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ICANN, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
(ITU) 2018 Tam Yetkili Temsilci Konferansı'nda
ICANN CEO'su ve Yönetim Kurulu BaŞkanı Göran Marby Dubai,
BirleŞik Arap Emirlikleri'nde gerçekleŞen Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2018 Tam Yetkili Temsilci
Konferansı'nın (PP-18) açılıŞında konuŞtu. Bu konferans her
dört yılda bir temsili hükümetlerle ve tüm dünyadan
telekomünikasyon, bilgi ve iletiŞim teknolojileri (ICT) ve
akademik kurum üyelerini bir araya getirerek, önümüzdeki dört
yılda ITU'nun yol haritasına karar vermelerine olanak sağlıyor.
Toplantıda alınan kararların dünyadaki iletiŞimlerin nasıl
evrileceğine, günlük bazda milyarlarca kullanıcının nasıl
iletiŞime geçtiğine doğrudan etkisi var.
İnternetin güvenliği, sürekliliği ve dayanıklılığı ICANN'in herkes için küresel ve birlikte çalıŞabilir bir İnternet
sağlama çalıŞması için büyük önem arz etmeye devam ediyor. ICANN'in, ITU dahil tüm paydaŞlar ve
kuruluŞlara bağlılığı, farkındalığı artırma ve fırsatları geliŞtirmeye kendisini adamasının önemli bir parçasını
oluŞturuyor.
KonuŞmanın tamamını bu blogda okuyabilirsiniz.

ICANN'in Avrupa'daki İkinci Yazman Eğitimi İsveç'te GerçekleŞti
Stokholm, Kasım ayında ICANN'in Avrupa'daki ikinci yazman eğitimine ev sahipliği yaptı. Eğitim,
Internetdagarna'nın (İsveç İnternet Günleri) bir parçası olan İskandinav Alan Adı Günleri esnasında
.se tescil merkezinde yapıldı. Eğitim, bu yılın baŞında ICANN'in Almanya, Münih'te gerçekleŞtirdiği pilot
yazman eğitimi sonrasında aldığı olumlu yorumları takiben organize edildi.
ICANN'in Yazman Eğitimleri yeni akredite olmuŞ yazmanlar, oturmuŞ ICANN akredite yazmanlardaki yeni
çalıŞanlar ve ICANN akreditasyonuna ilgi duyan satıcıları hedefliyor. Bu eğitimle, katılımcılara ICANN'in
yetki süresi ve çalıŞmalarına iliŞkin genel bir bakıŞ açısı sunuyor ve onlara ICANN'in politika oluŞturma
çalıŞmalarına katılmaya baŞlamaları için gerekli donanımı sağlıyor.
Eğitime sahada 8 ve uzaktan 2 katılımcı dahil oldu. Eğitim malzemeleri ile oturumun kaydına ulaŞmak
için buraya tıklayın.

ICANN Orta Doğu Stratejisi Bir Yıl Uzatıldı
Orta Doğu ve BitiŞiğindeki Ülkeler (MEAC) topluluğu mevcut Orta Doğu Stratejisini bir yıl uzatmayı
kararlaŞtırdı. Strateji takviminin son günü ICANN org'un aynı tarihte sona eren genel stratejisi ile uyumlu
olarak 30 Haziran 2020 olacak. Bu esnada Orta Doğu Stratejisi ÇalıŞma Grubu (MEAC-SWG) 2020
sonrasındaki bölgesel strateji üzerinde çalıŞacak.
Bu karar 2018 Ağustos ayında baŞlayan danıŞma süreci üzerinden ortaklaŞa alındı. Bölgesel topluluk
üyeleri ve MEAC gözlemcilerinden araŞtırma yapmaları ve Stratejinin geleceğine yönelik önerilerde
bulunmaları talep edildi.
DanıŞma süreci MEAC posta listesi kullanılarak baŞlatıldı ve ardından Barselona'daki ICANN63'te yapılan
"Orta Doğu Stratejisi: İleriye Giden Yol" kamu oturumu ile takip edildi. Oturum sayesinde daha geniŞ bir
bölgesel topluluğa ve ICANN'in Orta Doğu'daki çalıŞmalarına iliŞkin fikirlerini paylaŞmak isteyenlere
ulaŞıldı. Oturuma uzaktan katılım da mümkündü.
Geribildirim ya da sorularınız için meac.swg@icann.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Şubat Ayındaki 6. Orta Doğu DNS Forumu için
Şimdi Kaydolun
Orta Doğu DNS Forumu'nun (MEDNSF) altıncısı, 20-21 Şubat
2019 tarihlerinde Dubai, BirleŞik Arap Emirlikleri'nde
gerçekleŞtirilecek. Bu Forum, aynı tarihlerde yine Dubai'de
olacak Asya Pasifik Üst Düzey Alan Birliği Toplantısı
(APTLD75) ile birlikte gerçekleŞtirilecek. Bu iŞbirliği

