve yeni gTLD
süreçlerinde alternatif eylem yollarının etkisine ve kapsamına ilişkin inceleme sunmakla görevlidir.

Müşteri Tercihi, Rekabet ve Yenilik Çalışma Grubu
Etki alanı adı sistemi bağlamında Yeni gTLD Programı'nın rekabete, müşteri güvenine ve müşteri tercihine ne
derece katkıda bulunduğunu ölçmek için gerekli olan tanımlamaları, ölçütleri ve üç yıllık hedefleri belirlemekle
görevlidir.

Coğrafi Bölge İncelemeleri Çalışma Grubu
Çalışma Grupları
Daha fazla bilgi almak mı
istiyorsunuz?
Mevcut ve eski At-Large
Çalışma Gruplarının listesi
https://community.icann.
org/display/atlarge/AtLarge+Working+Groups
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ICANN'in mevcut coğrafi bölgeler çerçevesindeki geçmişini, temel ilkelerini ve hedeflerini doğrulamak, bu
hedeflerin ve ilkelerin Yönetim Kurulu, çalışanlar ve topluluk tarafından nasıl uygulandığını analiz etmek,
gelecekte de bu ilke ve hedeflerin en iyi şekilde korunabilmesi için topluluğa danışmakla görevlidir.

Uluslararası Hale Getirilmiş Etki Alanı Adları Değişkeni TLD Sorunları Projesi Çalışma Grubu
Uluslararası Hale Getirilmiş Etki Alanı Adları TLD'lerin olası delegasyonu ile bağlantılı Arapça, Çince, Kiril,
Devanagari, Yunanca ve Latince kodların değişkenlerine ilişkin sorunları inceleyen altı örnek durum incelemesi
ekibinin çalışmalarını takip etmekle görevlidir.

Ortak SO-AC Yeni gTLD Başvuru Desteği Çalışma Grubu (JAS WG)
Yeni gTLD başvurusunda veya kullanımında yardıma ihtiyaç duyanlara sürekli destek sağlamakla görevlidir.

At-Large'a nasıl DAHİL OLABİLİRİM?
■■

Bir RALO'ya, ALS'ler aracılığıyla veya bağımsız üye olarak katılabilirsiniz. Şu anda yalnızca NARALO, bağımsız üyeleri resmi olarak
kabul ediyor. Diğer RALO'lar resmi olarak bağımsız üye kabul etmek için kuruluş belgelerindeki dili geliştirilmeye ve bu konuda ortak
bir karara varmaya çalışıyor. Ancak, tüm At-Large toplantıları açık yapıldığı için bağımsız üyeler bu toplantılara katılabilirler.

■■

RALO'ların, alt komitelerin ve WG'lerin çağrılarına (At-Large Uygulama Kurallarına göre) katılın. Resmi At-Large üyesi olarak katılın
ya da sadece sınırlı resmi oylamaların gerçekleştiği tartışmalara katılın.

■■

Finans ve Bütçe Alt Komitesi'ne katılın. Tüm At-Large üyelerini bekliyoruz.

■■

Bir Çalışma Grubu'na katılın.

■■

Bir ICANN Kamu Toplantısı'na katılmak için Burs başvurusunda bulunun. Burs Programı, ICANN ve onun Destek Kuruluşlarına,
kurumlarına ve paydaş gruplarına ilgi duyan, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülke vatandaşlarına mali destek ve eğitim sağlar.

■■

Bir ICANN Kamu Toplantısı'na ilk defa katılıyorsanız mevcut politika konularına yetişmek için Yeni Gelen Takibi'nde yerinizi alın.

Gönüller için asgari katılım veya zaman gereksinimleri var mı?
Ne tür bir pozisyonda olmak ve ne kadar çok konuyla ilgilenmek istediğinize bağlıdır. ALAC üyeleri ve
yetkilileri için fiziksel toplantılara, konferans çağrılarına katılmanın yanı sıra akreditasyon oylamalarında oy
kullanmalarını da kapsayan katılım gereksinimleri vardır.
At-Large topluluğu üyelerinin resmi katılım gereksinimleri daha azdır; ancak genel olarak RALO, Çalışma
Grubu, alt komite toplantılarına veya aylık olarak düzenlenen konferans çağrılarına katılmaları ya da güncel
sorunlardan haberdar olmak için ALAC çevrimiçi forumlarını okumaları ve yorumlamaları beklenir.
ICANN ayrıca dünyanın her yerinde farklı şehirlerde bir hafta süren üç toplantı düzenler. Bu hafta boyunca
At-Large topluluğu 25'e yakın toplantı ve etkinlik gerçekleştirir.

