Chris Mondini: Avrupa'nın Yeni ICANN Kurumu
Lideriyle Tanışın
ICANN kurumu, Chris Mondini'yi Avrupa Paydaş İlişkileri
Başkan Yardımcısı ve Belçika, Brüksel ofisinin Genel
Müdürü olarak görevlendirdi. Mondini, ICANN Küresel
Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı Sally Costerton'a rapor
veriyor.
"ICANN Avrupa ekibinin bir parçası olmaktan memnuniyet
ve onur duyuyorum," diyor Mondini. "Bu bölge, birçok
İnternet yönetişimi tartışmasının ön planında yer alıyor ve buradaki paydaşlarımız, politika
süreçlerimizin en aktif katılımcıları arasında. Ayrıca, ICANN'in sorumluluğunu yerine getirmek ve
bölgesel stratejik hedeflere ulaşmak üzere iş birliği yaptığı güçlü bir Avrupa teknik ve
operasyonel ortak ağı mevcut.
Bölgeye hizmet eden birinci sınıf çok işlevli bir ekibe katmak ve ICANN'in gelişiminin bir sonraki
safhasında deneyimlerimi ortaya koymak üzere, Belçika'yı, kariyerimin başlarında yaşamış ve
çalışmış olduğum Avrupa şehirleri listesine ekleyeceğim için de heyecanlıyım.
Yakın zamanda sorumluluklarımı yerine getirmeye başlayacağım. Bu arada, Cancún'da veya
gelecek seyahatlerimin birinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Ayrıca birlikte
işleri nasıl daha iyi yürütebileceğimize dair fikirlerinizi almak istiyorum. Bir araya gelene
kadar chris.mondini@icann.org adresinden bana ulaşmaktan çekinmeyin."

Orta Doğu DNS Forumu için Hemen Kaydolun
7. Orta Doğu DNS Forumu (MEDNSF), Riyad, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Suudi
Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu'nun (CITC) ev sahipliği yapacağı etkinlik, 24-25
Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
Duyuruyu buradan okuyun.

Topluluk Profili: "Küresel siber dünyanın
gözlerinizin önünde evrildiğini görüyorsunuz"
Joanna Kulesza, ALAC
ICANN'e nasıl katıldınız?
ALAC'ta Avrupalı son kullanıcıları temsil ederek görev
yapıyorum. Şu anda ALAC Tanıtım ve Kapasite Oluşturma
Başkan Yardımcısıyım ve aynı zamanda At-Large
Kapasite Oluşturma Çalışma Grubunun eş başkanlığını
yapıyorum.
Ne zamandır ICANN'desiniz ve ne şekilde katılım sağlıyorsunuz?
Kopenhag'da düzenlenen ICANN58 yüz yüze ilk toplantımdı, fakat bundan önce, kurumu ve
topluluğu akademik sıfatımla on yılı aşkın bir süredir takip ediyordum. Çeşitli posta listelerini takip
etmeye çalıştım, fakat çok paydaşlı yönetişimin getirdiği tüm potansiyeli ve zorluğu daha iyi
anlamamı sağlayan yüz yüze toplantı oldu.
ICANN topluluğunun bir parçası olmakla ilgili en zorlu şeyler nelerdir?
ICANN, küresel bir paydaş ağı olarak eşsiz konumda ve aynı derecede etkileyici. Onun gibi
başka bir topluluk yok. Bunu, uluslararası yasa ve norm oluşturma alanını 20 yılı aşkın bir süredir
araştırmış biri olarak güvenle söyleyebiliyorum. Bu etkileyiciliğin kendi avantajları var ve beni
şaşırtamaya devam ediyor, fakat aynı zamanda diller ve kültürler arasında etkili iletişim ve
dünyanın her yerinde gece gündüz çalışan paydaşlarla verimli zaman yönetimi konusunda
benzersiz zorlukları da beraberinde getiriyor. İnsan, bu aralıksız, evrensel diyaloğun tüm ilgi
çekici konularına ve trendlerine yetişmeye çalışıyor ve başarıyor, fakat zamanla kendini o kadar
kaptırıyor ki kendisine, günlük hayata geri dönmesi gerektiğini hatırlatmak zorunda kalıyor.
ICANN topluluğunun bir parçası olmakla ilgili en faydalı şeyler nelerdir?
Onun gibi başka bir topluluk yok. Küresel, kültürler arası ve nadir, ücretsiz küresel bir kaynağı

