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İstanbul'da bulunan EMEA merkezinde, bir dizi özel ICANN danışma 
görüşmesine ev sahipliği yaptığımız, Türk paydaşlarla tanıştığımız ve Türkiye'de 
İnternetin 22. yılını kutladığımız yoğun bir dönemi daha geride bıraktık.   
 
ICANN topluluklar arası grupları  (CWG-Yönetim)  (CCWG-Sorumluluk) Mart 
ayının sonuna doğru, Türkiye, İstanbul'da yüz yüze toplantılar gerçekleştirdi. Bu 
önemli konular hakkında farkındalık yaratmak amacıyla, ICANN topluluk üyeleri 
ve Türk paydaş topluluğu için bir resepsiyon düzenlendi. 

 
Türkiye'de İnternet Haftası, 6-19 Nisan 2015  
 
Bu oldukça bilgilendirici bir haftaydı! Önemli olaylardan biri, Türkiye İnternet 
Geliştirme Kurulu Başkanı ve bazı üyelerinin, ICANN ofislerini ziyaret ederek, 
çalışanlara, Kurulun çalışmalarını ve Türkiye'de İnternet kullanımını destekleme 
stratejilerini sunmasıydı. 
 
Bu hafta gerçekleşen diğer bir önemli etkinlik ise, dijital ekonominin çevrim dışı 
ekonomiyi, küresel olarak nasıl geride bıraktığı gibi önemli konuların 
görüşüldüğü ISOC Türkiye Konferansıydı; konferansta, ekonomik çıkarlardan 
tamamen faydalanabilmek için, ülkelerindeki İnternet gelişimini 
destekleyebilecek ulusal politikaların en iyi şekilde nasıl sağlanacağını 
değerlendirmeleri için ülkelere yol gösterildi.  Türkiye'ye özel olarak ise, mobil 
İnternet kullanıcıların başı çektiği günümüzde, İnternet kullanıcı sayısının ciddi 
anlamda artarak,  yaklaşık 40 milyon aboneye nasıl ulaştığı tartışıldı.  20 kişiden 
oluşan Türkiye Grup Başkanlığının da kapsamlı ve sağlam büyüme stratejilerine 

https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/CWG+to+Develop+an+IANA+Stewardship+Transition+Proposal+on+Naming+Related+Functions
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability


odaklandığı düşünüldüğünde, bu özellikle dikkate değer bir sonuçtur ve dijital 
ekonomi, istihdam ve ticaretin desteklenmesinde önemli bir rol oynayabilir.    
 
Son olarak, Türkiye İnternet Haftası, İnternetin hükümetler, işletmeler, 
akademisyenler, özel kullanıcılar gibi çeşitli paydaş grupların bulunduğu çok 
paydaşlı model sayesinde olağanüstü düzeyde başarı kaydettiğini ve İnternetin 
gelecekte nasıl görüneceğinin belirlenmesinde başkalarının da katkıda 
bulunabileceğini bize hatırlattı.   Çünkü, İnternetin büyümeye devam etmesinin 
ve Türkiye ve dünya çapında kullanıcılar için somut, olumlu etkiler sağlamasının 
tek yolu, birlikte çalışmaktan geçiyor.   
 

 
2015 WSIS Proje Ödülleri Adaylığı 
 
İki ICANN projesi olan DNS Girişimcilik Merkezi ve Kamu Güvenliği 
Topluluğu için DNS Kötüye Kullanımının/Suiistimalinin Araştırılması, 2015 
WSIS Proje Ödüllerinin Çevrimiçi Oylama Aşaması için aday gösterildiğini 
bildirmekten mutluluk duyuyoruz.  
 
Aday gösterilen projeler hakkında bilgi için buraya bakınız. 
 

AVRUPA - 
IANA Bilgilendirme oturumları 
Ocak ayının sonunda, Frankfurt'ta düzenlenen Yönetimin devri CWG 
toplantısının ardından, Brüksel'de işletme dernekleri, Avrupa Birliği Amerikan 
Ticaret Odası (AmCham EU), Dijital Avrupa, CCIA ve AB Hükümetlerinin Daimi 
Temsilcileriyle bilgilendirme oturumları düzenledik. 
 
Aynı dönemde, devirde rol oynayan paydaşların katılımıyla, Brüksel'de bir yüz 
yüze atölye ve sivil toplum topluluğuna yönelik bir webinere ev sahipliği yaptık. 
 
Singapur'da gerçekleştirilen ICANN Toplantısından sonra, bir dizi tanıtım 
etkinliğiyle devam ettik. Bazıları, 12 Mart'ta Paris'te AFNIC ile 
gerçekleştirdiğimiz ortak oturum gibi, IANA fonksiyonlarının devri konusuna 
odaklanmış olsa da, örneğin, 24 Şubat'ta Dublin Uluslararası ve Avrupa İlişkileri 
Enstitüsünde Jean-Jacques Sahel'in yaptığı açılış konuşmasında (ICANN54'ü 
yerel topluluğa tanıtmak için ilk fırsat!) ve Uluslararası İletişim Enstitüsü Brüksel 
yıllık forumunda düzenlenen panelde olduğu gibi, genel İnternet Yönetişimi ve 
ICANN hususlarını da, ISOC ve Avrupa Komisyonu gibi kuruluşlarla birlikte ele 
aldık.  
 