At-Large'ın odaklandığı politika alanları nelerdir?
At-Large ve ALAC, ICANN'in İnternet politikası geliştirmesine çok çeşitli şekillerde katkı sağlar.
ALAC, ilgili politikanın bireysel İnternet kullanıcıları için önemini belirlediği durumlarda politika geliştirme
sürecine erken dahil olur. Çoğu zaman At-Large üyelerini doğrudan politika geliştiren Çalışma Gruplarına
dahil eder. Bu duruma benzer örnekler olarak, yeni gTLD'ler için Başvuru Destek Programı'nın geliştirilmesini
ve yakın zamanda gözden geçirilen Kullanım Süresi Sonrası Etki Alanı Adını Kurtarma politikasını gösterebiliriz.
ALAC'ın ilgili politikanın bireysel İnternet kullanıcıları için önemli olmadığına karar verdiği durumlarda,
yalnızca teklif edilen politikaya ilişkin At-Large'ın konumunu açıklayan bir Kamu görüşü sunabilir. 2011'de
ALAC 38 Kamu Görüşü sunarak bir rekor kırmıştır. Bu görüşler, aralarında tek karakterli Uluslararası Hale
Getirilmiş Etki Alanı Adları TLD'lerin, ICANN'in coğrafi bölge incelemesinin ve Tescil Kurumu Akreditasyon
Sözleşmesi düzenlemelerinin bulunduğu birtakım idari ve teknik konu içerir.
ALAC, herhangi bir bağımsız Kamu Görüşü'ne karşın At-Large yanıtını hazırlar. ALAC, genellikle ALAC yanıtını
bir veya daha fazla RALO üyesi tarafından yazılacak şekilde düzenler. Daha sonra taslak bildiri At-Large
İnternet wiki'ye gönderilir ve tüm At-Large üyelerinin görüşü istenir. Görüşler değerlendirilip birleştirilerek
düzenlenmiş bir bildiri oluşturulur. ALAC, bildiriyi çevrimiçi bir oylamanın onayına sunduktan sonra Kamu
Görüşü forumuna gönderir.
Aşağıda, At-Large ve ALAC'ın gelişimine katkıda bulunduğu en son İnternet politikası konularına
dair örnekler bulabilirsiniz.

Yeni gTLD Başvuru Destek Programı
Haziran 2010'da; Yönetim Kurulu, genel en üst düzey etki alanı (gTLD) olarak bilinen, halihazırda 21 olan
uzantı (.com, .org, .net) genel İnternet etki alanı adı uzantılarını artırma planını onayladı.
İnternet son kullanıcılarının sesi olan At-Large ve ALAC, bu yeni planda kamu yararının küresel ölçekte
gözetilmesi hususuna özellikle dikkat etti. At-Large, bu yeni etki alanı adlarına dünya çapında erişimin ve
rekabetin ICANN'in önerdiği şekilde sağlanmasını güvence altına almak istedi.
Ortak Başvuru Desteği Çalışma Grubu'ndaki (JAS WG) diğer ICANN gönüllüleri ile birlikte çalışan AtLarge üyeleri, yeni gTLD'ler için başvuranlar arasında finansal veya finansal olmayan desteğe ihtiyaç
duyanları belirleyen Başvuru Destek Programı'nı (ASP) oluşturdu. ASP, 185.000 ABD Doları olan yeni gTLD
değerlendirme ücretini 47.000 ABD Dolarına düşürmeye olanak tanıyor.
Bu durumda At-Large, JAS WG'ler tarafından önerilen ASP ve ICANN Hükümet Danışma Komitesi ile ortaklaşa
gönderilen ASP'yi destekleyici Kamu Görüşü göndermek dahil olmak üzere ASP'nin geliştirilmesinde çeşitli
düzeylerde etkin bir rol oynamış oldu.

Tescil Kurumları Arasındaki Aktarma Politikası
Tescil Kurumları Arasındaki Aktarma Politikası'nın (IRTP) amacı, etki alanı adı sahiplerinin bu adları ICANN
akreditasyonuna sahip bir tescil kurumundan diğerine aktarımını sağlayan basit bir prosedür sağlamaktır.
GNSO Konseyi, kurduğu bir takım Çalışma Grupları aracılığıyla bu politikayı incelemekte ve düzenlemeler
üzerinde çalışmaktadır.
IRTP, bireysel İnternet kullanıcıları için son derece önemlidir. Bunun nedeni, politikada sözü edildiği üzere etki
alanı adı hırsızlığı gibi sorunlardan en çok zarar görebilecek kişilerin tescil sahibi bireysel İnternet kullanıcıları
olmasıdır. Etki alanı adı hırsızlığı, bir etki alanı adının tescil sahibinin izni olmadan değiştirilmesidir. ALAC,
aktarımı olabildiğince basit hale getirerek teknik veya alan adı sektöründe bilgisi az olan bireysel İnternet
kullanıcılarının hırsızlıkla ya da diğer alan adı aktarımı sorunlarıyla baş edebilmesini sağlayan çalışmaları
desteklemektedir.
ALAC, IRTP'nin geliştirilmesine yönelik öneriler içinde, alan adlarının çalınması halinde tescil sahiplerinin tescil
kurumu çalışanlarına hızlı bir şekilde ulaşabileceği bir Acil Eylem Kanalı kurulmasının önemini vurgulamıştır.