korumak üzere ortak bir istekle hareket ediyor. John Berry Barlow'un 1996'da muhteşem bir
şekilde ileri sürdüğü gibi, orijinal “bağımsız siber uzaydan” geriye kalan bu topluluk; hükümet ve
büyük işletmelerin hemen yanında, bireysel kullanıcıların sesini duyurabildiği, yeni bir küresel
norm oluşturma platformu. ICANN'e katılarak bu eşsiz yönetişim modelinin işleyişine şahit
oluyorsunuz. Küresel siber uzayın gözlerinizin önünde evrildiğini görüyor ve gidişatını gerçekten
etkileme fırsatına sahip oluyorsunuz. ICANN, idealizm, topluluk ve sonucu fakat çok önemli
olarak küresel güç ve politikanın bir karışımını sunuyor. Ayrıca, dünyanın her yerinden iyi
arkadaşlar edinme şansını yakalıyorsunuz. Hiçbir şeye benzemiyor.
ICANN'e yeni gelenler için ne önerirsiniz?
Acele etmeyin, topluluğu gözlemleyin, arkadaşlar arayın ve kendi ilgi alanınızı bulun. Bunu
başardığınızda, sesinizi duyurun. ICANN tam olarak bu amacı taşıyor.

Orta Doğu Stratejisi Çalışmaları Devam Ediyor
Ekim 2019'da, bölgedeki 27 topluluk üyesinden oluşan
Orta Doğu Stratejisi Çalışma Grubu, ICANN'in 2021-2025
Orta Doğu Bölgesel İlişki Stratejisi taslağını oluşturmak
üzere çalışmalara başladı.
Bu ilk çalışma, çalışma grubunun hedefinin belirlenmesi,
mevcut ve eski bölgesel stratejilerin gözden geçirilmesi ve
ICANN'in 2021-2025 Stratejik Planına uygun hale getirilmesi konularını kapsıyordu. Grup, yeni
bölgesel stratejinin süresini, ICANN'in 2021-2025 Stratejik Planıyla aynı zamanda bitecek
şekilde, beş yıl olarak belirledi. Grup, bölgenin eşsiz koşulları ve ihtiyaçları ışığında başlıca
stratejik odak alanlarını ve hedeflerini de tanımlayarak kabul etti.
Grup, altı hafta boyunca açık olacak Kamu Görüşü için 2020'nin Şubat ortasına kadar taslak
stratejiyi yayınlamayı planlıyor. Kamu Görüşü dönemi üzerine güncellemeler için bu sayfayı takip
edebilirsiniz. Grup, güncellemeleri topluluğa aktarmak ve çalışmaların ilerleyişi hakkında
geribildirim almak için Cancún, Meksika'da gerçekleştirilecek ICANN67'de halka açık bir oturum
düzenlemeyi de planlıyor.
ICANN'in 2021-2025 Orta Doğu Stratejisi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Çalışmalarla ilgileniyorsanız meac.swg@icann.org adresinden bölgesel Küresel Paydaş İlişkileri
ekibiyle iletişime geçin.

ICANN Madagaskar'daki Kutlamaya Katıldı

Yerel İnternet Topluluğu (ISOC) şubesi, 12-13 Aralık 2019 tarihleri arasında, Antananarivo'da,
Madagaskar'ın ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) olan .mg'nin 25. yıldönümü için bir kutlama
düzenledi. Kutlama, 120 yerel ve diğer Afrika ülkelerinden 10 bölgesel katılımcının yer aldığı
yerel bir forumdu. Etkinliğe, Madagaskar Posta, Telekomünikasyon ve Dijital Gelişim Bakanlığı,
Telekomünikasyon Düzenleme kurumu (ARTEC), İnternet Topluluğu ve Fransız Ağ Bilgi Merkezi
(AFNIC) destek verdi.
Afrika'daki ICANN kurumu personeli, ICANN ekosistemi, Alan Adı Sistemi, yeni genel üst düzey
alan adları ve Uluslararasılaştırılmış Alan Adları üzerine bir sunum yaptı. Sunumun odak konusu,
alan adları ve eposta adreslerinin Evrensel Kabulüydü.
ICANN kurumu, .mg'nin büyümesini görmekten mutluluk duyuyor ve Afrika'daki diğer alan adı
yıldönümlerini sabırsızlıkla bekliyor!

