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IANA Yönetim Devrine Doğru Bir BaŞka Dönüm
Noktası
Steve Crocker
Yüz on sekiz gün önce, BirleŞik Devletler Ulusal
Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı (NTIA), IANA fonksiyonları
yönetiminin çok paydaŞlı topluluğa devri için teklifler geliŞtirmek
üzere ICANN'den küresel İnternet topluluğunu bir araya
getirmesini istemiŞtir. Ayrıca ICANN sorumluluk
mekanizmalarının iyileŞtirilmesi talebinde de bulunmuŞtur.
Bugün ise NTIA, tekliflerin kapsamlı bir
değerlendirmesini yayınladı. NTIA'nın, topluluk tarafından geliŞtirilen teklifleri zorlu kriterlerine uygun
bulmasından çok memnunum.
NTIA'nın devir teklifleri üzerinde yaptığı etkin ve kapsamlı incelemeyi takdir etmekteyiz. Bu sırada da
ICANN çalıŞanları ve topluluk üyeleri, tekliflerin vaktinde ve baŞarılı bir Şekilde uygulanması için plan ve
hazırlık yapmayı sürdürmektedir.
Devri bu noktaya kadar getiren herkese destekleri ve sıkı çalıŞmaları için teŞekkür ederiz. Hala yapılacak
iŞler var ancak bulunduğumuz Şu an, bu süreç için harcadığınız vakit ve çabanın tasdiki gibi görülebilir.
Önümüzdeki yıllarda İnternetin açık ve birlikte çalıŞabilir olduğundan emin olmaya ve çoğumuzun yıllardır
bu amaç uğruna çalıŞtığı devri görmeye artık bir adım daha yakınız.

ICANN Afrika İliŞkileri Ofisi Nairobi'de Açıldı

ICANN AçılıŞ Yemeği

Yeni Afrika İliŞkileri Ofisimizde ICANN Personeli ve
Topluluğu

Kenya'un HaberleŞme Mercii'nde ICANN
Personeli

Geçtiğimiz ay, Nairobi, Kenya'da Afrika İliŞkileri Ofisimizi açtık. ICANN personeli açılıŞı kutladı.
Personellerle birlikte kutlamada BaŞkan'ın BaŞ DanıŞmanı ve Küresel PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan
Yardımcısı Sally Costerton ve Afrika PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan Yardımcısı Pierre Dandjinou da
bulunuyordu. AçılıŞ hakkındaki blog yazılarını okuyabilirsiniz.
Etkinliğe ait diğer fotoğrafları görmek için tıklayın.

http://www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2016/05/25/localizing-internet-contentthrough-first-african-icann/
http://www.cio.co.ke/news/main-stories/icann% E2% 80% 99s-7th-global-engagementcentre-to-open-on-tuesday-in-nairobi
http://bit.ly/28jBuwY
http://www.itrealms.com.ng/2016/05/icanns-africa-regional-office-opens-in.html
http://footprint2africa.com/internet-corporation-assigned-names-numbers-opens-firstafrica-office-nairobi/

Göran Marby'nin ICANN'e GiriŞini Okuyun
İlk Hafta
ICANN'deki görevime baŞlarken, sizlere eski tecrübelerim
hakkında kısaca bilgi vermek istedim. SıkıŞık bir program
dahilinde elimden geldiğince çok öğrenmeye ve mümkün
olduğunca çok ICANN topluluğu üyesiyle tanıŞmaya
odaklandım.
İlk Kurul atölyemleAmsterdam'da baŞladım. Üst düzey
ekibimle ve Kurulla vakit geçirdim ve ICANN'in zorluk yaŞadığı
bazı büyük sorunlara giriŞme fırsatım oldu. Kurul Atölyesinden
sonra GDD Zirvesininilk gününe katıldım. Bu zirve, ICANN topluluğunun üyesi olan sözleŞmeli taraflarla
tanıŞmak için büyük bir fırsattı ve tescil merkezleri ile yazmanları etkileyen sorunlar hakkında daha fazla
bilgi edinme ve genel üst düzey alan adları ile ilgili prosedürler konulu canlı tartıŞmaları izleme Şansını
yakaladım.
Devamını okumak için tıklayın...

