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.

Şimdi Kaydolun! ICANN61 Öncesi Politika Etkinliği, 1 Mart
ICANN'in Politika GeliŞtirme Destek Ekibine, ICANN61 Öncesi İki Politika Etkinliğinden birinde katılın:
PerŞembe, 1 Mart 2018
10.00 ve 19.00 Evrensel Koordineli Zaman (UTC)
26 Şubat'a kadar bu form ile kaydolun!
60 dakikalık her bir oturum interaktif formatta olacaktır. Sorularınızı kayıt formu ile veya
policyinfo@icann.org adresine e-posta yoluyla önceden gönderebilirsiniz.
Bu webinara ve ICANN61'e hazırlanmak için "ICANN61 Öncesi Politika Raporunu" ve 26 Şubat'ta
yayınlanacak "Genel Adları Destekleme KuruluŞu Politika Özeti: ICANN61 Sürümünü" indirin ve inceleyin.

ICANN61'e Geri Sayım BaŞladı
Bu yılın Topluluk Forum'u için 10-15 Mart tarihleri arasında San Juan Porto Riko'da bize katılın. Diğer
topluluk üyeleriyle ağ geliŞtirme, sorunları yüz yüze tartıŞma ve politika üretme sürecinin bir parçası olma
fırsatını kaçırmayın. ICANN61 internet sitesinde program, seyahat ve konaklama hakkında güncel
bilgiye eriŞebilirsiniz.
Seyahatiniz için rezervasyon yaptırmadan önce lütfen ICANN61 internet sitesindeki seyahat ve vize
Şartlarını inceleyin.

Şimdi kaydolun!

GeçmiŞten Geleceğe: Orta Doğu ve KomŞu
Ülkelerindeki ÇalıŞmalarımız
Walid Alsaqqaf, Orta Doğu ve KomŞu Ülkeler Stratejisi
ÇalıŞma Grubunun BaŞkanı
Yeni bir yıla giriŞ yaparken ICANN'nin Orta Doğu ve KomŞu
Ülkeler Stratejisi ÇalıŞma Grubu (MEAC-SWG) olarak 2017'de
gerçekleŞtirdiğimiz çalıŞmalara değinmekte fayda görüyoruz.
MEAC-SWG'nin BaŞkanı olarak yalnızca bölgesel ICANN
personelinin çalıŞmalarının değil aynı zamanda bu çalıŞma
grubunda yer alan gönüllülerin çalıŞmalarının altını çizmek
istiyorum. MEAC-SWG olarak dünyanın en zorlu ancak gelecek
vaat eden bölgelerinden biri olan Orta Doğu'da ICANN'in çalıŞmalarına somut katkıda bulunduk. Geçen yıl
strateji oluŞturmadan uygulama planlarının geliŞtirilmesine birçok farklı faaliyeti baŞarıyla tamamladık ve
tamamlamaya devam edeceğiz. ÇalıŞmalarımız hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Abu Dhabi, BAE'de düzenlenen ICANN60 2017 yılının öne çıkan
etkinliklerinden biriydi. ICANN60'daki bölgesel katılımcıların sayısı ve ICANN'in çalıŞmalarındaki
büyüyen topluluk ilgisi bizi oldukça etkiledi. MEAC-SWG, ilk Orta Doğu Alanı gibi giriŞimler sayesinde
Orta Doğu'nun sesinin ICANN60'da duyulmasında oldukça önemli bir pay sahibi oldu.
Taahhütlerimiz ve baŞarılarımızı göz önünde bulundurduğumuzda 2017 yılı MEAC-SWG için oldukça
verimli bir yıldı. Halihazırda bölgenin Alan Adı Sistemi (DNS) sektöründe ve küresel İnternet ekosistemi
katılım düzeyinde oldukça güçlü bir potansiyel mevcut dolayısıyla bu durum bizi hem bu yıl hem de
gelecek yıllarda daha iyisini yapmaya teŞvik ediyor.

2017:AODA'daki ICANN İletiŞimine Genel BakıŞ
2017'de ICANN'de artan bir katılım trendi gözlemledik ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (AODA)
medyalarında geniŞ bir yere sahip olduk. Yıl boyunca ICANN hakkında 6.242 adet haber yayımlandı.
ICANN'in üç Halka Açık Toplantısı da AODA'da gerçekleŞti: ICANN58 Danimarka'da, ICANN59 Güney
Afrika'da ve ICANN60 BAE'de. ICANN Alan Adı Sistemi (DNS) Forumları gibi diğer etkinlikleri Türkiye,
Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa'da düzenlemek için yerel ev sahipleriyle iŞ birliği yaptı.