Bükreş'te yerel topluluk ve Parlamento ile DNS üzerine düzenlenen toplantıdan, 
Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirilen gTLD görüşmelerine kadar, daha teknik 
veya ekonomik konuları kapsayan bir dizi etkinlikte de ortak organizatör ve 
konuşmacı olarak görev aldık.  
 
 
 
 



Güncellenmiş BCG Raporu Barselona'da sunuldu   
 
3 Mart'ta, ICANN ve Boston Danışma Grubu, hükümet, işletme ve İnternet 
Topluluğundan katılımcıların yer aldığı, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya 
Kongresinden hemen önce gerçekleşen Kahvaltı etkinliğinde, güncellenmiş 
“Hangi Tekerlekleri Yağlamalı? İnternet Ekonomisinde Sürtünmeyi 
Azaltmak" raporunu yayınladı . . 
 

 
 
Güncelleme, ICANN'in geçen yıl aracılık ettiği raporun hedeflerini, e-
sürtünmenin başlıca sebeplerine ve ülkelerin, benzer zorluklarla karşılaşmış 
fakat en önemli engelleri ele alarak, e-sürtünme merdivenini tırmanmayı 
başarmış olanlardan nasıl ders çıkardığına bakarak, daha ileriye taşıyor. BCG 
Raporu, bireyler, işletmeler ve ulusal ekonomiler için iyi olan, sürekli büyüyen, 
küresel olarak birlikte çalışabilir İnternetten en iyi şekilde faydalanmanın 
getireceği gelişim fırsatlarına dikkat çekmeye yardımcı oluyor. EMEA stratejimiz 
kapsamında, raporda dikkat çekilen konuları tartışmak üzere çeşitli paydaşlar 
arasında diyalog oluşturmak amacıyla, EMEA'nın ayrı ülkelerinde yuvarlak masa 
tartışmaları düzenlemek üzerinde çalışıyoruz. 
 
 
 
 
Sırbistan İnternet Alan Adı Günleri (DIDS) 
 

http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-183326%C2%A0.
https://www.icann.org/en/system/files/files/bcg-internet-economy-27jan14-en.pdf


  
‘İnternetin Ustaları’ panelinde, soldan sağa Martin Boyle, Jean-Jacques Sahel, 
Leonod Todrov 

 
Bu çeyrekte yer aldığımız en etkileyici etkinliklerden biri de Sırbistan Alan Adı 
Günleri (DIDS) oldu. İnternet Yönetişimine ve IANA Fonksiyonlarının devrine 
genel bir bakıştan, IDN'ler, yerel e-ticaret sektörünün büyümesi ve daha birçok 
konuya kadar çok çeşitli alanları kapsayan ve bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen 
DIDS, iki gün boyunca Sırbistan ccTLD tescil merkezi RNIDS tarafından 
düzenlendi. 
 
RNIDS katılım için 500'ü aşkın talep aldı, bu yüzden oda tamamen doluydu ve 
3000'i aşkın kişi ise canlı yayında bizi çevrim içi olarak izledi. 
 
Hem RNIDS'nin mükemmel organizasyonuna hem de bu bölgenin dinamizmine 
ve İnternet zevkine şahit olan izleyicilerin coşkusu açıkça görülebiliyordu. 
Haziran başında Sofya'da düzenlenecek olan Eurodig ve yeni ‘ICANN SEE’nin ilk 
büyük başlangıçlarından biri olan, İnternet Yönetişimi üzerine ilk Güney Doğu 
Avrupa [SEE] Yuvarlak Masasında, İnternet için bu cesaret verici tutkuya biraz 
daha şahit olacağız. Grup, 2014 yazında kuruldu ve SEE bölgesinin İnternet 
topluluğundan çeşitli oyuncuları bir araya getirerek, neredeyse her gün 
büyümeye devam ediyor.  
 
Aşağıda ICANN-SEE'nin en aktif üyelerinden ve RNDIS'nin başkanı olan Dusan 
Stojicevic'in yazdığı misafir blogunda, DIDS hakkında daha fazlasını 
okuyacaksınız.  
 
Jean-Jacque Sahel, VP Avrupa 
 
 
 

MİSAFİR BLOGU: 
 

SEE bölgesinden Olumlu Sonuçlar –  

Dušan Stojičević @DusanStojicevic. RNIDS - @rnids 

 

Mart ayının başı, SEE bölgesinde düzenlenen iki harika etkinlikle doluydu 

 

http://www.eurodig.org/eurodig-2015/


Belgrad, Sırbistan 

Sırbistan'da İnternet Alan Adları Günleri (DIDS 2015)  

10-11 Mart tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen etkinlik, 

ICANN tarafından desteklenmesinin yanında, EuroDIG için başlangıç 

etkinliğiydi.  

 

Belgrad'daki etkinlik başarılı mıydı?  

 

Yaklaşık 300 katılımcı mevcuttu, daha fazla sayıda da uzaktan katılımcı vardı; 

en iyisi kararı siz verin:  {ilk gün düzenlenen üç oturumdan videolar} 

http://www.livetv.rs/Video/12417/Prvi-blok-konferencije-DIDS-

2015.shtml 

http://www.livetv.rs/Video/12417/Drugi-blok-konferencije-DIDS-

2015.shtml 

http://www.livetv.rs/Video/12419/Treci-blok-konferencije-DIDS-

2015.shtml 

 

Bölgesel İnternet Forumu 

DIDS konferansı kapsamında 11 Mart'ta düzenlenen RIF, İnternet 

arenasındaki bölgesel faaliyetleri, IDN'leri ve Çok paydaşlı modelin bölgedeki 

İnternet kuruluşlarının yönetimine uygulanmasını ele alan üç yuvarlak masa 

oturumuyla, ses getiren bir başarıydı. Leonid Todorov, gündemdeki RIF gibi 

benzer konularla birlikte RIGF deneyimi hakkında konuşan özel bir misafirdi 

(http://rigf.ru/en/). Düzenlenen üç atölyeye yaklaşık 30 katılımcı eşil etti; SEE 

bölgesinden 7 ülke - Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, 

Bulgaristan Romanya, Sırbistan ve EuroDIG ve ICANN'in katılımı.  

