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Suudi Arabistan'daki Orta Doğu DNS Forumu için Şimdi Kaydolun
Yedinci Orta Doğu DNS Forumu (MEDNSF), 24-25 Mart 2020 tarihleri arasında Suudi Arabistan,
Riyad'da gerçekleŞtirilecek. ICANN tarafından düzenlene Forum'un yerel ev sahibi ise Suudi
İletiŞim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu (CITC) olacak. Forum gündeminde, bölgesel
topluluğun ilgisini çeken ve Orta Doğu'daki DNS sektörünün tam potansiyelini ortaya çıkarmayı
amaçlayan çeŞitli açık oturumlar ve sunumlar yer alıyor.
Daha fazla bilgi ve kayıt detayları için buradan MEDNSF etkinlik sayfasını ziyaret edin.

ICANN .COM Tescil Merkezi AnlaŞmasına Önerilen
DeğiŞiklik 3 Hakkında Kamu GörüŞü Talebinde
Bulundu
İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN) ve
.COM üst düzey alan adı (TLD) tescil merkezi operatörü
Verisign, Inc. (Verisign) .COM Tescil Merkezi AnlaŞmasını
(RA) değiŞtirmek için önerilen uzlaŞmaya vardıklarını

bildirdi. Ek olarak, ICANN ve Verisign iki kuruluŞ arasında bağlayıcı nitelikteki Niyet Mektubu
(LOI) ile Alan Adı Sisteminin (DNS) güvenlik, süreklilik ve esnekliğine iliŞkin inisiyatifler
üzerinde beraber çalıŞmaları için yeni bir önerilen çerçeveyi duyurdu. Duyurunun tamamını
buradan okuyabilirsiniz.
ICANN kuruluŞu ICANN ile VeriSign arasındaki .COM tescil merkezi anlaŞmasına önerilen
DeğiŞiklik 3 hakkında kamu görüŞü talebinde bulundu. Ayrıntılara ulaŞmak ve en geç 14 Şubat
2020 tarihine kadar kamu görüŞünüzü girmek için buraya tıklayın.

ICANN'in Çok PaydaŞlı Modelinin GeliŞtirilmesi: ÇalıŞma Planı ve İlerleyiŞ
Yazan: Brian Cute
ICANN'in çok paydaŞlı modeli (MSM) yıllar içerisinde geliŞti, önemli sorunları ele aldı ve
İnternetin alan adı ve numaralandırma kaynakları için politikalar geliŞtirdi. ICANN'in 2021-2025
Mali Yılları için Stratejik Planının geliŞtirilmesi sırasında, ICANN topluluğu etkinliği, verimliliği
ve genel iŞleyiŞi konusunda birçok zorluğu dilegetirdi. Bu topluluk geribildirimi, yönetiŞim
üzerine stratejik hedefin geliŞtirilmesi için temel oluŞturdu ve ICANN'in MSM sürecinin
GeliŞtirilmesine yol açtı.
Brian'ın çalıŞma planı ve sonraki adımlar üzerine bloğunun tamamını buradan okuyun.

İnternet YönetiŞimi, Dijital Politikalar ve Yenilik üzerine KıŞ Okulunun İlk
Mezunlarıyla TanıŞın
İnternet YönetiŞimi, Dijital Politikalar ve Yenilik üzerine KıŞ Okulu'nun (SIDI) ilk bölümü, 9 - 13
Eylül tarihleri arasında, BükreŞ, Romanya'da gerçekleŞtirildi. 15 ülkenin katılımcıları, İnternet
YönetiŞiminin karmaŞık yönlerini ele alan bir müfredat üzerinde çalıŞtı. Siyasi Bilimler ve
Kamu Yönetimi Ulusal Okulu'nun (SNSPA) ev sahipliği yaptığı Okulu, ICANN, İnternet Topluluğu
ve SNSPA organize etti. Okul, burada listelenen birçok yerel ve bölgesel kurum tarafından
desteklendi.
ICANN kuruluŞundan Patrick Jones, Nigel Hickson ve Andrea Beccalli de ders verenler
arasındaydı. Alan Adı Sistemi, sibergüvenlik, çok paydaŞlı model ve ICANN'in küresel İnternet
yönetiŞimindeki rolü dâhil olmak üzere, ICANN'in farklı fonksiyonlarını ele aldılar.
Katılımcılar, programdan SNSPA sertifikası ve 3 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisi
aldı. Buradan 2019 sınıfıyla tanıŞabilir ve buradan Okul hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