Sizi 2018'deki bölgesel etkinliklerimizde görmek için sabırsızlanıyoruz!

Mısır'ın DNS GiriŞimcilik Merkezi Nile
Üniversitesi'yle İŞ Birliği Yapıyor
Kahire, Mısır'da bulunan DNS GiriŞimcilik Merkezi (DNSEC), Nile Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Departmanı ile
"Bilgisayar Ağlarına GiriŞ" kursu açtı. 30 kursiyer, biri kayıt
izleme sistemi diğeri ise internet tarayıcılarının Evrensel Kabul
hazırlığı olmak üzere iki DNS projesinin uygulanması ve
değerlendirilmesi konusunda destek gördüler. Katılımcılar bu iki
proje üzerinde takım halinde çalıŞtılar ve katılım belgesi almaya
hak kazandılar.
DNS-EC Haziran 2014'te ICANN ve Mısır Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (NTRA) tarafından
ortak bir merkez olarak kurulmuŞtu.

Kök Anahtar İmzalama TuŞu (KSK) Yenilemesinin Yeniden
BaŞlatılmasını Planlamak İçin Kamu GörüŞüne BaŞvuruluyor
Buraya tıklayarak nasıl katılabileceğinizi öğrenin.

Kamu GörüŞüne Açık Olan FY19 Bütçesi ve İŞletme Planı
ICANN'in çok paydaŞlı modeline olan taahhüde odaklanan ICANN'in Taslak FY19 Operasyon Planı ve
Bütçesi ve bu yılın BeŞ Yıllık Operasyon Planı güncellemesi Kamu GörüŞüne açılmıŞtır. GörüŞlerinizi
paylaŞın ve tartıŞmalara katılın.
Hem bu müzakere hem de diğer Kamu GörüŞü müzakereleri hakkında bilgi edinmek için
tıklayın.

Bilgi Şeffaflığı GiriŞimindeki Yenilikleri KeŞfedin
ICANN'in Ocak ayında resmi olarak faaliyete geçen Bilgi
Şeffaflığı GiriŞimi (ITI) hakkındaki yazılar içeren en güncel
bloğumuzu okuyun. İçerik denetleme, sınıflandırma, sonraki
adımlar hakkında bilgi edinin ve nasıl geri bildirim
verebileceğinizi keŞfedin.

IANA'nın Fonksiyonları Ön Planda
İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi'nin (IANA) geçiŞ sonrası
fonksiyonlarındaki geliŞmeleri takip edin. Anketimizi, yeni
denetim mekanizmalarını ve güncel liderlik değiŞimlerini

keŞfedin.
ICANN IANA Hizmetleri BaŞkan Yardımcısı ve Kamu Teknik
Tamamlayıcılarının BaŞkanı olan Kim Davies, bu konulara ve
2018'in odağındaki noktalara değiniyor. Güncel bloğunu
okuyun.

Veri Koruma/Gizlilik Bilgilendirmesi
ICANN organizasyonu 2 Şubat'ta veri koruma ve gizlilik
faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak ve önerilen geçici
modelleri tartıŞmak için bir webinar düzenledi. Webinardan gelen
bu geri bildirim, sonraki süreçte uygun bir geçici modelin ne
olacağı hakkında bize bir değerlendirme ölçütü sunacak.
Güncel bilgileri takip edin:
Webinar kayıt ve sunum materyallerine eriŞin.
Veri koruma ve gizlilik sorunları hakkındaki sürekli
güncellemeleri takip edin.

Yeni! İnceleme Durumu Güncelleme Sayfası
Her Özgü ve Kurumsal İncelemenin önemli kaynak bağlantılarına
ek olarak, tüm aktif incelemelerin durumu hakkında kapsamlı
özet sunan bir sayfa oluŞturduk. Sayfayı görüntülemek
için buraya tıklayın.

GNSO 2018 Konsey Planları
Genel Adları Destekleme KuruluŞu (GNSO) Konseyi yılın planlamasın yapmak için Los Angeles'ta 29-31
Ocak tarihleri arasında buluŞtu. Bu yılın önceliği GNSO'nun iç tüzük doğrultusunda Şekillenen görevini
daha iyi bir Şekilde kavramak ve bu görevi daha etkili, verimli ve iŞbirlikçi bir Şekilde yerine getirmek için
planlar geliŞtirmek oldu. Diğer hedefler ise beklentileri belgelemek, yeni stratejiler geliŞtirmek ve iŞletme
prosedürlerini güncellemektir.
GNSO BaŞkanı Heather Forrest'in yeni blogunda yazının devamını okuyabilirsiniz.