ICANN Kurumu Chad'da Gerçekleşen İlk DNS Forumuna Katıldı
Chad, yaklaşık 500 yerel ve bölgesel katılımcının katıldığı ilk DNS Forumunu, 18-19 Aralık 2019
tarihlerinde Ndjamena'da gerçekleştirdi. Alan Adı Sistemine genel bakış, alan adı girişimciliği ve
DNS güvenliği gibi konularda gerçekleştirilen sunumlar ve panel tartışmaları öne çıkanlar
arasındaydı. Afrika'daki ICANN kurumu temsilcileri, Evrensel Kabul ve Uluslararasılaştırılmış
Alan Adları gibi konuları görüştüler. Forum, Chad'ın .td tescil merkezi olan ADETIC'in bir girişimi
ve .td alan adı konusunda farkındalığı artmayı amaçlıyor.

Afrika İnternet Gelişiminde Mükemmelliğin
Tanınması
ICANN kurumu, İnternet ekosistemiyle ilişkili farklı politika
ve teknik konuları irdeleyen bir konferans düzenlemek için
Benin'deki İnternet Topluluğu (ISOC) şubesiyle ortaklık
yaptı. 150'yi aşkın kişinin katıldığı konferans, yakın
zamanda uluslararası ölçekte tanınan iki Afrika İnternet
önderine de şükranlarını sundu:
Batı Afrika ve Merkezi Araştırma ve Eğitim Ağı
(WACREN) Baş Teknoloji Sorumlusu ve 2019 John
Postel Hizmet Ödülü sahibi Alain Aina.
ICANN kurumunda Teknik İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve yakın
zamanda İnternet Onur Listesine alınan Adiel Akplogan.
Daha fazla Afrikalının İnternet ekosisteminde liderliğe yükselişini görmek için sabırsızlanıyoruz!

ICANN67 için Cancún'da Bize Katılın!
7-12 Mart tarihlerinde, Cancún, Meksika'da
gerçekleştirilecek ICANN67'ye kaydolmayı unutmayın.
Topluluk Forumu, sıcak gündem konuları üzerine genel
oturumları, topluluklar arası tartışmalar ve Destekleme
Kuruluşları ve Danışma Komitelerinin çalışmalarını
içerecek. Buradan kaydolun ve program ve seyahat
bilgileri için buraya tıklayın.

ICANN, Fikrinizi Almak İstiyor
ICANN kuruluşu, ICANN ve Verisign arasındaki .COM

Tescil Merkezi Anlaşması için teklif edilen 3 Numaralı
Değişiklik konusunda Kamu Görüşü talep ediyor.
Görüşünüzü, 14 Şubat 2020 veya öncesinde buraya
gönderin.
Ayrıca, ICANN ve Verisign, Alan Adı Sisteminin (DNS)
güvenliği, sürekliliği ve esnekliğiyle ilgili girişimler üzerine
birlikte çalışmak için, iki kuruluş arasında bağlayıcı bir
Niyet Mektubu (LOI) formunda yeni bir çerçeve teklif
edildiğini duyurdu. Duyurunun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

ICANN'in Geleceğinin
Şekillendirilmesine Yardımcı Olun
ICANN kuruluşunun yeni taslak Beş Yıllık
İşletme ve Finans Planı ve MY21 İşletme Planı
ve Bütçesi, başlıca stratejik girişimlere fon
sağlanması ve bunların uygulanması hakkında
detaylar içeriyor.
ICANN’in 2021-2025 için Beş Yıllık İşletme ve
Finans Planı, aynı zamanda “ICANN’in Çok
Paydaşlı Modelinin Çalışma Planı”nı da
içeriyor, ve ICANN bu konuda görüşünüzü
bekliyor. Seneler geçtikçe gelişen ve
evrimleşen ICANN’in çok paydaşlı modeli,
önemli konular üzerinde durdu, ve İnternet’in
alan adı ve numaralandırma kaynakları için
politikalar geliştirdi.
ICANN ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyor.
25 Şubat’a kadar belgelere erişmek ve
görüşünüzü iletmek için buraya tıklayın.