Başvuru DESTEĞİ
Daha fazla bilgi almak mı
istiyorsunuz?
GAC ve ALAC'ın Ortak
Başvuru Desteği Çalışma
Grubunun Son Raporu
üzerine Ortak Bildirisi
https://community.
icann.org/download/
attachments/2261148/1+Joint+GAC-ALAC+Statemen
t+on+Joint+applicant+Supp
ort-EN.pdf?version=1&modifi
cationDate=1313486721000
Ortak Başvuru Desteği
Çalışma Grubunun Son
Raporu
https://community.
icann.org/display/jaswg/
Final+Report+Drafts

IRTP
Daha fazla bilgi almak mı
istiyorsunuz?
Tescil Kurumları Arasındaki
Aktarma Politikası web sayfası
http://www.icann.org/en/
transfers/
IRTP B Bölümü WG'nin Son
Raporu
http://gnso.icann.org/issues/
transfers/irtp-b-final-report30may11-en.pdf
IRTP B Bölümü WG'nin Son
Raporu ile ilgili ALAC Bildirisi
http://www.atlarge.icann.
org/correspondence/
correspondence-3-31mar11en.htm
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Kullanım Süresi Sonrası Etki Alanı Adını Kurtarma
ALAC tarafından oluşturulmuş bir Sorun Raporu'nu takiben Temmuz 2009'da GNSO, tescil sahiplerinin
resmi kullanım süreleri dolan alan adlarını kurtarabilmesi ile ilgili sorunlara ilişkin politikaları incelemek
üzere Kullanım Süresi Sonrası Etki Alanı Adını Kurtarma (PEDNR) Çalışma Grubu'nu kurmuştur. GNSO'da
bulunan At-Large Temsilcisi bu WG'de yer almaktadır.

PEDNR
Daha fazla bilgi almak mı
istiyorsunuz?
PEDNR'ye İlişkin Kurul Kararı
http://www.icann.org/en/
minutes/resolutions-28oct11en.htm#1.5
PEDNR WG Son Önerilerine
İlişkin ALAC Yorumuhttps://
community.icann.
org/display/alacdocs/
ALAC+Statement+on+PostExpiration+Domain+Name+
Recovery+Working+Group+
Proposed+Final+Report+++April+2011

Özetleyecek olursak WG, tescil sahiplerine kullanım süresi dolan alan adlarını geri almak için yeterli fırsat
verilip verilmediği, kullanım süresinin bitiş tarihi yaklaşırken gerekli uyarının yapılıp yapılmadığı ve standart
tescil sözleşmelerinde yer alan kullanım süresinin dolmasına ilişkin hükümlerin yeterince açık olup olmadığı
konuları üzerinde çalışmıştır.
WG, Ekim 2011'de ICANN Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya koyulan birçok öneri
sunmuştur. Bu önerilerden bazıları şunlardır:
■■

Tescil sahiplerine yenileme süresinin dolmasından sonra en az sekiz gün süre verilmesi.

■■

Desteklenmeyen gTLD'lere ve tescil sahiplerine Kurtarma Süresi verilmesi.

■■

Yenileme ücretinin gönderilmesi zorunluluğu; sürenin dolmasından önce belirlenen zamanlarda en az iki uyarı gönderilmesi
zorunluluğu, süre dolduktan sonra da sitenin tescil süresinin dolduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini söyleyen ve alan adını geri
alma işlemlerini anlatan bir uyarı gönderilmesi zorunluluğu.

■■

İstem dışı kayıpları engellemek için eğitim araçları geliştirilmesi.

İnternet politikaları konularında ALAC tarafından gönderilmiş daha fazla Kamu Görüşü örneği için
http://www.atlarge.icann.org/correspondence adresindeki ALAC Haberleşme sayfasını ziyaret edin.

At-Large'ın sürecin kendisine bu kadar fazla odaklanmasının nedeni nedir (içerik/
politika yerine)?
ICANN hakkında bilgi edindikçe, herkesin söz sahibi olduğu, çoğunluğun belirlediği çok paydaşlı bir
kuruluş olduğunu tekrar tekrar duyarsınız. Bu, her bireye söz hakkı verildiği ve görüşlerinin dikkate alındığı
anlamına gelir.
Ancak, bu çok paydaşlı modelin işlemesini sağlamak için uzunca bir süre sürecin işleyişine odaklamamız
gerekiyor. Bu durum, kuruluşun tümü ve At-Large için geçerlidir. İnternet geliştikçe ICANN ve At-Large da
gelişim gösterir ve bu gelişim zaman zaman sürecin değişmesini ya da uyarlanmasını gerektirir.
Tüm ICANN organları az da olsa sürece odaklanırken, At-Large Gelişim Çalışma Ekibi ve İleriye Dönük
Yapı, Güvenilirlik ve Şeffaflık Çalışma Grubu gibi oluşumlar tamamen süreçleri incelemeye ve geliştirmeye
odaklanmıştır. At-Large'ın ve ICANN'in işleyişi üzerinde çalışmayı ve tartışmayı seviyorsanız bu birimler
size uygundur.
Politika tartışmaları çoğunlukla Çalışma Grupları'nda yapılır. Uluslararası Hale Getirilmiş Etki Alanı Adları,
Whois arama servisi ve Yeni gTLD'ler gibi sadece belirli konular üzerinde çalışan birçok kalıcı Çalışma Grubu
vardır. Bu konularda ortaya çıkan sorunlar üzerinde çalışmak ve tartışmak istiyorsanız bu gruplar size uygun.

