Bu e-postayi görüntülerken sorun mu yasiyorsunuz? Buraya tiklayin.Merhaba, bu e-postayi alma
sebebinizin ICANN ile ilgilendiginizi ifade etmeniz oldugunu hatirlatmak istedik.
emea.communications@communications.icann.org adresini adres defterinize eklemeyi unutmayin ki
bizden gelen e-postalar gelen kutunuza dussun! E-postalarimizi almak istemiyorsaniz aboneliginizi iptal
edebilirsiniz.
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

BaŞkanın KöŞesi: 2016'yı Kapatırken
Hem ICANN için hem de Şahsen benim için büyük bir yıl oldu. Dünyayı gezdim, çoğunuzla tanıŞtım ve
birlikte çalıŞtım. Bu, benim için bir zevkti. Ayrıca hepinize bu yılki sıkı çalıŞmanız için teŞekkür etmek
isterim.
Uzun yıllardır verilen ödünler ve yapılan iŞ birliği ile bu yıl ICANN topluluğu olarak, nihai teklifleri
oluŞturmak ve IANA yönetim devrini tamamlamak için bir araya geldik ve birbirimize güvendik. Bu
çalıŞmanın baŞarısı, bu gibi sorunları aŞma noktasında çok paydaŞlı modelin gücünün gerçek bir
göstergesidir.
Bu çalıŞmalar sonucunda ICANN sorumluluk konusunda derin kökler salmıŞtır. Tüm ICANN ekosistemi
birbirine ve sizlere karŞı daha da sorumlu hale gelmiŞtir. Bunun için müteŞekkirim.

Önümüzdeki senenin ne getireceğine baktığımızda, ICANN kuruluŞunun CEO'su olarak odaklandığım
nokta; yaptığımız Şeyi, yeni misyonumuz ve içtüzük çerçevesinde daha iyi yapmak ve stratejik
amaçlarımızı desteklemektir.
Geçtiğimiz sene boyunca süregelen sabrınız ve desteğiniz için teŞekkür ederim. 2017'yi ve yeni
insanlarla tanıŞarak birlikte çalıŞmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ailenize ve size mutlu bir
tatil dilerim. Yeni yılda her Şey gönlünüzce olsun.
Saygılarımla,
Göran Marby
ICANN BaŞkanı ve CEO'su

ICANN57'de Afrika Stratejisinin Yansıtılması

Dr. Jimson Olufuye, ICANN'in Afrika'daki çalıŞmalarından dolayı ICANN'den Pierre Dandjinou'yu (solda)
tebrik ediyor.
ICANN57, İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) birimleri ile BirleŞik Devletler Ulusal
Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı (NTIA) arasındaki sözleŞmenin sona erdiği 1 Ekim 2016 tarihinden
sonraki ilk Halka Açık ICANN Toplantısıydı. Bu tarihi toplantıda 31 ülkeden 100'den fazla katılımcıyla
Afrika baŞarılı Şekilde temsil edildi. Bu programda Afrika ile ilgili iki oturum yapıldı: Afrika Stratejisini
Güncelleme ve AFRALO-AfrICANN Ortak Toplantısı.
Afrika Stratejisini Güncelleme
Bu oturum, DNSSEC tanıtım gezisi, Afrika DNS giriŞimcilik programı ve YouthComm da dahil olmak üzere
son üç yıldır ICANN'in Afrika stratejisinde yer alan önemli programlar konusunda katılımcıları güncelledi.
Katılımcılar daha yeni olan bazı giriŞimler konusunda da bilgi edindi. Bölgedeki ortaklarımız,
UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan Adı (IDN) Afrika projesi kapsamında Etiyopya'ya özgü etiket oluŞturma
kuralları da dahil olmak üzere diğer faaliyetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler sundu. Oturum, ICANN'in bölgesel