Doğu Avrupa ve Orta Asya: 2019'a BakıŞ ve 2020 için Planlama
Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, 2019 iliŞki faaliyetleriyle geçti. PaydaŞlarımızla birlikte
çalıŞarak DNS ekosisteminin teknik ve siyasi yönlerinin geliŞimine odaklandık ve ICANN ve
politika oluŞturma süreçlerine bölgesel katılımı teŞvik ettik.
Doğu Avrupa ve Orta Asya Küresel PaydaŞ İliŞkileri Müdürü Natalia Mochu'nun bu bloğunda
daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Orta Doğu'da DNS Güvenliği Konusunda Farkındalık OluŞturmak

ICANN'in baŞlıca hedeflerinden biri, DNS iŞlemleri, DNSSEC, DNS kötüye kullanımı ve yanlıŞ
kullanımı ve daha fazlası üzerine atölyeler düzenlenmesini içeren teknik kapasite geliŞtirmek.
ICANN ekipleri, Kasım ayında, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BirleŞik Arap
Emirliklerindeki teknik topluluklarla gerçekleŞtirilen çok sayıda iliŞki faaliyetine odaklandı.

DNS Güvenliği ve
Kararlılığı Türkiye'nin
Gündeminde
ICANN'in BaŞ Teknoloji
Sorumlusu David Conrad,
İstanbul, Türkiye'de
düzenlenen iki önemli sektör
etkinliğinde yer aldı: 20
Kasım'da ICANN'in İstanbul
bölge ofisinde yerel
paydaŞlarla gerçekleŞtirilen
Tech Talk ve 21 Kasım'da
"İnternet'in Benzersiz
Tanımlayıcılar Sisteminin
Güvenliği ve Kararlılığının
Sürdürülmesi" baŞlıklı bir
açılıŞ konuŞması yaptığı ICT
Summit. Conrad, Tech Talk
sırasında, İnternet servis
sağlayıcıları, tescil merkezi
operatörleri, yazmanlar ve
Türk telekom
düzenleyicisinden oluŞan
küçük bir grupla, DNS
güvenliği konusundaki
geliŞmeleri görüŞtü.
Conrad'ın ICT Summit'teki
açılıŞ konuŞması, son siber
saldırılar ve tehditlere iliŞkin
referanslarla birlikte DNS
güvenliğine de odaklandı.
Saldırganların DNS'i
tehlikeye atmak için
kullandığı bazı yaygın
teknikleri ayrıntılarıyla ele
alarak, DNS Güvenlik
Uzantılarının (DNSSEC), bu
sorunlardan bazılarının
hafifletilmesine nasıl
yardımcı olabileceğini
açıkladı. ICANN kuruluŞunun
bu etkinlikteki standı da,
yaklaŞık 50 katılımcının
ilgisini çekti.

ICANN KuruluŞu
Dubai'de Düzenlenen
GSMA Mobile 360
MENA'da
ICANN kuruluŞu, Dubai,
BAE'de, 26-27 Kasım tarihleri
arasında düzenlenen GSMA
Mobile 360 MENA etkinliğine
katıldı. Orta Doğu ve Kuzey
Afrika Bölgesi için yapılan bu
bölgesel GSM Birliği
etkinliğine, telekom
operatörleri, bayiler ve
danıŞmanlar katıldı. ICANN'in
Orta Doğu'daki Küresel
PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan
Yardımcısı Baher Esmat,
"Bağlantı temel bir ihtiyaç,
fakat peki ya veri güvenliği?"
isimli oturumda konuŞtu.
Oturum, Nesnelerin
İnterneti'nin (IoT) güvenliğine
odaklandı. Esmat,
konuŞmasında, IoT'nin DNS
için oluŞturduğu fırsatları ve
riskleri aydınlatmak üzere,
ICANN'in Güvenlik ve
Süreklilik DanıŞma
Komitesi'nin SAC105
Raporundan yararlandı. Şubat
2018'de, ICANN, iŞbirliğini
güçlendirmek ve hem
kuruluŞlar hem de ilgili
kitlelerinin ilgilendikleri
konularda farkındalık
oluŞturmak için GSMA ile bir
Mutabakat AnlaŞması
imzaladı. Bu etkinlik, ICANN'e,
bölgedeki baŞlıca telekom
oyuncularıyla iliŞki kurma ve
önemli DNS güvenliği
geliŞmeleri hakkında
farkındalık oluŞturma fırsatı
sağladı.