ICANN çalışanlarının rolü nedir?
ICANN çalışanları; ICANN topluluğu tarafından geliştirilen ve ICANN Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
politikaları yürürlüğe koymak ve uygulamaktan sorumludur.
At-Large'ın yalnızca Sekreterlik veya destek işlevleri ve politika önerisi geliştirme desteği sağlayan özel bir
ekibi vardır. Ekibin başında At-Large Müdürü Heidi Ullrich bulunur. At-Large Bölgesel İşler Yöneticisi Silvia
Vivanco doğrudan RALO'larla ve bağımsız ALS'lerle çalışarak onlara süreç ve politikayla ilgili faaliyetlerinde
yardımcı olur. At-Large Koordinasyon Yetkilisi olan Matt Ashtiani; politika sorunlarının takip edilmesinden,
At-Large'ın yeni bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesinden ve Topluluğun sosyal medyadaki varlığından
sorumludur. Gisella Gruber-White ve Nathalie Peregrine At-Large ise topluluğa çağrı yönetimi desteği
sağlamaktadır.
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Ayrıca diğer ICANN departmanlarında çalışanlar da At-Large faaliyetlerinde yer alabilir. Örneğin:

İletişim ekibi
ICANN İletişim Departmanı, ICANN paydaşlarını kuruluşun ilgilendiği konular hakkında bilgilendirir,
faaliyetlerine dahil eder ve diğer departmanlar ile diğer herkes arasındaki iletişimi koordine eder. Görevleri
arasında; medya ilişkileri, web sitesi oluşturma ve yönetme, broşür ve eğitim araçları (bu Başlangıç Kılavuzu
gibi) geliştirme, Yeni gTLD iletişimleri, video ve podcast yayını üreme ve çeviri hizmetleri vardır. İletişim
Departmanı ayrıca ICANN'in her sene üç kere gerçekleştirdiği kamu toplantılarının düzenlenmesinden
sorumludur.

Küresel Ortaklıklar ekibi
Küresel Ortaklıklar, ICANN'in uluslararası katılıma ve çok paydaşlı modelinin yararlarına olan inancını
ortaya koymak için atanmış bir ekiptir. Ekip; çalışma anlaşmaları düzenler, İnternet ekosistemindeki diğer
kuruluşlarla iletişim kurar ve ICANN'in uluslararasılaştırılmasına ve çalışmalarının küreselleşmesine katkıda
bulunur. Küresel Ortaklıklar, yalnızca bir kurum ile değil, coğrafi olarak örgütlenmiş her tür paydaşla çalışır.
ICANN dahilindeki bölgelerin daha iyi temsil edilmesine yönelik stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi,
ICANN ve bölgeler arasındaki iletişimin yürütülmesi ve bu bölgelere daha hızlı yanıt verilmesi için çalışırlar.

Sorularımı kime yöneltebilirim?

Başlangıç Kılavuzu ile ilgili sorularınızı tereddüt etmeden staff@atlarge.icann.org adresindeki At-Large
çalışanlarına sorabilirsiniz.

At-Large'da yer almama yardımcı olacak teknolojik araçlar nelerdir?
At-Large ana sayfası: www.atlarge.icann.org
At-Large Topluluğu ile ilgili haberler ve referans belgeleri için esas 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).
Aşağıdaki web sayfaları özellikle ilginizi çekebilir.
■■

At-Large organizasyon şeması:
http://www.atlarge.icann.org/orgchart

■■

At-Large topluluğu hakkında temel bilgiler:
http://www.atlarge.icann.org/en/whatis.htm

■■

At-Large duyuruları: http://www.atlarge.icann.org/
en/atlarge/announcements/en

■■

RALO ayrıntıları (üye kuruluşlar, yetkililer vb.):
http://www.atlarge.icann.org/regions

■■

At-Large takvimi:
http://www.atlarge.icann.org/calendar

■■

ALAC ayrıntıları (mevcut üyeler ve yetkililer vb.):
http://www.atlarge.icann.org/alac

■■

Haberleşme (politika bildirimleri ve öneriler):
http://www.atlarge.icann.org/correspondence

■■

■■

İnternet kullanıcısı açısından politika konularıyla ilgili eğitim
belgeleri: http://www.atlarge.icann.org/issues

ICANN e-Eğitim sayfası (podcast yayınları, İnternet
seminerleri ve Başlangıç Kılavuzları)
http://icann.org/en/learning/

ICANN ana sayfası: www.icann.org

Aşağıdaki web sayfaları özellikle ilginizi çekebilir.
■■

Yeni gelenler için ICANN: http://www.icann.org/new.html

■■

■■

ICANN organizasyon yapısı şeması:
http://www.icann.org/en/structure/

Temel ICANN konuları:
http://www.icann.org/en/topics/

■■

■■

ICANN hakkında temel bilgiler:
http://www.icann.org/en/about/

Temel ICANN belgeleri:
http://www.icann.org/en/documents/

■■

■■

ICANN'in görevi nedir? http://www.icann.org/en/
participate/what-icann-do.html

Mevcut ICANN politika geliştirme alanları:
http://www.icann.org/en/policy/

■■

■■

ICANN'in İnternet üzerindeki etkisi nedir? http://www.icann.
org/en/participate/effect-on-internet.html

