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Başarılı Bir ICANN56 Politika Forumu

ICANN56 Politika Forumuna katıldığınız için çok teşekkür ederiz! 
Yenilikçi formatın işbirliğini, asli politikayı ve öneri geliştirme 
çalışmalarını desteklediğini umuyoruz. ICANN, Politika Forumu 
formatını, topluluğun yönettiği Toplantı Stratejisi Çalışma Grubunun 
önerileriyle aynı doğrultuda değerlendirmeye ve geliştirmeye devam 
edecektir. Geribildiriminiz bizim için önemlidir.

Bu ICANN56 Sonrası Politika Forumu Sonrası Raporu, topluluklar 
arası oturumlardan özetler ve Destekleme Kuruluşlarımız ve Danış-
ma Komitelerimizden güncellemeler içeren öne çıkan bilgileri 
sunuyor. Bu veri grafiğinde gördüğünüz gibi, çetin tartışma, 
görüşme, anlaşmazlık ve uzlaşmalarla dört yoğun gün geçirdik.  

ICANN, bu yılın Çok Paydaşlı Ethos Ödülünün sahipleri olan Chuck 
Gomes ve Keith Davidson'ı kutlar ve teşekkürlerini sunar. Bu ödül, 
ICANN'in çok paydaşlı İnternet yönetişimi modeline olan bağlılığını, 
uzun yıllar süren aktif kalıtım ve liderlikle gösteren topluluk üyeleri-
ni onurlandırır.

Her şeyin üzerinde, çok paydaşlı modele aşağıdan yukarıya etkili ve 
etkin bir şekilde katılım ve ilişki sağlayarak, temel mutabakata 
dayanan politikayı desteklemeyi ve ICANN'in geliştirme çalışmaları 
için önerilerde bulunulmasını istiyoruz. Başarılı bir ICANN56 Politi-
kası Forumuna yaptığınız katkılardan dolayı tekrar teşekkür 
ediyoruz.

Saygılarımla,

David Olive
Kıdemli Başkan Yardımcısı, 
Politika Geliştirme Desteği
Genel Müdür, ICANN Bölgesel 
Merkezi – İstanbul 
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ICANN56'da Ne Oldu?
 Bu topluluklar arası oturum, başkan yardımcıları David Cake, Susan Kawaguchi ve Michele Heylon'un ve ICANN politika  
 geliştirme destek personeli üyeleri Marika Konings ve Lisa Phifer'ın destekleriyle birlikte, Yeni Nesil Tescil Merkezi Dizin  
 Hizmetleri (RDS) Politika Geliştirme Süreci (PDP) çalışma grubu başkanı Chuck Gomes tarafından yönetilmiştir. Bu  
 oturumda, çalışma grubu üyeleri, kendi deneyimlerinden örnekler paylaştılar ve katılımcılar, yeni nesil RDS'nin  
 WHOIS'in yerini alması için desteklenmesi gerektiğini düşündükleri olası gereklilikler hakkında hararetli bir sohbete  
 katıldılar. Bu topluluklar arası oturumda bir araya getirilen girdiler, bu politika geliştirme süreci çalışma grubunun 1.  
 aşama önerileri için çok önemlidir. Alınan topluluklar arası girdilerin yansıtılması dahil olmak üzere, bu konu hakkında  
 görüşmeler, bir sonraki günkü PDP çalışma grubu toplantısında devam etti.

Sonraki Adımlar 
 Çalışma grubu, şimdi, topluluklar arası oturumda önerilenleri de içeren olası gereklilikler listesinin müzakereler için  
 temel görevi görecek yeterlilikte tamamlanmış olduğunu doğrulayacaktır. Daha sonra çalışma grubu, çalışma planın 
 dan Görev 12 ile devam edecektir. Çalışma grubu, olası bir gereklilik için nasıl yazıldığını da içeren çalışma grubu  
 desteği üzerine olabildiğince güçlü bir fikir birliğine ulaşmak amacıyla, bireysel olan her olası gerekliliği sistematik  
 olarak değerlendirecektir. Birbirine bağımlılıklar dolayısıyla, çalışma grubu müzakeresinin, özellikle amaç, veriler ve  
 gizlilikle ilgili önemli sorular hakkında yinelemeli olması muhtemeldir. Bu süreç kapsamında, çalışma grubunun, GNSO  
 paydaş grupları ile yapılarının yanında ICANN Destekleme Kuruluşları ve Danışma Komitelerinden de girdi alması  
 beklenmektedir.