Körfez'de Teknik
Kapasite GeliŞtirme
Turu
ICANN kuruluŞu, Kasım ve
Aralık aylarında, Körfez
bölgesinde bir dizi teknik
atölyeye düzenledi .
Etkinlikler, Doha, Katar'da,
"İnternet Tanımlayıcılarının
Kötüye Kullanımı ve YanlıŞ
Kullanımının Ele Alınması"
baŞlıklı tek günlük bir atölye
ve üç gün süren bir DNSSEC
atölyesiyle baŞladı. Her
birine yaklaŞık 20
katılımcının katıldığı iki
atölyeye, Katar'ın İletiŞim
Düzenleme Kurulu (CRA) ev
sahipliği yaptı.
Bir sonraki durak ise 40
katılımcının DNSSEC
atölyesine 50 katılımcının
Tanımlayıcı Kötüye Kullanımı
ve YanlıŞ Kullanımı
atölyesine katıldığı Suudi
Arabistan, Riyad idi. Bu
etkinliklerin ikisine de Suudi
Arabistan İletiŞim ve Bilgi
Teknolojileri Komisyonu
(CITC) ev sahipliği yaptı.
BAE, Dubai ise son duraktı.
BAE Telekomünikasyon
Düzenleme Kurumu'nun
(TRA) ev sahipliği yaptığı
Tanımlayıcı Kötüye Kullanımı
ve YanlıŞ Kullanımı
atölyesinde 40 katılımcı yer
aldı.

ICANN AFRINIC31'i Destekleyerek Katılımcı Oldu
AFRINIC-31, 2-6 Aralık tarihleri arasında Luanda, Angola'da
düzenlendi. Katılımcılar arasında bulunan yeni gelenlere,
İnternet ve ICANN ekosistemi konusunda bir brifing verildi.
Toplantı, ICANN kuruluŞuna da Evrensel Kabul konusunda

farkındalık oluŞturma fırsatı verdi.
Afrika'daki ICANN kuruluŞu etkinliğe katıldı ve bir gümüŞ
sponsor olarak mali destek sağladı. Etkinliğe, Angola
İnternet Servis Sağlayıcıları Birliğiyle (AAPSI) iŞbirliği
içerisinde Angola Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri
Bakanlığı ev sahipliği yaptı.

AFRICOMM 2019 Benin'de GerçekleŞtirildi
GeliŞmekte Olan Ülkelerin e-Altyapısı ve e-Hizmetleri
üzerine 11. Avrupa Yenilik Birliği (EAI) Uluslararası
Konferansı AFRICOMM 2019, 3-4 Aralık tarihleri arasında
Porto-Novo, Benin'de gerçekleŞtirildi. ICANN'den Pierre
Dandjinou, "DNS: Teknoloji, Ekonomi ve YönetiŞim"
konusunu ele alan bir açılıŞ konuŞması yaptı.
Konferansa, aralarında yedi Afrika ülkesi (Güney Afrika,
Kamerun, Gabon, Burkina Faso, FildiŞi Sahili, Nijerya ve
Benin), Avrupa ve Kanada'nın bulunduğu on ülke ve
bölgeden 75'i aŞkın akademisyen ve araŞtırmacı katıldı.
AFRICOMM'un amacı, yeni geliŞtirilen teknolojiler, sibergüvenlik, Nesnelerin İnterneti, yapay
zeka ve 5G'ye odaklanarak araŞtırmacı ve bilim insanlarından seçkin makaleler sunmak.
AFRICOMM ayrıca, teknolojinin getirdiği sorunlar ve geliŞmekte olan ülkelerin kavrayıŞları
üzerine uzman fikirleri sunmayı da hedefler.