 

IDN'ler üzerine tartışma, ilk günden itibaren en fazla ilgi çeken konuydu.  

Genel deneyim oldukça ilginçti; büyük sorunlar olmamakla birlikte, çoğunluk, 

bunun sıcak bir gündem maddesi olduğunu düşünüyor. Öyleyse, bu yuvarlak 

masanın gerçek sorusu şuydu: Neden? Sebep kültür veya başka bir şey mi? 

Çok paydaşlı süreç, temsil edilebilirliğe uygulamanın kullanışlılığı, 

sorumluluk ve çok paydaşlı modelin nasıl korunacağı hakkında sorularla, gün 

sonu için sıcak bir tartışma yarattı. 

 

Bükreş, Romanya 

13 Mart 2015'te, Alan adları ve İnternet üzerine Atölye düzenlendi. 

Gelecek ne görüyor? oldukça ilginçti. 

Düzenlenen iki oturumdan biri Yeni gTLD dünyasını, ikincisi ise MS 

Modelini konu alıyordu. İlk oturum, IDAN, başarılı işletme örnekleri gibi 

konuları kapsadı... İkinci ise öldürücüydü: Konu Romanya ccTLD tescil 

merkezindeki organizasyon modeline ve politikalara geldiğinde, Romanya 

http://www.icann.org/
http://www.eurodig.org/
http://www.livetv.rs/Video/12417/Prvi-blok-konferencije-DIDS-2015.shtml&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank
http://www.livetv.rs/Video/12417/Prvi-blok-konferencije-DIDS-2015.shtml&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank
http://www.livetv.rs/Video/12417/Drugi-blok-konferencije-DIDS-2015.shtml&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank
http://www.livetv.rs/Video/12417/Drugi-blok-konferencije-DIDS-2015.shtml&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank
http://www.livetv.rs/Video/12419/Treci-blok-konferencije-DIDS-2015.shtml&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank
http://www.livetv.rs/Video/12419/Treci-blok-konferencije-DIDS-2015.shtml&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank
http://rigf.ru/en/&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank


sorunları hakkında açık bir diyalog sergilendi. Sonunda, bir şeyler herkesin 

önünde ve açıkça konuşuluyor gibi hissettim. 

 

Bana göre, iyi tartışmalar ve dile getirilen birçok yurt içi sorunla, verimli bir 

etkinlikti. Oldukça somuttu ve bu etkinliğin gündemini burada bulabilirsiniz: 

http://www.apti.ro/workshop-nume-de-domenii-si-Internet 

Bükreş'te bulunmanın ve bu çok yararlı atölyede bir panel katılımcısı olmanın 

benim için bir zevk olduğunu belirtmek isterim. 

 
 
Uluslararası İletişim Verileri ve Adli Bilişim (ICDDF) 17-21 Mart 
İngiltere İç İşleri Bakanlığı, polisi, gizli servisi, IT ve ICT tedarikçilerinden 
yaklaşık 3000 katılımcının yer aldığı, her yıl Londra'da düzenlenen bir etkinlik 
olan Uluslararası İletişim Verileri ve Adli Bilişim (ICDDF) (16-20 Mart 2015) 
etkinliğine ICANN'den Dave Piscitello ve John Crain katıldı. Her ikisi de DNS 
suiistimalinin araştırılması üzerine dört günlük yeterlilik eğitimi programı verdi; 
Dave, DNS ve Tanımlayıcı Sistemlerin Güvenliği, Sürekliliği ve Esnekliği üzerine 
davetli olarak bir konuşma yaptı; John ve Dave, gelecekte katılım ve yeterlilik 
oluşturma için fırsatları tartışmak üzere, İngiltere bakanlık ve hizmetleriyle yan 
toplantılara katıldı.  
 “Çok canlı bir ekip. Bu insanlar, eğitim keyfini yaşadığım en minnettar öğrenciler 
arasındalar.” Dave Piscitello 
 
 
Uçan Hollandalı: ICANN CEO'sunun hayatında, farkındalık yaydığı bir 
Avrupa haftası: 13-17 Nisan 15  
Jean-Jacque Sahel, VP Avrupa  
 
Fadi, Roma'ya gitmek üzere, 13 Nisan akşamı LAX Hava Alanından ayrıldı. Dijital 
ilişkilerden sorumlu İtalyan Bakan Bay Giacomelli ile görüşmeye gitmeden önce, 
Wired ve diğer dergilerle röportaj yaptı. İtalyan Parlamentosunda İnternet 
Yönetişimi ve IANA yönetiminin devri üzerine düzenlenen özel etkinliği açtılar.  
 