Oturum Materyalleri
 Buradan sunumu inceleyin, deşifrajları okuyun veya bu topluluklar arası oturumun kayıtlarını dinleyin. Çalışma grubu  
 toplantı materyalleri için lütfen bu sayfayı ziyaret edin. 
 

http://sched.co/7NCc
http://sched.co/7GqJ


Tüm gTLD'lerde Bütün Hak Koruma Mekanizmalarının İncelenmesi
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ICANN56'da Ne Oldu?
 Bu topluluklar arası oturum, politika geliştirme sürecine (PDP), özellikle de sürecin, Çalışma Grubunun, 2012 yeni gTLD  
 programı için geliştirilen hak koruma mekanizmalarını (RPM) incelediği mevcut Birinci Aşamasına (Toplam İki Aşama)  
 odaklandı. Bu konu, çalışma grubunun, PDP sırasında ele alacağı konuları listesini önceliklendirmek amacıyla, toplu 
 luk girdilerini dikkate alması için özellikle seçildi. Açılış toplantısında, çalışma grubu, topluluklar arası oturumda  
 sağlanan girdileri tartıştı ve incelediği ilk RPM olan Ticari Marka Tahsis Sonrası Uyuşmazlık Çözümü Prosedürü (PDDRP)  
 analizine devam etti. Bu iki oturumun birleşimi ve topluluğun diğer kısımlarından çalışma grubu dışı üyelerin ve  
 katılımcıların katılımı, çok yararlı bir tartışma olanağı sağladı.

Sonraki Adımlar
 Çalışma Grubu aldığı geribildirimleri, RPM'ler incelemesinde ele aldığı kapsamlı olmayan konu listesini son haline  
 getirmek ve düzeltmek için kullanacaktır. Çalışma grubu, Ticari Marka PDDRP'si üzerine çalışmalarını Ağustos sonuna  
 kadar tamamlamayı ve sıradaki kalan RPM'leri incelemeye devam ederek, Birinci Aşama çalışmasını, 2017 bitmeden  
 planlı bir başlangıç raporunda sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Oturum Materyalleri
 Buradan sunumu inceleyin, deşifrajları okuyun veya bu topluluklar arası oturumun kayıtlarını dinleyin. 
 Çalışma grubu materyalleri için lütfen bu sayfayı ziyaret edin ve çalışma grubunun işbirlikçi çalışma alanındaki 
 ilerleyişini takip edin. 

 

http://sched.co/7LsN
http://sched.co/7Gl1
https://community.icann.org/x/RgV1Aw


Müzayede Gelirleri üzerine CCWG Tüzüğü
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ICANN56'da Ne Oldu?
 Bu topluluklar arası oturum sırasında, yeni gTLD müzayedesi üzerine topluluklar arası çalışma grubu için bir tüzük  
 geliştirmek amacıyla oluşturulan bir taslak ekibi, teklif edilen taslağı sundu. Potansiyel topluluklararası çalışma grubu,  
 yeni gTLD müzayedelerinden gelirleri son olarak ICANN Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere tahsis etmek için  
 mekanizma konusunda bir teklif geliştirecektir. Bu sunum kapsamında, bu konunun arkaplanının kısa bir incelemesi,  
 mevcut tartışma aşamasının ana hatları ve tüzük taslağı oluşturma çabaları ve takip eden topluluklar arası müzakereler  
 kapsamına dahil edilmesi gereken yasal ve itibari kısıtlılıklara bir genel bakış sunulmuştur. Sonrasında oturum, tüzüğün  
 son taslağına ve amaçlar ve hedefler, yönlendirici ilkeler, kapsam, üyelik, katılımcılar ve gözlemciler ve karar alma gibi  
 konulara odaklanmıştır. Sunuma, hararetli bir tartışma ve taslak ekibinin bir sonraki müzakerelerde dikkate alacağı  
 önemli bir dizi yorum eşlik etmiştir.

Sonraki Adımlar
 Taslak ekibi, topluluklar arası oturum sırasında alanın girdileri inceleyecek, tüzükte, uygun gördüğü diğer güncellemel 
 eri yapacaktır. Taslak ekibi, bir topluluklar arası çalışma grubu için teklif edilen tüzük konusunda çalışmalarını tamam 
 ladığında, teklif edilen bu tüzük, tüm ICANN Destekleme Kuruluşları ve Danışma Komitelerinin onayına sunulacaktır.

Oturum Materyalleri
 Buradan sunumu inceleyin, deşifrajları okuyun veya bu topluluklar arası oturumun kayıtlarını dinleyin.
 

http://sched.co/7NE0


Yeni gTLD Sonrası Prosedürler
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ICANN56'da Ne Oldu?
 Bu topluluklar arası oturumda, diğer konuların yanında, topluluk başvuruları, coğrafi adlar ve yeni gTLD programı  
 incelemelerini içeren çok çeşitli konularda hararetli ve çetin tartışmalar yapıldı. Alınan girdiler, yeni gTLD ile ilgili  
 sürmekte olan çeşitli çabalar tarafından dikkate alınacaktır. Bu toplantıda çalışma grubu, dikkate almaya başladığı bazı  
 çok önemli konularda ön sonuçlara ulaşılmasında önemli bir ilerleme kaydetti. Ayrı olarak, Hükümet Danışma Komite 
 siyle soru-cevap oturumlarında, çalışma grubu liderliği de konular arasına alındı. 

