İNTERNET TAHSİSLİ İSİMLER VE NUMARALAR
KURUMUNU (ICANN) TANIMA
Teknik
ortaklarımızla,

fd84:69e1:1ce7::25

İnternetin işlemesine
yardımcı oluyoruz.

www.ornek.com

fd84:69e1:1ce7::25
ADRES

Bilgisayarlarımız, cep telefonlarımız
ve diğer cihazlar dahil internete
bağlı olan her şey IP adresi
adı verilen benzersiz bir numaraya
sahiptir.

www.ornek.com

Bu adres posta adresi gibidir.
IMesajlar, videolar ve diğer veri
paketlerinin internet üzerindeki
herhangi bir yerden IP adresi ile
benzersiz şekilde tanımlanmış bir
cihaza gönderilmesini sağlar.

IP adreslerini hatırlamak zor
olabileceğinden internet alan adı
sistemi hatırlaması kolay bir isim
oluşturmak için rakamlar yerine
harf, rakam ve tireler kullanır.

ICANN Ne Yapar?
ICANN'in misyonu, sürekli, güvenilir ve birleşik bir küresel İnternet
sağlanmasına yardımcı olmaktır. İnternette başka bir kişiye
erişebilmek için bilgisayarınıza ya da diğer bir cihazınıza bir adres, yani
bir ad ya da sayı yazmalısınız. Bilgisayarların birbirini bulabilmesi için
bu adresin benzersiz olması gerekir. ICANN bu benzersiz
tanımlayıcıların tüm dünyada koordine edilmesi ve desteklenmesi
konusunda yardımcı olur. ICANN 1998 yılında tüm dünyadan
katılımcıları olan bir topluluk ile kar amacı gütmeyen kamu yararına
çalışan bir kuruluş olarak kuruldu.

ICANN üç bölümden oluşmaktadır:

ICANN Kurulu ICANN kuruluşunun
işleyişinden sorumlu olan ICANN
topluluğundan bir grup
temsilciden oluşur.

ICANN
Topluluğu
ICANN topluluğu tüm
dünyadan çeşitli
paydaşlardan oluşan
gönüllülük esası ile
işleyen bir gruptur.
Birlikte çalışarak
ICANN'in misyonu
kapsamında tavsiyelerde
bulunur ve politikalar
geliştirirler.
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ICANN Kurulu

ICANN
Kuruluşu

ICANN kuruluşu ICANN topluluğu
ve Kurulunu destekleyecek
çalışan ve kaynakları sağlar ve
topluluk tarafından geliştirilen
politikaları uygular.
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Neden ICANN'e Katılmalısınız?
Tek, küresel bir interneti devam ettirmek istiyorsanız ICANN'in
açık topluluğuna katılın. ICANN'in İnternet yönetişimine ilişkin
çalışmaları ve konu başlıklarını öğrenmeniz ve bunlara katkıda
bulunma fırsatınız olacak. Ayrıca dünyanın her yerinden geniş
çaplı paydaşlarla etkileşimde olacaksınız.

Katılın ve Bilgilenin
Bir ICANN Kamu Toplantısına Katılın. ICANN yılda üç defa
dünyanın çeşitli bölgelerinde ücretsiz ve kamuya açık
http://meetings.icann.org
toplantılar düzenliyor http://meetings.icann.org.
http://go.icann.org/journey adresini ziyaret ederek
http://go.icann.org/journey

NextGen@ICANN ya da ICANN Burs programlarının bir
parçası olarak ICANN Halka Açık Toplantılarından birine
nasıl katılabileceğinizi öğrenebilirsiniz
http://learn.icann.org
learn.icann.org adresinde ücretsiz çevrimiçi dersler alın.

Bölgenizdeki etkinliklere katılın.
http://icann.org/community
icann.org/community adresini ziyaret ederek ICANN

ICANN'i Sosyal Medyada Takip Edin
http://www.twitter.com/ICANN
@icann

http://www.facebook.com/icannorg
facebook.com/icannorg

http://www.linkedin.com/company/icann
linkedin.com/company/icann

http://www.youtube.com/user/ICANNnews
youtube.com/ICANNnews

topluluğu grubu bulun ve onlara katılın.

http://www.flickr.com/photos/icann
flickr.com/icann

ICANN haber bildirimleri ve bölgesel basın bültenlerine
kaydolun.

http://www.soundcloud.com/icann
soundcloud.com/icann

http://www.icann.org
icann.org adresini ziyaret ederek bu etkinlikler,

öğrenme fırsatları ve en güncel ICANN Haberleri
hakkında nasıl bilgi sahibi olabileceğinizi öğrenin.

http://www.slideshare.net/icannpresentations
slideshare.net/icannpresentations

Dünyada ICANN
Bölgesel Ofisler:
Los Angeles, ABD (Merkez)
Brüksel, Belçika
İstanbul, Türkiye
Montevideo, Uruguay
Singapur
Katılım Merkezleri
Pekin, Çin
Cenevre, İsviçre
Nairobi, Kenya
Washington, D.C., ABD

Bölgesel ofislerimizden birini arayın ya da
çevrimiçi bir soru sorun. Bizi ziyaret edin:
icann.org/contact
http://www.icann.org/contact

Ortaklık Merkezleri
Asunción, Paraguay
Kahire, Mısır
Seul, Kore Cumhuriyeti