Afrika Siber Suç Birimi Liderleri BuluŞtu
ICANN kuruluŞu, INTERPOL'ün düzenlediği ve Nairobi'deki
Kenya Polisinin ev sahipliği yaptığı, Siber Suç Birimi
Yöneticileri için Altıncı Afrika Bölgesi Atölyesine katıldı.
Yılda bir düzenlenen bu etkinlik, çoğunlukla polis veya
cezai soruŞturma birimlerinden oluŞan Afrika emniyet
teŞkilatları (LEA'lar) içerisindeki siber suç birimi
yöneticilerini bir araya getiriyor.
Etkinlik, ICANN kuruluŞunun LEA'larla kapasite oluŞturma
çabalarını ileriye taŞımak için de önemli bir platform teŞkil ediyor. Toplantıda, Afrika'daki
ICANN kuruluŞunun üyeleri, ICANN'in İnternetin benzersiz tanımlayıcılarının güvenliğinin,
sürekliliğinin ve esnekliğinin sağlanması misyonunu tanıttı. Etkinlik beğeniyle karŞılandı ve
Gambia, Nijerya ve Gana temsilcilerinden, 2020 baŞlarında DNS kötüye kullanımı üzerine ICANN
atölyelerine ev sahipliği yapma talepleri alındı.

ICANN'in Geleceği Konusunda Sesinizi Duyurun!
ICANN kuruluŞu, MY21-MY25 Operasyon ve Mali Durum
Planı Taslağı ve MY21 Operasyon Planı ve Bütçesi Taslağı
üzerine topluluktan yorum ve geribildirim talep ediyor.
ICANN kuruluŞunun MY21-25 Operasyon Planı ve MY21
Operasyon Planı, ICANN kuruluŞunun, Stratejik Planını
gerçekleŞtirmek, organizasyonu yönetmek ve misyonunu
uygulamak için üstleneceği baŞlıca iŞlerin açıklamalarını
içeriyor. MY21-25 Operasyon Planı, bu çalıŞmayı beŞ yıllık

bir süreçte planlarken, MY21 Operasyon Planı sadece 2021
mali yılına odaklanıyor.
Kamu GörüŞü dönemi baŞladı ve topluluğun belgeleri incelemesi için daha fazla süre tanımak
amacıyla 7 gün uzatılarak 58 güne (tatiller hariç) çıkarıldı. Kamu GörüŞü sayfamızda tüm
belgeleri bulabilir ve geribildiriminizi kaydedebilirsiniz.

ICANN67 için Hemen Kaydolun
7-12 Mart 2020 tarihleri arasında Cancún, Meksika'da
düzenlenecek olan ICANN67 Topluluk Forumu için Şimdi
kaydolun. Tüm katılımcıların ön kayıt yaptırması tavsiye
ediliyor. Kayıt sürecinin tamamlanması için e-posta
doğrulaması gerekiyor. ICANN67 İnternet sitesinde seyahat
ve etkinlik üzerine daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

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.

ccTLD'lerin Hizmetten Çekilmesi üzerine Politika
Önerileri
Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu (ccNSO), ülke
kodu üst düzey alan adlarının (ccTLD'ler) hizmetten çekilmesine iliŞkin politika geliŞtirme
sürecine (PDP) devam ediyor. Üçüncü kez gerçekleŞecek olan bu ccNSO PDP'si, ICANN Kurulu
için ccTLD'lerin devri, transferi, iptali ve hizmetten çekilmesi hakkındaki kararlara yönelik bir
inceleme mekanizması içerecek olan politika önerileri geliŞtirmeyi amaçlıyor. PDP'nin
inceleme mekanizmasını geliŞtirmeyi amaçlayacak olan 2. AŞamasını baŞlatmak için
gönüllüler aranıyor. Bu ay gönüllüler için bir çağrı yapılması planlanıyor. 2. AŞama çalıŞmaları,
ccNSO Konseyi, gönüllüler listesini onayladıktan sonra baŞlayacak. ccNSO Konseyi, Aralık
toplantısında baŞlıca aŞamaları içeren zaman çizelgesini inceledi.