Fadi, açılışın hemen ardından Paris'e gitti. Kısa bir uykunun ardından, güne güçlü 
bir kahve, daha fazla röportaj ve birkaç paydaş toplantısıyla başladı.  Sonrasında 
ise özellikle çok paydaşlı yönetişim modelini ve bu modeli İnternet dışında, 
uluslararası ilişkilerin diğer alanlarına uygulamanın ne kadar yararlı 
olabileceğini tartışmak üzere, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI) 
bir açılış konuşması yaptı.  
 
Ardından, her yıl Lahey'de yapılan Siber Uzay Küresel Konferansı için, 
Hollanda'ya giden son hızlı treni yakalamak üzere, hızla Paris Metrosuna gittik. 
Konferansın ilk panelinde, Fadi sahneyi, Vint Cerf, WWW Foundation'dan 
Nnenna Nwakanma, Hollanda Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile paylaştı. Çeşitli 
kıtalar, hükümetler, teknik topluluk, akademik çevre ve sivil toplumdan 1000'i 
aşkın kişi, İnternet Yönetişimi ve gelişimi de dahil olmak üzere, günün ‘siber’ 
sorunlarını tartıştı. Başka bir panel ve paydaşlarla yapılan yaklaşık bir düzine 
ikili toplantıdan sonra, Fadi için tekrar hava alanına dönme vakti gelmişti.  

http://www.apti.ro/workshop-nume-de-domenii-si-Internet&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank
https://www.ctg.com/europe/news-and-events/2014/international-communications-data-and-digital-forensics-(icddf)/


 
ICANN CEO'su için ‘ofiste normal bir hafta’ daha böyle geçti.    
 

 
ORTA DOĞU 
İki yıl sonra: Orta Doğu'da Alan Adı Sektörü 
https://www.icann.org/news/blog/two-years-later-the-domain-industry-in-the-
middle-east 
 
Duyurular:  

 
Soldan sağa- Baher Esmat, Giovanni Sepia, Fadi Chehade, Marc Van Wesemael, Pierre 
Dandjinou, Tarek Kamel 
 
ICANN, EURid ile Afrika ve Orta Doğu'da Alan Adları Sistemi (DNS) Sektöründe 
Yerel Uzmanlığı Geliştirmek üzere MOU imzaladı 
ICANN 52 Toplantısında MOU İmzalandı. Duyuru buradan okunabilir 
 
İkinci Orta Doğu DNS Forumu, 9-10 Mart, Amman, Ürdün –  

https://www.icann.org/news/blog/two-years-later-the-domain-industry-in-the-middle-east
https://www.icann.org/news/blog/two-years-later-the-domain-industry-in-the-middle-east
https://www.icann.org/resources/press-material/release-2015-02-10-en


 
İki günlük etkinlikte, yetersiz hizmet alan bölgelerdeki ccTLD'ler, yeni gTLD'ler, 
IDN'ler ve Alan Adı Sektörü konuları görüşüldü ve IANA Yönetiminin Devri 
konusunda bir brifing ve güncelleme verildi. Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı 
için: http://amman2015.mednsf.org/en/ 
 
 
Pakistan'da ICANN –  

  
 
Bu seneki tanıtım çabalarımız, APNIC ve ISOC'a katılarak, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Bakanlığının İnternet Yönetişimi ve paydaşların rolleri üzerine 
düzenlediği bir atölyede yer aldığımız, Pakistan, İslamabad'da başladı. Bu ilk 
yolculuğumuzdu ve hükümet yetkilileri, sektör liderleri, akademisyenler ve 
teknik topluluklarla bir dizi toplantı ve yuvarlak masa görüşmesinin ilkini 
başarıyla gerçekleştirdik. Baher Esmat, VP Orta Doğu 
 
 

http://amman2015.mednsf.org/en/


DNS Girişimcilik Merkezi Atölyeleri Başlangıcı   
 

 

 
 
 
DNS Girişimcilik Merkezi, faaliyetlerine, 29 Mart'ta DNS İş Geliştirme ve En İyi 
Tescil Merkezi Uygulamaları üzerine iki başarılı atölyeyle başladı. İki atölye, 
Ulusal Telekomünikasyon Düzenleyici Kuruluşu, Bilgi Teknolojileri Enstitüsü, 
EnCirca ve EURid ile işbirliği içinde, Kahire, Mısır'da düzenlendi. Bu atölyeler, 
katılımcıların, tescil merkezleri ve yazmanların nasıl çalıştığı hakkında temel 
bilgileri ve sektördeki potansiyel iş fırsatlarını daha iyi anlamasına yardımcı 
olmak amacıyla hazırlandı.  
 
 

AFRİKA: 
 
Başarılı Afrika Oturumları #ICANN 52 

 
Her şeyden önce, çalışma arkadaşlarımız ve topluluk olarak hepinizi, Singapur'da 
gerçekleştirilen başarılı toplantı için kutlamak istiyoruz. Sizin desteğiniz ve 
esnekliğiniz sayesinde, 300'ün üzerinde planlanmış toplantı içeren ICANN 52 



sırasında, iki başarılı oturum sunduk! Tanık olduğumuz katılım ve katkı düzeyi 
çok etkileyiciydi. Gerçekten de, birinci gün kapasitemiz tamamen doluydu 
(Resim 1) ve ikinci gün, “Marakeş'e Giden Yol” Oturumu sırasında, 35'in üzerinde 
katılımcıyı çekmeyi başardık. Bize ister orada bulunarak, ister uzaktan katılmış 
olun, lütfen içten teşekkürlerimizi kabul edin. 
 