Sonraki Adımlar
 Çalışma grubu, müzakereleri sırasında ve herhangi bir öneriye ulaşmadan önce, işlemlerinin ve sonuçlarının uygun  
 şekilde dikkate alınmasını sağlamak için, topluluk içerisinde devam eden yeni gTLD'lerle ilgili çeşitli çabaları izlemeye  
 devam edecektir. Grup, ICANN56'dan kısa bir süre sonra, diğer birçok konunun yanında, dizi çakışmaları, başvuru  
 sunma ve değerlendirme süreci, topluluk başvuruları, retler gibi tüzüğünde belirlenmiş bazı ek konuları dikkate  
 almaya başlayacak olan bir dizi alt ekip oluşturmayı öngörmektedir.

Oturum Materyalleri
 Buradan sunumu inceleyin, deşifrajları okuyun veya bu topluluklar arası oturumun kayıtlarını dinleyin. Çalışma grubu  
 materyalleri için lütfen bu sayfayı ve bu sayfayı ziyaret edin ve çalışma grubunun ilerleyişini
 işbirlikçi çalışma alanından takip edin. 

http://sched.co/7NCe
http://sched.co/7JMo
http://sched.co/7Tvz
https://community.icann.org/x/RgV1Aw


Gelecek CCWG'ler için İlkelerin Taslak Çerçevesi
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ICANN56'da Ne Oldu?
 Gelecek CCWG'ler için Yeknesak İlkeler Çerçevesi geliştirmek üzere, ccNSO ve GNSO Konseyleri tarafından ayrıcalık  
 tanınan Topluluklar Arası Çalışma Grubu (CCWG), Başlangıç Raporuyla ilişkili olarak aldığı kamu görüşlerine dayanarak  
 belirlediği önemli endişe konularını tartışmak üzere bir açık diyalog oturumu gerçekleştirmiştir. Bu konular şunlardı: (1)  
 CCWG'lerde temsil çeşitliliğinin nasıl sağlanacağı; (2) istisnai bütçe ve diğer kaynak tahsisi sorunlarının ele alınması; (3)  
 fikir birliğinin tanımlanması ve (4) bir CCWG'nin önerilerini uygulamadaki rolü. Bu konuların her biri üzerine birçok  
 katılımcı konuştu ve CCWG, önemli miktarda mükemmel ve anlamlı geribildirim aldı.

Sonraki Adımlar
 CCWG, ICANN56'dan sonra Nihai Çerçevesini tamamlayacak. Topluluğun görüşlerini inceleyecek ve bunları mevcut  
 taslağa, uygun olduğu şekilde dahil edecek veya taslağı değiştirecek. CCWG'nin çalışmalarını ICANN57 öncesinde  
 tamamlayarak Nihai Çerçeveyi, onay için Sözleşmeli Kuruluşlarına sunması planlanıyor. Nihai Çerçeve, muhtemelen  
 yeni gTLD müzayede gelirleri üzerine olarak bir sonraki CCWG'nin başlatılmasında bir kılavuz görevi görebilir.

Oturum Materyalleri
 Buradan sunumu inceleyin, deşifrajları okuyun veya bu topluluklar arası oturumun kayıtlarını dinleyin ve çalışma  
 grubunun ilerleyişini işbirlikçi çalışma alanı takip edin. 

http://sched.co/7LsO
https://community.icann.org/x/rQbPAQ


İş Yükü Planlama ve Yönetimi
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ICANN56'da Ne Oldu?
 Bu topluluklar arası oturumun amacı, ICANN faaliyetlerini, daha ilişkili, zamanına uygun ve etkin hale getirmek için girdi  
 ve fikir toplamaktı. Bu da, konuları önceliklendirmek için yollar bularak, mevcut mekanizmalardan optimal şekillerde  
 faydalanarak ve yeni yararlı mekanizmaları potansiyel olarak tasarlayarak yapılabilirdi. Tüm arkaplanlardan topluluk  
 üyeleri katılımcı olarak, ICANN'de süren çalışmalara erişilebilirliğini ve bu işlerin yönetimini iyileştirmek üzere kendi  
 deneyimlerini paylaştı ve fikirlerini sundu.

 Oturum, Hükümet Danışma Komitesi başkanı Thomas Schneider'in moderatörlüğüyle yönetildi. Moderatör, Destekleme  
 Kuruluşları ve Danışma Komiteleri içerisinde ve arasındaki potansiyel yaklaşımlar üzerine tanıtıcı açıklamalarda  
 bulundu. Buna, gelişmiş planlama ve öncelik belirleme, bilgi ve işlemlere erişim, yöntemlerle koordinasyon ve   
 sürdürülebilirlik, ICANN'in bütününde ve çeşitli kuruluşları içerisinde zamanlama ve ek destek ile araçlar için potansiyel  
 ihtiyacı dahildi. Moderatör, her yön için konuşmayı başlattı ve katılımcılar, ICANN'in gelecekte daha etkin çalışmasını  
 sağlamak için örnekler, konu analizi ve yapıcı önerilerle katkıda bulundu. 
 Katılımcılar, ICANN İnternet sitesi üzerindeki arama işlevinin geliştirilebileceğine ve kapsayıcılığı desteklemek için iyi  
 uzaktan katılım araçlarının gittikçe daha fazla önem kazandığına dikkat çekti. Son topluluk arası faaliyet, Destekleme  
 Kuruluşları ve Danışma Komiteleri arasında güven oluşturmanın önemini ortaya koydu. Daha fazla katılımcı iş yükünün  
 paylaşılmasına yardımcı olabilir, fakat katılımdan gönüllü olmaya kadarki gecikme süresini dikkate almak da önemlidir.