GNSO Anket Sağlayıcıları Arıyor
ICANN geçtiğimiz ay, ticari marka sahiplerinin Gün Doğumu ve Ticari Marka İddiaları servislerini
inceleyebilmek için anket(ler) hazırlayıp uygulayabilecek nitelikli sağlayıcılar aramak için bir Teklif Talebi
(RFP) oluŞturdu. Teklif göndermek için son baŞvuru tarihi 9 Mart 2017'dir. Daha fazla bilgi edinmek için
tıklayın.

At-Large DanıŞma Komitesi (ALAC) BeŞ ALAC Beyanını Onayladı
2018 Ocak ayında ALAC aŞağıdaki baŞlıklardaki ALAC Beyanlarını onayladı:
Rekabet, Tüketici Güveni ve Tüketici Tercihi İncelemesi Ekibi
ICANN'İN Ombudsman Ofisi
ICANN Yargı Yetkisi
ICANN Personeli Sorumluluğu
Sorumluluğun İyileŞtirilmesi - ÇeŞitlilik için Öneriler

At-Large 2018'in İlk Eğitim Webinarına Ev Sahipliği Yapıyor
At-Large topluluğunun 45'i aŞkın baŞlıktaki önerilerini göz önünde bulundurarak At-Large, 2018 yılında
webinar serileri düzenliyor. İlk webinar 24 Ocak tarihinde gerçekleŞtirildi ve webinarın konusu veri
koruması ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği idi. Gelecek tarihli webinarlar hakkında bilgi almak için
tıklayın.

ccNSO Gelecek İncelemeye Hazırlanmak için Gönüllüler Arıyor
Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu (ccNSO) ccNSO'nun öz değerlendirmesini yapacak bir çalıŞma
grubu için gönüllü üyeler arıyor. Bu çalıŞma, yakın zamanda devam edecek Kurumsal İnceleme
hazırlığının bir parçasıdır.
Katılmak isterseniz joke.braeken@icann.org adresine e-posta gönderiniz.

IANA MüŞteri Memnuniyeti Anketi Olumlu
Sonuçlar Verdi
ICANN, bağımsız bir pazarlama ve medya danıŞmanlık Şirketi
olan ve İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) müŞterilerinin
aldıkları hizmeti göz önünde bulundurarak memnuniyet algılarını
ölçen bir Şirket olan Ebiquity'nin yıllık anketinin sonuçları kısa bir
süre önce yayınladı. BeŞinci yılında olan bu çalıŞma, Kamu
Teknik Tanımlayıcılarının (PTI) ICANN adına IANA
fonksiyonlarını gerçekleŞtirmeye baŞladığından beri
tamamlanan ilk anket oldu. Duyuruyu okuyun ve raporun tamamını inceleyin.

Yeni UzlaŞma Politikası Spesifik IGO ve INGO
Tanımlayıcılarını Koruyor
ICANN tüm jenerik üst düzey alan adları (gTLDs) ICANN
sözleŞmeli taraflarına, tüm gTLD'lerdeki Hükümetlerarası
KuruluŞlar (IGO) ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin (INGO)
tanımlayıcılarının spesifik adlarının korunması hususunda yeni
UzlaŞma Politikasının uygulama zorunluğunun getirildiğini
açıkladı. Duyurunun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Evrensel Kabulü Desteklemek için Elçiler Aranıyor
Evrensel Kabul Yönetim Grubu (UASG), yazılım geliŞtiricileri,
sistem mimarları ve üst düzey BT yöneticileri arasında Evrensel
Kabul (UA) ve E-posta Adreslerinin UluslararasılaŞması (EAI)

hususunda farkındalık yaratmak adına sektör liderleri arıyor. UA
Koordinasyon Grubu tarafından seçilen UA elçileri bir yıl süreyle
görevde kalacaklar.
UASG aynı zamanda bir yazılım geliŞtirme uygulayıcısı ve
teknik pazarlama uzmanı arayıŞında. Açık pozisyonlar
hakkında bilgi almak için tıklayın.

AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde bize katılın:
21 Şubat, Yazman Eğitimi, Münih, Almanya
22-23 Şubat Domain Pulse, Münih, Almanya
22-23 Şubat, Dijital Hakimiyet Frankafon Afrika, Tunis- Tunus
26-27 Şubat, YouthComm Atölye, Windhoek, Namibya
10-16 Mart, WHD Global, Rust, Almanya
17-23 Mart, IETF 101, Londra, BirleŞik Krallık
ICANN'in katılacağı yakınınızdaki bölgesel etkinlikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

