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�Governance nedir?

�Internet governance nedir?

�Kavramın geli şimi

�Internet Governance Forums(IGF)

�Ulusal Etkinlikler

�Değerlendirme

Akış INTERNET 
GOVERNANCE
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GOVERNANCE



ECE 581 4

�OECD yönetişimi bir ülkenin ekonomik ve sosyal 

kaynaklarının kullanımında sahip olunan güç ve 

yetkilerin kullanımı olarak tanımlar.

�BM ise bir ülkenin her düzeydeki işlerinin yönetiminde 

iktisadi, siyasi ve idari otarite kullanımı şeklinde 

tanımlamaktadır.

Yöneti şim nedir?

OECD:Ekonomik işbirliği ve Kalkınma örgütü

INTERNET     
GOVERNANCE
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Internet Governance nedir? INTERNET 
GOVERNANCE
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Internet Governance

WGIG internet yönetişimini; devletler,özel sektör ve

sivil toplum tarafından, ilgili roller doğrultusunda, internetin

kullanımını ve evrimini şekillendiren paylaşılmış ilkelerin,

normların, kuralların, karar verme süreçlerinin ve programların

geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlamıştır.

Internet Governance nedir? INTERNET 
GOVERNANCE

WGIG: Working Group on Internet Governance
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� 1993 yılından itibaren Alan Adı Sisteminde (DNS) faliyet
gösteren Birleşmiş Ağ Çözümleri (NSI)

� 1996 yılında Uluslararası Telekominikasyon Birliği (ITU), 
İnternet Tahsisli Sayılar Otaritesi (IANA)  gibi hükümetler 
arası örgütlerin katılımıyla Uluslararası Amaca Özel 
Komite(IAHC)  kurulmuştur.

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

NSI: Network Solutions İncorporated
ITU: İnternational Telecommunations Unions
IANA: İnternet Assigned Numbers Authority
IAHC: İnternational Ad Hoc Committe
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Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

� 1997 yılında IAHC internet hakkında önemli bir rapor 
yayınlamıştır.

� 1998 yılının başında ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal 
Telekominikasyon ve Bilişim İdaresi (NTIA)  “ Green Paper” 
olarak bilinen bir öneri paketi hazırlamıştır.

NTIA: National Telecommunations & İnformations Administration
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� 1998 yılının haziranında NTIA “White Paper” öneri 
paketini hazırlamıştır.

� 1998 yılının ekiminde “White Paper” cerçevesinde
İnternet Tahsisli sayılar ve isinmler kurumu (ICANN) 
kurulmuştur.

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE
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Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

Birle şmi Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirveleri 
(WSIS)

� 2003 Cenevre Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

� 2005 Tunus Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

WSIS: World Summit on the İnformation Society
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� Zirve sonunda bir eylem planı oluşturulmuştur

� Gerek gelişmiş ülkeler gerek gelişmekte olan ülkelerden 
hükümetlerin, özel sektör ve sivil toplumun katılımıyla 
İnternet Yönetişimi Çalışma Grubu oluşturmaya çalışılmıştır.

� Zirve’nin sonunda yayınlanan İlkeler Bildirimi’nde İnternetin 
idaresinin hükümetlerin, özel sektörün, sivil toplumun ve 
uluslararası örgütlerin katılımıyla çok taraflı, şeffaf ve 
demokratik bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği üzerinde 
durulmuşdur.(1)

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

(1): “Geneva Declaration of Principles,” First Phase of the WSIS
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Birle şmiş Milletler İnternet Yöneti şim Çalı şma 
Grubu (WGIG) Görevleri:

� İnternet yönetişiminin tanımını yapmak.

� Hükümetlerin, var olan uluslararası ve hükümetler arası 
örgütlerin ve diğer forumlarla birlikte gerek gelişmiş gerekse 
gelişmekte olan ülkelerden özel sektör ve sivil toplumun 
rolleri ve sorumlulukları konusunda ortak bir anlayış 
geliştirmek.

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE
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Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

Birle şmiş Milletler İnternet Yöneti şim Çalı şma 
Grubu (WGIG) Görevleri:

� İnternet yönetişimine ilşkin kamu politikaları belirlemek.

