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10 Mart 2016 tarihinde ICANN Kurulu, İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) Yönetim Devri Paketini
BirleŞik Devletlere göndermiŞtir. Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı (NTIA). O tarihten itibaren
NTIA, 14 Mart 2014 tarihindeki duyurularının kriterlerini sağladığından emin olmak amacıyla, teklifleri
incelemeye baŞlamıŞtır. Bu inceleme döneminin 90 gün sürmesi beklenmektedir ve süreç, BirleŞik
Devletlerden alınan önerilerle yönlendirilecektir. Hükümet Sorumluluk Dairesi. Ayrıca, BirleŞik Devletler
Kongresi tekliflerle yakından ilgilenmektedir ve NTIA değerlendirmesinin bir parçası olarak teklifi yakından
denetlemeleri ve incelemeleri de beklenmektedir. ICANN ile yapılmıŞ olan yürürlükteki sözleŞme 30 Eylül
2016 tarihinde sona ermektedir ancak NTIA'nın ihtiyaç olması halinde sözleŞmeyi uzatma yetkisi
bulunmaktadır.
Topluluk IANA Yönetim Devri Paketine son halini vermek için çalıŞırken; ICANN uygulama ekibi de IANA
Yönetim Devrinin "uygulama aŞaması" için özenle hazırlanmıŞtır. Kök Bölge Yönetim Sisteminde
yapılacak değiŞikliklerin, ICG Teklifinde önerilen unsurlar ile GeçiŞ Sonrası IANA ve MüŞteri Statü
Komitesi'nin uygulanması için önemli ön planlama yapılmaktadır. Bu faaliyetler önümüzdeki hafta ve
aylarda geliŞmeye devam edecektir.
ICANN hukuk ekibi; CCWG-Sorumluluk ve CWG-Yönetimi'ne destek sağlayan iki harici hukuk firmasıyla
iŞbirliği yaparak, IANA Yönetim Devri Paketinde belirtilen değiŞikliklerin uygulanması amacıyla, ICANN
İç Tüzüğü için önerilen değiŞiklikleri hazırlamaktadır. Taslak halindeki İç Tüzük, Kurul'un onayına
sunulmadan önde kamu görüŞü için yayınlanacaktır ve İç Tüzüğün kabul edilmesi halinde ICANN,
NTIA'ya durumu bildirecektir. NTIA; İç Tüzüğün, NTIA devir teklifi üzerine bir rapor yayınlamadan önce
kabul edilmesi gerektiğini belirtmiŞtir.
Tüm uygulama çalıŞmaları hakkında güncel bilgi için https://www.icann.org/stewardshipimplementation adresini ziyaret edebilirsiniz.
İç Tüzük çalıŞmaları tamamlandıktan sonra; CCWG-Sorumluluk, ÇalıŞma Kolu 2 kalemleri (CCWGSorumluluk ÇalıŞma Kolu 1 Raporu Ek 12'de belirtilmiŞtir) envanterine odaklanacaktır:

ICANN çeŞitlilik standartları ile ilgili iyileŞtirmelerin değerlendirilmesi
ICANN Şeffaflığını geliŞtirme çalıŞmalarına odaklanılması
ICANN çalıŞan sorumluluğu beklentilerinin geliŞtirilmesi ve netleŞtirilmesi
ICANN Destekleme KuruluŞları ve DanıŞma Komitelerinin sorumluluğunun artırılması
SözleŞmeler ve anlaŞmazlıkların çözülmesiyle ilgili yasaya odaklı yargıyla ilgili sorulara
değinilmesi
ICANN'in İnsan Haklarına olan bağlılığı ve önerilen taslak İç Tüzük (daha fazla bilgi için ÇalıŞma
Kolu 1 Raporu Ek 6'ya bakabilirsiniz) için bir Yorum Çerçevesi geliŞtirilmesi
Ombudsman'ın rol ve fonksiyonu için iyileŞtirmelerin değerlendirilmesi
CCWG-Sorumluluk, katılmak isteyen herkese açıktır ve ekip, ÇalıŞma Kolu 2 çalıŞmalarına katılmak
isteyen herkes için bir Gönüllüler Çağrısı yayınlamıŞtır.

ICANN bir sonraki Çeyrek Yıllık PaydaŞlar Çağrısını 28 Nisan'da UTC 15:00'da yapacak. 31 Mart 2016'da
sona eren çeyrekteki ICANN faaliyetleri, ilerleyiŞi ve finansal durumu hakkında daha fazlasını öğrenin.
Çağrı dilleri Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca olacaktır. Buradan
kaydolabilirsiniz.