kapsamında ortak oturumlar düzenlenecek ve MEDNSF
katılımcılarına ilgilendikleri APTLD75 kamu oturumlarına katılma
fırsatı sunulacak.
Foruma kayıt açık. Gündem ve katılımcılara iliŞkin daha fazla
için bilgi beklemede kalın, bu bilgiler yakında etkinliğin internet
sitesinde paylaŞılacak: www.mednsf.org.
Sizi Dubai'de görmek için sabırsızlanıyoruz!

ICANN İnternet YönetiŞimi üzerine Afrika Okulunu Desteklemeye Devam Ediyor
ICANN, 11-16 Ekim tarihleri arasında Zanzibar, Tanzanya'da gerçekleŞen İnternet YönetiŞimi üzerine
altıncı Afrika Okulu (AfriSIG 2018) sponsorluğunu üstlendi. İnternet Topluluğu İŞbirliği YönetiŞim
Projesinden Larry Strickling etkinlik öncesinde bir atölye düzenledi ve ICANN gündeme katkıda bulundu.

ICANN Sudan'daki AfIGF 2018'e Sponsor Olup Katıldı
Yedinci Afrika İnternet YönetiŞimi Forumu (AfIGF 2018) 4-6 Kasım tarihlerinde Hartum, Sudan'da
düzenlendi. "Afrika'da Dijital Ekonominin GeliŞimi ve Yeni Teknolojiler" temalı forum Afrika Birlik
Komisyonu tarafından organize edildi. Sponsorlardan biri olan ICANN Şu oturumlara katıldı:
"Bağlı Olmayanı Bağlama": Evrensel Kabul Şampiyonu ve UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan Adları
ÇalıŞma Grubu üyesi Abdalmonem Galila tarafından organize edilen bir oturum
ICANN'in yetkisi ile iliŞkili IoT'nin görüŞüldüğü "Yeni Teknolojiler: Nesnelerin İnterneti (IoT) & Büyük
Veri" üzerine açılıŞ paneli.
ICANN, bu yılki AfIGF ve ICANN'in paydaŞlar ve topluluk üyelerine iliŞkin görülebilirliği ve etkileŞimini
iyileŞtirmeye yönelik bir platform sağladıkları için organizatörler ve Sudan hükümetine teŞekkürlerini
sunuyor.

ICANN FIFAfrica2018'de GDPR'ı KonuŞtu
ICANN, 26-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Akra, Gana'da düzenlenen beŞinci Afrika'da İnternet Özgürlüğü
Forumuna (FIFAfrica) katıldı. Etkinlik Batı Afrika Medya Kurumu desteğiyle Doğu ve Güney Afrika
Uluslararası ICT Politikası (CIPESA) tarafından organize edildi.

ICANN "Afrika'da Gizlilik ve KiŞisel Verilerin Korunması: Trendler ve Zorluklar" adlı panele katıldı ve bu
panelde AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) konuŞuldu. Katılımcılara ICANN'in GDPR ile
uyumlu bir Veri Kaydı Dizin Hizmeti modeli üzerinde çalıŞtığına dair bilgi verildi.

ICANN Geçtiğimiz Günlerde Burkina Faso'da Yapılan Atölyelere Liderlik Yaptı
ICANN geçtiğimiz günlerde Ouagadougou, Burkina Faso'da düzenlenen iki büyük atölyede büyük rol aldı:
CyberSecurity, CERT & ICANN Ekosistemi Atölyesi (15-19 Ekim)
DNS GiriŞimciliğinde Kadın Atölyesi (12 Kasım)
İlk atölyeye .bf ccTLD'sinin yerel tescil merkezi olan ARCEP ev sahipliği yaptı. Etkinlik ICANN ve
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ortaklaŞa organize edildi. Katılımcıların çoğunu
yerel düzenleme kurumundan bireyler oluŞturdu. TartıŞma konuları arasında siber güvenlik, elektronik
iŞlemler için yasal çerçeve, gizlilik ve veri koruması ile DNS kötüye kullanımı yer aldı. Katılımcılar yılda en
az bir defa benzer bir atölyenin düzenlenmesini talep etti.
On altı kadına DNS iŞletmesi giriŞimciliği üzerine eğitim verilen ikinci atölye ICANN tarafından organize
edildi ve atölyeye bilgi ve iletiŞim teknolojileri (ICT) alanındaki bölgesel kadın organizasyonu olan
Fondation Femme TIC & Développement Durable (FTIC&DD) ev sahipliği yaptı.Katılımcılar alan adı iŞ
ortamına iliŞkin daha iyi bir anlayıŞa sahip olma fırsatına eriŞti. Bu atölye ICT sektöründe kadınları teŞvik
eden, yıllık bölgesel Femmes, Numériques et Développement Conference (FENUD 2018) etkinliği
öncesinde düzenlenmiŞ oldu.

