Hi, just a reminder that you're receiving this email because you have expressed an interest in ICANN.
Don't forget to add emea.communications@communications.icann.org to your address book so we'll be
sure to land in your inbox!
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

NTIA, IANA Fonksiyonları SözleŞmesinin 1 Ekim'de Sona Ermesine Müsaade Etme
Niyetini Duyurdu
ICANN ile yapılmıŞ olan İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) fonksiyonları sözleŞmesi hakkında, 16
Ağustos 2016 tarihinde ICANN'e gönderilen bir mektupta Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı
(NTIA) Şu açıklamalarda bulundu:
"NTIA, raporu baŞtan sona incelemiŞtir. Bu incelemeye göre, önemli bir sebepten dolayı herhangi bir
gecikme olmadığı takdirde; NTIA, IANA Fonksiyonları SözleŞmesi'nin 1 Ekim'de sona ermesine müsaade
etmeyi planlamaktadır."
Mektup; 12 Ağustos'ta yönetime gönderilen ICANN'in hazırladığı IANA Yönetim Devri Uygulama
Planlaması Durum Raporu Teklifi'ni NTIA'nın incelemesi sonucu gönderilmiŞtir. Bu raporda ICANN,
IANA fonksiyonları sözleŞmesinin sona ermesi için gerekli tüm görevlerin 30 Eylül 2016'ya kadar
tamamlanmıŞ olacağını NTIA'ya bildirmiŞtir.
ICANN, NTIA'nın açıklamasını memnuniyetle karŞılamıŞ ve ay sonuna kadar bitirilmesi gereken birkaç
göreve odaklanmıŞtır.
Devamını okuyun...

11 farklı ülkeden 40 kadar katılımcıyla birlikte 14 akademisyen, Beyrut, Lübnan'daki Ortadoğu ve KomŞu Ülkeler
İnternet Yönetimi Okulu'nda bir araya geldi. MEAC-SIG'ye katılmak için 250'den fazla kiŞi baŞvurdu.

MEAC-SIG Dünyanın Her Yerinden Katılımcıları Bir Araya Getirdi
Ortadoğu ve KomŞu Ülkeler İnternet Yönetimi Okulu'nun (MEAC-SIG) üçüncü ayağı 8-12 Ağustos 2016
tarihleri arasında gerçekleŞti. BaŞlangıcından itibaren etkinlik; bölgeden gelen gelecek neslin
paydaŞlarının ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde İnternet yönetimine iliŞkin tartıŞmalara katılmasına
yönelik zengin ve önemli bir platform haline geldi. GeçmiŞteki katılımcılar, ICANN Üyesi oldu.
BeŞ günlük gündem, ICANN ve İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) Yönetim Devri, bölgesel İnternet
kayıtları, özgün tanımlayıcı sistemleri, geliŞime yönelik İnternet yönetiŞimi, Nesnelerin İnterneti, İnternet
dağılımı, dijital Ekonomi ve İnternet ve eriŞilebilirlik gibi maddeleri bünyesinde barındırdı. Katılımcılar,
İnternet yönetimine iliŞkin olarak beŞ günlük kapsamlı bilgi paylaŞımına ve tartıŞmalara katıldı.
Etkinliğe iliŞkin ilk elden izlenimler için bu YouTube videosunu izleyebilir veya yerel ev sahibimiz SMEX
tarafından yazılmıŞ olan blog gönderisini okuyabilirsiniz.
MEAC-SIG hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaŞabilirsiniz.

