
ICANN Topluluğu Küresel Sivil Toplum Katılımını Arttırmak

Amacıyla İŞ Birliği Yapmaktadır

2015 Temmuz ayının sonlarına doğru, sivil toplumun ICANN'e nasıl katıldığı hakkında yeni bir yaklaŞım

yarattık.

 

Sivil toplumun hali hazırda ICANN topluluğuna sıkı bir Şekilde bağlı olmasına rağmen, bu yeni giriŞim

küresel sivil toplumunun ICANN süreçleri ve tartıŞmalarındaki katılımını ve rolünü güçlendirme ve

geniŞletmeye ihtiyacı olduğunu onaylamaktadır.

 

Bu strateji, Şu anki sivil toplum topluluğunun değerli katkılarını kabul etmekte ve hali hazırda sürmekte

olan görevlere katılması ve desteklemesi için yeni katılımcıları teŞvik ederken, bu topluluğun görevlerini

daha kolay ve faydalı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu, toplumun önderliğinde özel olarak

hazırlanmıŞ yeni içerik ve iletiŞimin geliŞimi, kabiliyet geliŞtirme ve beceri geliŞtirme aracılığıyla bilgiyi

daha eriŞilebilir yaparak baŞarılacaktır.

 

Bu strateji Şu anda sivil toplum örgütleri ve ICANN'in çok paydaŞlı topluluğuna danıŞılarak

geliŞtirilmektedir.

 

ICANN bünyesindeki bölgesel Küresel PaydaŞ Katılım ekipleri ve At-Large DanıŞma Komitesi'ni (ALDK)

destekleyen çalıŞanlar, sivil toplum katılımını desteklemek amacıyla çeŞitli giriŞimleri destekliyor. Daha



fazla bilgi için sizleri katılmaya ve temasa geçmeye teŞvik ediyoruz. Bölgenizin yetkili yerel kiŞi bilgileri

aŞağıda verilmiŞtir:

Yaovi Atohoun (Africa) - yaovi.atohoun@icann.org

Fahd Batayneh (Middle-East) - fahd.batayneh@icann.org

Joe Catapano (North America) - joe.catapano@icann.org

Rodrigo de la Parra (Latin America and Caribbean) - rodrigo.delaparra@icann.org

Kelvin Wong (Asia Pacific) - kelvin.wong@icann.org

Heidi Ullrich (At-Large) - Heidi.Ullrich@icann.org

Adam Peake (Global Coordinator) - adam.peake@icann.org

Jean-Jacques Sahel (Global lead / Europe) - jean-jacques.sahel@icann.org

Şu anki taslak stratejiye bu adresten ulaŞabilirsiniz: http://tinyurl.com/npvph6q Bu yeni stratejiye dair

çağrılar ve webinarlar hakkında bilgiye Ticari Olmayan PaydaŞlar Grubu (NCSG) sitesinden ve At-Large

DanıŞma Komitesi (ALAC) e-posta listelerinden ulaŞabilirsiniz. BaŞlangıç evresi 2015 yılının sonunda

sonuçlandırılacaktır, ancak strateji geliŞmeye ve ICANN içinde geliŞmelere ve bir topluluk olan küresel

sivil toplumunun değiŞen ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecektir.

GNSO Konseyi, Politika Üretici ÇalıŞma Grubu Önerileri için Veri ve Ölçütleri Belirledi

GNSO Konseyi, Politika Üretici ÇalıŞma Grubu'nun ortak kararla vardığı önerileri için Veri ve Ölçütleri oy

birliğiyle onayladı. ÇalıŞma Grubu son önerilerini geliŞtirdi ve bu önerileri GNSO Konseyi'ne

değerlendirilmeleri için gönderdi. Bu değerlendirme,  kamu yorumlarının incelenmesinden sonra  Son

Rapor'da belgelendi. Destek çalıŞanları, kabul edilen önerilerin uygulanmasına baŞladı. Bu uygulamanın

durumu Projeler Listesi'nden görülebilir.

 

ICANN54'teki ALDK Faaliyetleri

ALDK, ilgili taraflarla iletiŞim için  Yeni gTLD Müzayede Prosedürleri TartıŞma Makalesi'nde geçen

   Ülke ve Bölge İsimlerinin Üst Düzey Alan Adı Olarak Kullanılması konusundaki açıklamaları oy

birliğiyle kabul etti. ALDK aynı zamanda, 23 Ekim 2015'te yeni üyeleri karŞılamak amacıyla ilk defa bir

GeliŞim Oturumu'nu baŞarıyla düzenledi.

 

GAC Kamu Güvenliği ÇalıŞma Grubu

Önümüzdeki süreçte Kamu Güvenliği ÇalıŞma Grubu (PSWG) için göreceğimiz öncelikler; yeni gTLD

Rekabetini, Tüketici Tercihi ve Tüketici Güveni İncelemesini ve Yeni Nesil gTLD Tescil Dizin Hizmetleri

için GNSO Politika GeliŞtirme Sürecine katkıda bulunmayı da içermektedir.