ortaklarla İnternet ekosistemine katılımını güçlendirdi.
ICANN Afrika PaydaŞ İliŞkiler BaŞkan Yardımcısı Pierre Dandjinou, ICANN'in AfICTA'nın faaliyetlerine
verdiği sürekli destek karŞısında Afrika Bilgi ve İletiŞim Teknolojileri Birliği (AfICTA) BaŞkanı Dr. Jimson
Olufuye tarafından ödüllendirildi. TeŞekkürler AfICTA!
AFRALO-AfrICANN Ortak Toplantısı
Dört yıl önce, Afrika Bölgesel At-Large KuruluŞu (AFRALO) tarafından ICANN toplantılarına dahil edilen
oturum, Afrika topluluğunun bir araya gelip kıtanın ICANN'e katılımıyla ilgili bugüne kadarki ilerlemeyi
tartıŞtığı bir yerdir. ICANN BaŞkan ve CEO'su Göran Marby, IANA fonksiyonlarının devrinin önemini
vurgulayarak topluluğa seslendi. Devir sürecine tam katılımlarından dolayı Afrikalı topluluk üyelerine
teŞekkür etti. Marby ile soru ve cevap esnasında, Afrika'nın ICANN'in politika geliŞtirme ve diğer
faaliyetlerine katkıda bulunan gerçek bir katılımcı olabilmesi için ICANN'in Afrika'daki desteğini artırması
gerektiği yinelenen bir konuydu.

ICANN, Meksika'da Küresel IGF'ye Katıldı
11. İnternet YönetiŞimi Forumu (IGF 2016) 6-9 Aralık tarihlerinde
Meksika'da Guadalajara'nın hemen dıŞında yapıldı. Bu yılki
forum ile birlikte IGF, üst üste ikincisi olmak üzere toplam üç
defa, Latin Amerika ve Karayipler (LAC) bölgesinde yapılmıŞ
oldu. Kurul BaŞkanı Stephen Crocker ve BaŞkan ve CEO Göran
Marby de ICANN katılımcıları arasındaydı.
ICANN kuruluŞu ve topluluğu, katılımın yüksek olduğu çok
çeŞitli faaliyetler düzenlemiŞtir. Haftaya, "ICANN - IANA
Yönetim Devri bağlamında çok paydaŞlı modelin evrimi
üzerindeki yansımalar" isimli bir ICANN Toplantısı ile
baŞladık.Oturumda, Göran Marby geçiŞi baŞarılı kılan
noktalara değinmiŞtir. "Birçok ülkeden birçok insan IANA
yönetim devri için bir araya gelmiŞtir, bu da çok paydaŞlı
modelin çalıŞtığının bir kanıtıdır."

ICANN BaŞkan ve CEO'su Göran
Marby, IGF 2016'daki ICANN Açık
Forumunda konuŞma yaptı: "İnternet
bizim ortak sorumluluğumuzdur, bu
yüzden ICANN'e katılımınız çok
önemlidir."

Pazartesi günkü Yüksek Seviyeli Toplantıda Stephen Crocker,
yenilik ve yaratıcılığın geliŞtirilmesi için açık olmanın çok önemli olduğunu vurgulamıŞtır. Salı günkü
AçılıŞ Oturumunda konuŞan Marby, ICANN'in "IGF'yi tüm seviyelerde, bölgesel ve ulusal olarak
desteklemeye devam edeceğini" belirtmiŞtir.