ICANN İncelemeleri
ICANN incelemelerinin ne olduğunu ve neden önemli olduklarını
biliyor musunuz? ICANN süreçleri ve çok paydaŞlı modelden
ortaya çıkan politikalar gerçek dünya ile buluŞtuğunda ne
olduğunu değerlendirmek için incelemeler çok önemlidir.
İncelemeler sayesinde ICANN'in yükümlülükleri kapsamındaki
performansını inceleyebiliyoruz, tıpkı bir karne gibi. Bu süreç,
sürekli geliŞme için kullandığımız bir araçtır - geçmiŞi
görmemizi sağlar, bu sayede gelecekte daha iyi iŞler çıkartabiliriz.
Bu yıl için planladığımız birkaç yeni incelememiz var. Bunlar hakkında daha fazla bilgiye ulaŞmanın ve
sürece dahil olmanın tam da zamanı! Buradan kaydolabilirsiniz.

Dijital Ekonomi Konulu Prag Konferansını
Düzenleyen Kurumlardan Biri Olarak ICANN:
Fırsatlar ve Zorluklar
17-18 Mart 2016 tarihlerinde Prag'da, "Dijital Ekonomi:
Fırsatlar ve Zorluklar" konulu bir konferans düzenlenmiŞtir.
ICANN ve Çek Telekomünikasyon Dairesi etkinliği birlikte
organize etmiŞ ve Visegrad Grubu'ndan (Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Polonya, Slovakya) katılım aranmıŞtır. Birkaç baŞka ülkeden temsilciler de etkinliğe

katılmıŞtır. Toplamda 200'ü aŞkın insanın katıldığı etkinlikte birçok hükümet makamı temsil edilmiŞtir.
Katılımcılar; İnternetle ilgili yenilik ve düzenlemelerden siber güvenlik ve İnternet yönetiŞimine kadar
farklı konuları ele almıŞtır. Bir baŞka sıcak gündem maddesini de "Şeylerin İnterneti" olmuŞtur. ICANN
Avrupa PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan Yardımcısı Jean-Jacques Sahel, çok paydaŞlı yönetiŞim ve İnternet
Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) Yönetim Devri hakkında genel bir bakıŞ sunmuŞtur.
Bu etkinlik, Çek Cumhuriyeti'nde türünün ilk örneği olma özelliğini taŞımaktadır. Bu etkinliği takip eden ve
yerel bir İnternet yönetiŞimi forumu halini alabilecek olan yıllık etkinliklerin düzenlenmesi
arzulanmaktadır.

ICANN Sırbistan'da Yakın Zamanda Yapılan İki
İnternet YönetiŞimi Forumunu Desteklemektedir
Sırp Ulusal İnternet Alan Adı Tescil (RNIDS) Kurumu
Tarafından
Bu yılkı Sırp İnternet Alan Adları Günü konferansı 15-16 Mart
tarihlerinde "İnterneti yaŞamak... Küresel - Güvenli - Yerel
olarak" sloganıyla Belgrad'da düzenlendi. Yedinci yıllık
konferansta 370'den fazla katılımcı, 1300'ü aŞkın çevrimiçi
izleyici ve 50 yerli ve yabancı konuŞmacı ağırlandı. DIDS 2016 RNIDS Kurumu tarafından organize
edilmiŞtir. İnternet yönetiŞim inisiyatiflerinde çok paydaŞlılığın öneminin vurgulandığı oturumlarda, yerel
topluluğu ICANN'in politika üretim süreçlerine dahil etmenin yolları aranmıŞtır. KonuŞmacılar: ICANN
Kurulu Üyesi Mike Silber; ICANN Orta ve Doğu Avrupa Küresel PaydaŞ İliŞkileri Müdürü Gabriella
Schittek; Avrupa Bölgesel At-Large KuruluŞu (EURALO) BaŞkanı Wolf Ludwig ve Getulio Vargas
Kurumu'ndan Marília Maciel. Daha fazla bilgiye buradan ulaŞabilir ve konferans videosunu
izleyebilirsiniz.
İkinci Bölgesel İnternet Forumu (RIF 2016), DIDS 2016 konferansının bir parçası olarak 16 Mart tarihinde
düzenlendi. Güneydoğu Avrupa'dan ulusal İnternet tescil merkezleri, devlet kurumları, yerel İnternet
toplulukları ve hukuk uzmanlarından oluŞan yaklaŞık 50 temsilci de katılımcılar arasındaydı. ICANN'den
Gabriella Schittek; çok paydaŞlı modelin, İnternet yönetiŞimine dahil olmada nasıl bir yöntem olduğunu
açıklamıŞtır. Daha fazla bilgi için RIF 2016 internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bölgedeki PaydaŞların ICANN'e Olan İlgisi Artıyor
Mart ve Şubat ayları bölgedeki ICANN ekibi için yoğun geçti. Alexandra Kulikova ve Michael Yakushev;
Moskova, Rusya'da İnternetle ilgili birçok önemli etkinliğe katıldı. Hem yerel hem de bölgesel İnternet
geliŞiminin farklı yönleriyle ilgili tartıŞmalarda ICANN uzmanlığını sergilediler. Önemli etkinliklere Şunlar
da dahildi:
Rusya'da, Güvenli İnternet Haftasının bir parçası olarak Rus Elektronik HaberleŞme Birliğinin
düzenlediği Siber Güvenlik Forumu 2016 (9 Şubat)
Rusya Federasyonu İnternet Ombudsmanı Sayın Dmitry Marinichev tarafından organize edilen
Rus İnternetinin Yasal Düzenlemesi konulu bir atölye (16 Şubat)
Rus Diplomasi Akademisi'nde düzenlenen, küresel İnternet yönetiŞiminde yakın zamanda
yaŞanan geliŞmeler konulu bir yuvarlak masa tartıŞması (18 Şubat)