Fas, Rabat'ta Katılım Misyonu  

 
 
Gelecek yıl Marakeş'te yapılacak olan ICANN 55 için hazırlıklarda Afrika'nın 
katılımını güçlendirmek amacıyla, Afrika'da devam eden katılım iyileştirme 
çalışmaları kapsamında, Fadi Chehade ve Pierre Dandjanou Mart başında Rabat'ı 
ziyaret etti. Fadi, Fas Diplomatik Çalışmalar Akademisi öğrencilerine "dünyadan 
İnternet yönetişiminin geleceği" hakkında ve Ulusal Posta ve Telekomünikasyon 
Kurumuna "ICANN ve İnternet Yönetişimi" hakkında konuşma yapmak üzere 
davet edildi.  
 
 
Senegal, Dakar'da Tanıtım 

 
 
Afrika Başkan Yardımcısı Pierre Dandjinou, 5 Mart'ta, Senegal, Dakar'da, IANA 
fonksiyonlarının devri hakkında, 50'nin üzerinde katılımcının bulunduğu açık bir 
konferans verdi. Eski bir ICANN Kurulu üyesi olan Mouhamet Diop ve 
AFRALO'nun eski başkanı ve şu anda NomCom üyesi olan Fatimata Sylla Seye, 
konferansa başkanlık etti. Senegalli ICANN dostlarımızdan biri olan Mamadou 
Lo, iletişim ve tüm organizasyonu üstlendi. Başarılı geçen konferansta iki temel 
sonuç alındı; IANA fonksiyonlarının devri ve ICANN sorumluluğu üzerine ulusal 

http://singapore52.icann.org/en/schedule/wed-africa-engagement


bir forum düzenlemek üzere bir yürütme kurulunun oluşturulması ve Senegal'in 
yerel paydaşlar arasında konu hakkında tanıtımı artırma ve umuyoruz ki, 
Haziran 2015'ten önce devir hakkında ICG Teklifine katkıda bulunma sözü. 
 
Fildişi Sahili ve Kongo'da DNSSEC Tanıtım turu etkinlikleri 
 
Abidjan (24-26 Şubat 2015 arasında Fildişi Sahili) ve Brazzaville'de (11-13 Mart 
2015 arasında Kongo) üç günlük atölyeler düzenlendi. Baş danışmanımız Alain 
Aina, atölyeleri aşağıdaki formatta yürüttü: 

- 1. Gün:  DNSSEC hakkında genel farkındalık 

- 2. Gün:  Uygulamalı oturumlar içeren teknik atölye 

- 3. Gün:  ccTLD ile çalışma oturumu ve değerlendirme 

Pierre, IANA Yönetiminin devri ve ICANN Sorumluluk süreci üzerine uzaktan bir 
güncelleme verdi.  Tanıtım turu etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için 

www.dnssec-africa.org 

  

 
NİSAN: IANA Yönetiminin Devri ve ICANN Sorumluluğunun Artırılması 
üzerine AFRİKA Ayı  
Pierre Dandjinou, VP Afrika 
 

Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresinin (NTIA), IANA fonksiyonlarının 
yönetimini küresel paydaş topluluğa devretme sürecini belirlemek üzere, 
ICANN'e kapsamlı ve küresel bir görüşme yapma görevini verdiğini 
duyurmasının üzerinden bir yıl geçti. O günden bu yana, küresel topluluk, 
başarılı ve sürdürülebilir bir devir sağlamak için, yorulmadan ve büyük bir 
esneklik ve kararlılıkla çalıştı. Diyaloğun tarafsız organizatörü olarak ICANN'in, 
süreçler geliştikçe farkındalık yaratmak, topluluğun katılımını desteklemek ve 
yeni denetim yapısının şekillendirilmesinde İnternetin çeşitli paydaşlarının söz 
hakkı olmasını sağlamak için çok çalışmak gibi önemli sorumlulukları bulunuyor. 
 
Bununla birlikte, şimdiye kadar Afrika'dan verdiği anlamlı katkının düşük 
olduğuna dair endişeler mevcut. 2014 yılında, ICANN, konu hakkında farkındalık 
yaratmak üzere, Afrika'da 11 etkinlik ve beş webinere/telekonferansa katıldı.  
Şimdiye kadar aldığımız karşılığa baktığımızda, Afrika topluluğunu, sürece daha 
verimli bir şekilde katkıda bulunmaya teşvik etmek için, daha yapılacak çok fazla 
ön hazırlık olduğunu görüyoruz. 
 
ICANN Afrika ekibinin, Nisan 2015'te IANA Yönetiminin Devri ve ICANN 
Sorumluluğunun Artırılması uyanış ayını başlatma kararı alması da bu bilgiler ve 
analize dayanıyor.  Bunu başarmak üzere, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde ve yerel 
topluluk liderleri ve Ulusal Düzeyde İnternet ekosistemi içinde yer alan 
paydaşların belirleyeceği farklı zamanlar ve tarihlerde, 1-2 saatlik webinerler ve 
telekonferanslar veya yüz yüze toplantılar düzenlemeyi amaçlıyoruz. ICANN 
çalışanları, sunumlara ve uygun olduğun şekilde, çevrim içi toplantı kaynaklarına 
katkıda bulunarak, toplantıyı desteklemek ve güçlendirmek üzere hazır 
bulunacaklar.  Bu çok önemli buluşma noktasında, bize katkıda bulunmanızı ve 
birlikte çalışmayı umuyoruz.  

http://www.dnssec-africa.org/
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions


 
IANA Yönetiminin Devriyle mi ilgileniyorsunuz?  
DAHA FAZLASINI ÖĞRENİN. GÜNCEL KALIN. TAKİP EDİN. KATILIN.  
 