ICANN56 Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Yeni
Toplantı Stratejisi
ICANN56 Helsinki, ICANN'in yeni toplantı stratejisindeki kamuya
açık olarak düzenlenen ilk politika forumu olacaktır. B Toplantısı
olarak planlanan dört günlük etkinlikte, politika çalıŞması ve tanıtıma
odaklanılacaktır. Yeni format dahilinde; Destekleme KuruluŞları ve
DanıŞma Komiteleri, sadece politika geliŞtirme ve topluluklar arası
diyaloğa katkı sağlayan konulara odaklanan programı
yönlendirmektedir. Topluluk tarafından yönlendirilen gündem ve kısa
toplantı süresi dolayısıyla ICANN56'da, uzun toplantılarda görülen
karŞılama töreni, kamu forumları, kamuya açık kurul toplantısı ve sponsor sergi alanı gibi belirli etkinlikler
olmayacaktır.
Topluluğun yönettiği Toplantı Stratejisi ÇalıŞma Grubu; yeni stratejiyi, ICANN yapılarının ihtiyaçlarını daha
iyi karŞılamak üzere ŞekillendirmiŞtir. ICANN Yönetim Kurulu, teklifi ICANN53 Buenos Aires'te
onaylamıŞtır. 2016'nın ilk toplantısı olan ICANN55 MarakeŞ, yeni toplantı stratejisinin baŞlangıcını temsil
etmektedir.

ICANN56 Helsinki İçin Şimdi Kaydolun!
ICANN56 sadece 11 gün sonra baŞlayacak.
Finlandiya'ya gitmek için bir vizeyeihtiyacınız yoksa,
kaydolmak için çok geç değil. Gündeme - göz atın ve halen
kaydolmadıysanız, ICANN56 için kaydolun.
ICANN56 mobil uygulaması; ICANN Halka Açık Toplantı
deneyiminiz için hazırlanmanıza ve bu deneyimi kendi
programınız, interaktif etkinlik yeri haritaları, toplantı uyarıları ve
daha fazlasıyla kiŞiselleŞtirmenize yardımcı olur. Aynı zamanda
diğer katılımcılarla iletiŞime geçebilir ve katıldığınız oturumlar
hakkında hemen geribildirim sağlayabilirsiniz.

ICANN Güneydoğu Avrupa'da Etkinliklere Katılıyor

ICANN56 mobil uygulamasını indirin!

Andrea Beccalli Belgrad Üniversitesinde KonuŞma Yaptı

Bu ay,
ICANN çalıŞanları ve topluluk üyeleri Güneydoğu Avrupa (SEE) bölgesinde, İnternet YönetiŞimi forumları
(IGF'ler) da dahil olmak üzere faaliyetlere katıldılar. ICANN kitlesini, SEE bölgesinde devam eden katılımlar
ve ICANN'deki son küresel geliŞmelerden haberdar ettik. Bu etkinlikler, yerel toplulukların ICANN ve
İnternet yönetiŞimine olan ilgisini doğrulamıŞtır.
13 Mayıs. ICANN'in Avrupa'daki PaydaŞ İliŞkileri Yetkili Yöneticisi Andrea Beccalli, Karadağ'ın
Dijital Kimliği Olarak .ME Alan Adı etkinliği için Podcorica Karadağ'da bir uluslararası
konuŞmacılar paneline katıldı.
16 Mayıs. Ljubljana, Slovenya'daki Ulusal IGF'de , Andrea Beccalli "İnterneti kim yönetiyor?"
sorusunu ele alan bir panele katıldı. Bildirimler, Brüksel'deki Avrupa IGF'sine (EuroDIG 2016)
gönderildi.
30 Mayıs. Eski ICANN Üyesi Profesör Dusan Popovic, Belgrad, Sırbistan'daki Belgrad Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nde bir seminer düzenledi. Oturumda, İnternet ve fikri mülkiyet konuları ele alındı.
Andrea Beccalli, ICANN ve SEE bölgesindeki katılımı hakkında genel bir bilgi verdi. İstanbul
merkezinden ICANN Tescil Hizmetleri ve Katılım Müdürü AyŞegül Tekçe, alan adı alanında hak
koruma mekanizmaları hakkında konuŞtu.
1 Haziran. ICANN Kurul üyesi Lousewies Van der Laan, Hırvatistan'ın Opatija Şehrindeki
Hırvatistan IGF'sine * katıldı. AçılıŞ oturumunda kitleye seslenen Andrea Beccalli, ICANN'in
bölgedeki faaliyetleri hakkında güncel bilgiler verdi.