 

PSWG; baŞta geliŞmekte olan ülkeler olmak üzere daha fazla ülkenin, veri güvenliği ve tüketici koruma

uzmanlarının ve diğer ilgili uzmanların katılımını, dünya çapında idari kamu güvenliği aktörlerinin her

çeŞidini temsil etmek amacıyla aktif olarak teŞvik etmektedir.

 

SSAC Yazman Koruması Konulu Öneri Yayınladı

SSAC yakın zamanda  SAC074'ü yayınladı. "SSAC Yazman Koruması Konulu Öneri: Yeterlilik Belgesi

Yönetim Sürecinde Güvenlik ve Stabiliteyi Sağlama Konusunda En İyi Yöntemler."Bu öneri yazmanlara

ve tescil merkezlerine, alan adlarının güvenliğini ve bu güvenliğe destek olan sistemleri geliŞtirme

konusunda yardımcı olmak için belirlenen en iyi yöntem kılavuzlarını temin eder.



Merkez operasyonlarımız Mayıs 2013'te geçici bir ofis alanında baŞlamıŞtır. Neredeyse bir sene önce

bugün, İstanbul'daki yeni ve geliŞmiŞ ofisimize taŞındık. Operasyonlarımız baŞladığından beri, yerel

personelleri iŞe alıyor ve varlığımızı sadece İstanbul içinde değil, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika)

bölgesinin tamamında büyütüyoruz. Bölgesel kadromuz EMEA bölgesine yayılmıŞ 51 üyeden oluŞuyor,

bunların 14'ü de merkez ofisimizde bulunmaktadır. İstanbul merkezli kadromuz çeŞitli ICANN hizmetleri

sağlamaktadır. Bu hizmetler politika geliŞtirme desteği, sözleŞmeye uygunluk, tescil merkezleri ve

yazmanlık hizmetleri, paydaŞ katılımı, iletiŞim, ICANN toplantıları, küresel iletiŞim hizmetleri, insan

kaynakları, bilgi teknolojileri, yönetim ve Kurul operasyonlarıdır.

ICANN ve Türkiye G20 Zirvesi -

(15-16 Kasım 2015 - Antalya, Türkiye)

BaŞkan Yardımcısı, Politika GeliŞtirme Desteği

ve İstanbul Genel Merkezi Genel Müdürü David

Olive, G20 Zirvesinde ICANN'i temsil etti.

Ankara'da bağımsız bir düŞünce kuruluŞu olan

Türkiye Ekonomi Politikaları AraŞtırma Vakfı

(TEPAV), inovasyonu tartıŞmak üzere kendisini

bir panele katılmaya davet etti. 

TEPAV G20 hükümetleri için bir "fikir bankası"

olan T20 faaliyetlerini düzenledi. "Sürdürülebilir

GeliŞimde Bilgi Teknolojileri" üzerine olan baŞka

bir panelde, ICANN'in rolü tartıŞıldı ve Boston

DanıŞma Grubu (BCG) tarafından hazırlanan

raporların bulguları paylaŞıldı. ÇalıŞmalar, e-

sürtünmeyi azaltmanın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da

(GSYİH) %2,5 oranında potansiyel bir artıŞ ve

KOBİ gelirlerinde %7'lik bir artıŞ sağlayabileceğini

sebep olabileceğini gösterdi.  Daha fazla bilgi için,

David Olive'in Blogunu buradan okuyun.

Sivil Toplum ve ICANN Paneli 

(İstanbul, Türkiye 2/09/2015)

Annenberg İletiŞim Okulu'nun Küresel İletiŞim

ÇalıŞmaları Merkezi'nden ve Kadir Has

Üniversitesi'nden katılımcılarla gerçekleŞen bir

Açık oturum 

(02/09/2015 - İstanbul, Türkiye)

Bu oturum; Türk ve EMEA sivil toplumu ile ICANN

kadrosunun temsilcilerini, İnternet'in çok paydaŞlı

modeli hakkında görüŞlerini paylaŞmaları için bir

araya getirdi. Bu model, İnternet YönetiŞimi'nin

teknik katmanı için politika oluŞturmada sivil

toplumun doğrudan yer aldığı eŞsiz yönetiŞim

sistemidir. Panelde aŞağıdakilere yer verildi:

Walid Al-Saqaf: Stockholm Üniversitesi ve

ICANN Ticari Olmayan Kullanıcılar Yapısı

(NCUC) üyesi

Hanane Boujemi, Hivos ve NCUC üyesi

David Olive, BaŞkan Yardımcısı, Politika

GeliŞtirme Desteği ve Genel Müdür,

Bölgesel Merkez - İstanbul, ICANN

Paneli ICANN Avrupa BaŞkan yardımcısı

Jean-Jacques Sahel yönetmiŞtir



ICANN'in Avrupa'daki geçmiŞ faaliyetlerine bakıŞ

Avrupa'daki merkezimizi ve kabiliyetlerimizi güçlendirdik, tüm

ICANN operasyonlarımız ve hizmetlerimiz artık İstanbul'daki

merkezimiz dıŞında da sağlanmaktadır. Bu da bize, topluma

daha etkili bir Şekilde hizmet verme olanağı verdi.