ICANN57 Sonrasındaki Raporları Okuyun
ICANN57 Haydarabad, toplam 3.182 kayıtlı katılımcıyla birlikte
tarihimizdeki halka açık en büyük ICANN toplantısıydı. Toplam
205 oturum, topluluk politikası ve öneri geliŞtirmeye adanmıŞtı.
ICANN'in Şeffaflık taahhüdü kapsamında, halka açık her ICANN
toplantısından sonra raporlar yayınlarız. Bu raporlardaki veriler,
ICANN'in gelecek toplantıları iyileŞtirmesini sağlar. Konferans
sonrası raporlarının Şu anda İngilizcedir; yakın zamanda bu
raporların Arapça, Çince, Fransızca, Japonca, Korece, Rusça,
İspanyolca ve Türkçeleri de yayınlanacaktır.
ICANN57 Sonrası Politika Raporu Destekleme KuruluŞları ve
DanıŞma Komitelerimizden gelen güncellemeleri içerir. Topluluğumuz, küresel İnternetin güvenliğini,
sürekliliğini ve esnekliğini garantileyen politikaları geliŞtirip düzeltir; ICANN kuruluŞu da bu
çalıŞmaları kolaylaŞtırmaktan gurur duyar.
ICANN57 Topluluk Geri Bildirimi sizden, yeni Yıllık Genel Toplantı formatı ve ICANN57
etkinliğini (oturumlar, etkinlik yeri, networking fırsatları) derecelendirmenizi isteyen çalıŞmaların
sonuçlarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda katılımcıların yapıcı geri bildirimini, kendi
sözlerinden okuyabilirsiniz.

Sayılarla ICANN57 okuması kolay grafik ve tablolar kullanarak; katılımcılar, en popüler oturumlar,
uzaktan katılım, mobil uygulama ve İnternet sitesinin kullanımı ve toplantının teknik altyapısıyla
ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere farklı konularda veri sunar.

Kopenhag'da gerçekleŞtirilecek ICANN58'e
Bugün Kaydolun
11-16 Mart 2017'de Danimarka'nın Kopenhag Şehrinde
gerçekleŞtirilecek ICANN58 için kayıtlar baŞladı. Topluluktaki
meslektaŞlarınızla bağlantı kurma, yüz yüze görüŞmeler
yapma, soru sorma ve İnternet politikalarını geliŞtirmeye ve
uygulamaya yardımcı olma fırsatları için bize katılın. Şimdi
kaydolun.

CCWG-Sorumluluk EŞ BaŞkanları ICANN57 Haydarabad'da Bildiri Yayımladı
ICANN Sorumluluğunu (CCWG-Sorumluluk) Arttırmaya Yönelik Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubu, 2 Kasım
ÇarŞamba günü ÇalıŞma Kolu 2'yi tartıŞmak üzere bir toplantı düzenledi. ÇalıŞma Kolu 2'nin amacı, yeni
sorumluluk ilkelerini ICANN'in günlük operasyonlarının birkaç ana bölümüne yaymak ve ICANN topluluğu,
kuruluŞu ve Kurulu arasında sorumluluk kültürü geliŞtirmektir.

ICANN, Polonya'daki Dijital Ekonomi
Konferansı'na Katıldı
24 Kasım'da ICANN, Polonya'da VarŞova Teknik Üniversitesi
tarafından düzenlenen Dijital Ekonomi Yönetimi, İnovasyon,
Toplum ve Teknoloji Konferansı'na (DEMIST'16) katıldı.
Akademik bir kitleyi hedef alan bu konferans, sosyal davranıŞtan
yeni teknolojilerin geliŞimine kadar uzanan alanlarda dijital
pazardaki değiŞikliklerin yönüyle ilgili tartıŞmalara ev sahipliği
yaptı.

IICANN'den Gabriella Schittek,
Polonya'nın VarŞova Şehrinde Yeni
Genel Üst Düzey Alan Adı (gTLD)
Programını sunuyor.

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde akademi ile iŞbirliği ICANN'in
misyonunun merkezinde yer aldığından ICANN bu konferansa
destek vermekten memnundu. ICANN Orta ve Doğu Avrupa
Küresel PaydaŞ İliŞkileri Müdürü Gabriella Schittek bu etkinliğe
katılıp Yeni Genel Üst Düzey Alan Adı (gTLD) Programını
sundu.