GüncellenmiŞ Afrika Strateji Belgesi Barselona'daki ICANN63'te Tanıtıldı
Gözden geçirilmiŞ Afrika Strateji belgesi Barselona'da düzenlenen ICANN63 esnasında, 23 Ekim'de
gerçekleŞen "Afrika'da Süregelen Katılım" oturumunda tanıtıldı.
Sahada ya da uzaktan katılım sağlayamadıysanız oturumu buradan izleyebilir ve oturumdaki sunumları
buradan görüntüleyebilirsiniz.

ICANN65 Burs Programı Dönemi Açıldı
İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN),
ICANN65 Burs Programı için baŞvuruları kabul etmeye baŞladı.
ICANN65 bir Politika Forumu olduğu için bu dönem yalnızca
daha önce ICANN Burs Programını tamamlayanlar için açılacak.
Toplantı 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Fas, MarakeŞ'te
gerçekleŞecek. BaŞvuru için son tarih 14 Aralık 2018.
ICANN'in Burs Programı ICANN'in politika oluŞturma
çalıŞmalarının farklı açıları, Alan Adı Sisteminin çalıŞması ve
küresel internetin güvenlik ve kararlılığı konusunda ilgi ya da
halihazırda deneyim sahibi Şahısları arıyor. Programın amacı az
hizmet gören ve yeterince temsil edilmeyen topluluklardan
Şahıslara yönelik fırsatlar sunup onları ICANN topluluğunun aktif katılımcıları haline getirerek çok paydaŞlı
modelin çeŞitliliğini güçlendirmek.

Çok PaydaŞlı Öneri GeliŞtirme
ICANN'in küresel gTLD, ccTLD ve IP adresi politikaları üzerine
tavsiye geliŞtirmek için paydaŞlarıyla nasıl çalıŞtığına dair daha
fazla bilgi edinmek ister misiniz? Çok paydaŞlı Tavsiye
GeliŞtirme Sürecini baŞlangıcından bitimine, dört büyük politika
danıŞma komitesi üzerinden açıklayan yeni bir veri grafiği
oluŞturduk. İncelemek için buraya tıklayın.

EDPD Ekibi Kamu GörüŞü için BaŞlangıç
Raporu Yayımlandı
gTLD Tescil Verileri için Geçici Spesifikasyon üzerinde çalıŞan
HızlandırılmıŞ Politika GeliŞtirme Süreci (EPDP) Ekibi kamu
görüŞü için ilk Raporunu yayımladı. İlk Rapor tüzükteki
sorulara EPDP Ekibinin önerdiği yanıtlarını içeriyor. Raporda
ayrıca tescil verilerinin iŞleme alınması amaçlarına iliŞkin ön
tavsiyeler ve belirli sorular, gerekli veri iŞleme faaliyetleri ve
koŞulları ile diğer fikir birliği politikaları güncellemeleri yer alıyor.
GörüŞte bulunacakların geribildirim sağlamaları için girdi
formunu kullanmaları Şiddetle tavsiye ediliyor. Kamu görüŞü
döneminin 21 Aralık 2018'desona ermesi planlanıyor. Daha fazla
bilgi için EPDP Ekip Liderliği blogunu okuyabilirsiniz.

TLD-OPS Felaket Yönetimi ve İŞ Sürekliliği Planlaması
TLD-OPS Yürütme Komitesi bünyesindeki topluluk gönüllüleri, ccTLD'lere özel felaket yönetimi ve iŞ
sürekliliği konularında temel konseptleri içeren bir oyun kitabı taslağı üzerinde çalıŞıyor. TLD-OPS,
ICANN63'te gerçekleŞtirilen bir iŞbirliği oturumu esnasında felaket yönetiminin farklı yönlerine odaklanan
detaylı bir müzakere organize etti. Katılımcılar belirleme, aktivasyon, olayların analizi ile eylem ve iletiŞim
planlaması konuları üzerinde müzakerede bulundu. Bu atölye sonucu ortaya çıkan fikirlerden biri, ccTLD
tescil merkezi ve DNS iŞlemlerine yardımcı olacak bir ccTLD oyun kitabı geliŞtirilmesi oldu. Oyun
kitabının bir taslağının ICANN64'te sunulması planlanıyor. TLD-OPS hakkında daha fazla bilgiye buradan
ulaŞabilirsiniz.