Geçtiğimiz 18 ayda, ICANN'in Küresel PaydaŞ katılım ekibi,

ICANN farkındalığını arttırma dürtüsü ile hızla ilerledi ve Avrupalı paydaŞları ICANN'in politika geliŞtirme

süreçlerinde yer almaları için teŞvik etmeye devam etmektedir.

20 ülke üzerinde 70'i aŞkın etkinliğe katıldık ve pek çok ulusal "İnternet YönetiŞimi Forumları'nın" (IGF)

son baskılarının yanı sıra Bulgaristan'ın Sofya Şehrindeki diğer baŞarılı bir etkinliği destekledik. Aynı

zamanda, bölgemizdeki üç yeni çok paydaŞlı forumun oluŞturulmasına yakından dahil olmaktan da gurur

duyduk. IGF Bosna-Hersek, IGF Gürcistan ve geçen sene ICANN Londra toplantısında ortaya çıkan

proje olan İnternet YönetiŞimi üzerine Güney Doğu Avrupa Diyaloğu (SEEDIG). Topluluk üyelerimiz bu

giriŞimlere büyük derecede yön vermiŞlerdir. Tüm paydaŞlarımıza, sahada gösterdikleri heves ve

dinamizm için çok minnettarız.

Akademisyenler, iŞletmeler, öğrenciler, sivil toplum örgütleri, hükümet yetkilileri ve siyasetçiler de dahil

olmak üzere, çok sayıda kitleye seslendik. Bilgi oturumları düzenledik ve ICANN'in ne olduğunu, nasıl

çalıŞtığını, siber güvenliğin önemini, alan adlarının geliŞimini inceleyen panellerle birlikte elbette ki IANA

Yönetim Devri'ni inceleyen panellere de katıldık. Hepsi Ekim ayında, ICANN'in 54. Kamuya Açık

Toplantısı'nı düzenlediği Dublin'de zirveye ulaŞtı. Bu toplantı eğlenceli ve zor, ancak baŞarılı bir iŞin

karıŞımıydı. ICANN54, topluluğumuzun tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak kalacak. Yolumuzun

devamında, Avrupa'da ve ötesinde topluma hizmet etme Şeklimizi geliŞtirme çabalarımıza ve ICANN'e

daha fazla katılımı teŞvik etmeye devam ederek; çok çeŞitli, gittikçe küreselleŞen bir ICANN

topluluğuna sahip olduğumuzdan emin olacağız.

Sivil Toplum ve ICANN Paneli 

(Amsterdam, Hollanda 26/11/2015)

Geçtiğimiz ay, Hollanda Sivil Toplumu ve ICANN'den

katılımcılar ile aŞağıdaki konular üzerine bir panel

düzenlendi:

ICANN'in çok paydaŞlı modelini tanıtma ve genel bakıŞ,

ICANN'in sivil toplum hedefleri ile olan alakası -- Jean-

Jacques Sahel (Avrupa Bölgesi BaŞkan Yardımcısı,

ICANN), Stefi Milan (Amsterdam Üniversitesi ve ICANN

Genel İsimler Destekleme Organizasyonu (GNSO) Konseyi)

ICANN politikasında öne çıkanlar: Gizlilik, İnsan Hakları, Kamu Çıkarları ve ICANN -- Stefi Milan

(Amsterdam Üniversitesi), Niels ten Oever (Madde 19), Lousewies van der Laan (ICANN Kurul

üyesi)

IANA Yönetim Devri: IANA Yönetim Devri ve ICANN sorumluluğu hakkında son olaylar (Jean-



Jacques Sahel ICANN, Stefi Milan/ Niels ten Oever)

Doğu Avrupa - Orta Asya

2015 yılının sonları Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki İnternet YönetiŞimi için çok fazla etkinlikle

doluydu. Bu sürede birkaç önemli etkinlik düzenlendi. Azerbaycan'daki (RIGF-AZ, Bakü) IGF, Kiev'deki

(Ukrayna) UADom Konferansı, Moskova'daki Rus EtkileŞim Haftası (RIW) ve daha pek çoğu düzenlenen

etkinlikler arasındaydı.