IDN'ler için Politika GeliŞtirme
Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu (ccNSO), yakın zamanda, UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan
Adı (IDN) ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) dizileri üzerine bir politika geliŞtirme süreci
(PDP) baŞlattı. Bu PDP, IDN ccTLD dizilerinin seçimine iliŞkin sınırlı bir grup sorunu ele alacak
ve ICANN İç Tüzüğünün 10. Maddesinde, IDN ccTLD'lerin ccNSO üyeleri olmasına olanak
sağlayacak olan değiŞikliğin yapılması yönündeki teklifi inceleyecek. Sorun raporu ve önerilen
zaman çizelgesinin Şubat 2020 sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Bunun hemen ardından
gönüllüler için çağrı yapılacak. ccNSO IDN Ön İnceleme Ekibi hakkında daha fazla
bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.

EPDP Ekibi İlk Rapor Taslağını Hazırlıyor
gTLD Tescil Verileri için Geçici Spesifikasyon üzerinde çalıŞan HızlandırılmıŞ Politika
GeliŞtirme Süreci (EPDP) Ekibi, Şu anda 2. AŞama İlk Raporunun son taslağını geliŞtiriyor.
Rapor, halka açık olmayan gTLD kayıt verilerine (SSAD) eriŞim ve bunların ifŞası üzerine
standartlaŞtırılmıŞ bir sistem geliŞtirilmesine yönelik dili içerecek. İlk Rapor, akreditasyon, veri
saklama, mali konular ve denetim dâhil olmak üzere, SSAD ile iliŞkili bir dizi konuda önerileri
içerecek. EPDP Ekibinin İlk Raporu, 7 Şubat 2020 tarihine karar yayınlaması bekleniyor.

gTLD Sonrası Prosedürler PDP ÇalıŞma Grubundan Yeni Öneriler
Yeni gTLD Sonrası Prosedürler Politika GeliŞtirme Süreci ÇalıŞma Grubu, İlk Raporundaki
Kamu GörüŞü teklifleri üzerine temel incelemesini tamamladı. Nihai önerilerin ve taslak Sonuç
Raporuna dâhil edilmesi gereken diğer destekleyici içeriğin düzenlenmesine odaklandı. Sonuç
Raporunun coğrafi adlar üzerine ÇalıŞma Rotası 5'le iliŞkili son kararları da içermesi
bekleniyor. 2020 baŞlarında, taslak Sonuç Raporu için bir Kamu GörüŞü süreci baŞlatılması
planlanıyor. Daha fazlasını buradan öğrenebilirsiniz.

Hak Koruma Mekanizmaları PDP ÇalıŞma Grubu 1. AŞama İlk Raporunun
Yayınlanmasına YaklaŞtı
Tüm gTLD'lerin Politika GeliŞtirme Sürecindeki Tüm Hakları Koruma Mekanizmalarının
(RPM'ler) İncelenmesi üzerine çalıŞan ÇalıŞma Grubu, 2012 Yeni gTLD Programları altında
baŞlatılan gTLD'ler için geçerli olan, RPM'lere yönelik ilk önerilerin incelenmesini tamamladı.
Bu RPM'ler Şunları içeriyor: Ticari Marka Tahsis Sonrası UyuŞmazlık Çözümü Prosedürü (TMPDDRP); Ticari Marka Takas Odası (TMCH); TMCH aracılığıyla teklif edilen Gün Doğumu ve Ticari
Marka İddiaları; ve Yeknesak Hızlı Askıya Alma (URS) anlaŞmazlık çözümü prosedürü. ÇalıŞma
grubu, Ocak 2020'de Kamu GörüŞü için yayınlanması beklenen taslak İlk Raporun
incelenmesine baŞladı. Daha fazlasını buradan öğrenebilirsiniz.