ICANN duyuruları:
http://www.icann.org/en/announcements/

■■

■■

E-Eğitim bölümü: http://www.icann.org/en/learning/

Uluslararası ICANN toplantıları:
http://meetings.icann.org/

■■

ICANN sözlüğü: http://www.icann.org/en/general/
glossary.htm (ayrıca ICANN kısaltma yardımcısına da bakın:
http://www.andalucia.com/icann/)

■■

Genel danışma sayfası:
http://www.icann.org/en/public-comment/

■■

ICANN İç Tüzüğü:
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm

■■

ICANN Yönetim Kurulu:
http://www.icann.org/en/general/board.html
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At-Large Facebook Sayfası

Facebook üzerinden At-Large'a katılmak isterseniz: http://www.facebook.com/icann.atlarge
Lütfen bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak At-Large Facebook sayfasını kullanamayabileceğinizi unutmayın.

At-Large LinkedIn Sayfası

ICANN At-Large Topluluğu'na kayıtlı bir grup üyenin oluşturduğu LinkedIn sayfası:
www.linkedin.com/groups?home=&gid=2238621
Lütfen bu web sitesi ICANN çalışanlarının kontrolünde olmadığını unutmayın.

Posta Listeleri

alac-announce@atlarge-lists.icann.org
Bu posta listesi At-Large ekibinden gelen ve ALAC Başkanı'nın At-Large Topluluğu'na gönderdiği duyurular
için kullanılır. At-Large Danışma Komitesi'nin (ALAC) tüm üyeleri, Bölgesel At-Large Kuruluşlarının yetkilileri
(RALO) ve At-Large Yapılarının (ALS) temsilcileri otomatik olarak ALAC-Duyuru listesine üye olurlar. Bu
listeyi sadece At-Large çalışanları ve ALAC Başkanı kullanabilir. Liste herkes tarafından görülebilir ve bu
listelere herkes üye olabilir.

RALO'nuzun posta listesi

Tüm ALS temsilcileri bölgelerine ait posta listesine otomatik olarak üye olurlar. Bölgesel listeler herkes
tarafından görülebilir ve bu listelere herkes üye olabilir. Aşağıda bölgesel posta listelerinin bir listesi
bulunmaktadır:
■■

Afrika Bölgesi At-Large Kuruluşu (AFRALO):
afri-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■

Asya, Avustralya ve Pasifik Adaları Bölgesi At-Large Kuruluşu
(APRALO): apac-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■

Avrupa Bölgesi At-Large Kuruluşu (EURALO):
euro-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■

Latin Amerika ve Karayip Adaları Bölgesi At-Large
Kuruluşu (LACRALO): lac-discuss-en@atlargelists.icann.org (İngilizce) , lac-discuss-es@
atlarge-lists.icann.org (İspanyolca)

■■

Kuzey Amerika Bölgesi At-Large Kuruluşu (NARALO):
na-discuss@atlarge-lists.icann.org

Diğer At-Large Posta Listeleri

Aşağıdaki adresten erişebileceğiniz, herkese açık olan At-Large posta listelerine bağımsız şekilde üye
olabilirsiniz:
https://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo
Özellikle ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz iki posta listesini belirtmek isteriz:
at-large@atlarge-lists.icann.org
Politika konularının tartışılması için dünya çapında kullanılan At-Large posta listesidir. Liste herkes tarafından
görülebilir ve bu listeye herkes üye olabilir.
alac@atlarge-lists.icann.org
Bu posta listesi, ALAC'ın politika tartışmaları için kullanılan listedir. Herkese açık değildir, sadece ALAC
üyelerinin, RALO yetkililerinin ve ALAC'ın diğer ICANN topluluklarına gönderdiği temsilcilerin üyeliğine
açıktır. Bununla birlikte, herkese açık olan arşivi şu adreste bulabilirsiniz:
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/

At-Large Takvimi

http://www.atlarge.icann.org/calendar adresindeki At-Large Google takvimi, ALAC, ALAC Yönetim Komitesi,
RALO ve At-Large çalışma grupları dahil olmak üzere At-Large toplantılarını ve telekonferanslarını gösterir.
Tüm At-Large toplantıları mavi ile işaretlenmiştir.
Takvimde gösterilen telekonferanslar arasında her RALO tarafından düzenlenen aylık telekonferanslar da
bulunur. Bu telekonferansların süresi 60 ila 90 dakika arasındadır. Bu görüşmelerin gündemine ve katılım
talimatlarına ilişkin ayrıntıları, görüşme öncesinde RALO'nun posta listesine gönderilmiş olur.
Lütfen bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak At-Large Google takvimini kullanamayabileceğinizi unutmayın.
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Bölgesel Etkinlik Takvimi