Sözünü etmeye değen bir etkinlik ise "Dijital Kanun Okulu" idi. Etkinlik Kırgızistan'ın BiŞkek Şehrinde

Ekim sonundan Kasım ayının baŞına kadar olan sürede düzenlendi. İnternet Politikası Sivil İnisiyatifi

(www.gipi.kg) tarafından, ICANN ve diğer uluslararası kuruluŞların desteğiyle düzenlenen etkinlik,

hükümet uzmanları için olan, (birinci "müfredat"), hakimler ve yerel mahkemelerden savcılar için olan,

(ikinci "müfredat") bir dizi eğitimden oluŞmaktaydı. Kırgızistan'ın çeŞitli ulusal ve kentsel kuruluŞlarından

50'nin üzerinde uzman etkinliğe atıldı. Dört tam gün boyunca, öğretmenlerin ekibi (Doğu Avrupa ve Orta

Asta bölgesi ICANN BaŞkan Yardımcısı Michael Yakushev de dahil olmak üzere), İnternet

teknolojilerinin farklı yasal yönleri ve yerel, bölgesel, küresel düzeylerde yasamaya iliŞkin geliŞmeler

hakkında pek çok sunum gerçekleŞtirdi. İnternet YönetiŞimi ve çok paydaŞlı modelde ICANN'in rolü

üzerine güncel durum ve gelecek planları ile IANA Yönetim Devri hakkında güncellemeler verildi.

Etkinlik kesinlikle baŞarıyla sonuçlandı. Bu, BiŞkek merkezli Orta Asya için daimi bir katılım platformu

yolunda ilk adım olabilir.

Kahire'deki DNS GiriŞimciliği Merkezi'nin AçılıŞı

Kasım ayında, ICANN BaŞkanı ve CEO'su Fadi Chehade, Orta Doğu Katılımı BaŞkan Yardımcısı Baher

Esmat ile birlikte Kahire'deki Alan İsmi Sistemi (DNS) GiriŞimcilik Merkezi'nin (DNS-EC) açılıŞına katıldı.

Merkez, ICANN ve Mısır Ulusal Telekomünikasyon Düzenleyici KuruluŞu'nun (NTRA) ortaklığı ile

kurulmuŞtur.

Bu etkinlik hakkında Fadi Chehade'nin yazdığı blogu buradan okuyabilirsiniz. 

2015'e BakıŞ ve Gelecek Seneden Neler Bekliyoruz



2015'e BakıŞ ve Gelecek Seneden Neler Bekliyoruz

10 bölgesel ülkedeki destek faaliyetleri ve bazı önemli dönüm noktaları ve baŞarılar ile yoğun bir yıl

geçirdik. Geçen sene kurulan ve geçen ay resmen faaliyete geçen DNE GiriŞimcilik Merkezi (DNS-EC),

dört ülkede altı eğitim programı sağladı ve bu programlara Orta Doğu ve Afrika'dan 100'den fazla kiŞi

katıldı. Orta Doğu DNS Forum'unu Amman, Ürdün'de 9-10 Mart tarihleri arasında 80 katılımcı ile

gerçekleŞtirdik.  Ana sonuçlardan biri EURid Birliği'ni Orta Doğu'daki DNS manzarası hakkında bölgesel

bir çalıŞma yürütmesi için görevlendirmek yönündeydi.

Dahası, iki baŞarılı "İnternet YönetiŞimi Okulları" etkinliği düzenlendi. Bunlardan biri Tunus'ta bölgesel

düzeyde, diğeri ise Pakistan'da ulusal düzeyde gerçekleŞtirildi. Bölge aynı zamanda yeni 4 L-kök örneği

ekledi; bunların ikisi İslamabad'da, biri Lahor'da, ve bir diğeri Amman'da.

2016 için planlarımız neler?

2016'da bölgesel destek faaliyetlerimizi arttırmaya ve daha çeŞitli bir paydaŞ grubu katılımını teŞvik

etmeye devam edeceğiz. DNS-EC'nin parçası olarak daha fazla eğitim yürütmemizi ve eğitim

müfredatının bir parçası olarak yeni yolları dahil etmemizi görmek için sabırsızlanabilirsiniz. Aynı

zamanda DNS-EC'nin operasyonlarını gerçekleŞtirecek kendini adamıŞ bir personeli olacaktır. İki DNS

forumu düzenleyeceğiz. Bu forumlardan biri 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleŞecek olan Türk DNS

Forumu olacak, Orta Doğu DNS Forumu üçüncü baskısı ve yıl boyunca MEAC (Orta Doğu ve

BitiŞiğindeki Ülkeler) İnternet YönetiŞimi Okulu etkinlikleri de olacak.



Bölgedeki farkındalığı arttırılması ve kabiliyetin geliŞtirilmesi devam ederken, 2015 yılı, sahadaki ekip

için pek çok dönüm noktasına ulaŞılması ile aktif bir yıl oldu.