 
 

Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asya  
Güncelleyen Michael Yakushev, VP  
 
ICANN ve uzmanlarının katılımı ve desteğiyle, bu yılın başında, Doğu 
Avrupa/Orta Asya bölgesinde, İnternet Yönetişimi üzerine iki büyük etkinlik 
düzenlendi. 
  
Kiev, Ukrayna - ‘ICANN reformu ve İnternet Yönetişimi ekosisteminin 
değiştirilmesi: Ukrayna için anlamı’ üzerine bir Yuvarlak Masa görüşmesi - 28 
Ocak. 
 
 

  

  
 
Etkinlik, yerel TLD topluluğu ve Yenilik ve E-Devletten sorumlu devlet kurumu 
tarafından düzenlendi. Katılan 60'ı aşkın ziyaretçi arasında, E-Devlet, Özel 
İletişim ve Bilgiden ve Fikri Mülkiyetten sorumlu devlet kurumlarının 
yöneticileri bulunuyordu. Yuvarlak Masa toplantısına Ukrayna GAC üyesi 
Alexander Tsaruk moderatörlük etti. Katılımcılar, IANA yönetiminin devri, 
NETmundial Girişimi, WSIS süreci, küresel IGF'ler ve ICANN'in ve yerel 
paydaşların, tüm geliştirme süreçlerindeki rolü dahil olmak üzere, küresel 
İnternet Yönetişimi hakkında en sıcak gündem konularını görüştü. ICANN'in BM 
kuruluşları, ITU ve WIPO ile etkileşimi ve Ukrayna alan adları için 
kullanılabilecek UDRP deneyimine ilgi büyüktü. Genel olarak, Yuvarlak Masa 
toplantıları, tüm Ukrayna paydaşlarının çok paydaşlı modele olan bağlılığını ve 
AB/CoE'nin İnternet Yönetişimindeki pozisyonuna olan ilgisini doğruladı. 
  
  
Moskova, Rusya -‘2015'te İnternet Yönetişimi’ Atölyesi - 18 Mart. 

https://www.icann.org/stewardship-accountability
https://www.icann.org/stewardship-accountability#status
https://twitter.com/icann
https://www.icann.org/stewardship-accountability#involved


  
  
 
Atölyenin organizatörleri (Dış İşleri Bakanlığının Diplomatik Akademisi ve 
Rusya'da bulunan Siyasi Çalışmalar Merkezi), farklı federal kuruluşlar, beyin 
takımları, İnternet işletme topluluğu, akademik çevre ve kitlesel medyadan 40'ı 
aşkın uzmanı davet etti. Görüşme oldukça açık ve samimiydi ve paydaşların, 
İnternet yönetişimi hakkındaki güncel konularda, kendi pozisyonlarını 
sunmasını sağladı. Devlet kurumları (Dış İşleri Bakanlığı ve Bilişim ve İletişim 
Teknolojileri Bakanlığı), BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütünün ve WSIS sürecinin, 
İnternet Yönetişimi konularının görüşülmesindeki önemine dikkat çekti. IANA 
Yönetiminin devrinden, bu yılın sonuna kadar başarıyla uygulanması gereken en 
önemli projelerden biri olarak söz edildi. ICANN sorumluluğu ve şeffaflığının, 
Devir sürecinin başarısı için çok önemli olduğu, tüm katılımcılar tarafından 
tasdik edildi. Ayrıca, bazı uzmanlar, ICANN'in siyasi değil teknik bir örgüt 
olmasına rağmen, İnternet Yönetişiminin gündeminde bulunan birçok konuda 
gerçek bir fikir lideri haline geldiği gerçeğinin anlaşıldığını ve onaylandığını 
doğruladı. 
  
 
Moskova, Rusya -Rusya İnternet Yönetişimi Forumu – 7 Nisan 



  
Toplantının açılış konuşmacısı Michael Yakushev 
 
6. Rus IGF'si, .RU Koordinasyon Merkezi tarafından Moskova'da düzenlendi 
(ICANN, bu etkinliği Gümüş Ortak olarak destekledi). Foruma Rusya ve eski 
Sovyet devletlerinden ve .VN, .CN, .RS, BRICS ülkesi gTLD'lerinden 300'ü aşkın 
tescilli katılımcı konuk oldu. Ayrıca, Raul Echeberria ve Jari Arkko'nun (IETF) 
başkanlığını yaptığı ISOC'tan da gözle görülür bir katılım mevcuttu.  
  
Bu yılki RGIF, ana tartışma konularını Nesnelerin İnterneti, Siber güvenlik ve 
Kiril IDN'lerinin oluşturduğu, uygun bir buluşma noktasıydı (gündem için 
http://rigf.ru/en/prog/?p=prog). Konu hakkında derin endişelerini ifade eden 
uzmanlarla birlikte verilerin yerelleştirilmesi üzerine son Rusya girişimlerini 
konu alan ve ISOC'un düzenlediği bazı yan oturumlar ve Moskova'da bulunan 
telekom uzmanlarının katıldığı, Net Tarafsızlığı hakkında bir takip çalışması 
toplantısı da gerçekleştirildi. Michael Yakushev, Açılış Toplantısında İnternet 
Yönetişiminin güncel sorunları hakkında kısa bir sunum yaptı ve devlet ve 
işletme paydaşları arasındaki etkileşimi konu alan bir panele katıldı.  
  