GNSO Konseyi Güncellemesi
Genel İsimleri Destekleme KuruluŞu (GNSO) Konseyi üçüncü Sorumluluk ve Şeffaflık İnceleme (ATRT3)
için GNSO temsilcileri olarak önerdiği ilk adaylardan birini tekrar tasdiklerken iki ek ana aday önerdi. Bu
üç aday Şu Şekilde: Wolfgang Kleinwächter (tekrar onaylandı), Patrick Kane ve Osvaldo Novoa. GNSO
Konseyi ayrıca ek yer olması durumunda dört ek aday ismi de sundu.

At-Large DanıŞma Komitesi (ALAC)/At-Large Güncellemesi
At-Large Uygulama İncelemsi ÇalıŞma Grubu (ARIWG) 2018 Aralık ayında tamamlanması planlanan
ARIWG Kilometre TaŞı Raporunda önemli ilerlemeler kaydetti.
At-Large DanıŞma Komitesi, 2019 ICANN Akademi Liderlik Programı adayları ve yedek üyelerinin
tasdikini ICANN64'te gerçekleŞtireceğini onayladı. Adaylar, ICANN ve İnternet politikasına iliŞkin bilgilerini
geliŞtirmeye ilgi duyan, bölgesel açıdan farklı liderlerden oluŞan kapsamlı bir grubu oluŞturuyor.
At-Large Konsolide Politika ÇalıŞma Grubu (CPWG) ICANN63'ten bu yana haftalık görüŞmeler
gerçekleŞtiriyor. Bu görüŞmelerin önemli kısmını Şu baŞlıklar oluŞturuyor: At-Large tavsiye geliŞtirme
süreci iyileŞtirmeleri; gTLD Tescil Verileri ve güncel ICANN kamu görüŞü müzakereleri için Geçici
Spesifikasyonlara iliŞkin HızlandırılmıŞ Politika GeliŞtirme Süreci (EPDP). İŞletme Yapısı'ndan Steve
DelBianco BirleŞik EriŞim Modeli hakkında sunum yaptı.
ALAC ve At-Large topluluk üyeleri Fransa, Paris'teki İnternet YönetiŞimi Forumu 2018'e katıldı.
Avrupa Bölgesel At-Large KuruluŞu Ulusal Üst Düzey Alan Tescil Merkezleri Avrupa Konseyi
(CENTR) ile mutabakat anlaŞması imzalayarak karŞılıklı menfaat alanlarında iŞbirliği yapmayı
kararlaŞtırdı.

UASG Evrensel Kabul DüŞünce Lideri Ödülünü
Takdim Ediyor
12 Kasım'da Evrensel Kabul Yönetim Grubu (UASG), Racasthan
BaŞbakanı Vasundhara Raje'ye hükümet e-posta hizmeti
Rajmail üzerinden Evrensel Kabul ile E-posta Adresi
uluslararasılaŞma konularındaki üstün çalıŞmasından dolayı
"Evrensel Kabul DüŞünce Lideri" ödülünü takdim etti. E-posta
sağlayıcısı Data Xgen Plus iŞbirliğnde geliŞtirilen bu hizmet
Racasthan vatandaŞlarına yerel dillerinde e-posta adresine sahip
olma fırsatı sunuyor. Rajmail, halihazırda iki milyon vatandaŞa
hizmet veriyor.
Ajay Data (Data Xgen Plus CEO'su),
Vasundhara Raje (Racasthan BaŞbakanı) ve
Samiran Gupta (UASG'nin ICANN Hindistan
Müdürü)

Yazmanlar
Yazman Blog Serisinin en son yayınını okuyun - Bir alan
adınız var mı? İŞte bilmeniz gerekenler. Bölüm V: Alan
Adınızı Yenileme. Daha fazla Alan Adı Yazman
kaynağına buradan eriŞebilirsiniz.

AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde bize katılın:
10-14 Aralık, Afrika e-Ticaret Haftası: Dijital Çağda Afrika Ekonomilerini Güçlendirme, Nairobi,
Kenya
12-13 Aralık, Afrika Alan Adları Yazmanlar Toplantısı, Addis-Ababa, Etiyopya
13 Aralık, IGF Polonya, VarŞova, Polonya
ICANN'in yakınınızdaki bölgesel etkinliklere katılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