Önemli baŞarılardan bazıları aŞağıdadır:

DNSSEC Tanıtım Gezisi

Şu an dördüncü aŞamasında olan, Afrika stratejimizin en önemli projesi bölgede ivme kazanmaya devam

ediyor. Strateji baŞarı ile sonuçlandı ve Alan Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları'nın (DNSSEC) Afrika

ülkelerinde daha iyi anlayıŞ ve uygulamaya sahip olduğunu görmekteyiz. Bu senenin en önemli baŞarısı

Zambiya'nın, tam DNSSEC uygulamasını tamamlayan Afrika ülkeleri grubuna katılmasıydı. Projenin

Şubat 2013'te baŞladığı tarihten itibaren, 12 Ülke kodu Üst Düzey Alan Adı (ccTLD) tescil merkezi bu

etkinliğe ev sahipliği yaptı.  En son tanıtım gezimiz bu ayın baŞında, 9-11 Aralık tarihleri arasında, Akra

ve Gana'da oldu. Bugünden 2016'nın Haziran ayına kadar, Güney Afrika, Morityus, Benin, Togo,

Gambiya ve Fas dahil olmak üzere diğer ülkelerde de DNSSEC tanıtım gezilerinin olması hedefleniyor. 

DNS DeğiŞim Programı

DeğiŞim programı baŞarılı oldu ve program en önemli DNS sektörü liderlerinin katılımına hız

kazandırmaya küresel ve bölgesel olarak  devam etmektedir. Afrika'daki Kayıt Operatörlerinin kabiliyet

geliŞtirmesine, Afrikalı kayıt otoriteleri ve kayıt operatörleri kadrosundan kiŞileri ağırlayarak ve onlara

operasyonların teknik ve ticari tarafları hakkında eğitim vererek yardım etti. Bu sene, Web4Africa ve

Afriregister'dan iki stajyer, 12-23 Ocak 2015 tarihleri arasında Singapur'da bu programa katıldı.

DIAMATRIX ve GHANA DOT COM'dan iki stajyer daha, bu programa katılmak için 6-17 Aralık 2015

tarihleri arasında Kanada'ya seyahat edecekler. Aynı zamanda, ZACR beŞ Afrikalı ccTLD'den stajyerleri

ağırlamayı teklif etti.

ICANN yeni bir Önemli Proje BaŞlatıyor - Dijital GiriŞimcilik Projesi

ICANN 2016-2020 Afrika Stratejimiz ccTLD'lerin güçlendirilmesi ve Afrika alan adı sektöründeki rekabetin

teŞvik edilmesindeki en önemli hedef olarak kabiliyet geliŞtirmeyi belirledi. Bu stratejik önceliğin sonucu

olarak, ICANN Afrika'da Dijital GiriŞimcilik Projesi'ni baŞlattı. İlk Atölye, Ekim 2015'te Ruanda'da .RW

operatörü RICTA tarafından düzenlendi.

Proje, Alan Adı Sistemi İŞ Öğrenimi, danıŞmanlık, Afrikalı kayıt otoriteleri ve kayıt operatörleri için

hedeflenmiŞ inkübasyon atölyeleri ile Afrika'daki dijital giriŞimcilik ve inovasyona katkı sağlama

imkanlarının yanı sıra teŞvik etmek üzere Alan Adı'na ilgi duyan genç potansiyel giriŞimciler ve DNS

sektöründeki farkındalık ve iŞ giriŞimini canlandırmak için imkanlar arıyor. 



Proje kapsamında, ICANN katılımcılara oldukça yerelleŞtirilmiŞ eğitim sunmak için, farklı ülkelerdeki

teknik merkezlerde rol alan kiŞilerle iŞ birliği içinde olan dijital pazarlama danıŞmanlarını iŞe almıŞtır. İlk

iki ülkeden (Ruanda ve Zambiya) gelen geri bildirimin, hali hazırda eğitim görmüŞ 60'ın üzerinde katılımcı

ile, oldukça umut verici olduğunu bildirmekten mutluluk duyarız.  Önümüzdeki 6 ay boyunca, en az 10

farklı Afrika ülkesinde ilave atölyeler düzenlemeyi planlıyoruz.

Politika / Kamu GörüŞ Dönemleri

Kamu GörüŞü için Şu Anda Açık Olan Konular

ICANN topluluğuyla ilgili pek çok kamu görüŞü bildirimi Şu anda açıktır.

 

İkinci Düzey için Referans Etiket Üretimi GeliŞtirme Kılavuzu

Ön-Yetkilendirme Testleri (PDT) ve Tescil Servisleri Değerlendirme Süreci'nde (RSEP), yeni gTLD'lerin

tescil merkezi operasyonlarının istikrarını ve testlerin tutarlılığını geliŞtirmek ve olanak sağlamak için,

ICANN ikinci düzey için olan LGR'ler adı verilen, UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan Adı (IDN) referans

tablolarını makinede okunan formatta geliŞtiriyor. 