Belarus İlk IGF'sini Düzenlendi
Michael Yakushev
Rusya ve Orta Asya ICANN PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan Yardımcısı

Belarus'ta ilk kez düzenlenen İnternet yönetiŞimi forumunun,
herkesin beklentilerinin ilerisine geçtiğini söylemekten mutluyum.
Herkes tarafından büyük bir baŞarı olarak görünen forum, katılan
Doğu Avrupa ülkeleri arasında bölgeler arası, canlı bir platform
yaratmıŞtır. Belarus Cumhuriyeti bölge dıŞında çok iyi bilinmese
de, coğrafi olarak Avrupa kıtasının tam ortasında bulunmaktadır.
YaklaŞık 9,5 milyonluk nüfusu, neredeyse yok denilebilecek
sayıda doğal kaynağı ve Sovyet zamanlarından beri iyi eğitim almıŞ popülasyonu ile Belarus, İnternet
teknolojisinin geliŞimi, ağ penetrasyon hızı ve hizmet kalitesi ile bölge lideri haline gelmiŞtir. Son
zamanlarda, Belarus hükümeti lider İnternet ekonomilerinde "İlk 30"a girme hedefini duyurdu.

17 Mayıs'ta, Belarus ilk IGF'sini Minsk'te düzenledi. Etkinlik yerel ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD)
tescil merkezi (.by/.bel) tarafından, ICANN, Réseaux IP Européens Ağ Koordinasyon Merkezi (RIPE NCC)
ve diğer küresel kuruluŞların desteği ile düzenlendi. Yerel topluluklardan 350'yi aŞkın katılımcı ve
Ermenistan, Gürcistan, Estonya, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılımıyla, etkinlik gerçek
bir Doğu Avrupa alt bölge IGF'si idi. Özel oturumlar ve panel tartıŞmalarındaki konuŞmacılar ve
katılımcılar farklı ülke ve paydaŞ gruplarından gelmekteydi. Bu çeŞitlilik, yerel paydaŞlara İnternetin
teknik geliŞiminin en son sosyal, yasal ve kültürel yönlerini tartıŞma fırsatı sağlamıŞtır. Bölgeden gelen
meslektaŞlar en iyi uygulamaları paylaŞtılar.
"Hükümetler için İnternet" veya "İnternet ve Toplum" gibi genel konular üzerine yapılan ana tema sunum ve
oturumlarını kapsayan geleneksel IGF modelinin dıŞında, gündemde bazı beklenmeyen özellikler de
bulunmaktaydı. Özgün bir oturum, yerel üniversitelerden gelen ekiplerin de katıldığı, İnternet yönetiŞimi
sorunları konulu bir öğrenci münazarası olmuŞtur. Öğrencilerin etkili konuŞması ve konu hakkındaki bilgisi
bizleri etkiledi. Forum sırasında, İnternet yönetiŞiminin bölgesel yönleri hakkında özel bir panel
gerçekleŞtirildi. Belarus, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan konuŞmacılar, Doğu Avrupa bölgesinin İnternet
yönetiŞimi gündeminde neyin eŞsiz ve neyin yaygın olduğu konusunda görüŞlerini paylaŞtılar.
ICANN'in foruma katılımı, bölgesel (veya alt bölgesel) stratejimizi en etkili Şekilde nasıl geliŞtirip
uygulayacağımızı daha iyi anlamamız konusunda bir öneme sahipti. ICANN, IGF'lerin devamlı destekçisi
olmuŞtur. İnternet konuları hakkında yapıcı diyaloğu güçlendirmek ve yerel Alan Adı Sistemi (DNS)
endüstrilerinin geliŞimine yardımcı olmak için bölgedeki ortaklarımız ve İnternet toplulukları ile çalıŞmaya
devam etmekteyiz.