Sonraki Adımlar
 İnteraktif oturumlar, durumu iyileştirmek için somut önerileri dikkate almaya başlamak amacıyla, birçok teklife olanak  
 sağladı. Bu oturumun ilk sonuçları, ICANN topluluğunda daha detaylı ele alınmak ve gelecek tartışmalarda kullanılmak  
 üzere özetlenecektir.

Oturum Materyalleri
  Buradan sunumu inceleyin, deşifrajları okuyun veya bu topluluklar arası oturumun kayıtlarını dinleyin. 

http://sched.co/7Lq0


ICANN56 Özeti/ICANN57 Planlama
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ICANN56'da Ne Oldu?
 Bu oturumda, ICANN Politika Geliştirme Destek ve Toplantılar ekibi topluluk katılımcılarıyla, ICANN56 Politika Forumu  
 hakkında geribildirimlerini paylaşmak üzere bir görüşme yaptı. Katılımcılar, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ve  
 topluluğun ha�a boyunca süren deneyiminin tüm yönlerini keşfetti. İzleyici katılımının, oda içi mikrofonlar ve ICANN56  
 mobil uygulamasında bulunan özel bir canlı anket özelliğiyle sağlandığı oturumun katılımcıları, plan formatı, politika  
 odaklı çalışmalar için mevcut zaman, topluluklar arası oturum formatları, ICANN Kuruluyla etkileşimler ve tanıtım, ilişki  
 ve ağ kurma olanakları hakkında bilgi kazandı.

Sonraki Adımlar
 ICANN çalışanları, topluluklar arası oturum sırasında alınan ve ha�a boyunca, ICANN56 mobil uygulamasından alınan  
 anket cevaplarıyla elde edilen tüm girdileri toplayacak, sıralayacak ve düzenleyecektir. Bu geribildirim, ICANN Toplu 
 luğu Wiki sayfası üzerinde yayınlanarak, topluluktan daha fazla katkı fırsatı sunulacaktır. Bilgiler, gelecek tüm   
 toplantılar için planlamaya dahil edilecektir.

Oturum Materyalleri
 Buradan sunumu inceleyin, deşifrajları okuyun veya bu topluluklar arası oturumun kayıtlarını dinleyin. 

http://sched.co/7NCf


ICANN56’da Ne Oldu?
 IANA Yönetim Devri tekliflerinin uygulanması kapsamında, beş Bölgesel İnternet Tescil Merkezi ve ICANN, IANA    
 Numaralandırma Servisleri için Servis Düzeyi Anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma, IANA numaralandırma servislerinin   
 ICANN tarafından sağlanması için düzenlemeleri belgeliyor. SLA sadece geçiş ile yürürlüğe girecek ve o tarih öncesinde   
 herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır. Anlaşmayı buradan okuyabilirsiniz. 

 ASO ayrıca, beş bölgede politika geliştirmeyi inceleyen bir kamu oturumu düzenledi ve ASO Adres Konseyi de    
 ICANN56'da yıllık toplantısını gerçekleştirdi. ASO Adres Konseyinin bir sonraki yıllık toplantısı ICANN58'de yapılacaktır.

Gelecek Çalışmalar
 Şu andan itibaren ICANN57'ye kadar, Bölgesel İnternet Tescil Merkezleri arasında gerçekleşecek toplantılar şunlardır:

 LACNIC 26 | 26-29 Eylül 2016 | San Jose, Kosta Rika
 APNIC 42 | 29 Eylül – 6 Ekim 2016 | Dhaka, Bangladeş 
 ARIN 38 | 20-21 Ekim 2016 | Dallas, Teksas, Birleşik Devletler
 RIPE 73 | 24-28 Ekim 2016 | Madrid, İspanya 

Katılın
 İnternet numarası kaynağı politika geliştirme görüşmelerine katılmak için, lütfen Bölgesel İnternet Tescil Merkezlerinin   
 posta listelerine ve çalışma gruplarına katılın: 
 • AFRINIC
 • APNIC
 • ARIN 
 • LACNIC
 • RIPE 
   
 ASO Adres Konseyi, İnternet numaralandırma topluluğu için küresel politika geliştirme sürecini denetlemekte ve   
 yönetmektedir. Şu anda küresel politika teklifi bulunmamaktadır.