Ek olarak, At-Large takvimi ile birleştirilen bir harici bölgesel etkinlik takvimi vardır. Bu takvim bölgenizde
gerçekleşen İnternet Yönetimi ile ilgili etkinlikleri gösterir. ICANN çalışanlarının ve At-Large üyelerinin
katıldığı ancak ICANN'in düzenlemediği etkinlikleri bu takvim sayesinde takip ederiz. Bölgesel etkinlikler
sarıyla işaretlenmiştir.
Bölgesel etkinlik takviminin eksiksiz kalmasını sağlamak için RALO yetkilileri, yaklaşan etkinlikler hakkında
bölgelerindeki meslektaşlarıyla düzenli olarak görüşürler. Bu etkinliklerde; ülke kodu en üst düzey etki alanı
(ccTLD) bölge yöneticileri, bölgesel İnternet tescilleri (RIR), numara kaynağı kuruluşları (NRO) ve bölgesel
İnternet Yönetimi forumları yer alabilir.
Harici bölgesel etkinlik takvimine bir etkinlik eklemek isterseniz, bölge yetkilileriyle iletişime
geçmek için RALO'nuzun posta listesini kullanın. RALO yetkililerinin listesi aşağıdaki wiki
sayfalarında bulunmaktadır:
■■

AFRALO Yetkilileri
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■

LACRALO Yetkilileri
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■

APRALO Yetkilileri
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■

NARALO Yetkilileri
http://www.atlarge.icann.org/naralo/

■■

EURALO Yetkilileri
http://www.atlarge.icann.org/euralo/

Adobe Connect

At-Large Topluluğu hem telekonferanslarında hem de yüz yüze görüşmelerinde Adobe Connect toplantı
odalarını kullanır. Bu çevrimiçi Adobe Connect odaları, katılımcıların birbirilerine anlık mesaj atmalarını,
toplantı gündemini ve belgelerini incelemelerini, sunumları izlemelerini ve yorum yapmak için söz
almalarını sağlar.
Yakın bir zamanda bazı toplantılarda, uygun telefon bağlantısı kullanmak yerine toplantının ses kayıtları
Adobe Connect ile dinlenebilecek. Ancak birden fazla dile simültane olarak çevrilen pek çok At-Large
görüşmesinde şu an için Adobe Connect ile farklı dil kanalları seçmek mümkün değildir.
Belirli bir At-Large toplantısı için Adobe Connect odasının url'si ve toplantı gündemi, toplantının wiki
sayfasında bulunabilir. (Url genellikle gündemin üzerinde yer alır.) Katılıma ilişkin bilgiler ve ücretsiz
numaraların bir listesi https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageID=2261866 adresinde
bulunabilir.
Aşağıdaki adreste Adobe Connect ile ilgili daha fazla bilgi, görsel "hızlı başlangıç" kılavuzu, video eğitimleri
ve SSS bölümünü bulabilirsiniz:
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Community+Information+on+Adobe+Connect+8
Ayrıca her RALO, ALS'lerinin kullanımına yönelik (ör. ALS'lerin bağımsız toplantılarını kolaylaştırmaya yarayan)
için bir Adobe Connect odasına sahiptir. İlgili Adobe Connect odalarına aşağıdaki url'lerden ulaşabilirsiniz:
■■

AFRALO
http://icann.adobeconnect.com/afraloals/

■■

LACRALO
http://icann.adobeconnect.com/lacraloals/

■■

APRALO
http://icann.adobeconnect.com/apraloals/

■■

NARALO
http://icann.adobeconnect.com/naraloals/

■■

EURALO
http://icann.adobeconnect.com/euraloals/

13

Referanslar
At-Large'a ilişkin ICANN İç Tüzüğü hükümleri
■■

11. Madde, 2. Fıkra, 4. Bent - At-Large Danışma Komitesi'ne (ALAC), Bölgesel At-Large Kuruluşları'na (RALO) ve
topluluk üyeliğine ilişkin hükümler.

■■

6. Madde, 5. Fıkra - Bölgesel At-Large Kuruluşlarının (RALO) her birinin üyelik kapsamı dahil olmak üzere çeşitli
amaçlarla dünyanın beş farklı Coğrafi Bölgeye ayrılması.

ICANN Coğrafi Bölge Düzeninin Tanımı
■■

Her Coğrafi Bölge'de yer alan ülkelerin ve bölgelerin listesi düzenli olarak incelenir ve değiştirilebilir. Mevcut liste şu adreste
bulunabilir: http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm. ICANN Yönetim Kurulu tarafından 26
Haziran 2003'te uygulamaya konan bu liste ile ilgili ayrıntılar şu adreste bulunabilir:
http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm.

■■

İncelenen Coğrafi Bölgeler ve bunlara ilişkin bilgiler şu adreste bulunabilir:
http://www.icann.org/announcements/announcement-22jun07.htm.

Bölgesel At-Large Kuruluşları
Bölgesel At-Large Kuruluşları (RALO); bu bölgelerde yaşayan, İnternet kullanım amacı ticari olmayan
kullanıcıların ICANN politikalarının geliştirilmesine katılımını sağlamak amacıyla akredite olmuş AtLarge Yapıları'ndan (ALS) oluşur.