DNS GiriŞimcilik Merkezi İlerlemeye Devam Ediyor
ICANN Kurulu BaŞkan Yardımcısı Cherine Chalaby ve Orta
Doğu Küresel PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan Yardımcısı Baher
Esmat, geçen ay 24 Mayıs'ta merkezin üç yıllık strateji taslağını
incelemek ve yeniden oluŞturmak üzere Kahire'deki Akıllı Köy'de
DNS GiriŞimcilik Merkezi (DNS-EC) ile buluŞtu. Toplantıda
DNS-EC ekibi ana hedeflerini ve gelecek yıllarda beklenen
sonuçları belirtti. Chalaby'nin merkezin ileriye yönelik faaliyetleri
ve uzun süreli iŞ sürdürülebilirliğine iliŞkin değerli bilgiler vermesi ile tartıŞma interaktif bir Şekilde
gerçekleŞmiŞtir.
DNS-EC ve ICANN aynı zamanda 30-31 Mayıs tarihlerinde Fas'ta bir atölye düzenledi. Fas Ulusal
Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (ANRT) atölyeye ev sahipliği yapmıŞtır. Atölye, DNS endüstrisi ve
.ma'nın üst düzey alan adı piyasasının yerel piyasa SWOT (güçlü ve zayıf noktalar, fırsatlar ve tehditler)
analizini inceledi. StartingDot atölyeyi desteklemiŞtir ve StartingDot CEO'su Godefroy Jorden atölyede baŞ
eğitmenlik yapmıŞtır. .ma tescil merkezi ve yerel yazmanlardan gelen 25'i aŞkın katılımcı atölyeye
katılmıŞtır.

ICANN İkinci Afrika Konulu Atölyesini
GerçekleŞtirdi
Mayıs 2014'te Benin Cumhuriyeti'nin Cotonou Şehrinde ilkinin
düzenlenmesinin ardından, ikinci Afrika konulu atölye 9-10
Mayıs tarihlerinde Zimbabve'nin Harare Şehrinde gerçekleŞti.
Atölyede 20 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcı yer almıŞtır.
Hükümet, özel sektör, akademi, araŞtırma enstitüleri, teknik
topluluk, sivil toplum örgütleri ve basından katılımcılar
bulunmaktaydı. KonuŞulan konular; DNS güvenliği, alan adı
anlaŞmazlık sorunları, uluslararasılaŞtırılmıŞ alan adları, ICANN

yazman akreditasyon süreci ve Afrika DNS piyasası çalıŞmasına iliŞkindi. İki gün boyunca süren verimli
atölyede, katılımcılar aŞağıdaki gereksinimler konusunda anlaŞmaya varmıŞtır:
Alan adı anlaŞmazlık çözümü üzerine daha fazla kapasite geliŞtirme
Alan adı konularıyla ilgili olan hukuk uzmanları için bir forum oluŞturulması
IDN çalıŞma gruplarında Afrika'dan daha fazla gönüllü ihtiyacı
Önemli tavsiyeler:
Bölgesel ve ulusal aktörler, ticari marka ve fikri mülkiyete iliŞkin Afrika'daki alan adı endüstrisindeki
sorunlar üzerine iŞ birliği yapmalı ve uyum sağlamalıdır.
Tescil merkezleri, yazmanlar ve satıcılar, online anlaŞmazlıkların hızlı çözümünü sağlamak için
otomasyona geçmelidir.
Ticari marka ve fikri mülkiyet anlaŞmazlıklarını çözmeyi amaçlayan yerel, bölgesel ve uluslararası
yasa ve politikaların formülleŞtirilmesi için koordinasyon gerekmektedir.
Katılımcılar Zimbabve Posta ve Telekom Düzenleyicisi'ne (POTRAZ), Hükümete ve Zimbabve
Cumhuriyeti vatandaŞlarına ve ICANN'e minnettarlığını iletmiŞtir. Konulu atölye, ICANN'in Afrika
stratejisinin bir parçasıdır. Bir sonraki atölyenin Mayıs 2017'de yapılması planlanmaktadır.