Açık Veri Platformu Güncellemesi
ICANN'in Açık Veri Programının hedefi,
verilerin şeffaflığını ve erişilebilirliğini
iyileştirmektir. ICANN kuruluşu, program
kapsamında, topluluğun belirli veri kümelerine
erişimini sağlamak için bir Açık Veri Platformu
geliştiriyor. Başlangıçta, Açık Veri Platformu
aşağıdaki veri kümelerini içerecek:
Tescil Merkezi Aylık Raporları
Tanımlayıcı Teknoloji Sağlık
Göstergeleri (ITHI)
Alan Adı Piyasa Göstergeleri
Açık Veri Platformu hakkında daha fazla bilgi
için, 18 Şubat 2020 tarihinde ICANN67
Hazırlık Haftası kapsamında düzenlenecek
bilgilendirme webinarına katılmak için buraya
kaydolun. ICANN67'de düzenlenecek Açık
Veri Programında tarih ve saati daha sonra
duyurulacak olan oturuma da davetlisiniz.

ICANN ve PTI Liderlik Pozisyonları için Şimdi
Başvurun
ICANN Aday Belirleme Komitesi (NomCom), ICANN ve
Kamu Teknik Tanımlayıcıları (PTI) içerisindeki önemli
liderlik pozisyonları için başvurularınızı bekliyor. Başarılı
adaylar, İnternet'in teknik koordinasyonunu ve politika
geliştirmeyi şekillendirmeye yardımcı olmak için önemli bir
fırsata sahip olacak. Daha fazla detayı burada
bulabilirsiniz. Başvuruları göndermek için son tarih 25
Şubat 2020.

Geliştirilmiş Kamu Görüşü Özelliği
Bilgi Şeffaflığı Girişimi (ITI), ICANN'in Destekleme
Kuruluşları ve Danışma Komiteleri üyelerinin değerli
girdilerine dayanarak geliştirilmiş bir Kamu Görüşü
özelliğini uygulamaya koydu. Lütfen buradan göz atın ve
geri bildiriminizi kaydedin.

Şimdi Başvurun: ICANN Topluluğu Çocuk Bakımı Destek Programı
ICANN Topluluğunun Çocuk Bakımı Destek Programı, çocukları olan topluluk üyelerinin, ICANN
Halka Açık Toplantıları ve diğer uygun ICANN etkinliklerine katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Kuala Lumpur, Malezya'da gerçekleştirilecek ICANN68 için çocuk bakımı desteği isteyenlere
yönelik başvuru dönemi başladı ve 4 Mart 2020'de sona erecek. Başvuruların, bu tarihte saat
11:59pm UTC'ye kadar gönderilmesi gerekiyor.
Program ve nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgi ve detay için lütfen burayı ziyaret edin.

ICANN67 Hazırlık Haftasında Kayıt Veri
Politikası (EPDP) Uygulama Çalışmaları
Sunulacak
ICANN67 Hazırlık Haftasında, yeni Kayıt Veri Politikasının
(EPDP Aşama 1) uygulanmasına dahil olan birçok faaliyet
hakkında bilgi edinin. Bu webinar, mevcut politika
gerekliliklerini, Uygulama İnceleme Ekibinin politika belge
taslağının çıkarılmasını destekleyen çalışmaları,
tamamlanan raporlar, çalışmalar, ve fikir birliği politika
önerilerinden çıkan diğer faaliyetleri içerecek. Bilgilendirme
oturumu 24 Şubat Pazartesi 15:00 UTC'de gerçekleştirilecek ve 14 Şubat Cuma'ya kadar kayıt
olmanız gerekiyor. Webinarın ardından S&C oturumu düzenlenecek. Sorularınızı şimdiden
iletebilirsiniz. Buradan kayıt olabilirsiniz.