RALO'lar şu temel belgelerle yönlendirilir:
Mutabakat Anlaşması
Mutabakat Anlaşması (MOU), RALO'ların gerçekleştirdiği ve ICANN tarafından desteklenen faaliyetleri
oluşturmayı ve tanımlamayı amaçlar.
Çalışma İlkeleri, Uygulama İlkeleri, Bölgesel İç Tüzükler
RALO çalışmaları, bölgesel Çalışma İlkeleri, Prosedür Kuralları ve/veya İç Tüzüklerle belirlenmiş olan
bir dizi ilkeler ve uygulamalar doğrultusunda yürütülür.
Bölgesel kuruluş belgeleri şu adreslerde bulunabilir:
AFRALO:
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents
APRALO: https://community.icann.org/display/APRALO/RALO+Organising+Documents
EURALO: https://community.icann.org/display/EURALO/RALO+Organising+Instruments
LACRALO: https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Organising+Documents
NARALO: https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers
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Sözlük
Afrika Bölgesi At-Large Kuruluşu
AFRALO

ICANN bünyesindeki At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel At-Large
Kuruluşu'ndan biridir. Afrika bölgesindeki bireyler ve son kullanıcı grupları için haber,
kaynak ve bilgi sağlar.
At-Large Danışma Komitesi

ALAC

15 üyeden oluşan komite, bireysel İnternet kullanıcıları için ICANN içindeki birincil
kurumsal yapıdır.
At-Large Yapıları

ALS

Dünyanın dört bir yanında bulunan At-Large üyelerinden oluşan yerel kuruluşlardır.
Taahhütleri Doğrulama

AoC

ICANN'ın bağımsızlığı, yapısı ve amacını duyuran resmi bildiri, Amerika Birleşik
Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Yönetimi tarafından,
Eylül 2009'da imzalanmıştır.
Asya Pasifik Bölgesi At-Large Kuruluşu

APRALO

ICANN bünyesindeki At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel At-Large
Kuruluşu'ndan biridir. Asya/Avustralya/Pasifik bölgesindeki bireyler ve son kullanıcı
grupları için haber, kaynak ve bilgi sağlar.
Güvenilirlik ve Şeffaflık İnceleme Ekibi

ATRT

ICANN'ın güvenilirliğini, şeffaflığını ve global İnternet kullanıcılarının çıkarlarına
uygun hareket etmesini incelemekten sorumlu olan topluluk temsilcileri ekibidir.
Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu

ccNSO

ICANN bünyesinde bulunan üç Destek Kuruluşu'ndan biridir; görevi ülke kodu üst
düzey etki alanlarıyla ilgili politikalar geliştirerek Yönetim Kurulu'na öneriler sunmaktır.
Sadece ccTLD operatörleri ccNSO üyesi olabilir.
Ülke kodu en üst düzey etki alanı

ccTLD

.uk (Birleşik Krallık), .de (Almanya) ve .jp (Japonya) gibi bir ülke, bölge veya diğer
coğrafi konumlara karşılık gelen iki harfli etki alanlarıdır.
Etki Alanı Adı Sistemi

DNS

Bir bilgisayarın veya cihazın benzersiz İnternet Protokol (IP) adresini, bir etki alanı
adı ile eşleştirerek kullanıcıların İnternet'te aradıkları şeyi bulmalarına yardımcı olan
sistemdir.
Etki Alanı Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları

DNSSEC

Verileri dijital olarak "imzalamak" için ortak anahtar şifrelemesini etki alanı adıyla
birleştirerek İnternet kullanıcılarını korumayı amaçlayan, İnternet Mühendisliği İş
Ekibi tarafından geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür.
Avrupa Bölgesi At-Large Kuruluşu

EURALO

ICANN bünyesindeki At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel At-Large
Kuruluşu'ndan biridir. Avrupa bölgesindeki bireyler ve son kullanıcı grupları için
haber, kaynak ve bilgi sağlar.
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Devlet Danışma Komitesi
GAC

Ulusal hükümetlerden, çok uluslu devlet kuruluşlarından, anlaşma örgütlerinden ve
bağımsız ekonomilerden atanmış temsilcilerin oluşturduğu bir Danışma Komitesi'dir.
Görevi, hükümetleri ilgilendiren konularda görüşlerini ICANN Yönetim Kurulu'na
bildirmektir.
Genel en üst düzey etki alanı

gTLD

.com, .net ve .asia gibi üç veya daha fazla harften oluşan İnternet etki alanı adı
uzantılarıdır.
Genel Adları Destekleme Kuruluşu

GNSO

ICANN bünyesinde, genel en üst düzey etki alanı adlarına ilişkin politikaları belirleyen
kurumdur. Dört paydaş gruptan oluşur; tesciller, tescil kurumları, ticari ve ticari
olmayan kuruluşlar.
İnternet Atanmış Numaralar Yetkilisi