Afrika'da Dijital Ekonomi ve Siber Kanunlar
Atölyesi
Dijital Ekonomi ve Siber Kanunlar atölyesi, 1-3 Ağustos tarihleri
arasında Yaounde, Kamerun'da gerçekleŞti. Kamerun ve Kongo
Cumhuriyeti'nden katılımcılar etkinliğe katıldı. Bu katılımcılar;
üniversiteler, yerel sivil toplum örgütleri (STK'lar), kadın toplum
Katılımcılar, Yaounde, Kamerun'daki
liderleri, parlamento üyeleri, BT ve İnternetle alakalı hizmet
Dijital Ekonomi ve Siber Kanunlar
sağlayıcılar gibi farklı paydaŞ gruplarından oluŞuyorlardı.
atölyesinde bir araya geldi.
ICANN'in Afrika PaydaŞ Katılımı ve Operasyon Yöneticisi Yaovi
Atohoun, alan adları ve İnternet Protokolü (IP) adresleri, bölgesel
İnternet tescil merkezleri ve yeni genel üst düzey alan adları (gTLD'ler) üzerine bir sunum gerçekleŞtirdi.
Etkinlik, yerel bir STK olan JURISTIC tarafından organize edildi. ICANN ve Organization Internationale de la
Francophonie yan sponsorlardı.

TIC Afrique Sempozyumu
Yıllık TIC Afrique Sempozyumu bilgi ve iletiŞim teknolojisine (ITC) iliŞkin konulara hitap ediyor. Bu yılın
sempozyumu, Yaounde, Kamerun'da 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleŞti. 150'den fazla kiŞi etkinliğe
katıldı. ICANN'in Afrika'daki Küresel PaydaŞ İliŞkileri ekibi, çeŞitli katılımcı gruplarına ulaŞma fırsatını
değerlendirdi. Bu yılki iki ana tartıŞma konusu, İnternet'in Şehirlere hizmet sağlamak için kullanımı ve

İnternet ve ICT'nin, engelli çocuklar ve kiŞilerin çevrimiçi ortamda korunmasına yardımcı olma adına
kullanımıydı.

Benin Cumhuriyeti'ndeki Halka Açık ICANN
Konferansı
ICANN, 1 Ağustos tarihinde Benin'de kritik durumdaki kaynaklar
ve dijital ekonomiye iliŞkin bir halka açık konferans düzenledi.
Konferans, Benin devletinin yakın zamandaki dijital ekonomiye
yönelik yatırım hedeflerini destekler nitelikteydi. .bj uzantısı için
ülke kodu üst düzey alan adı tescil merkezi Benin Telecoms
S.A., toplantıya ev sahipliği yaptı. ICANN PaydaŞ İliŞkileri
BaŞkan Yardımcısı Pierre Dandjinou, etkinliğin panelistlerinden
biriydi.
Sunumlar arasında, Batı Afrika bölgesi ülkeleri arasındaki
verilerin karŞılaŞtırmaları da bulunuyordu. Sunum sonunda,
katılımcılar ccTLD tescil merkezine Alan Adı Sistemi Güvenlik
Uzantılarını (DNSSEC) uygulamaya geçirmeleri ve alan adı
tescili yönetimlerini (hem süreç hem de maliyet açısından)
iyileŞtirmeleri çağrısında bulundu.

ICANN'den Pierre Dandjinou'nun da
(sağdan ikinci) aralarında yer aldığı
panel katılımcıları, Benin devletinin dijital
ekonomiye yatırım yoluyla geliŞimi
arttırma ve iŞsizliği azaltma hedefini
tartıŞıyor.