Moskova Devlet Hukuk Akademisi'nde düzenlenen, İnternet hukuku kuramı ve uygulamasındaki
yeni yasal sorunlar konulu atölye (20 Şubat)
Telekomünikasyon Kullanımında Güven ve Güvenlik Konulu Konferans, Rus Ağ ve Servisler
Birliği (2-3 Mart)
Etkinlikler sayesinde; bölgedeki, özellikle Rusya'daki, paydaŞların ICANN'e olan ilgisinin nasıl arttığı ve
küresel İnternet altyapısının stabil ve güvenli olmasını sağlamak için yaptığımız çalıŞmalar
görülebilmektedir.

DNS GiriŞimcilik Merkezi ICANN55'te Sergilendi
DNS GiriŞimcilik Merkezi Müdürü Hadia El Miniawi
tarafından
ICANN55; DNS GiriŞimcilik Merkezinin (DNS-EC), bir ICANN
Halka Açık Toplantısında ilk defa bulunduğu yer oldu.
MarakeŞ'teki katılımımız bir kabini, broŞürleri, eŞantiyonları ve
bir videoyu içeriyordu. DNS-EC'yi ve faaliyetlerini "Orta Doğu'da
DNS Sektörü" baŞlıklı bir oturumda tanıttım.
Bugüne kadar DNS-EC farklı konumlarda dokuz atölye gerçekleŞtirmiŞtir. Konulara Şunlar da dahildi:
DNS iŞ geliŞtirme, en iyi tescil uygulamaları, "eğiticiyi eğit" oturumları, Alan Adı Sistemi (DNS)
operasyonu ve DNS Güvenlik Uzantıları (DNSSEC) ve Yeknesak Alan Adı AnlaŞmazlık Çözümü
Politikası (UDRP). DNS-EC ayrıca; Tunus, Doha, Maskat ve Dubai'deki yerel DNS pazarları için SWOT
(güçlü ve zayıf noktalar, fırsatlar, tehditler) analizi yapmıŞtır. Bölgedeki 15'i aŞkın ülkeden gelmekte olan
150'yi aŞkın kursiyer atölyelere katılmıŞtır.
İlerisi için; eğitim vermek ve gençler arasında farkındalığı artırmak amacıyla üniversite öğrencilerini ve
yeni mezunları hedeflediğimiz bir destek programı geliŞtiriyoruz. Ayrıca, üst düzey alan adı (TLD)
operatörleri için bir ağ oluŞturma günü düzenliyoruz. Bölgedeki operatörler bu sayede yaŞadıkları
zorlukları ve baŞarı hikayelerini ve ilgili oldukları konularla ilgili çalıŞmaları birbirleriyle paylaŞma fırsatı
bulacaktır. Atölyelerin mevcut durumuna ek olarak, eğitim gündemimize çevrimiçi dersler ve pazarlama
atölyeleri de ekledik.
DNS-EC daha fazla katılımcı ve ortağı kendisine çekmektedir - bölgedeki İnternet topluluğuyla daha
yakın hale gelmek ve yeni fırsatları keŞfetmek için sabırsızlanıyoruz. Atölyeler hakkındaki en güncel
haberler ve bilgiler için DNS-EC internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ICANN55'te Düzenlenen Afrika Strateji Oturumu
ICANN55 büyük bir baŞarıyla sonuçlanmıŞtır. Toplam 2273
katılımcının yaklaŞık 1000'i Afrika'dan katılmıŞtır. Afrika'dan
gelen yüksek katılım oranı, Afrika iliŞkileri stratejisinin etkinliğini
kanıtlamaktadır. Bu yüksek ilgi oranı, aŞırı kalabalık geçen