Adres Destekleme Kuruluşu

12

S O / A C  G Ü N C E L L E M E L E R İ

ICANN  ICANN56 SONRASI  POLİTİKA FORUMU RAPORU

https://www.nro.net/news/icann-and-regional-internet-registries-sign-sla-for-the-iana-numbering-services
http://sched.co/7P4c
http://www.lacnic.net/en/web/eventos/lacnic26
https://www.apnic.net/community/policy
http://www.cvent.com/events/arin-38-public-policy-and-members-meeting/event-summary-256b30d336654228bc33dfb2dd640037.aspx
https://ripe73.ripe.net/
http://www.afrinic.net/en/community/policy-development
https://www.apnic.net/community/policy
https://www.arin.net/participate/how_to_participate.html
http://www.lacnic.net/web/lacnic/politicas
https://www.ripe.net/participate/policies


ICANN56’da Ne Oldu?
 ccNSO, ccTLD'lerin hizmetten çekilmesi ve ccTLD'lerin devri, iptali ve hizmetten çekilmesi hakkında kararlar için bir   
 inceleme mekanizmasının geliştirilmesi üzerine politika geliştirme sürecinin ilk aşamasını başlatmıştır. Bu çalışmalar,   
 ICANN57'ye kadar tamamlanması beklenen Konu Raporuyla devam edecektir.

 ccNSO, Hükümet Danışma Komitesi ile ortak toplantılar ve Ülke Adları ve Diğer Coğrafi Adların yanında Operasyonel   
 Planlama üzerine öncü topluluklar arası oturumlar aracılığıyla, ICANN56'daki topluluklar arası çalışmalara aktif olarak   
 katılmıştır. Geniş topluluk için, operasyonel konular üzerine atölyeler dahil olmak üzere, Teknik Günü ve ccTLD toplu  
 luğu için sektördeki en iyi uygulamaları kapsayan bir Üye Buluşma Günü düzenlemiştir.

 Ayrıca ccNSO, .dk ccTLD başkanının başvurusunu onaylayarak, 160. üyesi olarak Dansk İnternet Forumunu (DIFO)   
 topluluğa memnuniyetle katmıştır. ccNSO Konseyi, .fi ccTLD başkanı Juhani Juselius'a, Finlandiya Komünikasyon   
 Düzenleme Kuruluşunun cömert konukseverliği ve desteğiyle düzenlediği başarılı kokteyl resepsiyonu için şükranlarını   
 sunmaktadır. Son olarak, ccNSO Konseyi, eski ccNSO başkan yardımcısı Keith Davidson'ı, liderliğini ve çalışmalarını   
 tanıyan ICANN Çok Paydaşlı Ethos Ödülünü aldığı için candan kutlamaktadır.

Gelecek Çalışmalar
 ccTLD'lerin hizmetten çekilmesi ve ccTLD'lerin devri, iptali ve hizmetten çekilmesi hakkında kararlar için bir inceleme   
 mekanizmasının geliştirilmesi üzerine Konu Raporu, ICANN57'de sunulacak ve tartışılacaktır. Rapor, aşağıdaki konuları   
 ele alacaktır:
 • ccNSO'nun, ccNSO Politika Geliştirme Sürecini (ccPDP) başlatmasının gerekip gerekmediği.
 • Öncelikle bir inceleme mekanizması için politika geliştirmek ve hizmetten çekme kararını daha sonraki bir aşamaya   
  bırakmak üzere bir ccPDP başlatılıp başlatılmayacağı ve eğer başlatılacaksa, bu kararın ne zaman alınması gerektiği.
 • Bu konuları ele almak için bir iş ekibi toplamaya veya başka bir yöntem kullanmaya karar verilmesi.
 
 Rapor ayrıca, ccPDP aşamalarından her birinin yürütülmesi için teklif edilmiş bir zaman çizelgesi içerecektir.

 ccNSO, IANA Yönetim Devri kapsamındaki uygulama adımlarına hazırlık için, Müşteri Statü Komitesi üyelerinin seçimi   
 işlemiyle ilerleyecektir. ccNSO ayrıca son anketinin analizi dahil olmak üzere, kendi sorumluluğunu ve şe�aflığını da   
 geliştirmeye devam edecektir. 

Katılın
 ccNSO'ya üyelik, bir ISO 3166 ülke-kodu üst düzey alan adını yönetmekle sorumlu olan tüm ccTLD yöneticilerine açıktır.  
 Katılım konusunda daha fazla bilgi bu sayfada mevcuttur. Küresel katılımı desteklemek amacıyla, hem üye olan hem   
 olmayan tüm ccTLD yöneticileri çalışma gruplarına katılır ve toplantılara, şahsen veya uzaktan katılım araçları    
 aracılığıyla iştirak eder. Daha fazlasını öğrenmek için ccNSO internet sitesini ziyaret edin. 

Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu
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http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-2-30jun16-en.htm
http://ccnso.icann.org/surveys
http://ccnso.icann.org/ccnso/applications
http://ccnso.icann.org/


ICANN56’da Ne Oldu?
 GNSO, ICANN56 Politika Forumuna aktif olarak katıldı. Bu toplantının amacı, politika geliştirme faaliyetlerine odaklan  
 mak ve GNSO ile diğer SO'lar ve AC'ler arasındaki etkileşimleri, topluluklar arası oturumlarla geliştirmekti. 

 Topluluklar arası oturumlar, sürmekte olan üç politika geliştirme sürecine büyük miktarda girdi olanağı sundu: Yeni gTLD  
 Sonrası Prosedürler, Yeni Nesil Tescil Merkezi Dizin Hizmetleri ve tüm gTLD'lerdeki Bütün Hak Koruma Mekanizmalarının   
 İncelenmesi. Topluluklar arası oturumlar, bu grupların, temel konularda önemli müzakerelerin sürdüğü çalışma   
 toplantıları için önemli bir başlangıçtı. 

 GNSO da, GAC ve ICANN Kurulu üyeleriyle, GAC-GNSO Danışma Grubu, Gizlilik ve Proxy Hizmetleri Akreditasyon Sorun  
 ları ve göze çarpan IGO/Kızıl Haç önerileri gibi konularda görüş alışverişine olanak sağlayan ikili toplantılar düzenledi. 

 Halka açık toplantı sırasında, GNSO Konseyi, geçiş sonrası ICANN İç Tüzüğü altında yeni ve ek GNSO yetki ve yüküm-  
 lülükleri için bir uygulama planı geliştirmek amacıyla, bir taslak ekibi oluşturma adımını attı. GNSO Konseyi, GNSO PDP   
 Gelişmeleri üzerine son durum güncellemesini de kabul ederek, GNSO İrtibatının yetkisini GAC'ye kadar genişletti. GNSO  
 Konseyi ayrıca şunları görüştü:
 • Uluslararasılaştırılmış Tescil Verileri üzerine Uzman Çalışma Grubu Nihai Raporuna ilişkin ICANN Kurulu Talebi
 • Müşteri Statü Komitesi için GNSO'dan birincil ve alternatif temsilci seçiminin durumu
 • İnternet Yönetişimi Topluluklar Arası Çalışma Grubundan ilerleyiş güncellemesi
 • GNSO İncelemesiyle ve özellikle de hangi mekanizmanın, uygulama planı geliştirmekle görevlendirileceğiyle ilgili   
  sonraki adımlar
 • WHOIS'in Ulusal Yasalarla Uyuşmazlığı Prosedürünün İncelenmesi üzerine Uygulama Danışma Komitesinin nihai   
  raporuna ilişkin sonraki adımlar

Gelecek Çalışmalar
 Gelecek birkaç ha�a içinde, GNSO politika geliştirme çalışma grupları, düzenli toplantı programlarına devam edecektir.  
 Bir taslak ekibi, yeni ICANN yönetmelikleri altındaki GNSO yetkilerini ve yükümlülüklerini inceleyen büyük bir çalışma   
 alanını üstlenecektir. Bu taslak ekibinin, Eylül 2016 sonuna kadar, GNSO Konseyine bir uygulama planı sunması   
 bekleniyor.

 ICANN57 için planlama da yakında başlayacaktır. GNSO Konseyi seçimleri ve Yıllık Genel Toplantı faaliyetleri gibi önemli  
 olayların planı halihazırda yapılıyor. GNSO Konseyi, destek personeliyle birlikte, hangi politika, tanıtım ve topluluklar   
 arası oturumlarının gerçekleşeceğini onaylayacaktır. 

Katılın
 Devam etmekte olan GNSO politika geliştirme süreçleri hakkında daha fazlasını öğrenmek için GNSO Politika Özeti’ni   
 okuyun ve GNSO Konseyi Eylem Öğesi Listesini takip edin. Ayrıca Chuck Gomes WHOIS’i anlatıyor ya da
 Kathy Kleiman’ın Hak Koruma Mekanizmalarının önemi üzerine konuşmasını izleyin.
  

Genel Adları Destekleme Kuruluşu
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http://gnso.icann.org/en/issues/background-briefings
https://community.icann.org/display/gnsocouncilmeetings/Action+Items
https://www.icann.org/news/multimedia/2219
https://www.icann.org/news/multimedia/2225


ICANN56’da Ne Oldu?
 ALAC, At-Large Topluluğunun organizasyonel verimliliği için önemli olan süreçle ilişkili konulara odaklandı. Bunlar   
 arasında, düzeltilmiş ALAC Prosedür Kurallarının onayı, ALAC Atanan Seçim Komitesinin kurulması ve 
 Tüketici Statü Komitesine (CSC) Alac İrtibatı Seçimi kararı bulunuyordu. 

 At-Large İncelemesi de ayrı bir odak noktasıydı. Bağımsız denetçi, toplulukla tanıştı, birçok oturumu gözlemledi ve   
 ICANN56 boyunca niteliksel görüşmeler gerçekleştirdi. 

 Bölgesel At-Large Kuruluşu cephesindeyse EURALO Genel Kurulu ve AFRALO-AfrICANN Ortak Toplantısı    
 gerçekleştirildi. RALO liderleriyle de görüşüldü ve Belge Oluşturma Pilot Programının uygulanmasına odaklanan küçük   
 bir iş ekibi oluşturulmasına karar verildi. 

 Tanıtım ve katılım çabalarına devam etmek için, At-Large liderleri, At-Large Topluluğu anlayışlarını geliştirmek üzere,    
 NextGen öğrencileri ve ICANN üyeleri ile buluştu. 