Michael Yakushev ve Alexandra Kulikova, ICANN'in Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki bölgesel stratejisiyle
ilgili ICANN57 oturumuna katıldı.

ICANN'in Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki Bölgesel Stratejisiyle ilgili İlk Oturum
ICANN57'de düzenlendi
8 Kasım 2016 tarihinde, Haydarabad, Hindistan'da yapılan Halka Açık ICANN57 Toplantısında, Doğu
Avrupa ve Orta Asya Küresel PaydaŞ İliŞkileri (GSE) ekibi kendi bölgesel stratejileriyle ilgili bir
güncelleme oturumu düzenledi. Halka Açık ICANN Toplantısı sırasında ekip ilk defa toplulukla halka açık
bir tartıŞma yapmıŞ oldu.
Michael Yakushev (Doğu Avrupa ve Orta Asya Küresel PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan Yardımcısı) ve
Alexandra Kulikova (Doğu Avrupa ve Orta Asya Küresel PaydaŞ İliŞkileri Müdürü), ICANN'in 9 zaman
dilimini kapsayan ve 12 ülkeden oluŞan bu kapsamlı bölgedeki stratejik faaliyetleri hakkındaki
çalıŞmalarını ve vizyonlarını sundu. Topluluk üyeleri, kendi fikir ve önerileriyle bu iliŞki stratejisine katkıda
bulunmaya davet edildi.
TartıŞmanın merkezinde, Alan Adı Sisteminin (DNS) güvenlik, süreklilik ve esneklik önceliğinin
yinelenmesi vardı. Diğer konular, DNS piyasasının geliŞimi ve yerel uzmanların ICANN Destekleme
KuruluŞları ve DanıŞma Komiteleri'nde politika geliŞtirme konularına katılımıydı.
Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Ermenistan ve Kazakistan'dan katılımcılar, yerel veri koruma
mevzuatına uyum için veri emanet hizmetleri, yerel dillere çeviride terminoloji zorlukları ve paydaŞ grupları
için daha fazla eğitim olanakları da dahil olmak üzere, ICANN tarafından ele alınması beklenen birkaç
soruna iŞaret etti.
Oturuma ait ses ve video kayıtlarını inceleyin.

Katılımcılar Haydarabad, Hindistan'da ICANN'in Orta Doğu stratejisini tartıŞıyor.

GSE Ekibi ICANN57'de Orta Doğu Stratejisini Sundu
ICANN57 sırasında, 30'a yakın katılımcı Orta Doğu bölgesel güncelleme oturumuna katıldı. Baher Esmat
(Orta Doğu PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan Yardımcısı) ve Fahd Batayneh (Orta Doğu PaydaŞ İliŞkileri
Müdürü) aŞağıdakilerin sunulduğu oturumu yürüttü:
MarakeŞ'te gerçekleŞtirilen ICANN55'ten bu yana ICANN'in Orta Doğu'daki çalıŞmaları - ICANN
ekibi tarafından sunuldu.
DNS GiriŞimcilik Merkezi'nden (DNS-EC) gelen güncellemeler - DNS-EC Müdürü Hadia Elminiawi
tarafından sunuldu.
Orta Doğu ve BitiŞiğindeki Ülkeler Stratejisi ÇalıŞma Grubunun ÇalıŞmaları (MEAC-SWG) ve
2016-2019 taslak bölgesel strateji - MEAC-SWG BaŞkanı Walid Alsaqaf tarafından sunuldu.
Yeni bölgesel strateji ve genel olarak bölgesel çalıŞmalarımız hakkında olumlu geri bildirim ve yapıcı
yorumlar aldık. Oturuma ait sunum materyallerini ve ses kayıtlarını inceleyin.