ortak bir AFRALO-AfrICANN toplantı oturumunda*ve ICANN
Afrika stratejisinde bir güncelleme konulu oturumda belirgin
bir hal almıŞtır.
Afrika strateji oturumunda topluluk, ICANN'in çalıŞmaları ve
kıtayla ilgili stratejileri hakkında bilgilendirilmiŞtir. ICANN'in
küresel liderleri Tarek Kamel ve Sally Costerton da oturuma
katılmıŞtır. Katılımcılar, ICANN'in Afrika'daki ilk katılım merkezi
olacak olan Nairobi, Kenya'daki yeni katılım merkezinin duyurusunu olumlu karŞılamıŞtır.
Afrika strateji toplantısında iki özel an yaŞanmıŞtır:
ICANN GeliŞim ve Kamu Sorumluluğu Departmanı ve Afrika'daki Küresel PaydaŞ İliŞkileri Ekibi
tarafından geliŞtirilen Youth Comm (Gençlik Topluluğu) programının duyurulması. Youth Comm,
gençlere öğrenim fırsatları sağlayacak ve bölge çapında iki günlük ülke atölyeleri düzenleyerek
kapasitesini geliŞtirecektir.
Ayrılan BaŞkan ve CEO Fadi Chehadé'nin topluluk üyeleri tarafından tanınması. Öne çıkan
unsurlar veda konuŞması ve hediyelerin takdimi olmuŞtur.
Son olarak bu oturumda topluluk, Afrika DNS pazarı çalıŞmasını geliŞtirmekle görevlendirilen kurum
olan Güney Afrika HaberleŞme Forumu ile iŞbirliği yapmaya teŞvik edilmiŞtir. ÇalıŞmaların bulgularını
içerecek nihai rapor Haziran 2016 tarihine kadar beklenmektedir.
"Afrika Stratejisi ve Geleceği" baŞlıklı oturuma ilgiliyseniz ses kayıtlarını, videoları ve sunum
materyallerini inceleyebilirsiniz.
* AFRALO - Afrika Bölgesel At-Large Topluluğu
AfrICANN - Afrika ICANN Topluluğu

ICANN, Afrika DNS Forumu 2016'ya Katılıyor
ICANN, 4-6 arasında MarakeŞ, Fas'ta yapılan dördüncü Afrika
DNS Forumu 2016'nın platin sponsoru ve aktif bir katılımcısı
olmuŞtur. Forumda, Afrika'yı ve Kuzey Afrika bölgesini
etkileyen önemli DNS konuları sunulmuŞtur. Sunumdan önce
diğer bölgelerde baŞka etkinlikler de düzenlenmiŞtir: Güney
Afrika (Güney Afrika) 2013, Nijerya (Batı Afrika) 2014, ve Kenya
(Doğu Afrika) 2015.
Etkinliğe katılım oranı hem Şahsi olarak hem de uzaktan katılım açısından yüksek olmuŞtur.
Kaydedilen oturumları buradan izleyebilirsiniz.
Forumdan çıkan büyük öneriler:
Ortak bir ödeme ağı geçidinin kurulması ve böylece yazmanlar ve aracıların farklı Afrika ülke kodu
TLD'lerinden (ccTLD'ler) alan adı almasının sağlanması
Afrika TLD Organizasyonu (AfTLD) öncülüğünde; Afrikalı yazmanları tüm Afrika ccTLD'lerine alan
adı satmak üzere bir kere akredite edecek bir yazman akreditasyon çerçevesinin oluŞturulması
Yerel paydaŞlara eriŞimi ve paydaŞlar üzerindeki etkiyi artırmak için benzer DNS forumlarının
ulusal seviyede yerelleŞtirilmesi
DNS iŞini ve eylemlerinin sektörü nasıl etkilediğini (ör. ülkeler arası para gönderme maliyetleri)