Kamu GörüŞ Dönemi Kapanma Tarihi: 15 Aralık 2015, 23:59 UTC

 

GNSO Yazmanlar Arası Devir Politikası (IRTP) D bölümü hakkında GNSO Politika GeliŞim Süreci

Önerilerinin Teklif Edilen Uygulaması

Bu kamu görüŞü yöntemi, öne sürülen Yazmanlar Arası Devir Politikası D bölümüne Genel Adları

Destekleme KuruluŞu (GNSO) Politika GeliŞim Süreci (PDP) önerilerinin uygulanması hakkında topluluk

bilgisi almak istemektedir.

Kamu GörüŞ Dönemi Kapanma Tarihi: 21 Aralık 2015, 23:59 UTC

 

gTLD Piyasa Sağlık İndeksi Teklifi:Yorum ve Gönüllü Çağrısı

ICANN, bir gTLD Piyasa Sağlık İndeksi yaratılmasına olanak sağlamak amacıyla topluluk bilgisi almak

istemektedir. Bu İndeks küresel gTLD piyasasının genel sağlığı ve çeŞitliliğini analiz edecektir.

Kamu GörüŞ Dönemi Kapanma Tarihi: 8 Ocak 2015, 23:59 UTC

 

Kamu görüŞü için açık olan konuların tam listesi ve ek olarak son zamanlarda kapanmıŞ ve

arŞivlenmiŞ kamu görüŞü süreçlerine  Kamu GörüŞü web sayfasından her zaman ulaŞılabilir.

 

ICANN çalıŞanları aynı zamanda "ilerleyen günlerde" olması muhtemel kamu görüŞü süreçlerini ön

izlemeye yardımcı olmak amacıyla bir web sayfası oluŞturmuŞtur. Önümüzdeki Kamu GörüŞleri sayfası,

ilerleyen günlerde olması muhtemel kamu görüŞ imkânları hakkında bilgi vermektedir. Bu sayfa her

kamuya açık ICANN toplantısından sonra güncellenmektedir. Bunun amacı kiŞilerin ve topluluğun

önceliklerini belirlemesi ve gelecekteki iŞ yükünü planlamasına yardım etmektir.

IANA Yönetim Devri:



IANA Yönetim Devri ve ICANN Sorumluluk GeliŞtirilmesi Kamu GörüŞ Dönemleri Hakkında

Güncel Bilgi

 

ICG ve Sorumluluk üzerine Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubu (CCWG-Sorumluluk), Eylül'de sona eren iki

kamu görüŞü dönemi sırasında alınan geri bildirim sonucunda tekliflerin üzerinde çalıŞmaya devam

etmek için ICANN54 esnasında bir araya geldi. ICG, BirleŞtirilmiŞ IANA Yönetim Devri Teklifi'ni

tamamlamada baŞarılı oldu ve Şu an CCWG-Sorumluluğun 1. ÇalıŞma Kolu Önerilerinin

sonuçlandırılmasını beklemektedir.

 

CCWG-Sorumluluk  ÇalıŞma Kolu 1 Önerileri hakkında 3. Taslak Önerisi[HJ1]  30 Kasım-21 Aralık 2015

tarihleri arasında 21 günlüğüne kamu görüŞüne açıldı. ICANN'in sorumluluğunu arttırmaya yönelik 11

öneriyi detaylandırılmasına istinaden, teklif aynı zamanda, teklifin geliŞmesinde topluluğun önerilere ve

göz önünde bulundurulan seçeneklere nasıl ulaŞtığını, sonunda nasıl reddettiğini ana hatlarıyla belirliyor.

 

Kamu görüŞüne ek olarak, CCWG-Sorumluluk'tan anlayıŞlı bir geri bildirim ve 6 SözleŞmeli

KuruluŞundan değerlendirme toplaması beklenmektedir. SözleŞmeli KuruluŞlar tarafından büyük

endiŞeler beklemeyen grup, Ocak ortasına doğru ICANN Kurulu'na önerilerini bildirmesini beklemektedir. 

CCWG-Sorumluluk, 1. ÇalıŞma Kolu önerilerini sonuçlandırdığında ve CWG-Yönetimi önerilerin gereğini

yerine getirdiğini onayladığında, ICG teklifini tamamlanmıŞ olarak görebilir ve NTIA'ya (Ulusal

Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı) teklifi bildirme sürecine baŞlayabilir.