  
  

ICANN'in yer aldığı diğer etkinlikler: 
 

Tarihler Etkinlikler Yer 
13 Mart Romanya Parlamentosu ve yerel 

topluluğun katkılarıyla Alan Adı 

Sistemi Atölyesi 

Romanya 

19 Mart Alan Adı Sistemi atölyesi Portekiz 

17-19 Mart ArabNet 2015 Beyrut, Lübnan 

http://rigf.ru/en/prog/?p=prog


24-25 Mart Uluslar Topluluğu E-Yönetişim 
Forumu 2015 

Kigali Ruanda 

30 Mart – 2 Nisan Bağlantılı Doğu Afrika konferansı Mombasa Kenya 
14 Nisan IANA ve Sorumluluk Etkinliği  İtalyan Parlamentosu, Roma, 

İtalya 

14-16 Nisan '"WSIS+10 ve Ötesi: Afrika için 

Sonuçlar ve Bakış Açıları" konulu 

Bölgesel Danışma Toplantısı 

Addis Ababa, Etiyopya 

15 Nisan Institute Francais des Relations 

Internationales – Tartışma “İnternet: 

Hareket Halinde Yönetim”  

Paris, Fransa 

17 Nisan Küresel İnternet Platformu - Siber 

Uzay Küresel Konferansı.  

Hague, Hollanda 

18-22 Nisan Bilgi Güvenliği üzerine Moskova 

Devlet Üniversitesi Konferansı 

Garmisch Partenkirchen, 

Almanya 

22-24 Nisan Rusya İnternet Forumu Moskova, Rosya 

23-25 Nisan Avrupa Etki Alanında -  Valensiya, İspanya 

25-26 Nisan Lennart Meri Konferansı Talliin Estonya 
20-30 Nisan Moldova ICT Zirvesi Kishinev, Moldova 

 
 
 

Küresel Haberler 
 

IANA YÖNETİMİNİN DEVRİ ÜZRİNE TARTIŞMALAR: 
Bölüm 3: IANA Yönetiminin Devri Üzerine Tartışmalar: 

- Blog: https://www.icann.org/news/blog/vol-3-update-on-iana-
stewardship-discussions 

- Canlı sayfa: https://www.icann.org/resources/pages/iana-stewardship-
discussion-2015-03-31-en 

 
IANA Yönetiminin Devriyle mi ilgileniyorsunuz?  
DAHA FAZLASINI ÖĞRENİN. GÜNCEL KALIN. TAKİP EDİN. KATILIN.  
 

ICANN KÜRESELLEŞMESİ - ICANN OPERASYONLARINA GÜVEN 
İNŞA ETMEK 
  
Küresel, çeşitli ve sürekli gelişen bir topluluk taahhüdümüzü tekrar ettiğimizi 
gördünüz. Başkanımız ve CEO'muz CEO Fadi Chehadé, küreselleşme planlarımızı, 
geçen yıl Haziran ayında gerçekleştirilen ICANN 50 Londra toplantısında 
önceden göstermişti. 
  
ICANN'i küreselleştirmenin amacı, topluluğumuzun daha geniş ve kapsamlı 
katılımını sağlamaktır. Geçen ay, çeşitli operasyonel gelişmelerle, ek küresel 
hizmetler sağlama yolunda bir adım daha ileri gittik. Bu gelişmeler şunları 
içeriyor: (1) ek küresel müşteri hizmetleri kapasitesi, (2) L-Kök Barındırma 
Anlaşmalarında tahkim için yeni yerler ve (3) ek para birimlerinde ödeme 
seçenekleri. 
  

http://www.cto.int/events/upcoming-events/commonwealth-e-governance-forum-2015/
http://www.cto.int/events/upcoming-events/commonwealth-e-governance-forum-2015/
http://www.connected.go.ke/
https://www.icann.org/news/blog/vol-3-update-on-iana-stewardship-discussions
https://www.icann.org/news/blog/vol-3-update-on-iana-stewardship-discussions
https://www.icann.org/resources/pages/iana-stewardship-discussion-2015-03-31-en
https://www.icann.org/resources/pages/iana-stewardship-discussion-2015-03-31-en
https://www.icann.org/stewardship-accountability
https://www.icann.org/stewardship-accountability#status
https://twitter.com/icann
https://www.icann.org/stewardship-accountability#involved


Bu gelişmeler hakkında daha fazla ayrıntı için Susanna'nın blogunu okuyun 
(https://www.icann.org/news/blog/building-confidence-in-icann-s-operations) 
ve konu hakkında gelecek haberleri takip edin.   

ICANN, IANA FONKSİYONLARININ İDARESİNDE YÜKSEK 
STANDARTLAR SERGİLİYOR 
 

 
 
ICANN, 2014'te IANA fonksiyonlarını yönetmek için kullandığı sistemler ve 
işlemler üzerine iki bağımsız Hizmet Organizasyonu Kontrolü (SOC) denetimini 
başarıyla tamamladı. Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü ve Kanada 
Yetkili Muhasebeciler Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirilen bir yöntemin 
kullanıldığı SOC denetimleri, ICANN'in, IANA fonksiyonları için kullanılabilirliği, 
işlem bütünlüğünü ve güvenlik hizmeti seviyelerini karşılamak üzere uygun 
dahili kontrollerinin yürürlükte olduğunun garanti altına alınmasına yardımcı 
oluyor. 2014 yılı, ICANN'in DNSSEC Kök Anahtar İmzalama Anahtarı sistemleri 
için SOC 3 onayını art arda aldığı 5. yıl oldu. Ayrıca, IANA devir işlemleri 
fonksiyonlarını desteklemek için kullanılan başlıca sistemleri değerlendiren SOC 
2 raporunu da başarıyla tamamladı. SOC denetimlerini uluslararası 
muhasebecilik şirketi PricewaterhouseCoopers gerçekleştirdi. 
 