ATLAS III Sonrası Faaliyetler
Aralık ayında, Üçüncü At-Large Zirvesi (ATLAS III) Organizasyon Komitesi, ATLAS III sonrası
faaliyetler için sonraki adımları görüŞmek amacıyla toplandı. At-Large Elçileri için öncelikleri
belirlemek amacıyla, katılımcılar için politika katılımı, kapasite geliŞtirme, tanıtım ve iliŞki ve
iletiŞim gibi temel faaliyetlere iliŞkin bir genel bakıŞı içeren bir ATLAS III sonrası webinar
düzenlendi.
At-Large Elçileri ilgili bölgelerindeki faaliyetlere bu ay baŞladı. Bu faaliyetler, ATLAS III
anketinden çıkarılan önerilere ve ATLAS III'ten kapasite geliŞtirme görüŞmelerine dayanıyor.
Elçiler, gelecek birkaç ay boyunca, ilgili At-Large Yapılarında (ALS'ler) bilgi toplayacak ve
ardından bu bilgileri, yerel ve bölgesel faaliyetlerinde iliŞki kurmak için kullanacak.
Hem ATLAS III sonrası faaliyetler hem de At-Large İncelemesinin Uygulanması kapsamında,
yeni bir At-Large Yapısı Mobilizasyon ÇalıŞma Grubu, üyelerin etkinliğini artırma amacıyla
ALS'ler için kriterleri incelemeye devam ediyor.

Evrensel Kabul, ICANN66'da Hız Kazanmaya Devam Etti
Montréal'de düzenlenen ICANN66'daki Evrensel Kabul (UA) görüŞmelerine katılamadıysanız
Evrensel Kabul Yönetim Grubu BaŞkanı Ajay Data'nın son blog yazısını kaçırmayın. Blog,
Evrensel Kabul'e odaklanan bir Hükümet DanıŞma Komitesi (GAC) çalıŞma grubunun
baŞlatılmasını içeren, ICANN66'nın öne çıkan konularını ve önemli sonuçlarını özetliyor.
Blog yazısını buradan okuyabilirsiniz.

EAI ve Ölçüm ÇalıŞma Grubu BaŞkan
Yardımcılarına Çağrı
Evrensel Kabulü teŞvik etmek ister misiniz? UASG E-posta
Adreslerinin UluslararasılaŞtırılması (EAI) ve Ölçüm
ÇalıŞma Grupları, baŞkan yardımcısı olarak görev
yapacak deneyimli topluluk üyeleri arıyor. Siz de katılmak
isterseniz daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

GüncelleŞtirilmiŞ Alan Adı Piyasa Göstergeleri Yayınlandı

ICANN, Alan Adı Piyasa Göstergeleri giriŞimi kapsamında güncelleŞtirilmiŞ sektör ölçütlerini
yayınladı. Bu giriŞim, aŞağıdaki kategorileri içeren genel üst düzey alan adlarıyla (gTLD'ler) ve
ülke kodu üst düzey alan adlarıyla (ccTLD'ler) ilgili istatistikler sunuyor:
Sağlam rekabet: Tescil ettiren seçimi, tescil ettiren alan adı kabulü, hizmet sağlayıcı
piyasa giriŞi ve hizmet sağlayıcı rekabeti.
Piyasa istikrarlılığı: Hizmet sağlayıcı sözleŞmeye dayalı uyumluluk.
Güven: Sektör koruma tedbirleri.
Bu ölçütler, ICANN'in alan adı piyasasının sağlam, istikrarlı ve güvenilir olma yolundaki
geliŞimini desteklemeye iliŞkin stratejik hedefindeki ilerlemeyi takip etmek amacıyla, yılda iki
kez yayınlanıyor.
Güncellenen ölçütlere buradan eriŞebilirsiniz.