ICANN Mısır'daki Bölgesel Siber Güvenlik
Zirvesine katıldı
30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında, Mısır Ulusal
Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu (NTRA), Sharm El
Sheikh, Mısır'da beŞinci Bölgesel Siber Güvenlik Zirvesi'ne
(RCSS) ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik çoğunlukla yerel
topluluktan olmak üzere 200'e yakın katılımcının ilgisini çekti.
Etkinlikte yer alan konular, en son akımları ve tehditleri ve
bölgedeki siber güvenlik kapsamında yer alan topluluk acil
müdahale ekipleri, güvenlik oluŞumları ve diğer kurumlarla bir
ağ platformu oluŞturmanın önemini içeriyordu.
Geçtiğimiz ay, bölgedeki en önemli
ICANN, Orta Doğu bölgesel strateji amacı kapsamında güvenli,
siber güvenlik etkinliklerinden birinde
sürekli ve esnek bir DNS altyapısını desteklemek amacıyla
200'e yakın katılımcı bir araya geldi.
toplantıya katıldı. ICANN'in Orta Doğu PaydaŞ İliŞkileri Müdürü
Fahd Batayneh, bağlılıklar ve ICANN'in rolü konularına açıklık
getirerek Nesnelerin İnterneti (IoT) bağlamında İnternetin benzersiz tanımlayıcılar sistemi hakkında
konuŞtu. Bunun DNS Güvenlik Uzantılarının (DNSSEC) uygulanması konusundaki önemini ve ICANN'in
bu konudaki çalıŞmalarını da ele aldı.

ICANN, UbuntuNet-Connect 2016'da Akademiye
Uzandı
3- 4 Kasım'da ICANN, akademi ile bölgedeki stratejik iliŞkilerimiz
gereği Entebbe, Uganda'daki UbuntuNet-Connect 2016
konferansına sponsor oldu. 30 ülkeden çeŞitli sosyal çevrelerden
gelen yaklaŞık 150 katılımcı bu konferansa katıldı.
Katılımcılar Entebbe, Uganda'da
düzenlenen UbuntuNet-Connect
2016'da bir araya geldi.

ICANN, IDN'lerle ilgili çalıŞmalar yaptı ve Etiyopya alfabesi için
etiket oluŞturma kuralları panelini yönlendirme konusunda
akademinin liderliğini vurguladı. ICANN, diğer Afrika dillerini
desteklemek amacıyla, topluluğu Latin alfabesi paneli de dahil
olmak üzere diğer ilgili panellere katkıda bulunmaya davet etti.

ICANN, Nijer'deki Batı Afrika İnternet YönetiŞimi
Forumuna Katıldı
Batı Afrika İnternet YönetiŞimi Forumu (WAIGF) 17-18 Kasım
tarihlerinde Niamey, Nijer'de gerçekleŞtirildi. Posta,
Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı'nı temsil eden
Sani Hadiza Koubra, forumun açılıŞını gerçekleŞtirdi. İnternet
Topluluğu ve Afrika Ağ Bilgi Merkezi (AFRINIC) bu etkinlikte
temsil edildi. Ayrıca forumda bir grup üniversite öğrencisinin
bulunduğunu görmek umut vericiydi.
İnternet çağında eriŞim ve çeŞitlilik, güvenlik ve gizliliğin yanı
sıra kritik İnternet kaynakları gibi konularda sunumlar ve
tartıŞmalar yapıldı. Etkinlik sponsoru ve katılımcısı olarak
ICANN Afrika GSE ekibi, IANA fonksiyonlarının devri ve
ICANN'in topluluğa karŞı sorumluluğunu artırma süreciyle ilgili
bir güncellemede bulundu.

Batı Afrika İnternet YönetiŞimi
Forumu'nun teması, Batı Afrika'da
İnternetin geliŞtirilmesi için çok
paydaŞlı modelin kullanılıyor
olmasıydı.

Önemli bir oturumda, Batı Afrika IGF'lerini koordine eden organların yapısının nasıl geliŞtirileceği ele
alındı. Katılımcılar, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) topluluktan atanan bir
koordinatör ile birlikte WAIGF için sanal bir sekreterlik kurulmasını kabul etti.