ICANN'in operasyonel mükemmelliği ve denetimleri geliştirmeye olan bağlılığı, 
yüksek standartları sağlama taahhüdünü sergilediği sadece bir yolu teşkil ediyor. 
ICANN'in IANA fonksiyonlarını idaresiyle ilişkili başarıları hakkında daha 
fazlasını okuyun: http://goo.gl/JEftIK 
 

 
ÜYE OLUN: 

 

https://www.icann.org/news/blog/building-confidence-in-icann-s-operations
http://goo.gl/JEftIK


ICANN 54 Burs Başvurusu dönemi açıldı ve 15 Mayıs'ta sona 
eriyor.  İlgileniyorsanız, şimdi kaydolun! 
 
Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. 
 
 
 

Size İhtiyacımız Var  
ICANN Topluluğu Evrensel Kabul Girişimini Yönetecek 
Her gün kullandığımız bazı uygulamalar ve hizmetler, Çince, Korece veya Neo-

Brahmi gibi ASCII dışı yazılarda ya da .taobao, .世界 ya da संगठन gibi yeni üst 

düzey alanlarında, alan adlarını tamamen anlayamayabilir. Bu bir sorundur, 
çünkü İnternet küresel bir kaynak olmakla birlikte kültürel ve ekonomik bir 
etmendir. 
  
Küresel Kabul, geleceğin İnternetinin nasıl işlev görmesi gerektiğine dair 
vizyondur. Üst düzey alanların, uluslararasılaştırılmış alan adlarının ve 
uluslararasılaştırılmış epostaların, tüm uygulama ve hizmetlerde kusursuz 
çalışması anlamına gelir. 
  
Singapur'da düzenlenen ICANN 52Ede, çeşitli yapıları temsil eden topluluk 
üyeleri, Küresel Kabul Girişimini destekledi ve en önemli sorunların belirlenmesi 
ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesini yönlendirmek ve durumu geliştirmek 
için çözümler önermek üzere, bir Küresel Kabul Yürütme Kurulu oluşturdu. 
Katkıda bulunmak için daha fazlasını okuyun. 
  
ICANN53'te NextGen@ICANN  
Yeni jenerasyondansanız ve şu anda Latin Amerika/Karayipler bölgesinde 
yaşıyor veya okuyorsanız, okumaya devam edin. Buenos Aires ICANN 53 
toplantısı için NextGen@ICANN başvuruları açıldı. Nasıl başvurulacağını 
öğrenmek için, burayı okuyun. 
  
Kamu Görüşü Fırsatları 
Kamu Görüşü, tüm paydaşların, ICANN'in çalışmalarının tüm yönleri hakkında 
girdi ve geribildirim sağlaması için bir fırsattır. Açık kamu tartışmaları bulun ve 
katılın, geçmiş çalışmaları inceleyin ve gelecek konulara göz atın.  
 
Katılım için, lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.icann.org/public-
comments 
 
 
 

Başlıca Gelecek Etkinlikler - Mayıs-Haziran  
 
 

Tarihler Etkinlikler Yer 
6-8 Mayıs DNSSEC Tanıtım Turu Antananarivo, Madagaskar 
12-13 Mayıs Orta Doğu e-Ticaret Şovu Dubai, BAE 

https://www.icann.org/news/announcement-2015-04-03-en
http://icann.us3.list-manage.com/track/click?u=818d573897ed5ea25ee71ebc1&id=fec1f860e5&e=cf857daea3
http://icann.us3.list-manage.com/track/click?u=818d573897ed5ea25ee71ebc1&id=2c4b6ea542&e=cf857daea3
https://www.icann.org/public-comments
https://www.icann.org/public-comments


24 Mayıs – 5 

Haziran 
2015 Afrika İnternet Zirvesi  Tunis Tunus 

4-5 Haziran EuroDig 2015 Sofya, Bulgaristan 

16 Haziran Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve 

yaratıcı yenilik üzerine IBEI Yaz 

Okulunda Ders: “İnternet 

Yönetişimi ve bölgesel boyutu” 

Barselona, İspanya 

3 Temmuz Cyber 2015, Chatham House Londra, İngiltere 

6-8 Temmuz 2015 Afrika DNS Forumu Nairobi, Kenya 

 
Yakınınızda gerçekleşecek olan tüm EMEA etkinliklerini burada bulabilirsiniz 
 
 

Geribildirim: 
 
Geribildirimlerinizi, sorularınızı, düşüncelerinizi ve fikirlerini duymaktan mutluluk 
duyacağız. 
  
emea.newsletter@icann.org 
 
 Tek Dünya. Tek İnternet 
 
 
Bizi ve ekiplerimizi takip edin: 
@icann @icann_ar @pdandjinou @pointjjs @baheresmat @l_madi  
 

https://features.icann.org/events-near-you
mailto:emea.newsletter@icann.org