anlamalarına yardımcı olmak amacıyla finans sektörü oyuncuları da dahil farklı sektörlerden
paydaŞlarla yakın ortaklıkların geliŞtirilmesi
Etkinlik, aynı zamanda .ma ccTLD'yi de düzenleyen Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications tarafından düzenlenmiŞtir. ICANN, etkinliği İnternet Toplumu ve AfTLD ile iŞbirliği
içinde organize etmiŞtir.

SEE 5: Kayıtlar BaŞladı
Güney Doğu Avrupa (SEE) / RIPE Ağ Koordinasyon Merkezi (NCC) Bölgesel Toplantıları, kendilerine
özgü sorunları tartıŞabilmeleri, aynı zamanda bilgi ve birikim paylaŞımı yapabilmeleri için bölge
genelindeki ağ operatörlerini bir araya getiriyor. SEE 5, 12-20 Nisan tarihleri arasında Tiran, Arnavutluk'ta
düzenlenecek. Toplantıya katılım ücretsiz olmakla birlikte isteyen herkese açık. Şimdi kaydolun!

Topluluklar Arası ÇalıŞma Grupları İlkelerinin Taslak Çerçevesi
Topluluklar Arası ÇalıŞma İlkeleri üzerine Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubu, gelecekteki topluluklar-arası
çalıŞma gruplarının kurulmasına ve iŞletilmesine rehberlik edilmesi açısından yeknesak ilkelerin taslak
çerçevesi hakkında topluluk geri bildirimi almaya çalıŞmaktadır. Kamu görüŞü dönemi 16 Nisan 2016'da
kapanacaktır. Yorumlarınızı bugün iletin!

At-Large, Kapasite GeliŞtirme Webinar Dizilerine
BaŞlıyor
At-Large topluluğu, üyelerinin ICANN hakkındaki bilgilerini
arttırmak amacıyla bir kapasite geliŞtirme webinar dizisini
faaliyete geçirdi. ALAC BaŞkan Yardımcısı Tijani Ben Jemaa'nın
önderliğinde Kapasite GeliŞtirme üzerinde çalıŞan At-Large
ÇalıŞma Grubu, ICANN ve At-Large katılımları için en iyi
uygulamalardan Rekabet, Tüketici Güveni ve Tüketici Tercihi
İnceleme, ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) devir ve havale ve yeni üst düzey alan adlarının (gTLD)
geliŞimine yönelik yazman sorumlulukları gibi belirli politika sorunlarına uzanan geniŞ bir konu yelpazesi
seçimine sahip. Webinarlar etkileŞimli öğrenme unsurlarını içermektedir. Webinar programını ve katılım
detaylarını inceleyebilirsiniz.

Tüm gTLD Hak Koruma Mekanizmalarının İncelenmesi İçin Gönüllü Çağrısı
GNSO Konseyi yeni bir çalıŞma grubu için gönüllüler arıyor. Politika GeliŞtirme Süreci ÇalıŞma Grubu,
tasdiklenmiŞ tüzükte ifade edildiği üzere iki aŞamada tüm gTLD'lerde bütün Hak Koruma
Mekanizmalarını (RPM'ler) gözden geçirecek. Birinci AŞamada Yeni gTLD Programında geliŞen tüm
RPM'lerin gözden geçirilmesi konusuna odaklanılacak (Ticari Marka Takas Odası ve Yeknesak Hızlı
Askıya Alma prosedürü gibi). İkinci AŞamada ise Yeknesak AnlaŞmazlık Çözümü Politikasının
incelenmesi konusuna odaklanılacak.Çevrimiçi üye olabilir ya da formu doldurup gnsosecs@icann.org adresine gönderebilirsiniz.

ccNSO Olası Bir IANA Yönetim Devri Uygulamasına Hazırlanıyor
IANA Yönetim Devri sürecinin bir parçası olarak Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu (ccNSO)
topluluğu, yeni komiteler ve gruplar için üye görevlendirilmesini beklemektedir. ccNSO Kılavuz İnceleme
Komitesi (GRC), ICANN56'dan önce bu Şartları yerine getirmek amacıyla süreç ve prosedürleri
tasarlamaktadır. ccNSO GRC hakkında daha fazlasını öğrenin. ccNSO'nun yakında gerçekleŞecek
çalıŞmalarını açıklayan yeni ccNSO Konsey BaŞkanı Katrina Sataki ile yapılmıŞ olan röportajı
izleyebilirsiniz.