Türkçe
David Olive'in Türkiye'nin önemli gazetelerinden birinde yer alan röportajını okuyun:
David Olive ICANN'i Hürriyet'e anlattı

ccNSO Konsey Üyesi Seçimleri
ICANN57'de, Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu (ccNSO) Konseyi Genel Konsey Seçimleri için
Seçim Raporu ve Afrika Bölgesi için 2017 Özel Konsey Seçimleri Seçim Raporu'nu onayladı.
AŞağıdaki adaylar Konsey Üyesi olarak seçildi veya yeniden seçildi.
Düzenli Konsey Seçimleri
ICANN58'de yapılacak ccNSO Konsey toplantısının bitiminde Şu Konsey Üyelerinin dönemi baŞlayacak:
Souleymane Oumtanaga (.ci), Afrika
Hirofumi Hotta (.jp), Asya-Pasifik
Nigel Roberts (.jj ve.ge), Avrupa

Alejandra Reynoso (.gt), Latin Amerika/Karayipler
Stephen Deerhake (.as), Kuzey Amerika
Özel Konsey Seçimi (dönem Mart 2018'de sona erer)
ICANN57'de yapılan ccNSO Konsey toplantısının sonunda Şu Konsey Üyesinin dönemi baŞladı:
Abdalla Omari (.ke), Afrika
Becky Burr, 7 Kasım 2016'da ccNSO Konseyi'nden ayrıldı. Kuzey Amerika bölgesindeki ccNSO üyeleri
Konseyde boŞalan bu pozisyonu doldurmak için bir aday seçecek. Yeni Konsey Üyesi hemen göreve
baŞlayıp Mart 2019'da görev süresinin bitimine kadar hizmet sunacak.
Ayrıca, ccNSO Konseyi, 2017 Yıllık Genel Toplantısının sonunda baŞlayan üç yıllık bir dönem için
ICANN Yönetim Kurulu Koltuk 11'i doldurmak üzere Yetkili Topluluk İdari Komitesi tarafından atanacak Chris
Disspain'i aday gösterdi.

ccNSO Kılavuzları İnceleme Komitesine iliŞkin Güncelleme
Kılavuz İnceleme Komitesi'nin (GRC) amacı, var olan kılavuzları incelemek, bunların mevcut uygulamaları
ve çalıŞma yöntemlerini yansıtıp yansıtmadığını tespit etmek, potansiyel boŞlukları belirlemek ve bu
analize dayalı olarak ccNSO Konseyi'ne değiŞiklik önerisinde bulunmak. ICANN57'de en son yapılan
toplantı sırasında, ccNSO Konseyi, ccNSO GRC tarafından önerildiği üzere Belirli İnceleme Ekipleri
için ccNSO Aday Belirleme isimli kılavuzu kabul etti. Belgeler, toplantı kayıtları ve ek bilgilere GRC
çalıŞma alanından ulaŞabilirsiniz.

ccNSO, Yeni gTLD Müzayede Gelirleri üzerine CCWG Tüzüğünü Onaylıyor
ccNSO Konseyi Yeni gTLD Müzayede Gelirleri üzerine Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubu (CCWG)
tüzüğünü onaylamıŞ olup sözleŞmeli kuruluŞlardan biri olarak katılımda bulunacak. ccNSO tarafından
atanan iki ila beŞ arası üyeden oluŞan aday listesini doldurmak için gönüllü çağrısı da baŞlatıldı. Bu
gönüllü çağrısı, ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) topluluğu ile sınırlı değil. Aynı zamanda, CCWG
tarafından dikkate alınacak Yeni gTLD Müzayede Gelirleri konulu alanlarda deneyime sahip ccTLD
yöneticileri ile yakından ilgili olan kuruluŞların temsilcilerini de hedef alıyor.