Evrensel Kabul: Yerel Girişimler Oluşturmayı
Planlıyor
Evrensel Kabul Yürütme Grubu (UASG), farkındalığı
artırmak ve UA-hazır yazılım ve eposta hizmetlerinin
geliştirilmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak için
bölgesel ve ulusal düzeyde yerel girişimler oluşturmak
üzere destekçiler arıyor. Bu gruplar, UASG liderlik ve
çalışma gruplarının yanında ICANN kurumuyla yakın
işbirliği içinde çalışacak. UAProgram@icann.org adresiyle
iletişime geçerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Evrensel
Kabul, çok dilli bir İnternet sağlamanın ve bir milyar insanı daha çevrimiçi hale getirmenin
anahtarı; bunu gerçekleştirmek için birlikte çalışalım!

RDAP: Daha Sağlam ve Güvenli bir Teknolojiye
Doğru İlerleme
WHOIS-tabanlı hizmetlerden Kayıt Verileri Erişim
Protokolüne (RDAP) dayanan çözümlere yapılan teknolojik
geçiş devam ediyor. Sözleşmeli taraflar, kullanıcıların alan
adı ve diğer İnternet tanımlayıcı kayıt verilerine güvenli ve
yapılandırılmış bir şekilde erişimini sağlayan bu protokole
dayanan hizmetleri şimdiden sunuyor. ICANN, RDAP'ye
dayanan bir kayıt verisi Arama aracı da sunuyor – sayfayı
yer imlerinize ekleyin! RDAP, İnternet Mühendislik İş
Ekibindeki (IETF) teknik topluluk tarafından WHOIS
protokolüne alternatif olarak geliştirildi. Bu teknolojik gelişmeye hazır mısınız? Daha fazlasını
buradan öğrenebilirsiniz.

2020 ICANN Topluluğu Mükemmeliyet Ödülü
için Adaylık Dönemi Başladı
2020 ICANN Topluluğu Mükemmeliyet Ödülü için adaylık
dönemi başladı. Daha önce Çok Paydaşlı Ethos Ödülü olarak
bilinen ICANN Topluluk Mükemmeliyet Ödülü, ICANN ekosistemi
içerisinde politika oluşturmaya önemli ölçüde katkıda bulunan
ve uzlaşmaya dayalı çözümler geliştirmeye fazlaca yatırım yapan
ICANN katılımcılarını ödüllendirir. Adaylık süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek ve adaylığınızı koymak
için buraya tıklayın.

ICANN67 Hazırlık Haftası Webinarlarına
Kaydolun
Ajandanıza not alın! ICANN67 öncesinde, 18-24 Şubat 2020
haftasında, ICANN topluluğunun Cancún, Meksika'da
düzenlenecek Topluluk Forumuna hazırlanmasına yardımcı
olmak amacıyla bir dizi webinar düzenlenecek.
Program davetinizi almak için lütfen 14 Şubat tarihine kadar buradan kaydolun.

2020 için SO/AC Liderleri Planı
Destekleme Kuruluşları ve Danışma Komitelerinin (SO/AC'ler) başkanları, 27 ve 28 Haziran 2020'de Los
Angeles'ta buluştu. Bu toplantı, liderlere, bir ICANN Halka Açık Toplantısı dışında stratejik tartışmalar
yapma alanı sağlandı. Yönetişim üzerine tartışmalar, gelecek yılda her SO/AC için ilgili öncelikler ve ICANN
Yönetim Kurulu ve CEO'su için MY20 hedefleri konusunda bir özet ve durum güncellemesi, işbirlikçi
gündemin konuları arasındaydı.

Felaket Yönetimi ve İş Sürekliliği Oyun Kitabı Çıktı
Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO) Üst Düzey Alan Adı İşlemleri (TLD-OPS) Daimi Komitesi,
küçük ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) operatörleri için temel bir iş sürekliliği stratejisi ve uygulama
kılavuzu olarak görev yapan Felaket Yönetimi ve İş Sürekliliği Oyun Kitabını yayınladı. Oyun kitabı temelde

ccTLD'lerdeki üst veya orta düzey yönetime yönelik olup, yıkıcı gelişmelerin ardından toparlanma gücünü
geliştirmeyi amaçlar. TLD-OPS, katılımcıları, gerçek olaylara dayanan potansiyel senaryolara tabi tutan
alıştırmalar geliştirdi. Oyun kitabını buradan indirin.