Gelecek Çalışmalar
 CSC için ALAC İrtibatının seçilmesi süreci, 22 Temmuz 2016 son tarihini karşılamak üzere, Temmuz başında başlatıla  
 caktır. 

 At-Large İncelemesi devam edecektir: Bağımsız denetçi ITEMS, daha geniş At-Large topluluğunda küresel bir anket   
 dağıtacak ve At-Large üyeleri ve diğer paydaşlarla daha niteliksel görüşmeler yürütecektir. ITEMS, Daha fazla katılımı   
 teşvik etmek için, her RALO tarafından düzenlenecek olan webinarlarda bulunacaktır. 
  
 İkinci At-Large Zirvesi Sonrası (ATLAS II) faaliyetleri sonlanacaktır. ATLAS II Uygulama İş Ekibi, Uygulama Raporunu son   
 haline getirecek ve onay için ALAC'ye iletecektir. Onaylanan rapor, ICANN Kuruluna sunulacak ve ICANN57'de ATLAS   
 II'nin nihai çıktısı olarak gösterilecektir.  

 APRALO ve NARALO gelecek Genel Kurulları için planlama yapacaktır. Ayrıca, başvuru, irtibat ve iletişim bilgilerini bir   
 arada toplamak ve korumak için, RALO liderleri ve At-Large Yapıları temsilcileri tarafından, web-tabanlı, merkezileştir  
 ilmiş bir At-Large Yapıları veritabanı geliştirilecek ve tamamen onaylanacaktır.

Katılın
 At-Large Topluluğunun resmi bir üyesi olmanın üç yolu vardır. Üyeler, çalışma gruplarına katılır, son kullanıcılarla ilişkili  
 konular hakkında bilgi edinir, politika önerisi gelişimini etkiler ve ICANN'e erişilebilirliği ve katılımı geliştirirler.
  

At-Large ve At-Large Danışma Komitesi

15

S O / A C  G Ü N C E L L E M E L E R İ

ICANN  ICANN56 SONRASI  POLİTİKA FORUMU RAPORU

https://community.icann.org/x/vh2OAw
https://community.icann.org/x/pi_AAw
https://community.icann.org/x/pi_AAw
https://community.icann.org/x/Y5MQAw
http://sched.co/7NCq
http://sched.co/7Mdh
http://sched.co/7Lrv
http://sched.co/7Lqe
https://atlarge.icann.org/ralos/apralo
https://atlarge.icann.org/ralos/naralo
https://atlarge.icann.org/get-involved/join-us


ICANN56’da Ne Oldu?
 GAC, ICANN56'da 24 özel oturum ve sekiz çalışma grubu oturumu gerçekleştirdi. Tüm GAC özel oturumları, açık   
 toplantılar şekilde yapıldı. GAC oturumları, mevcut GNSO politika geliştirme süreçlerine girdiler, IANA Yönetiminin   
 Devriyle ilişkili sonraki adımlar, komite içi konular ve ICANN Kuruluna tavsiyelere odaklandı. Komite içi konular, Kamu   
 Güvenliği, İnsan Hakları ve Uluslararası Yasa ve Coğrafi Adlar üzerine GAC Çalışma Gruplarından güncellemeleri içeriy-  
 ordu. GAC, Çalışma İlkelerini de gözden geçirdi.

 GAC çalışma grupları, her gün GAC özel oturumları öncesinde buluştu. Özel oturumlar, ICANN Hükümet ve IGO Katılım   
 ekibinden bir sunumla birlikte GAC kapasite oluşturma oturumunu içeren genel konuları ve IGO kısaltmalarının   
 korunması gibi daha detaylı konuları kapsıyordu. Son GAC oturumu, ICANN Kuruluna GAC tavsiyelerini içeren, gelenek-  
 sel GAC Tebliğinin yayınlanmasıyla son buldu. 

 Topluluk katılımı, hem ikili hem de topluluklar arası düzeylerde gerçekleşti: GAC ccNSO, GNSO ve SSAC ile buluştu ve İş   
 Yükü Yönetimi ve Planlama üzerine topluluklar arası çalışma grubunda öncü bir rol oynarken, diğer topluluklar arası   
 oturumlara da katıldı. 
 
 GAC, ICANN56'da altı yeni hükümeti Üye olarak kabul etti. Bu toplam GAC üyeliğini, Üye olarak 168 ulusal hükümet ve   
 farklı ekonomiye ve Gözlemci olarak 35 Hükümetler Arası Kuruluşa (IGO) yükseltti.  

Arkaplan
 GAC, ICANN'in Alan Adı Sistemine ilişkin sorumluluklarının kamu politikası yönleri üzerine öneriler sunar. GAC karar   
 alıcı bir organ değildir. ICANN'e kendi kapsamı içerisindeki konularda tavsiyelerde bulunur. GAC önerisinin, ICANN İç   
 Tüzüğünde özel bir statüsü vardır. GAC önerileri, ICANN Kurulu tarafından gereğince dikkate alınmalı ve ICANN Kurulu,   
 GAC ile tutarsız eylemler teklif ettiğinde, bunu yapmasının sebeplerini sunmalı ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir   
 sonuca ulaşmaya çalışmalıdır.