ICANN Afrika İliŞkileri Ofisi Nairobi'de Açıldı: Artık
Masada Bu Kıtaya Ait Bir Koltuk Var
Kris Senanu, Internet Solutions Kenya CEO Temsilcisi ve
Kenya alan adı tescil merkezi kurumu olan Kenya Ağ Bilgi
Merkezi (KeNIC) BaŞkanı
Nairobi'de bir ICANN ofisinin açılması, Kenya ve Afrika'nın
küresel İnternet politikası ve yönetiŞimi masasındaki koltuklarını
onaylar niteliktedir. ICANN'in dünya çapındaki rolü hafife
alınamaz. Dünya büyük bir hızla tam ölçekli sayısallaŞtırmaya
Kris Senanu
doğru giderken İnternet her yerde bulunan bir araç haline
gelmiŞtir. Çok önemli bir kaynak platformu olan dünya çapındaki
hükümetlerin, İnternetin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği için yatırım yapması gerekmektedir.
Burada, Kenya'da; KeNIC'ın kehaneti altında, İnternetin büyüyen kullanımını kucaklayan, kapasite
geliŞtiren ve faydalanan insanlara doğru fütürist bir adım attık. Özellikle, alan adı tescil merkezi aracılığıyla
varlığını ve pazarlarını geniŞletmek için çevrimiçi hale gelen yerel iŞletmelerin artıŞını desteklemekteyiz.
Web hostingin gelir kaynağı haline gelmesi, alan adlarının oluŞturulması, e-ticaret platformlarının
oluŞturulması ve diğer birçok çevrimiçi çözüm potansiyelini takdir ediyoruz.
Politika ve yasaların açıkça belirtilmesi konusunda Kenya hükümeti, İnternet ekosisteminin geliŞiminde
çok paydaŞlı yaklaŞımı sürekli olarak desteklemiŞtir. Özel sektörü, sivil toplumu ve Uluslararası
organizasyonları uzmanlık paylaŞımı için bir araya getirerek oluŞturulan sektör ilkeleri; ticari ve yasal
çıkarları dengelemektedir. Bu ilkeler aynı zamanda Kenya vatandaŞlarının bilgi ve iletiŞim teknolojisine de
değinmektedir.
2012 yılında ilk defa geliŞtirilen ICANN Afrika stratejisine, ICANN'in Afrika'daki varlığını daha güçlü kılmak
ve ICANN'e Afrika katılımını artırmak da dahildir. ICANN'in katkılarıyla KeNIC, 26 Mayıs 2016'da ikinci
serisini Nairobi'de tamamlayan ve Kenya için bir baŞka büyük baŞarı olan Gençlik Topluluğu Atölyesini
(YouthComm) düzenlemiŞtir. Bu ICANN inisiyatifi, 30 yaŞın altındaki gençlere bilgi ve iletiŞim politikaları
ve yönetiŞimi konularını ve İnternet ekosistemini göstermektedir. Amaç ise bu yeni kitlenin, hem hükümet
hem de özel sektör çevreleri içindeki ve dıŞındaki politika sorunlarına gelecekte daha iyi katılabilmesini
sağlamaktır.
Gerçekten de Afrika sıradaki e-pazar öncüsüdür ve dünya çapında İnternet geliŞimi sürerken ve eriŞim
gittikçe kolaylaŞırken, sürekli artan genç bir nüfus ile dünya sınıfı teknolojilerin Kenya'da ve Afrika'nın
diğer bölgelerinde daha sık uyarlanmasını görmeyi beklemekteyiz.

ICANN çalıŞanları ve topluluk üyeleri; İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) Yönetim Devri ile ilgili
uygulama planlaması, küresel paydaŞlar için eğitim ve farkındalık geliŞtirme de dahil birçok projeye
odaklanmıŞ durumdadır.
Uygulama Planlaması
ICANN çalıŞanları ve topluluk üyeleri, uygulama planının geçiŞinde uyum sağlanması için iŞ birliği
yapmaktadır. Tüm toplantı ve çağrılardan elde edilen kaynaklar kamuya sunulmaktadır. Buna ek olarak
ICANN, uygulama planlamasındaki derin güncellemeler dizisine devam etmiŞtir.
ICANN Kurulu Çözümleri Yayınladı
ICANN Kurulu, 27 Mayıs'ta geçiŞin uygulanmasına hazırlık için çözümlerini yayınlamıŞtır:
IANA Yönetim Devri tekliflerinin sonucu olarak yapılan değiŞiklikleri yansıtan yeni ICANN İç
Tüzüğü'nün kabul edilmesi
Protokol parametreleriyle ilgili IANA fonksiyonunun performansı için ICANN ile IETF arasında
yapılacak olan 2016 İnternet Mühendislik İŞ Ekibi (IETF) Mutabakat AnlaŞması (MoU) Tadil
AnlaŞmasının imzalanmasına verilen onay
Numaralandırma kaynaklarıyla ilgili IANA fonksiyonunun performansı için ICANN ile Numara
Kaynak KuruluŞu arasında yapılacak olan Bölgesel İnternet Tescil Merkezi (RIR) Servis Düzeyi
AnlaŞmasının (SLA) imzalanmasına verilen onay
Hem IETFMoU Tadil AnlaŞması hem de RIR SLA, geçiŞin tamamlanmasından sonra geçerli olacaktır.
Kamu GörüŞü Dönemi Tarihleri
ICANN'in Taslak Halindeki Yeniden Şekillendirilen Ana SözleŞmesi (27 Mayıs - 6 Temmuz 2016
arası)
Eğitim ve Farkındalık GeliŞtirme
Küresel Eğitim Sürüyor
GeçiŞ için farkındalık yaratmak adına ICANN çalıŞanları, topluluğu ve Kurul üyeleri dünya çapındaki
paydaŞ etkinliklerine katılmaktadır. Bu kiŞiler; topluluk tekliflerine detay ve içerik katmanın yanı sıra