� Eylemlerinin sonuçları üzerine, WSIS’in 2005’te Tunus’ta 
gerçekleşecek ikinci aşamasında göz önünde 
bulundurulması ve gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi 
amacıyla sunulacak bir rapor hazırlamak.
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Temmuz 2005 de yayınlanan WGIG raporuna göre:

İnternet Yönetişimi, İnternetin evrimini ve kullanımını 
şekillendiren ortak ilkelerin, normların, kuralların, karar-alma 
prosedürlerinin ve programların; hükümetler, özel sektör ve 
sivil toplum tarafından geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.(2)

Kavramın geli şimi

(2):  “Report of the Working Group on Internet Governance,” June 2005

INTERNET 
GOVERNANCE
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Temmuz 2005 de yayınlanan WGIG raporunda  
İnternet Yöneti şimi ile ilgili dört adet kamu 

politikası belirlenmi ştir.(3)

�Alan Adı Sistemi, IP adresleri, kök sunucular, teknik 
standartlar gibi önemli İnternet kaynaklarının 
yönetimine ilişkin konular.

� İstenmeyen e-posta (spam), ağ güvenliği ve siber 
suçlar gibi İnternet kullanımına ilişkin konular.

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

(3): Ibid., s. 5
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Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

Temmuz 2005 de yayınlanan WGIG raporunda  
İnternet Yöneti şimi ile ilgili dört adet kamu 

politikası belirlenmi ştir.(3)

�Fikrî mülkiyet hakları ve uluslararası ticaret gibi 
İnternetle doğrudan ilgisi olmayan; ancak İnternetten 
daha büyük bir etkiye sahip olan konular.

�Gelişmekte olan ülkelerde kapasite artırımı gibi 
kalkınmaya ilişkin konular.

(3): Ibid., s. 5
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Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

WGIG raporu  İnternet Yöneti şimi ile ilgili dört 
adet model belirlenmi ştir.(4)

1.Model:

ICANN’in üzerindeki ABD gözetiminin yerini alacak 
Küresel İnternet Konseyi adında hükümetlerin başrolü 
oynadığı, özel sektör ile sivil toplumun ise sadece tavsiye 
verici konumda bulunduğu bir BM kuruluşunun 
oluşturulmasıdır.

(4): Ibid., s. 13-16
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2.Model:

ICANN’de mevcut bulunan Hükümet Tavsiye 
Komitesinin İnternet yönetişimi meselelerinin resmî bir 
şekilde tartışıldığı bir forum olarak güçlendirilmesiydi.

3.Model:

ICANN’in rolünün daha dar bir teknik düzeye indirilmesi 
ve bir Uluslararası İnternet Konseyinin kurularak bunun 
İnternet yönetişiminin kamu politikalarına ilişkin rollerinin 
çoğunu devralmasıydı.

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE
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4.Model:

Üç adet yeni örgütün kurulmasını önermekteydi. Bunlar 
sırasıyla, İnternet’e ilişkin kamu politikalarının tartışılacağı 
Küresel İnternet Kamu Konseyi, ICANN’in yerini alacak olan 
Dünya İnternet Tanımlanmış Adlar ve Sayılar Kuruluşu ve 
hükümetlerin, özel sektörün ve sivil toplumun tartışma 
platformu olarak kurulacak olan Küresel İnternet Yönetişimi 
Forumu

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE
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Bu zirve sonucunda(5):

� İnternet’in ICANN ve ABD hükümeti tarafından 
gerçekleştirilen günlük idaresinin olduğu gibi devam 
etmesi kararlaştırılmıştır.

� İnternet yönetişimine ilişkin bir çok konunun kapsamlı 
bir şekilde tartışılacağı çok taraflı, çok çıkar sahipli 
demokratik ve şeffaf bir uluslararası forumun 
oluşturulmasına karar verilmiştir.(IGF)

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE

(5): “Tunis Agenda for the Information Society,” madde
IGF: Internet Governance Form 



ECE 581 21

Zirve kararları, bunlara ek olarak:
Siber güvenlik kültürü, istenmeyen e-postalar 

(spam), gizlilik, ifade hürriyeti, İnternetin kötüye 
kullanımının önlenmesi, terörizmin önlenmesi, elektronik 
ticaretin teşvik edilmesi, tüketici haklarının korunması, 
uluslararası bağlantı ücretlerinin düşürülmesi, erişimin 
önündeki engellerin kaldırılması, İnternet üzerinden 
eğitimin desteklenmesi, çok dilliliğin teşvik edilmesi gibi 
bir çok konuda hükümetleri harekete geçmeye 
çağırmıştır.