IANA

Esas olarak IP adresi atamalarının denetlenmesinden, İnternet teknik standartları
çerçevesinde sağlanan protokol parametrelerinin tahsisinin koordine edilmesinden,
DNS yönetiminden ve en üst düzey etki alanlarının delegasyonu ile kök adı sunucusu
sisteminin denetlenmesinden sorumludur. ICANN, IANA'nın görevleri arasında yer
alan; adreslerin Bölgesel İnternet Tescilleri'ne dağıtımı, protokol parametrelerinin
tahsisi için IETF ve diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlama ve DNS'in işlerliğini
denetleme görevlerini gerçekleştirir.
İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu

ICANN

ICANN; kâr amacı gütmeyen, kamu yararını gözeten, küresel İnternet'in benzersiz
tanımlayıcı sistemlerini (adlar, sayılar, protokol parametreleri) en üst düzeyde
koordine eden, Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre kurulmuş, özel sektörün
öncülüğünde çalışan, çok paydaşlı olan ve bu teknik görevlerle ilgili herkesin söz
sahibi olduğu politikalar geliştirmekle görevli bir kuruluştur.
İnternet Mühendisliği İş Ekibi

IETF

İnternet teknolojilerinin tasarımına ve gelişimine katkıda bulunan kendiliğinden
organize olmuş bir gruptur. Yeni İnternet standartlarının gelişmesinde rol oynayan
esas oluşumdur. IETF'de resmi üyelik yoktur, herkes kayıt yaptırabilir ve toplantılara
katılabilir.
Uluslararası Hale Getirilmiş Etki Alanı Adı

IDN

Yerel dillerde temel Latin alfabesinin 26 harfiyle yazılamayan karakterleri de içeren
bir etki alanı adıdır.
Latin Amerika/Karayip Adaları Bölgesi At-Large Kuruluşu

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

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

NARALO

ICANN bünyesindeki At-Large Topluluğunu oluşturan, beş Bölgesel At-Large
Kuruluşu'ndan biridir. Kuzey Amerika bölgesindeki bireyler ve son kullanıcı grupları
için haber, kaynak ve bilgi sağlar.
Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Yönetimi

NTIA

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan, IANA İşlevleri
sözleşmesini tesis etme ve ICANN'in politika yapıcı etkinliklerine katılmakla görevli
bir kuruluştur.
Tescil Kurumu Akreditasyon Sözleşmesi

RAA

ICANN ve akredite olmuş tescil kurumları arasındaki sözleşmedir. Yakın zamanda,
tescil sahiplerine gelişmiş koruma ve tescil kurumlarına ek güvenilirlik sağlayacak
şekilde güncellendi.
Bölgesel At-Large Kuruluşu

RALO

ICANN'a bölgesel kamu görüşü sağlayan ana forum ve koordinasyon noktası. Beş
tane RALO bulunur (Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika/Karayip Adaları ve
Kuzey Amerika). Her RALO birer otonomdur ve bir mutabakat anlaşması dahil olmak
üzere kendi örgütlenme belgelerine göre yönetilir.
Yorum Talebi

RFC

IETF tarafından yayınlanan, İnternet veya İnternet bağlantılı sistemlerin çalışma şekli
ile ilgili yenilikleri, araştırmaları, davranışları veya yöntemlerini açıklayan bildiridir.
Bazı kavramlar İnternet standardı haline gelmeden önce RFC olarak yayınlanırlar.
Bölgesel İnternet Tescili

RIR

Bir coğrafi bölgedeki İnternet adreslerini yöneten kuruluştur.
Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi

SSAC

İnternet adlandırma ve adres atama sistemlerinin güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili
konular üzerinde çalışan bir Danışma Komitesi'dir.
En Üst Düzey Etki Alanı

TLD

Bir etki alanı adının, "noktanın sağ tarafında" kalan kısmıdır. Örneğin, www.example.
net örneğindeki "net" ifadesi.
Çalışma Grubu

WG

Belirli bir konu veya politika üzerinde gönüllülük esası ile çalışan ekiptir.
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Tek dünya. Tek İnternet.
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.

Merkez Ofisler
İstanbul

Regus Selenium Plaza, Hakkı Yeten Cad.

Selenium Plaza No:10/C K:5-6, 34349
Fulya, Beşiktaş, İstanbul

Türkiye

T +90 212 381 8727 F + 90 212 381 8731

Los Angeles

12025 Waterfront Drive Suite 300

Los Angeles, CA, 90094

ABD

T +1 310 301 5800

Singapur

Ocean Financial Centre

10 Collyer Quay, Level 37-06/10,
Singapur 049315

Singapur

T +65 6808 6666

F +1 310 823 8649

İletişim Merkezleri
E-posta queries.beijingec@icann.org

Çin

T + 86 10 6535 0376

Brüksel

6 Rond Point Schuman, Bt. 1

B-1040 Brüksel

Belçika

T +32 2 234 7870

F +32 2 234 7848

Montevideo

La Casa de Internet de Latinoamérica
y el Caribe

Rambla República de México 6125,
Montevideo 11400

Uruguay

T + 598 2604 2222
ext 5701

F + 598 2604 2222
ext 4112

Washington

801 17th Street, NW, Suite 400

Washington, DC 20006

ABD

T +1.202.570 7240

F +1 202 789 0104

www.icann.org
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