soruları yanıtlamakta ve uygulama planlamasının durumu ve BirleŞik Devletler Hükümetinin inceleme
süreci hakkında güncel bilgiler sunmaktadır. Bölgenizdeki etkinlikleri bulun.
BirleŞik Devletler Senato Komitesi GeçiŞ Hakkında Oturum Düzenledi
24 Mayıs'ta BirleŞik Devletler Senatosu Ticaret, Bilim ve UlaŞtırma Komitesi geçiŞi incelemek için bir
oturum düzenlemiŞtir. Topluluk üyeleri soruları yanıtlamıŞ ve geçiŞin gecikmesi ya da ertelenmesiyle
ilgili sonuçları tartıŞmıŞtır. Bu oturum sırasında, sektörden ve topluluk içerisindeki sivil toplum
gruplarından gelen destek mektupları oturum kaydına alınmıŞtır.

EURALO İç Tüzüğünü İnceledi ve Yeniden OluŞturdu
Nisan'dan bu yana, EURALO dahilindeki bir iŞ ekibi, Nisan 2007'de kabul edilen ve Mayıs 2011'de
değiŞtirilen Ana SözleŞme'sini veya iç tüzüğünü incelemek ve yeniden oluŞturmak için her hafta
görüŞmeler yapmıŞtır. Bu çalıŞmanın amacı EURALO'nun kurumsal etkinliğini ve verimliliğini
geliŞtirmektir. Süreç, yazılı prosedürler ile asıl uygulama arasındaki farklılıkları tespit etmeyi ve eksiklikleri
kapamak için gerekli değiŞiklikleri uygulamayı kapsamaktadır. Devamını oku.

RIPE NCC 2016 Anketi BaŞladı
Réseaux IP Européens Ağ Koordinasyon Merkezi (RIPE NCC), Kopenhag, Danimarka'da yapılan RIPE
72'nin son gününde 2016 üyelik ve paydaŞ anketini baŞlattı. Anketi Oxford İnternet Enstitüsü
yürütmektedir. Bu da katılımcı gizliliğini ve sonuçların bağımsız olarak değerlendirilmesini garanti altına
almaktadır. Ankete herkes katılabilir; RIPE NCC üyeleri ve diğer tüm ilgili taraflar katılıma davetlidir.
Anketin tamamlanması yaklaŞık 15 dakika sürmektedir ve katılımcılar beŞ iPad'ten birini kazanma
Şansına sahiptir. Anket 30 Haziran 2016 tarihine kadar açık kalacak. Ankete bugün katılın!

İki GNSO ÇalıŞma Grubu, ÇalıŞma Planlarını Kabul Etti
13 Mayıs'ta, Genel Adları Destekleme KuruluŞu'nun (GNSO) Hak Koruma Mekanizmaları ÇalıŞma
Grubu, çalıŞma planınıkabul etmiŞtir. EŞ BaŞkanlar Phil Corwin, J. Scott Evans ve Kathy Kleiman
çalıŞmanın yaklaŞık 24 ay süreceğini tahmin etmektedir. ÇalıŞma grubunun halihazırda 133 katılımcı
üyesi ve 88 gözlemcisi bulunmaktadır. Gönüllü olmak için, GNSO Sekreterliği'ne e-posta gönderin.
Yeni Nesil Tescil Merkezi Dizin Hizmetleri ÇalıŞma Grubu da, 13 Mayıs'ta çalıŞma planını onayladı ve
gereksinimleri belirlemeye baŞladı.
Her iki konu da, ICANN56'daki topluluklar arası oturumlarda tartıŞılacaktır.