Kavramın geli şimi INTERNET 
GOVERNANCE
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE
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� Açıklık: İfade özgürlüğü, bilgi ve düşüncenin serbest dolaşımı konuları 
� Güvenlik: Güven için işbirliği sağlanması,spam, virüs ve oltacılıktan 

korunma yolları

Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

“Kalkınma için İnternet Yöneti şimi”
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� Çeşitlilik: Çok dillilik ve yerel içerik konuları

� Erişim: Uyumlu çalışabilirlik, altyapıya erişebilirlik, sayısal 
uçurum, maliyetler ve açık standartlar

Internet Governance Forums
Yunanistan 2006

INTERNET 
GOVERNANCE
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

• Kritik internet 
kaynakları :Bu   yeni bir oturum. Bu 
politikaların şekillenmesinde 
ICANN ve hükümetlerin rolleri de 
dahil olmak üzere internet 
altyapısı ile ilgili konuları

� Erişim: Gelecek yıllardaki kullanıcılar için erişim sorunları

“Kalkınma için İnternet 
Yöneti şimi”
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Internet Governance
Forums Brezilya 2007

INTERNET 
GOVERNANCE

� Açıklık: Açık 
standartlar, açık 
mimari ve açık 
kaynak kodlar

� Güvenlik: Siber suçlar ,siber 
terörizmden korunma, insan 
ticaretine ve cinsel sömürüye 
karşı çocukların korunması ve 
internetin güvenliği

� Çeşitlilik : Çok 
dilli  ği arttırmak 
ve uluslar arası 
alan adları 
(IDNs)
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

� Milyarlardan 
sonrasını 
gerçekle ştirmek:    Çok 
dilliliği gerçekleştirmek 
ve internetle milyarlara 
erişimi konuları

“Herkes için İnternet”

� Siber güvenlik ve güven 
teşviki: Siber güvenlik, 
siber suçlar konularını ve 
bakıcı güvenlik,gizlilik ve 
açıklık üzerine  konuları 
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Internet Governance
Forums Hindistan 
2008

INTERNET 
GOVERNANCE

� Kritik internet kaynaklarını yönetmek:    IPv4 ve IPv6’ ya 
geçiş ve küresel,bölgesel ve ulusal  düzenlemeler konuları
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Internet Governance
Forums Hindistan 2008

INTERNET 
GOVERNANCE

� Ortaya çıkan sorunlar ve yarının interneti: sosyal ağların artan popülaritesi ve 
kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, yaratıcılık ve inovasyonda politika çevrelerinin 
etkisi, yargı ve mevzuat konusunda internetin küresel doğası, sürdürülebilir 
internetteki zorluklar, internetin sürekli işleyişini sağlayabilmek için çok taraflı yeni 
antlaşma konuları
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

� Kritik internet kaynaklarını yönetmek:    IPv4 ve IPv6’ ya geçiş,gelişim 
için TLDs ve IDNs önemi ve ICANN ve Amerikan hükümeti İlişkilerindeki 
gelişmeler

“ İnternet Yöneti şimi- Herkes için Fırsatlar Yaratmak”
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Internet Governance
Forums
Mısır 2009

INTERNET 
GOVERNANCE

� Güvenlik, açıklıkve gizlilik: İfade ve gizlilik özgürlüğü 
hakları, güvelik kültürü kurulmasındaki sorunlar,veri toplama 
ve kullanımında kurumsal ve ulusal varlıkların rolü gibi 
konular
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INTERNET 
GOVERNANCE

� Erişim ve çe şitlilik:

Çok Dillilik Finansal Erişim          Engelli Erişimi
� denizin altından fiber kablo sistemleri,artan bant genişliği

• WSIS(Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) ilkeleri 

ışığında internet yönetişimi

Internet Governance Forums
Mısır 2009
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

“Geleceği birlikte geliştirmek ”
� Kritik internet kaynaklarını yönetmek:    Dünyada IPv6 

kullanımı,TLDs (Üst seviye alan adı) ve IDNs(Internationalized 
Domain Names (Uluslararasılaştırılmış Alan Adları)) önemi, kritik 
internet kaynakları yönetiminin uluslararasılaştırılması

� Gelişim için internet yöneti şimi: Gelişmekte olan ülkelerde 
küresel internet yönetişiminin etkileri

Fifth Meeting of the Internet Governance Forum (IGF) Chairman's Summary
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Internet Governance
Forums Litvanya 2010

INTERNET 
GOVERNANCE

� Bulut teknolojisinde ortaya çıkan sorunlar: Bulut verinin güvenliğinin sağlanması

(Çevrim içi bilgi 
dağıtımı)
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

“Erişim,yenilik,kalkınma ve özgürlükler değişimi için internet 
bir katalizördür ”

� Güvenlik, açıklık ve gizlilik:    Sınır ötesi internet yönetişimi 
,hükümet müdahaleleri ve “Arap Baharı”

� Gelişim için internet yöneti şimi: Kalkınma için internet 
yönetişimi, ekonomik gelişmeler, yenilikler, yeni özgürlükler, 
insan hakları ve mobil internet

Sixth Meeting of the Internet Governance Forum (IGF) Chairman's Summary
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

� Erişim ve çe şitlilik:    İnsan hakkı olarak internete erişim, 
uygun fiyatta erişim ve erişilebilirlik, ifade ve örgütlenme 
özgürlüğü

� Ortaya çıkan sorunlar: Mobil internet yönetişimi
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

“İnsan, sosyal ve ekonomik gelişimin sürdürülebilirliği için 
internet yönetişim”

� Gelişim için internet yöneti şimi: Bekleyen üst düzey alan 
genişlemesi, alt yapı yatırımlarını çekmek, inovayon ve 
mobil teknoloji hizmetlerini teşvik etmek

� Ortaya çıkan sorunlar: İnternet tabanlı hizmetlerin 
toplumda afet veya kavga esnasında kendini düzenlemesi 
için sunduğu fırsatlar, fikri mülkiyet hakları ile serbest bilgi 
akışı, ifade özgürlüğü ve diğer insan hakları

Seven th Meeting of the Internet Governance Forum (IGF) Chairman's
Summary
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

� Kritik internet kaynaklarını yönetme: ICANN'in Yeni gTLD
Programı uygulamaları, IP adresleri için ikincil piyasaların 
gelişmesi, yaklaşan Dünya Uluslararası Telekomünikasyon 
Konferansı için teklifler

� Güvenlik, açıklık, gizlilik: Her yaştan kullanıcının temel 
insan sorumlulukları, temel haklar ve özgürlükler, offline 
güvenlik ve gizlilik kavramı

� Erişim ve çe şitlilik: Alt yapı, mobil internet ve yenilik, 
insanın güçlendirilmesi,bilgi akışı ve çok dillilik
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

“Sürdürülebilir gelişim ve büyüme için büyüyen çok paydaşlı 
işbirliği- Köprü inşaatı”

� Erişim ve çe şitlilik: büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için 
bir itici güç olan internet

� Açıklık: İnsan hakları, ifade ve serbest  bilgi akışı özgürlüğü

� Güvenlik: Yasal ve diğer çerçeveler; spam, hack, siber 
suçlar

8 th Meeting of the Internet Governance Forum (IGF) Chairman's Summary
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Internet Governance Forums INTERNET 
GOVERNANCE

� Güçlendirilmi ş iş birli ği

� Çoklu payda ş işbirli ği ilkeleri

� İnternet yöneti şim ilkeleri
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Ulusal Etkinlikler INTERNET 
GOVERNANCE
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Ulusal Etkinlikler INTERNET 
GOVERNANCE

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları
biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı,
eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak,
tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak
amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim konferansları
dizisi düzenlenmiştir
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Ulusal Etkinlikler INTERNET 
GOVERNANCE

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek 
İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek,tartışmak, 
Internet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği 
arttırmak ve toplumun dikkatini bu yöne çekmek amacıyla, 
1995’ten itibaren her yıl ulusal bir etkinlik olarak Türkiye’de 
İnternet Konferansları düzenlenir.
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Ulusal Etkinlikler INTERNET 
GOVERNANCE

Alanında Türkiye’nin ilk ve tek konferansı olma özelliğini 
taşıyan Bilgi Teknolojileri Yöneti şim ve Denetim 
Konferansı 2010 yılından beri her yıl Mart ayında BT 
profosyonellerini bir araya getiriyor…
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Ulusal Etkinlikler INTERNET 
GOVERNANCE

Başta şirketler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini 
etkileyecek böyle bir gelişmenin ilgili taraflara birinci elden 
anlatılabilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
ve İstanbul Ticaret Odası (ITO) tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “İnternet Yönetişimi: Dünya’da ve Türkiye’de 
Alan Adları” Semineri 19 Eylül 2011 tarihinde İTO’nun 
merkez binasında gerçekleştirilmiştir
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Ulusal Etkinlikler INTERNET 
GOVERNANCE

“ İnternet evrenseldir, yöneti şimi de evrensel olmalı“(1)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından desteklenen, internetin gelişimi ve 
sorunlarının tartışıldığı en önemli organizasyonlarından biri 
olan İnternet Governance Forum'un (IGF) 9. İnternet Yönetişim 
Şurası'nın 2014 yılı Eylül ayında İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

(1): Binali YILDIRIM http://www.ekofinans.com/internetin-kalbi-istanbulda-atacak-h30165.html
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Değerlendirme INTERNET 
GOVERNANCE
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Sunum Başlığı

TEŞEKKÜRLER

Sunumu Yapanın Adı Soyadı
Sunumu yapanın e-posta adresi