Yeni! RIPE IoT TartıŞma Posta Listesi
Réseaux IP Européen (RIPE), Nesnelerin İnternetine (IoT) ve benzer konulara ilgisi olan kiŞiler için özel bir
IoT tartıŞma posta listesi oluŞturdu. RIPE 73 sırasında, RIPE bölgesindeki bir grup topluluk üyesi,
özellikle IoT cihazlarıyla ilgili artan güvenlik sorunları göz önüne alındığında IoT ile ilgili daha fazla bilgi
alıŞveriŞi yapılması gerekliliğini vurguladı.

ICANN Açık Veri GiriŞimi Pilot Uygulamasını
BaŞlattı
ICANN, ICANN tarafından üretilmiŞ, seçili veri takımlarını ortaya
çıkaracak bir giriŞim için bir pilot proje baŞlattı. ÇeŞitli
faaliyetler; Alan Adı Sistemi operasyonları, alan adı tescil
faaliyetleri, performans izleme ve diğer pek çok konu dahil olmak
üzere ICANN'in İnternetin benzersiz tanımlayıcılar sistemini
koordine etme misyonuyla ilgili veriler üretir. Açık Veri GiriŞimi,
İnternet sayfaları ve programlama API'ları aracılığıyla, kurum
dıŞı taraflarca inceleme ve analiz yapılması amacıyla verileri
kullanıma sunacaktır. Devamını okuyun...

Evrensel Kabul: Çok Dilli Bir İnternetin Sağlanması

Alan adları dünyası çarpıcı Şekilde değiŞti; artık alan adları
Hintçe, Rusça ve Yunanca da dahil olmak üzere Latin
harflerinden oluŞmayan pek çok alfabede kullanımda. Her
tarayıcının, uygulamanın ve sistemin tüm alan adlarını
destekleyip doğru Şekilde görüntüleyebilmesini sağlamak neden
önemlidir? Evrensel Kabul Yönetim Grubu (UASG) üyeleri kendi
görüŞlerini yeni bir videoda paylaŞıyor. İzlemek için burayı
tıklayın.
UASG BaŞkanı ve BaŞkan
Yardımcısı ve Afilias'ta CTO olan Ram
Mohan, Evrensel Kabul anlayıŞını
açıklıyor.

Kök Bölge Anahtar İmzalama TuŞunu Yenileme

ICANN'den Brad White, CTO
David Conrad ile ICANN57'de
oturup anahtar imzalama tuŞ
pozisyonu yenileme
hakkında sohbet ediyor.

ICANN, Alan Adı Sisteminin "ana anahtarını" değiŞtiriyor. Kök bölge
anahtar imzalama tuŞu, özel bir anahtar ile kamusal bir anahtardan oluŞur.
Bu özel bileŞen ICANN tarafından güvenli bir Şekilde saklanır ancak
kamusal bileŞen, muhtemelen milyonları içeren çok sayıda cihazda geniŞ
çaplı olarak dağıtılır ve yapılandırılır. Bu kısa videoda ICANN CTO'su
David Conrad, anahtarın neden değiŞtiğini, pozisyon yenileme sürecinden
beklenenleri ve kimlerin harekete geçmesi gerektiğini anlatıyor. İzlemek
için burayı tıklayın.

2016'nın Kasım ayında on bir yeni gTLD devredildi
FOOD
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Listenin tamamını buradan görebilirsiniz.

Gelecek AODA etkinliklerinde bize katılın:
14 Aralık 2016 - 2. Gençlik Atölyesi, Tunus, Tunus
25-27 Ocak 2017 - CPDP 2017: Bilgisayarlar, Gizlilik ve Verilerin Korunması, Brüksel,
Belçika
15-16 Şubat 2017 - Türkiye DNS Forumu, İstanbul, Türkiye
29-31 Mart 2017 - RightsCon 2017, Brüksel, Belçika
Sizin yakınınızdaki bölgesel etkinliklere ICANN'in nasıl katılacağı hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