Hükümet Danışma Komitesi
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https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/43712639/20160630_GAC%20ICANN%2056%20Communique_FINAL%20.pdf


ICANN56’da Ne Oldu?
 RSSAC, ICANN56'da sekiz çalışma oturumu, bir kamu oturumu ve bir resmi toplantı gerçekleştirdi. Çalışma oturumları,   
 2. Atölye çalışmalarının son haline getirilmesiyle ilgiliydi. Kamu oturumu RSSAC002 sürüm 3: Kök Sunucu Sistemi   
 Ölçümlerine bir genel bakış içeren mevcut RSSAC ve Grup Toplantısı çalışmaları üzerine güncellemeler sundu. RSSAC,   
 resmi toplantısında, Operasyonel Prosedürlerinin 2. versiyonunu, Kök Bölge Gelişimi İnceleme Komitesinin taslak   
 tüzüğü üzerine bir kamu görüşü önerisi ve kök DNS verilerinin müşteri taraflı güvenilirliği üzerine bir beyanı onayladı.
 

Gelecek Çalışmalar
 RSSAC, gelecek ha�alarda, Ekim 2016'da gerçekleşecek 3. Atölyesinin hazırlığı için 2. Atölye raporunun sonuçlarıyla   
 ilerlemeye devam edecektir. Grup toplantısı, bireysel kök sunucular için adlandırma şemasının süren teknik analizi   
 dahil olmak üzere çalışmalarını görüşmek üzere IETF 96'da gerçekleştirilecektir. RSSAC, yakın zamanda, kök sunucu   
 sisteminin geçmişini belgeleyen bir raporu da inceleyecektir. 

Katılın
 RSSAC, DNS ve kök sunucu sistemi uzmanlarını, RSSAC Grup Üyeliği Komitesine bir ilgi beyanı sunmaya davet ediyor.   
 Başvurular, Gruba üyelik için incelenir ve değerlendirilir. Grup, RSSAC'nin asli işlerini yapar. RSSAC çalışmalarına   
 katkıda bulunan teknik uzmanlık tabanını genişleten 74 üyeye (%47'si kök sunucu operatörleri için çalışmaz) sahiptir.   
 Katılım hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen Grup internet sitesini ziyaret edin. 

Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi

17

S O / A C  G Ü N C E L L E M E L E R İ

ICANN  ICANN56 SONRASI  POLİTİKA FORUMU RAPORU

http://sched.co/7Sps
https://forum.icann.org/lists/comments-draft-rzerc-charter-10jun16/pdfs6GAOZKxwB.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-workshop-22jun16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-caucus-2014-05-06-en


ICANN56’da Ne Oldu?
 SSAC, 27 Temmuz Pazar günü, İnternet Topluluğunun Deploy360 Programıyla koordinasyon içinde, DNS Güvenlik   
 Uzantıları (DNSSEC) üzerine bir atölye düzenledi. Bu oturum, DNSSEC'nin dağıtımında aktif olarak ilgili olan kişilerin   
 kamuya açık sunumu ve görüşmesiydi. 
 
 DNSSEC Atölyesinin konuları şunları içeriyordu: 
 • Mevcut DNSSC dağıtımını resmeden haritalar;
 • DNSSEC kabulü ve trendler üzerine sunumlar; 
 • Dağıtım zorlukları üzerine bir panel görüşmesi; 
 • Anahtar imzalama tuş pozisyonu yenileme, bölge imzalama anahtar uzunluğu ve DNSSEC şifreleme algoritmaları   
  üzerine teknik sunumlar.  

Gelecek Çalışmalar
 DNSSEC Atölyesi, uzun yıllar boyunca ICANN toplantılarının bir parçası olmuş ve hem deneyimli hem de yeni kişilerin   
 buluşması ve mevcut ve gelecek DNSSEC dağıtımlarını sunması ve tartışması için bir forum sağlamıştır. DNSSEC Atölye   
 Programı Komitesi, yakın zamanda, ICANN57'de gerçekleşecek DNSSEC Atölyesini planlama çalışmalarına başlayacak-  
 tır. 

Katılın
 ICANN56'da gerçekleştirilen DNSSEC Atölyesinde, Deploy360 Programı ve diğer dağıtım faaliyetlerine bağlantılarla   
 birlikte, nasıl görev alınacağı konusunda bir sunuma yer verilmiştir. Ayrıca, ICANN57'deki DNSSEC Atölyesi için plan-  
 lamanın ilk adımı olarak, DNSSEC Atölye Programı Komitesi, DNSSEC dağıtım topluluğuna Katılım Çağrısı dağıtacaktır.   
 Topluluk üyelerinin, Katılım Çağrısında açıklanan konularda teklif göndermesi istenmektedir.
 

Güvenlik ve Süreklilik Danışma Komitesi
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http://schd.ws/hosted_files/icann562016/9c/DNSSECWorkshop-ICANN56-How-Can-I-Help-2.pdf
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