TOPLULUK MİSAFİR BLOGU -

IANA Yönetim Devri: Çok PaydaŞlı Model GiriŞimleri

Açıklaması:

Mohamed El Bashir - IANA Yönetim Devri Koordinasyon

Grubu (ICG) BaŞkan Yardımcısı

İnternet ekonomik büyüme ve sosyal dönüŞüm açısından

muazzam, karŞı gelinemeyen bir güçtür. Bir internet teknoloji

uzmanı ve etkin kullanıcısı olarak, İnternetin benim bölgemdeki

(Afrika/Orta Doğu) sosyal ve ekonomik etkilerine Şahit oldum.

İnternet söz hakkı olmayana söz hakkı vermiŞ, baskı görene güç vermiŞ ve bireylere, giriŞimcilere,

iŞletmeler ile ülkelere ekonomik faydalar üretmiŞtir.  Şu anda, 3 milyondan fazla sayıdaki, bağlantı

halinde olan insanlar interneti günlük faaliyetlerinde kullanıyorlar. İnternetin ne kadar yeni olduğunu

düŞünürsek, bahsedilen kullanıcı sayısı olağanüstüdür.  Ancak, İnternet yönetiŞimi modeli, İnternetin

büyüme oranıyla aynı hızda geliŞmemiŞtir. Farklı paydaŞlar arasındaki (örn. hükümet, teknik topluluk,

sivil toplum, akademik çevre, nihai kullanıcılar) iŞbirliği İnternetin çeŞitliliğini ve açık doğasını

yansıtmaktadır.

Şu anda ABD Hükümeti, 1998'den beri ICANN tarafından yürütülen IANA Fonksiyonları'nın yönetiminde,

yönetim ve gözetim rolüne sahiptir. ABD Hükümeti yönetim rolünden küresel çok paydaŞlı topluluğa

geçiŞ, çok paydaŞlı modelin geliŞimi ve eriŞkinliği açısından önemli bir dönüm noktasıdır. IANA

Koordinasyon Grubu "ICG'nin" iki baŞkan yardımcısından biri olma Şerefine nail oldum. ICG, 13 küresel

İnternet topluluğu paydaŞ grubunu temsil eden otuz kiŞilik bir gruptur. IANA yönetim devri, bu eŞsiz

modelin etkililiğini ve önemini göstermiŞtir. Yüzlerce gönüllü, operasyonel topluluklarda (Adlar, Sayılar ve



Protokoller) görev almak için bir araya geldi. OluŞturduğumuz tasarılar baŞtan aŞağıya kapsayıcı, açık

ve Şeffaf bir süreçte geliŞtirilmiŞtir. Alınan verilerin çeŞitliliği, katkıların hacmi ve bu sürece adanmıŞ

zaman ve çabanın miktarı çok büyüktür.

 

Tasarının çevirilerinin (standart 6 BM dilinde) küresel topluluğun incelemesi için çevrimiçi ortama

konulduğu kamuya açık inceleme sürecinin ardından, ICG tasarının taslağını inceledi ve tasarıya son

halini verdi. ICG dünyanın her yerinden, çeŞitli dillerde 157 yorum aldı. Topluluk aynı zamanda ICANN

Sorumluluk görevinde mutabakat ve ilerleme elde etti. ICANN Sorumluluk görevi, ICANN'in küresel,

Şeffaf ve sorumlu, İnternetin önemli kaynaklarının koordinasyonu için güvenilen bir kuruluŞa

dönüŞmesini garanti altına alarak yönetim devrini tamamlayacak.

Şimdiye kadar bu sürecin ilerleyiŞi, dünyanın her yerindeki İnternet uzmanları ve gönüllülerinin tam

bağlılığının, sıkı çalıŞmalarının, bitmek tükenmek bilmeyen çabalarının ispatıdır. Son aŞama olarak,

ICG'nin ABD Hükümeti'ne nihai tasarıyı bildirmesi bu ciddi ve önemli tarihi yönetim devrini

sonuçlandıracak. Bu da umut ediyorum ki çok sayıda faydası olan İnternetin devamlı açıklığı, eriŞimi,

karŞılıklı çalıŞabilirliği, çeŞitliliği ve gelecekteki büyümesini sağlama alacak.

Küresel Alan Adı Bölümü

Evrensel kabul hakkında daha fazla bilgi edinin

 

Evrensel Kabul gerçekten çok dilli, dünyanın her yerinden

kullanıcıların yerel dillerinde tamamen yönlendirebileceği bir

İnternet için önemli bir gerekliliktir. Bu aynı zamanda, alan adı

sektöründeki rekabet, tüketici tercihi ve inovasyonu teŞvik

etmek amacıyla muhtemel yeni genel üst düzel alan adlarının

(gTLD'ler) ortaya çıkarılması için çok önemlidir. Evrensel

Kabul'ün elde edilmesi için, İnternet uygulamaları ve sistemleri, yeni gTLD'ler ve uluslararasılaŞtırılan

TLD'ler de dahil olmak üzere, tüm TLD'lere tutarlı bir Şekilde ele almalıdır. Evrensel Kabul Yürütme

Grubu, geleceğin İnterneti için olan bu vizyonu, bu alanı oluŞturan kiŞilerle, yani kodlayıcılarla

paylaŞmak için çalıŞan, topluluğa dayalı bir ekiptir. Grubun asıl amacı, sistem sahipleri ve bağımsız

kodlayıcıların Evrensel Kabul'ün gelecekteki milyarlarca kullanıcının etkileŞim kurmasına ve kendi

çevrimiçi alanlarını yaratmasına nasıl olanak sağlayacağını anlamasına yardımcı olmaktır.