IANA İliŞki Anketi Sonuçları Yayınlandı
İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA), geçen ay
IANA fonksiyonlarına iliŞkin müŞteri memnuniyetini ölçen
yıllık MüŞteri İliŞkileri Anketini yayınladı. IANA ekibinin
hedeflerini gerçekleŞtirme becerisine duyulan güven ve
Anahtar İmzalama TuŞu Şeffaflığından memnuniyet, 4.3 (5
üzerinden) dereceyle anketin baŞında yer aldı.
Yılda bir düzenlenen anket, altıncı yılında, IANA ekibinin,
farklı kullanıcı gruplarıyla iliŞkilerini nasıl yönettiğini ve
son olarak, etkileŞim sonrası anketiyle alınan düzenli
operasyonel geribildirime ek olarak geliŞmeleri nasıl belirleyebildiğini değerlendiriyor.
Duyuruyu buradan okuyabilir ve IANA MüŞteri İliŞkileri Anketine buradan eriŞebilirsiniz.

PICDRP'de Operasyonel İyileŞtirmeler
gTLD Tescil Merkezleri PaydaŞ Grubuyla yapılan son
görüŞmelerin ardından, ICANN kuruluŞu, Kamu Çıkarı
Taahhüdü AnlaŞmazlık Çözümü Kamu Çıkarı Taahhüdü
UyuŞmazlık Çözümü Prosedüründe (PICDRP), prosedürü
maddesel olarak değiŞtirmeden Şeffaflığı artıran
operasyonel iyileŞtirmeler yapma kararı aldı. PICDRP, bir
tescil merkezi operatörünün, Tescil Merkezi AnlaŞmasının
11 no'lu spesifikasyonunda geçen Kamu Çıkarı
Taahhütlerine uymamasıyla iliŞkili Şikayetleri ele alıyor.
PICDRP'nin revize edilmiŞ bu versiyonu, kararlaŞtırılan değiŞiklikleri yansıtıyor ve 1 Şubat 2020
tarihi itibariyle geçerli olacak. İyileŞtirmeler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Katılım Fırsatları: ICANN İncelemeleri
Özel İncelemeler ICANN kuruluŞunun performansını
değerlendirmek ve geliŞim için tavsiyelerde bulunmak
amacıyla topluluk gönüllülerinden oluŞan ekipler
tarafından yönetiliyor.Tüm Özel İnceleme ekibi genel toplantıları, gözlemcilerin katılımına açık
gerçekleŞiyor. Geri bildirimlerinizi ve girdilerinizi, ekibin herkese açık posta listesinde
istediğiniz zaman paylaŞabilirsiniz. Toplantı programları ve posta listelerinin detayları, ekip
wiki sayfalarında mevcut. Gelecek Özel İncelemeler Şunları içeriyor:
Üçüncü Sorumluluk ve Şeffaflık İnceleme Ekibi (ATRT3) Taslak Raporu

ATRT3, ICANN'in temel alanlardaki sorumluluğu ve Şeffaflığına iliŞkin bulgular, öneriler ve
tavsiyeler içeren Nihai Raporuna girdi toplamayı amaçlıyor:
Kurul
Hükümet DanıŞma Komitesi (GAC)
Kamuoyu Girdisi
Politika GeliŞtirme Süreci
Özel ve Kurumsal İncelemeler
Sorumluluk Göstergeleri
Faaliyet, Politika ve Önerilerin Önceliklendirilmesi
Rapor, 31 Ocak 2020 tarihine kadar Kamu GörüŞüne açık olacak. Raporu okumak ve
görüŞlerinizi kaydetmek için Kamu GörüŞü sayfasına gidin.
Özel ve Kurumsal İncelemelerdeki son geliŞmeler ve her birine iliŞkin ek önemli kaynaklar
için İnceleme Durumu Güncelleme Tablosunu ziyaret edin.

AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde ICANN kuruluŞuna katılın:
24-27 Şubat 2020, Mobil Dünya Kongresi, Barselona, İspanya
19-20 Mart 2020, WACREN Toplantısı, Cotonou, Benin Cumhuriyeti
24-25 Mart 2020, Orta Doğu DNS Forumu, Riyad, Suudi Arabistan
22-24 Nisan 2020, OSIANE 2020, Brazzaville, Kongo Cumhuriyeti
ICANN'in yakınınızdaki bölgesel etkinliklere nasıl katılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