At-Large İncelemesi BaŞladı
ITEMS International Şirketinin bağımsız denetmen olarak atanmasının ardından, At-Large Topluluğu'nun
kurumsal incelemesi resmen baŞlamıŞtır. İncelemede dört amaç bulunmaktadır:
2008'deki son incelemeden sonraki geliŞmelerin etkinliğini değerlendirmek
At-Large Topluluğu'nun çeŞitli bileŞenlerinin kuruluŞa iliŞkin etkinliğini değerlendirmek
Bölgesel At-Large KuruluŞları ve At-Large Yapıları'na odaklanarak, At-Large Topluluğu'nda iyi
çalıŞan alanları onaylamak
GeliŞtirilmesi gereken alanları tespit etmek ve gerekli değiŞiklikleri teklif etmek
ITEMS, küresel çevrimiçi anket ve topluluk görüŞmeleri gibi çeŞitli çalıŞma yöntemleriyle hem nicel hem
de nitel veri toplayacaktır. İnceleme'nin ilerleyiŞini takip edin.

GAC, DNS Esasları hakkında Webinarlar Düzenliyor
Hükümet DanıŞma Komitesi (GAC) ÇalıŞma Grupları ile Az Hizmet Gören Bölgeler ve Kamu Güvenliği
üzerine yapılan iŞ birliğiyle, ICANN personeli ilgili GAC temsilcileri için Alan Adı Sistemi'nin (DNS)
esasları hakkında webinarlar düzenlemiŞtir. ICANN Güvenlik, Süreklilik ve Esneklik ekibinden sunucular,

DNS'de ad çözümü ve tescillemenin temel prensipleri, gizlilik ve proxy hizmetlerinin ayrıntıları, WHOIS
doğruluk ve kötüye kullanım yönleri gibi pek çok konuya değinmiŞtir. Katılımcılar, DNS Güvenlik
Uzantıları'nın (DNSSEC) kurulumunun DNS güvenliğine ve DNS piyasasının yapısına etkisi ve ulusal
DNS endüstrilerinin geliŞmesi için kapasite geliŞtirme çalıŞmaları hakkında sorular sormuŞtur. Olumlu
geri bildirim ve diğer konularda da ifade edilen ilgi dikkate alındığında, ICANN personelleri gelecekte de
webinar düzenlemeyi planlıyor. Sunum materyalleri ve kayıtlarını inceleyebilirsiniz.

GNSO Topluluk Liderleri, ICANN56'yı Anlattı
GNSO Konseyi BaŞkanı James Bladel ve GNSO Konseyi
BaŞkan Yardımcısı Donna Austin, yeni bir röportajda ICANN56
hakkında konuŞmuŞtur. ICANN56, yeni B Toplantı formatını
izleyerek, güncel politika geliŞtirme çalıŞmaları ve topluluklar
arası diyalog hakkında oturumlara yer verecektir. Yeni gTLD
Sonraki Prosedürleri Politika GeliŞtirme Süreci ÇalıŞma Grubu
baŞkanı Jeff Neuman da, çalıŞma grubunun Helsinki'de ne
üzerine odaklanacağına dair genel bir bilgi
vermiŞtir. Röportajları izleyin.

ccNSO, IANA Yönetim Devri Uygulamasına Hazırlanıyor
Ülke Kodu Adlarını Destekleme KuruluŞu (ccNSO), kendisini, ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD)
topluluğunu ve yeni geçiŞ sonrası organları ilgilendiren CCWG-Sorumluluk* ve CWG-Yönetimi** tekliflerinin
belirli yönlerini uygulamaya hazırlanıyor. Şu anda ccNSO Kılavuz İnceleme Komitesi (GRC), ccNSO
temsilcilerini MüŞteri Statü Komitesi'ne seçmek ve atamak için prosedür ve süreçler geliŞtirmektedir.
GRC, son yönergeleri ICANN56'da sunmayı planlamaktadır. ICANN56 için ccNSO Üyeler Günü
gündemine göz atın.
* ICANN Sorumluluğunu Arttırmaya Yönelik Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubu
** IANA Yönetim Devri Teklifini GeliŞtirmeye Yönelik Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubu

At-Large, İnternet YönetiŞimi Faaliyetlerine Katkıda
Bulunuyor
At-Large Topluluk üyeleri, ICANN'e dair kamunun görüŞü ve At-Large
Topluluğu'nun İnternet yönetiŞimindeki rolünü etkin olarak desteklemektedir.
Gaborone, Botsvana'da yapılan Afrika İnternet Zirvesi'nde At-Large
DanıŞma Komitesi BaŞkanı Alan Greenberg ve Afrika'dan At-Large
DanıŞma Komitesi üyeleri Tihani Ben Jemaa ve Seun Ojedeji, ICANN
Gündüz oturumlarına, sivil toplum paneline ve Afrika strateji oturumuna
katılmıŞtır. İnternet YönetiŞimi üzerine Avrupa Diyaloğu'nun (EuroDIG)
kurumsal ortağı olarak, Avrupa Bölgesel At-Large KuruluŞu (EURALO) çeŞitli panellerin, atölyelerin ve
etkinliklerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamıŞtır.
Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi Forumu'nda (WSIS Forum), EURALO BaŞkanı Olivier Crépin-Leblond AtLarge'ın IANA Yönetim Devri sürecine katkısından söz etmiŞtir. Kendisi aynı zamanda küresel İnternet
yönetiŞiminde yeterince temsil edilmeyen toplulukların katılımını artırma konusunda At-Large'ın rolü
hakkında konuŞmuŞtur. Daha fazlasını At-Large Topluluğu Haberleri kısmında okuyabilirsiniz.

Yeni gTLD Programı 1000. Temsilcisine UlaŞtı
1.000'den fazla yeni genel üst düzey alan adı (gTLD), Yeni gTLD
Programı kapsamında İnternete tanıtıldı. Alan adı sisteminin
geliŞimi, insanların ve iŞletmelerin kendilerini çevrimiçi temsil
etmesi konusunda çeŞitliliğin artmasını mümkün kılmaktadır. Bu
geliŞim ayrıca; topluluk, Şehir ve markalara ait dijital ve gerçek
dünyadaki kimliklerin daha uyumlu olmasını sağlamaktadır. Yeni
gTLD Programının alan adı alanındaki seçim, rekabet ve

yeniliklere nasıl katkı sağladığı hakkında daha fazla bilgi
edinmek için
tıklayın.

GDD Sektör Zirvesi: Kaçırdığınız Oturumlarla Arayı
Kapatın
Tescil merkezleri, yazmanlar ve diğer sözleŞmeli taraflar, ICANN'in ikinci
Küresel Alan Adları Bölümü (GDD) Sektör Zirvesi için yakın zamanda
Amsterdam'da toplandı. Etkinlik; katılımcılara, genel İnternet politikasından
ziyade sektöre özel konulara odaklanma fırsatı sağlamıŞtır. Dünya
çapından 420'yi aŞkın katılımcı en iyi uygulamaları paylaŞmıŞ, fikir
alıŞveriŞinde bulunmuŞ ve herkes için önem arz eden konulara sektördeki
meslektaŞları, ICANN çalıŞanları ve kurul üyeleri ile birlikte değinmiŞtir.
Bu etkinliği kaçırdınız mı? Oturum kayıtlarını dinleyebilirsiniz.

Alan Adı Sistemi Kök Bölge Anahtar DeğiŞimi
ICANN, Verisign ve BirleŞik Devletler Ticaret Bakanlığı'na bağlı
Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı (NTIA); kök bölge
anahtar imzalama tuŞunu (KSK) yenilemeye ya da değiŞtirmeye
hazırlanmaktadır. KSK'nın yenilenmesi; kamusal ve özel yeni bir
kriptografik anahtar çifti oluŞturulması ve yeni kamusal bileŞenin,
onaylayan çözücüleri iŞleten taraflara dağıtılması anlamına
gelmektedir. Yeni bir kaynak sayfası, geliŞimlerle ilgili düzenli
güncellemeler de dahil KSK yenilenmesiyle ilgili tüm bilgiler için
ana sayfa görevi üstlenecektir. Bu en iyi güvenlik uygulaması ve
sizi nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

(اﻟﻌﻠﯿﺎن, "Olayan", /al-alian/)
guardian
shop

realestate
netflix
mattel

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde bize katılın:
21-22 Haziran

İnternet YönetiŞimi Üzerine İlk Orta Asya Forumu (CAIGF), BiŞkek, Kırgızistan

27-30 Haziran

ICANN56, Helsinki, Finlandiya

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