 

Daha fazlasını öğrenin ve katılın: https://www.icann.org/universalacceptance.

Kasım'da 25 yeni gTLD delege edildi

sfr lamborghini fairwinds cityeats Beats



vip

audi

verisign

bugatti

bostik

boehringer

broadway

comsec

tab

lifestyle

vana

creditunion

ferrero

playstation

rocher

xn--qxam

Aarp

xn--mgbtx2b

Apple

grainger

ICANN'in yeni ekip üyeleri - HoŞgeldiniz!

Yeni GSE Ekip Üyesi:

Alexandra Kulikova'nın ICANN ekibine katılmasından

memnuniyet duyuyoruz. 

Kendisi Doğu Avrupa ve Orta Asya Küresel PaydaŞ BaŞkan

Yardımcısı Michael Yakushev'e bağlı olarak, Doğu Avrupa ve

Orta Asya Küresel PaydaŞ Katılım Yöneticisi sıfatıyla ICANN'e

katılmıŞtır. Kendisi Rusya'nın Moskova Şehrinde görevini

sürdürecektir.

Bölgedeki GSE ekibinin parçası olarak, ICANN GSE bölgesel

projelerinin uygulanmasına destek sağlayacak ve tüm

paydaŞlarla olan bağlantıları, ulusal İnternet yönetiŞimi görüŞmeleri de dahil olmak üzere, denetleyecek,

yönetecek ve düzenleyecektir.

Küresel güvenlik sorunlarına odaklanan hükümet dıŞı bir düŞünce kuruluŞu olan PIR (Politik AraŞtırma

Merkezi) Merkezi'nden yürütülen Küresel İnternet YönetiŞimi ve Uluslararası Bilgi Güvenliği'nde Proje

Koordinatörü olarak çalıŞmıŞ biri olan Alexandra ICANN'e güçlü özgeçmiŞi ile katılmaktadır. Alexandra

Rusya'daki Moscow State Linguistic Üniversite'sinden yabancı dil öğretimi teori ve yöntembilimi ve çok

kültürlü iletiŞim alanlarında lisans derecesine ve BirleŞik Krallık'taki Londra Ekonomi Okulu'ndan Medya

ve İletiŞim Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. Kendisi İngilizce ve Rusça dillerinde akıcı bir

Şekilde konuŞmaktadır ve ileri seviyede Fransızca ve İspanyolca bilgisi vardır.

Küresel PaydaŞ Katılım (GSE) ekibi büyüyor:

Gabriella Schittek'in GSE ekibine katılmasından

memnuniyet duyuyoruz. 

Kendisi yeni GSE Yöneticisi görevine baŞlamadan önce,

ICANN'e Ülke Kodu Alan İsmi Destekleme Organizasyonu

(ccNSO) sekreterliği rolü ile 2007 yılında katıldı. ICANN'e

katılmadan önce Avrupa Ulusal Üst Düzey Alan Adı Kayıt

Otoriteleri Konseyi (CENTR) ve .uk kayıt otoritesi Nominet için

çalıŞtı.

Orta ve Doğu Avrupa GSE Yöneticisi görevinde Gabriella, tüm

ICANN paydaŞları ve hükümetler, özel sektör, sivil toplum,

teknik topluluk ve akademik çevre ile doğrudan irtibat ile

bölgede organizasyonun katılımını desteklemekten, farkındalığı

arttırmaktan ve kabiliyet geliŞtirme giriŞimlerinden ile sorumludur. 



Politika Güncellemeleri / Kamu YorumlarıGelecek Etkinlikler:

 

Türkiye DNS Forumu - 18-19 Ocak 2016, İstanbul, Türkiye

Nasıl kayıt olunacağı ve gündemin inceleneceğine dair daha fazla bilgi için, lütfen

http://www.turkeydnsforum.org adresini ziyaret ediniz.

 

ICANN55 - MarakeŞ 5-10 Mart 

https://meetings.icann.org/en/marrakech55

Katılacağımız tüm bölgesel etkinliklere dair daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bu sayfayı ziyaret ediniz:

https://features.icann.org/events-near-you


