
Çok Paydaşlı Öneri Geliştirme Politika Geliştirme Destek Ekibi, küresel gTLD, ccTLD ve IP adresleri politikaları üzerine 
tabandan yukarıya işleyen, fikir birliğine dayalı süreçleri destekler.

ICANN Communications tarafından tasarlandı | Nisan 2021

SO/AC Destekleme Kuruluşları/Danışma Komiteleri

At-Large Danışma Komitesi (ALAC)

Herhangi bir 
At-Large topluluk 
üyesi, ortaya çıkan 
sorunlar ile ilgili 
olarak ALAC’a 
başvurabilir.

ALAC, sorunların son 
kullanıcılara olan etkisini 
ve kapsamı tartışır.

ALAC, konumunun ana 
öğelerini belirler.

ALAC, politika gelişimine 
katkıda bulunacak sorun 
çobanları belirler.

Sorun çobanları ALAC 
yanıtlarının 
oluşturulmasına liderlik 
eder.

ALAC öneriyi inceleyip 
fikir birliği çağrısında 
bulunur veya nihai 
beyanı oylamaya sunar.
Onaylanırsa, ALAC 
öneriyi değerlendirme 
için ICANN Yönetim 
Kurulu, ICANN 
kuruluşu, SO’lar/AC’lere 
veya diğer topluluk 
üyelerine gönderir.

TAVSİYE

KAPSAMI 
BELİRLE

KATILIM

SORUNU BUL

ALAC Öneri Geliştirme Süreci
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alac.icann.org
ALAC ile ilgili daha fazla bilgi edinin

ALAC, politika geliştirmenin ve ICANN Yönetim 
Kuruluna verdiği tavsiyelerin bir parçası olarak 

İnternet son kullanıcılarının çıkarlarını ifade eder.

Hükümet Danışma Komitesi (GAC)

Tüm GAC üyeleri veya 
gözlemcileri bir 
tartışma konusu öne 
sürebilir.

ICANN Yönetim Kurulu 
ayrıca GAC’tan tavsiye 
isteyebilir.

GAC başkanı 
üyelerden, 
gözlemcilerden ve 
çalışma gruplarından 
görüş rica eder.

GAC başkanı, GAC içinde 
fikir birliği elde etmek 
amacıyla yorumları 
özetler.

GAC üyeleri, 
gözlemcileri veya 
çalışma grupları öneri 
taslağına katkıda 
bulunur.
GAC, önerileri inceler.

ÖNERİ TASLAĞI 
OLUŞTUR

ÜYE GÖRÜŞLERİNİ 
TOPLA

FİKİR BİRLİĞİ İLE UZLAŞ 

ÖNERİ YAYINLA

SORUNU BUL

GAC Öneri Geliştirme Süreci
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Fikir birliğine 
ulaşıldığında GAC 
başkanı ICANN 
Yönetim Kuruluna 
resmi bir tebliğ veya 
farklı türde resmi bir 
yazılı açıklama sunar.

gac.icann.org
GAC ile ilgili daha fazla bilgi edinin

GAC, kamu politikası sorunları ile ilgili, özellikle ICANN 
politikalarının ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar 

ile kesiştiği alanlarda, ICANN Yönetim Kurulu’na 
tavsiyelerde bulunur.
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Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi (RSSAC)

Herhangi bir RSSAC veya 
RSSAC Grup üyesi bir çalışma 
maddesi talebinde bulunup iş 
bildirisini değerlendirme için 
RSSAC’a gönderebilir. Bunlara 
ICANN Yönetim Kurulundan 
gelen talepler de dahildir.

RSSAC iş bildirisini inceler.

Kabul edilirse, RSSAC, 
RSSAC veya RSSAC grup 
üyelerinden oluşan bir 
çalışma grubu oluşturur.

Çalışma grubu taslak 
doküman hazırlar ve grup 
lideri, taslak üzerie yorumlar 
sona erince, taslağı 
incelemeye gönderir. 
Eğer RSSAC Grubu dahil 
olmamışsa, RSSAC çalışma 
grubu lideri taslak dokümanı 
incelenmesi için 
gönderebilir.

Çalışma grubu taslak 
dokümanı RSSAC’ye 
gönderir.
RSSAC taslak dokümanı 
oylamaya sunar.

ÖNERİ ONAYLA

KAPSAMI 
BELİRLE

ÖNERİ GELİŞTİR

SORUNU BUL

RSSAC Öneri Geliştirme Süreci
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RSSAC doküman içeriğini 
etkileyebileceği taraflar ile 
paylaşabilir.

RSSAC ayrıca, kabul edilen 
dokümanı Kamu Görüşü 
almak için yayınlayabilir.

TAVSİYELERİ İNCELE

RSSAC kabul edilen 
dokümanı yayınlar.
RSSAC tavsiyelerinin 
etkilerini takip edip 
inceler.

ÖNERİ YAYINLA

rssac.icann.org
RSSAC ile ilgili daha fazla bilgi edinin

RSSAC İnternet’in Kök Sunucu Sistemi’nin 
çalışması, yönetimi, güvenliği ve bütünlüğü ile 

ilgili konularda ICANN Yönetim Kurulu ve 
topluluğuna tavsiyelerde bulunur.

Güvenlik ve İstikrar Danışma Komitesi (SSAC)

SSAC üyeleri, ICANN 
Yönetim Kurulu, 
SO’lar/AC’ler veya 
ICANN kuruluşu sorunu 
incelemesi için SSAC’ye 
talepte bulunabilir.

SSAC sorunu incelemeyi 
kabul ederse, çalışma grubu 
taslak doküman üzerine 
çalışmaya başlar.

Çalışma grubu, taslak 
dokümanı, etkileyebileceği 
taraflar ile paylaşabilir.

Çalışma grubu düzeltmeleri 
SSAC’ye gönderir.

SSAC taslak dokümanı 
Kamu Görüşü almak için 
yayınlayabilir.

SSAC dokümanın son hali 
üzerinde fikir birliğine varır.
SSAC başkanı dokümanın 
son halini ICANN topluluğu 
veya ICANN hukuk ekibi 
içindeki ilgili taraflar ile 
paylaşabilir.

TAVSİYELERİ ÖNİZLE

SORUNU ÇALIŞ

ÖN İNCELEME YAP

ÖNERİYİ YAYINLA

SORUNU BUL

SSAC Öneri Geliştirme Süreci
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SSAC, kabul gören 
dokümanı yayınlar.

SSAC, önerilerinin 
etkilerini takip edip 
inceler.

ssac.icann.org
SSAC ile ilgili daha fazla bilgi edinin

SSAC, İnternet'in adlandırma ve adres tahsis etme 
sistemlerinin güvenliği ve bütünlüğüne ilişkin 

konularda ICANN Yönetim Kurulu ve topluluğuna 
tavsiyelerde bulunur.
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