BaŞarılı Yüksek Düzey Hükümet Toplantısı
Karara Vardı
YaklaŞık 100 hükümet ve 22 uluslararası hükümet
organizasyon temsilcisi 7 Mart 2016 tarihinde Fas Krallığının ev
sahipliğinde düzenlenen Yüksek Düzeyde Hükümet
Toplantısına katıldılar. ICANN55 sırasında yapılan ve gün
boyunca devam eden bu toplantıda; bakanlar, üst düzey
hükümet görevlileri ve Hükümet DanıŞma Komitesi (GAC) ile
ICANN liderleri görüŞ belirtmiŞ ve sunum yapmıŞtır. GAC aynı
zamanda ICANN55 süresince altı yeni üye ve bir yeni gözlemci
ağırladı. Ses kayıtlarını dinleyebilir ya da toplantıyı izleyebilirsiniz.

PDP ÇalıŞmalarındaki GeliŞmeleri Takip Edin
Devam eden PDP'ler hakkındaki güncel bilgilere ulaŞın.

DNSSEC Kök Bölge KSK Pozisyon Önerileri
Yayınlandı
Yedi bağımsız DNS uzmanı ile birlikte ICANN, Verisign ve NTIA
temsilcilerinden oluŞan bir tasarım takımı; içerisinde DNSSEC
kök bölge Anahtar İmzalama TuŞunun (KSK) yenileme olarak da
bilinen değiŞimi için önerileri de barındıran bir raporu tamamladı.
Kök bölge KSK'sının yenilenmesi; kamusal ve özel yeni bir
kriptografik anahtar çifti oluŞturulması ve yeni kamusal
bileŞenin internet servis sağlayıcıları, DNS çözücü operatörleri,
DNS çözücü yazılım geliŞtiricileri, entegratörler ve dağıtıcılar da dahil taraflara dağıtılması anlamına
gelmektedir. Raporu okuyabilirsiniz.

Kamu GörüŞüne Açık: DNS Kötüye Kullanımını
Azaltmak İçin Koruma Tedbirleri
Mart ayında ICANN, DNS kötüye kullanımına karŞı alınan
koruma tedbirlerinin etkinliğinin nasıl ölçüleceğini açıklayan bir

rapor yayınlamıŞtır. Bu korumalar Yeni gTLD Programının bir
parçasını oluŞturmaktadır. Raporda; DNS kötüye kullanımını
oluŞturan faaliyetleri tanımlanmıŞ ve yeni gTLD'lerde ve bir
bütün olarak DNS'lerdeki kötüye kullanım oranlarının
göstergeleri değerlendirilmiŞtir. Rapor bulguları, analize ve
kullanıcı geribildirimine dayanmaktadır. GörüŞ dönemi 25 Nisan
2016 tarihinde kapanacaktır. Raporu buradan okuyabilir ve
yorumlayabilirsiniz.
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https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde bize katılın:
14-15 Nisan 2016

DNS İŞ Atölyesi, Dakar, Senegal (detaylar daha sonra
www.icann.org adresinde yayınlanacaktır)

13-15 Nisan 2016

Rus İnternet Forumu, Moskova, Rusya

19-21 Nisan 2016

İnovasyon Afrika Dijital (IAD) Zirvesi, Abuja, Nijerya

19 Nisan-10 Mayıs 2016

İnternet Akademisi, VarŞova, Polonya

22 Nisan 2016

İnternet YönetiŞimi Üzerine Güney Doğu Avrupa Diyaloğu
(SEEDIG), Belgrad, Sırbistan

2-4 Mayıs 2016

re:publica'nın 10. Baskısı, Berlin, Almanya

4-5 Mayıs 2016

Orta Doğu DNS Forumu 2016, Tunus, Tunus

9-10 Mayıs 2016

Konulu AtÃ¶lye, Harare, Zimbabve

27-28 Mayıs 2016

Moldova ICT Zirvesi 2016, KiŞinev, Moldova

Sizin çevrenizdeki bölgesel etkinliklere ICANN'in nasıl katılacağı hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