Nairobi Katılım Ofisi Akademiye UlaŞımı
Destekliyor
16-18 Ağustos tarihlerinde ICANN, Tanzanya'nın en büyük devlet
üniversitesi olan Dodoma Üniversitesi'nde ICANN ve İnternet
Yönetimine yönelik bir atölyeye sponsor oldu ve katılım gösterdi.
Delegeler, Ağustos'ta Dodoma,
Etkinliğin amacı, yerel toplulukların İnternet yönetimine aktif
Tanzanya'da gerçekleŞen İnternet
katılımını teŞvik etmek, ICANN hakkında farkındalık sağlamak,
Yönetimi Atölyesi'nde toplandı.
özellikle akademide yerel topluluk gönüllü kapasitesini
geliŞtirmek ve İnternet ve ICANN ekosistemlerine katılım konusunda tavsiyede bulunmaktı. İçlerinde
öğrenciler ile fakülte ve devlet bölümlerinden görevlilerin de bulunduğu 60'dan fazla kiŞi, üç gün süren bu
etkinliğe katılım gösterdi.
Katılımcılar, İnternet yönetimini ve ICANN'in İnternet yönetimi ekosistemindeki rolünü tartıŞtı. Diğer konular
arasında ICANNWiki ve dotTZ ccTLD de vardı. Katılımlar, üniversitenin Kiswahili'deki bilgisayar
laboratuvarında gerçekleŞtirilen ICANNWiki Edit-a-thon pratik oturumuna katıldı.
ICANN burs programı mezunları Bonface Witaba ve Matogoro Jabera ortak olarak bu atölyeye olanak
sağladı. Yerel ev sahibi Dodoma Üniversitesi, yan sponsorlar ise ICANN, Amazon ve tzNIC idi.

RIPE NCC Üyeleri İçin Eğitim Kursları
Eylül ayında, Réseaux IP Européens Ağ Koordinasyon Merkezinin (RIPE NCC) üyeleri için Tacikistan,
BirleŞik Krallık, İsrail, İsveç ve Polonya'da eğitim kursları verilecek. RIPE NCC, ayrıca RIPE Veri Tabanı
ve İnternet Protokolü versiyon 6'ya (IPv6) iliŞkin yeni yerel İnternet tescillerine yönelik web seminerleri
düzenleyecek.
Hala yer var. Bugün kaydolun!

Gelecek Toplantılar
ENOG 12 / RIPE NCC Bölgesel Toplantısı, 3-4 Ekim 2016, Erivan, Ermenistan
Avrasya Ağ Operatörleri Grubu (ENOG) ve RIPE NCC, ortak bir bölgesel toplantı düzenleyecek. Toplantı
katılımcıları arasında; öncü uluslararası ve bölgesel uzmanlar, ağ operatörleri, hizmet sağlayıcılar ve
İnternet toplumunun diğer temsilcileri bulunuyor. Bu toplantıyla, bu bölgedeki operatörlerin deneyimlerini

paylaŞması, yerel ve küresel İnternet toplumunun ortak ilgi ve fikirlerini tartıŞması amaçlanıyor. Toplantıya
katılım ücretsiz olmakla birlikte isteyen herkes için açıktır.
RIPE 73, 24-28 Ekim 2016, Madrid, İspanya
Üç günlük özel ve iki günlük RIPE ÇalıŞma Grubu oturumları, adresleme politikasından RIPE Veri
tabanına ve yönlendirmeye kadar bir dizi İnternetle alakalı hususu tartıŞmaya açıyor. Toplantı ücreti,
haftanın tamamı için 350 EURO ve öğrenciler için 50 EURO olacaktır. Günlük biletler, 125 EURO
karŞılığında edinilebilir.

ICANN57 Haydarabad Güncellemeleri

Şimdi kaydolun!
ICANN57 Halka Açık Toplantısı, Haydarabad,
Hindistan'da 3-9 Kasım arasında gerçekleŞecek.
Yılın üçüncüsü olan bu toplantı, ICANN'in Yıllık
Genel Toplantısı niteliğinde olacak. Bu toplantı
formatından ne beklenmesi gerektiğini öğrenmek
için, bu blogu okuyun.
Ve halen kaydolmadıysanız, Şimdi kaydolun!
Ayrıca, güncellemeler için sık sık
ICANN57 ana sayfamızı kontrol etmeyi
unutmayın.

Önemli! ICANN57 için Vize Gereklilikleri
Eğer ICANN57'ye gelen bir yabancı ülke
vatandaŞıysanız, halihazırda geçerli bir iŞ vizeniz
varsa bile, bir konferans vizesi almanız
gerekmektedir. ICANN Toplantılardan Sorumlu
BaŞkan Yardımcısı Nick Tomasso, yakın
zamanda vize baŞvuru sürecine iliŞkin bir
blog yazısı gönderdi. Bu bloga Arapça, Çince,
İngilizce, Fransızca, Portekizce, Rusça ve
İspanyolca dillerinde eriŞebilirsiniz.
ICANN57 Seyahat ve Vize ve Hindistan Vize
BaŞvuru Rehberini sık kullanılanlarınıza mutlaka
ekleyin. ICANN, seyahat sayfasını vize
gereklilikleri ve sürecine iliŞkin haber ve
açıklamalarla güncelleyecektir.
Sorularınız için ICANN vize yardım masasına eposta gönderebilirsiniz
icann57visasupport@icann.org.

ICANN 2016 Aday Belirleme Komitesi, Seçimleri İlan Ediyor
ICANN 2016 Aday Belirleme Komitesi, ICANN dahilindeki yedi liderlik pozisyonuna yönelik seçimlerini ilan
etmekten mutluluk duymaktadır.

ICANN Yönetim Kurulu
Maarten Botterman, Avrupa
Cherine Chalaby, Afrika
Khaled Koubaa, Afrika
At-Large DanıŞma Komitesi (ALAC)
Andrey Kolesnikov, Avrupa
Javier Rua-Jovet, Kuzey Amerika
Genel İsimleri Destekleme KuruluŞu (GNSO) Konseyi
Erika Mann, Avrupa
Ülke Kodu Ad Destekleme KuruluŞu (ccNSO) Konseyi
Jian Zhang, Asya/Avustralya/Pasifik Adaları
Devamını oku...

SSR2-RT'nin Son Tarihi 15 Eylül'e Kadar Uzatıldı
ICANN DNS İnceleme Ekibi'nin İkinci Güvenlik, Süreklilik ve
Esnekliğine (SSR2-RT) baŞvuru için son tarih olan 15 Eylül
yaklaŞıyor. ICANN, coğrafi açıdan kapsamlı bir güvenlik uzmanı
ekibi arıyor. Ekip; İnternetin benzersiz tanımlayıcılar sistemiyle
alakalı, operasyonel süreklilik ve esneklik konularıyla
ilgilenecek.
SSR2 İnceleme Ekibi, bir dizi uzmanlığa sahip adayları bir araya getirecek:
Alan Adı Sistemi, İnternet Protokolü (IP) numaralama, özerk sistem (AS) numaraları, protokol
parametreleri gibi internete özgü tanımlayıcıların anlaŞılması
Bu sektörlerdeki kötüye kullanımın belirlenmesi ve azaltılması
DNS kök ad sisteminin çalıŞmasının anlaŞılması
Kötü amaçlı yazılım ve kötüye kullanım vektörlerinin ve azaltma önlemlerinin anlaŞılması
Risk değerlendirme ve yönetiminin yürütülmesi
Kurumsal olay tepkisinin anlaŞılması
Şimdi baŞvurun!

ICANN, Üst Düzey Güvenlik Uzmanını İŞe Aldı
Küresel güvenlik ile sağlık ve güvenlik konularında bir uzman olan Mark Jardina, Güvenlik
Operasyonlarından Sorumlu BaŞkan Yardımcısı olarak ICANN'e katıldı. ICANN, Control Risks ve
International SOS ile iŞbirliği içerisinde hazırlanmıŞ mevcut planları geliŞtirmektedir.
Jardina, fiziksel güvenlik operasyonlarını yönetecek. Sorumlulukları arasında seyahat danıŞmanlıkları
(ICANN toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları ve iŞle alakalı diğer seyahatler), ICANN Halka Açık
Toplantıları ve etkinliklerinde yerinde güvenlik ve dünya çapındaki ICANN ofislerinin güvenliği bulunuyor.
Duyurunun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

ICANN, NextGen@ICANN57 Katılımcılarını
Duyurdu
ICANN, Asya Pasifik bölgesindeki çeŞitli üniversitelerden
ICANN57 Haydarabad'a katılacak 15 baŞvuru sahibini seçti.
Bu kiŞiler politika, iŞ, teknik, güvenlik, hukuk ve iletiŞim gibi bir
dizi alanda çalıŞmalar yürütüyor. Ek olarak, önceki 5
NextGenner da bu yeni ICANN katılımcıları için elçilik görevi
üstlenecek.

BaŞvurular, bağımsız bir seçim komitesi tarafından değerlendirildi. Komite, adayları Şu andaki
çalıŞmalarına ve İnternet yönetiŞimine, İnternetin geleceğine ve ICANN toplantılarında kapsam altına
alınan diğer konulara yönelik ilgilerine göre seçti. Seçilen kiŞiler, toplantıda ICANN topluluğuyla yakın
iliŞkiler kuracak ve ICANN'in çalıŞmalarının kendi çalıŞmalarıyla bağlantısını konu eden kısa bir sunum
yapacak.
NextGen@ICANN programı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaŞabilirsiniz.

Çeyrek Yıllık PaydaŞlar Çağrısını Kaçırdınız Mı?
16 Ağustos 2016 tarihinde ICANN, 2016 mali yılının dördüncü çeyreği için üç aylık paydaŞ çağrısını
gerçekleŞtirdi. Eğer canlı olarak katılamadıysanız, sunum materyalleri ve kayıtlarına eriŞebilirsiniz:
Sunum materyallerini (İngilizce) bu adresten indirebilirsiniz.
Adobe Connect sunumunu (İngilizce) bu adresten görüntüleyebilirsiniz.
Kaydı Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde dinleyebilirsiniz.

ICANN, PTI'ın KuruluŞunu Duyurdu
12 Ağustos 2016 tarihinde ICANN, "GeçiŞ Sonrası IANA" organizasyonunun kuruluŞ belgelerinin
Kaliforniya Eyalet Sekreterliğine gönderildiğini ve bu kurum tarafından Kamu Teknik Tanımlayıcıları
(buradan sonra PTI olarak anılacaktır) adı altında alındığını duyurdu. Bu iŞlem sonucunda PTI, kar amacı
gütmeyen bir kamu yararını gerçekleŞtirme kuruluŞu olarak kurulmuŞtur ve ICANN'e bağlı olarak kontrol
edilecektir.
PTI kuruluŞ belgeleri, 10 Mart 2016 tarihinde ICANN Kurulu'na temin edilen ve NTIA'ya gönderilen IANA
Yönetim Devri Koordinasyon Grubu (ICG) teklifindeki önerileri yansıtacak Şekilde tasarlanmıŞtır. PTI,
ICANN ile yapılan sözleŞme kapsamında isimle ilgili IANA fonksiyonlarını yürütmek için kurulmuŞtur.
Ancak, IANA fonksiyonlarının ve genel operasyonel lojistik faaliyetlerin uyumu çerçevesinde, ICG teklifi,
IANA numaralandırma ve protokol parametre fonksiyonlarının da PTI'ya yaptırılmasını gerektirmektedir.
PTI bir tüzel kiŞilik olarak var olmasına rağmen, henüz herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. PTI, NTIA
ile yapılan IANA fonksiyonları sözleŞmesi altında herhangi bir hizmet sağlamayacaktır. PTI, yalnızca
geçiŞin baŞarıyla tamamlanmasından sonra IANA fonksiyonlarını uygulamaya baŞlayacaktır.
Devamını okuyun...

GNSO Konseyi, GAC Bildirisi Cevabını Kabul Etti
Genel Adları Destekleme KuruluŞu (GNSO) Konseyi, Hükümet DanıŞma Komitesi (GAC) Helsinki
Bildirisine yönelik cevabını resmen kabul etti ve ICANN Kurulu'na kararlarını aktardı. Bu incelemelerin
amacı, ICANN Kurulu'nun GNSO'nun genel üst düzey alan adlarıyla ilgili olduğunu belirlediği GAC Bildirisi
hususunda atıfta bulunulan hususları göz önünde bulundurduğu sırada ICANN Kurulu'na geri bildirimde
bulunulmasıdır.
GAC Helsinki Bildirimine iliŞkin GNSO incelemesini buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

GAC, ICANN57 için Hazırlanıyor
GAC liderliği, ICANN57 için bir gündem hazırlama konusunda aktif bir Şekilde çalıŞıyor.
GAC, Genel İsimleri Destekleme KuruluŞu, At-Large DanıŞma Komitesi, Ülke Kodu Adlarını Destekleme
KuruluŞu ve ICANN Kurulu ile bir araya gelmek için özel oturumlar yapmayı planlıyor. Ayrıca içlerinde
Yeni Genel Üst Düzey Alan Adlarına İliŞkin Sonraki Prosedürler, ICANN Yükümlülüğünün GeliŞtirilmesine
Yönelik Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubundaki ÇalıŞma Kolu 2 ve çeŞitli iç hususların da bulunduğu
öncelikli konulara iliŞkin odaklı tartıŞmalar da yapılacak.
Her GAC çalıŞma grubu, çalıŞmalarını geliŞtirmek ve GAC'yi güncellemek için bir saatlik bir oturuma
sahip olacak. Ayrıca, ev sahibi ülke Hindistan'ın davetiyle GAC, ICANN57'nin ilk ve son günlerinde yerel
sosyal yardım ve kapasite geliŞtirme faaliyetlerine katılacak.

ccNSO Üyeleri Konsey Üyelerini Seçiyor ve ICANN Kurulu Koltuk 11 İçin Aday
Gösteriyor
Eylül-Aralık 2016 arasında, Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu (ccNSO) üyeleri, her ICANN
bölgesinden bir Konsey Üyesi seçecek. Aynı bölgeden iki veya daha fazla adayın aday gösterilmesi ve
adaylıklarını kabul etmesi halinde, bu bölgenin üyeleri arasında bir seçim gerçekleŞtirilecektir. Ek olarak,
ccNSO Konseyindeki bir boŞluğun doldurulması adına Afrika bölgesinde özel bir seçim de
gerçekleŞtirilecektir. Ayrıca, ccNSO üyeleri ek olarak ICANN Kurulu Koltuk 11 için bir aday gösterecektir
(iki veya daha fazla aday gösterilirse, seçecektir). Dönem, 2017'deki Yıllık Genel Toplantıda
baŞlayacaktır. Sadece ccNSO üyeleri birincil irtibat kiŞileri yoluyla oy verebilecektir.

Yorumlama Uygulama DanıŞmanlığı Çerçevesi
İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA), IANA veri tabanında listelenmiŞ idari ve teknik irtibat kiŞileriyle
bir ülke kodu üst düzey alan adının (ccTLD) delegasyonu, iptali veya tedavülden çekilmesine yönelik
hususlar konusunda irtibat kurulmamasına yönelik bir talep aldı. Tam tersine; IANA veri tabanına yönelik
daha ciddi bu değiŞiklikler, ayrı bir prosedür ve irtibat kiŞisi gerektirmektedir.
Yorum Çerçevesinin (FoI) uygulanması üzerinde çalıŞan ICANN ekip üyeleri, bu talebin nasıl uygulamaya
geçirileceği konusunda bazı sorular ortaya koydu. GörüŞmelere ve alınan girdilere dayanarak, Becky Burr
ve Keith Davidson'dan oluŞan FOI Uygulama DanıŞma Ekibi, IANA personeline aŞağıdaki tavsiyelerde
bulundu:
Oldukça küçük olan ccNSO Konsey Üyeleri havuzundan alınan geri bildirimlerde tutarlılık söz
konusu değildir. Daha fazla fikir almak için müzakerelerin açılmasının bir faydası olmayacaktır.
IANA'nın, IANA veri tabanında daha ciddi değiŞiklikler olması ihtimaline karŞın onaydan sorumlu
irtibat kiŞisine iliŞkin olarak ccTLD'den gelen talimatın kaydedilmesine yönelik bir alan ortaya
koyması gerekmektedir. Her ccTLD yöneticisinin bireysel talimatlar vermesi istenmelidir.

Hadia El Miniawi
Alan Adı Sistemi GiriŞim Merkezi (DNS-EC) Müdürü
ICANN'nin EURid ile yaptığı Mutabakat AnlaŞması (MoU) sayesinde, EURid'in Pisa, İtalya'daki ofisinde
yapılan .eu Akademisinde üç haftalık eğitim alma Şansını yakaladım. Eğitimin ilk kısmı, pazarlama
odaklıydı. .eu promosyon programları, müŞterek finanslı pazarlama programları, kullanıcı görüŞleri,
yazmanlar platformu, etkili pazarlama stratejileri ve yeni yazılımcıların akreditasyonunu teŞvik etmeye
iliŞkin (web seminerleri ve video konferanslar dahil) yollar hakkında bilgi sahibi oldum. Ek olarak, farklı
sosyal medya pazarlama araçlarına iliŞkin eğitim aldım. Pratik bölümü sırasında, internet sitelerinin ve
sosyal medyanın iŞletmeler üzerindeki etkisini vurgulayan bir makale yazdım. Eğitimin bu parçası, bize
etkili bir pazarlama stratejisi yaratma konusunda yardımcı olacağından DNS-EC için özellikle önemliydi.

Eğitimin ikinci kısmı, iŞ devamlılığı odaklıydı. Farklı iŞ devamlılığı standartları, kriz yönetimi ve yeterlilik
olgunluk modeli hakkında bilgi sahibi oldum. Eğitimin bir parçası olarak, DNS-EC için bünyesinde azaltıcı
eylemlerin tamamlanmasını barındıran bir risk ve iŞ etkisi analizi oluŞturdum. Hem eğitim, hem de
alıŞtırmalar, merkezin stratejik hedeflerinden birine ulaŞılmasına katkıda bulundu: "DNS-EC'nin, köklü ve
uzun dönemde operasyonel açıdan sürdürülebilir olmasının sağlanması."
Genel Bilgiler:
.eu ve .ею (Kiril alfabesi yazısı) ülke kodu üst düzey (ccTLD) alan adlarının tescil yöneticisi EURid, 2015 yılının
baŞlarında .eu Akademisini açtı. Akademinin ana hedefi, endüstri ortaklarını, yazmanları ve gelecekteki paydaŞları
İnternet konusunda eğitmek. Hadia El Miniawi, Ağustos 2016'da Pisa, İtalya'da gerçekleŞen .eu Akademisine katıldı.

Ağustos ayında elli yeni gTLD tescil edildi
nba
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pay

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Gelecek AODA etkinliklerinde bize katılın:
19-23 Eylül - iWeek, Johannesburg, Güney Afrika
22-23 Eylül - Batı Afrika İnternet YönetiŞimi Forumu (IGF), Niamey, Nijer
26-27 Eylül - Avrupa Siber Güvenlik Forumu (CYBERSEC), Krakow, Polonya
26-28 Eylül - BeŞinci Yüz Yüze Arapça UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan Adları Toplantısına
İliŞkin ÇalıŞma Kolu (TF-AIDN 5'inci F2F Toplantısı), İstanbul, Türkiye
27-28 Eylül - Telecoms Dünyası Orta Doğu 2016, Dubai, BirleŞik Arap Emirlikleri
30 Eylül - 2 Ekim -Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde İnternet YönetiŞimi Zirvesi
(iGmena Zirvesi), Tunus, Tunus
7 Ekim - TheName.Show, Valensiya, İspanya
11-12 Ekim - 2016 Portekiz Dijital Zirvesi, Lizbon, Portekiz
Sizin yakınınızdaki bölgesel etkinliklere nasıl katılacağınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