GNSO Konseyi 2020 için Strateji Geliştirmek Amacıyla Bir Araya Geliyor
Genel İsimleri Destekleme Kuruluşu (GNSO), Stratejik Planlama Oturumunu (SPS), 22-24 Haziran 2020
tarihlerinde Los Angeles'ta gerçekleştirecek. Yılda bir kez düzenlenen SPS, geçen birkaç yıl boyunca, GNSO
Konseyine, yeni Konsey Üyelerine oryantasyon yapması ve gelecek yıl için bir stratejik çalışma planı
geliştirmesi için zaman tanıdı. GNSO Konseyi, bu yıl, Toplulukta bir Karar Temsilcisi olarak
sorumluluklarını nasıl yerine getireceği ve PDP 3.0 uygulama çalışmalarından geliştirilen araç kitlerini
kullanarak bir politika geliştirme süreci (PDP) yöneticisi olarak rolünü daha verimli bir şekilde nasıl
oynayacağı hakkında da daha fazla bilgi aldı. Ayrıca, ICANN Yönetim Kurulundan bazıları oturumları
gözlemledi.

EPDP Güncellemesi
gTLD Tescil Verileri için Geçici Spesifikasyon üzerinde çalışan Hızlandırılmış Politika Geliştirme Süreci
(EPDP) Ekibi, 7 Şubat 2020 tarihinde 2. Aşama İlk Raporunu yayınladı. EPDP Ekibi, 27-29 Ocak tarihlerinde,
öneriler konusunda fikir birliğine varmak ve İlk Rapor için içeriği nihai hale getirmek amacıyla Los
Angeles'ta bir araya geldi. EPDP 2. Aşama İlk Raporuyla ilgili görüşmelere ise ICANN67'de devam
edilecek.

GAC Evrensel Kabul-Uluslararasılaştırılmış Alan Adı Sorunları üzerine
Çalışmalarına Başlıyor
Hükümet Danışma Komitesi'nin (GAC) yeni oluşturulan Evrensel Kabul-Uluslararasılaştırılmış Alan Adı (UAIDN) Çalışma Grubu, görev tanımlarını da içeren bir başlangıç çalışma planı geliştiriyor. GAC'nin grubun
çalışmalarının ilk safhasını ICANN67 öncesinde onaylaması bekleniyor. UA-IDN Çalışma Grubu, ICANN66
sırasında, GAC'nin hükümetlerle ilişkili UA ve IDN konularını izlemesine, bunlar üzerine düşünmesine ve
ele almasına yardımcı olmak için kurulmuştu. Daha fazlasını öğrenin.

At-Large İncelemesinin Uygulanması Neredeyse Tamamlandı
At-Large Danışma Komitesi, At-Large İncelemesinin Uygulanmasına ilişkin ikinci durum raporunu, Aralık
ayında incelemesi için ICANN Kurulu Organizasyonel Etkinlik Komitesi’ne sundu. Önceki durum raporunda
tanımlanan sekiz sorun alanının neredeyse hepsi At-Large tarafından uygulandı veya yakın gelecekte
uygulanacak.
Şu anda OEC tarafından incelenmekte olan sorunlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen At-Large
İncelemesinin Uygulanmasına ilişkin Plan Geliştirme çalışma alanını ziyaret edin.

AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde ICANN kuruluşuna katılın:
24-27 Şubat, Mobil Dünya Kongresi, Barselona, İspanya
4-5 Mart, Kuveyt İnternet Günleri, Kuveyt Şehri, Kuveyt
17 Mart, Evrensel Kabul Atölyesi, Manama, Bahreyn
18-19 Mart, 2020 Orta Doğu Ağ Operatörleri Grubu (MENOG 20), Manama, Bahreyn

19-20 Mart, WACREN Toplantısı, Cotonou, Benin
24-25 Mart, Orta Doğu DNS Forumu, Riyad, Suudi Arabistan
22-24 Nisan, OSIANE 2020, Brazzaville, Kongo Cumhuriyeti
ICANN'in yakınınızdaki bölgesel etkinliklere nasıl katılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin .

