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Hayalden Gerçeğe: .istanbul ve .ist

.istanbul ve .ist AçılıŞı

Stratejik konumu sebebiyle İstanbul Şehri, yaklaŞık iki bin yıldır hem merkez hem de Doğu ve Batı
arasında ticari, kültürel ve ilmi alıŞveriŞ köprüsü olarak hizmet etmektedir. Bugün 14 milyondan fazla
nüfusuyla geliŞen bir metropol olan İstanbul, ziyaretçileri ve sakinleri için güçlü ve çekici anlamlar
çağrıŞtıran küresel bir marka olmuŞtur.
Şehrin eŞsiz özellikleri ve teknolojiye duyulan ilgi, İstanbul BüyükŞehir Belediye (İBB) BaŞkanı Kadir
TopbaŞ'ı iki genel üst düzey alan adı (gTLD) uygulamasını desteklemek üzere harekete geçirdi. .ist ve
.istanbul'dan oluŞan iki gTLD; Şehri, sakinlerini, iŞ dünyasını, belediye idari teŞkilat kuruluŞlarını ve
çevrimiçi markaları temsil etmektedir. Belediye baŞkanı bu iki gTLD'nin açılıŞ etkinliğinde Şu düŞünceyi
kuvvetlendirdi: "İstanbul'da yaŞamak bir ayrıcalıktır. Şimdi, İstanbul markalı bir alan adınızın olması bir
ayrıcalık olacak. KiŞiler, kuruluŞlar ve uluslararası markalar İstanbul için yapılan pazarlama
çalıŞmalarına katkıda bulunacak."
ICANN .ist ve .istanbul gTLD'leri için baŞvuruları iŞlemiŞ ve İBB, 2014'ün ortalarında tescil merkezi
operatörü olmuŞtur. Ocak 2016'da Ticari Marka Takas Merkezi aracılığıyla bir aylık dönem için tesciller
ticari marka sahiplerine açıldı. Mart ayında, sınırlı bir tescil döneminde devlet kuruluŞları gibi yerel

kuruŞların kendi alan adlarını tescil etmelerine izin verildi. Nisan 2016'da .ist ve .istanbul alan adları için
alan adı alma dönemi baŞladı. İki gTLD de Mayıs 2016'daki tescil için genel olarak kullanıma hazır hale
geldi.
Tescil ve yazman toplulukları; Türkiye'de yazılı, reklam panosu, çevrimiçi ve sosyal medya reklamcılığını
da içeren geniŞ bir pazarlama kampanyasını destekledi. Çabalar baŞarılı olup .ist ve .istanbul alan
adlarında ilgi uyandırmaya katkı sağlamıŞtır. Piyasaya sürüldüğünden bu yana alan adlarının sayısı
20.000'i aŞmıŞtır.
İki gTLD'nin de geleceği umut vadetmektedir. Türk yazman Nics Telekomünikasyon'da Pazarlama Müdürü
olan Burkay Yapağcıoğlu'na göre: "Tescil edilenler .ist ve .istanbul uzantılarını yerel araŞtırma için bir
yatırım fırsatı olarak görüyor ve bunların, Türkiye'nin saygınlığını internette yansıtacaklarına inanıyorlar."

Helsinki'deki İlk Politika Forumunun Özetini İzleyin
ICANN'den Duncan Burns, Kurul BaŞkanı Steve Crocker ve
ICANN CEOsu Göran Marby ile konuŞur. Crocker ve Marby
ICANN56'ya bakar ve politika odağının toplantı dinamiklerini
nasıl değiŞtirdiğini tartıŞırlar. Ayrıca, Ulusal Telekomünikasyon
ve Bilgi Ajansı'nın (NTIA) son raporu ıŞığında, İnternet Tahsisli
Sayılar Otoritesi (IANA) Yönetim Devri hakkında bilgi verirler.
Videoyu izleyin.

2016 Çok PaydaŞlı Ethos Ödülü Küresel İnternet
Topluluğunun İki Üyesini Tanır
ICANN, 2016 Çok PaydaŞlı Ethos Ödülü'nün sahiplerini
açıklamaktan memnuniyet duymaktadır. Topluluk değerlendirme
paneli bu sene, ICANN topluluğunun uzun süredir üyesi olan iki
kiŞiyi tanımıŞtır: Chuck Gomes ve Keith Davidson. Ödüller
27 Haziran tarihinde Helsinki, Finlandiya'da düzenlenen
ICANN56'da takdim edilmiŞtir.
Çok PaydaŞlı Ethos Ödülü, ICANN'in çok paydaŞlı İnternet yönetiŞimi modeline büyük katkılar sağlayan
ICANN topluluğu üyelerini onurlandırmaktadır.
Devamını okumak için tıklayın...

200. At-Large Yapısı Kutlaması
23 Haziran'da ICANN, At-Large Topluluğu tarihindeki heyecan
verici bir kilometre taŞını kutlamıŞtır. Bu tarih itibariyle At-Large
DanıŞma Komitesi'nin At-Large Yapısı (ALS) olarak akredite
ettiği organizasyon sayısı 200'e ulaŞmıŞtır.
Kutuplardan Cook Adalarına kadar ALS'ler, ICANN'in çok
paydaŞlı modelinde bulunan İnternet kullanıcılarının
menfaatlerini en iyi Şekilde temsil eden At-Large Topluluğu'nun
temelini oluŞturmaktadır. 42'si Afrika, 44'ü Asya Pasifik, 37'si
Avrupa, 50'si Latin Amerika ve Karayip Adaları ve 27'si Kuzey
Amerika'da olmak üzere dünyanın beŞ coğrafi bölgesinde, 92
ülke ve bölgede artık ALS bulunmaktadır.

Devamını okumak için tıklayın...

SSR2 İnceleme Ekibi Gönüllüleri için Çağrı
ICANN, DNS İnceleme Ekibi'nin (SSR2-RT) İkinci Güvenlik, Süreklilik ve Esnekliğinde hizmet verecek
gönüllüler arıyor. SSR2-RT Gönüllüleri için Çağrı 30 Haziran 2016'da açılacak ve 15 Ağustos 2016'da
kapanacak.
Cinsel ve coğrafi çeŞitliliği yansıtan, farklılık içeren bir ekip arıyoruz. Ekibi, iŞi ve ihtiyaç duyulan
uzmanlığı tanımlayan bir sunum hazırladık. Lütfen bu çağrıyı duyurmamıza yardımcı olun!

Polonya İnternet Akademisi BaŞarılı bir Şekilde
Tamamlandı
Nisan'dan Haziran 2016'ya kadar iki haftada bir yapılan
oturumlarıyla Polonya İnternet Akademisi sona erdi. Projeyi
baŞlatma ve yürütme iŞini ICANN üstlenmiŞtir. Ancak, akademi
çoğunlukla Polonya İnternet topluluğundan zamanlarını ve
uzmanlıklarını İnternetle ilgili konulara ayırıp paylaŞan gönüllüler
tarafından desteklenmiŞtir.
Her bir toplantının gündemi, topluluk uzmanları tarafından önerilen
konular üzerine iki adet 45 dakikalık sunum ve ardından yapılan
Polonya İnternet Akademisindeki
tartıŞmaları içeriyordu. Konular, İnternetteki insan hakları
Katılımcılar
sorunlarından gizliliğin korunmasına ve fikri mülkiyet haklarına
kadar çeŞitlilik göstermiŞtir. Sunum yapanlar, nasıl siber saldırılar aracılığıyla elektrik santralinin tehlikeye
girdiği üzerine bir örnek olay da paylaŞtı. ICANN, Polonya'da bu giriŞime yönelik farkındalığı artırmak için
Yeni gTLD Programı'na güncelleme getirmiŞtir.
Oturumlara hem Şahsi katılım hem de uzaktan katılım sağlanmıŞ ve önemli bir katılımcı grubu birçok
oturuma katılmıŞtır. Projeye sağlanan geribildirim uygun olmayan akŞam saatlerine rağmen oldukça olumlu
olmuŞtur. Akademinin organizasyon komitesi, programın ilk değerlendirmesini tamamlayacak ve
geribildirime dayanarak yeni konu ve konuŞmacılarla baŞka bir etkinlik düzenleyecektir.
Polonya İnternet Akademisi'nin arkasındaki fikir, Polonyalı İnternet meraklılarına internet kullanımının
olanaklarını ve olumsuz taraflarını içeren İnternetle ilgili konular hakkında bilgi edinebilecekleri bir forum
sunmaktır. Organizatörler köklü Polonya internet kuruluŞlarıyla iŞbirliği yapmaya baŞlamayı ve kamuda
daha geniŞ alanlara ulaŞmayı umuyorlar.

EURODIG 2016 Rekor Sayılara UlaŞtı
İnternet YönetiŞimi üzerine Avrupa Diyaloğu'nun (EuroDIG)
kurumsal bir ortağı olarak ICANN, 9-10 Haziran 2016'da
Brüksel'de yapılan EuroDIG 2016'nın hazırlanmasına katkıda
bulunmuŞtur. Bu yılın konusu "Dijital (d)evrimi kucaklamak"
olmuŞtur. EuroDIG 2016 birçok paydaŞ gruptan 600'den fazla
katılımcının ilgisini çekmiŞ, böylece bir EuroDIG etkinliği için
bugüne kadarki en yüksek katılımcı sayısına ulaŞılmıŞtır.
ICANN CEO'su Göran Marby, Batı ve Doğu Avrupalı ICANN
Küresel PaydaŞ İliŞkileri (GSE) ekiplerini yönetmiŞtir. ÇeŞitli
oturumlara katılan ekip, Avrupa internet yönetiŞim topluluğu ile
de tanıŞmıŞtır.

ICANN CEO'su Göran Marby, EuroDIG
2016'da KonuŞma Yaparken

Marby açılıŞ oturumunda kendini tanıtmıŞ ve İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) Yönetim Devri
aracılığıyla ICANN'i yönetmeye dair kesin kararını paylaŞtığı "İnternetin Parçalanması" hakkındaki ana

panele katılmıŞtır. Kendisi, ICANN'in topluluğu destekleyen rolünü kuvvetlendirmiŞtir.
ICANN aynı zamanda IANA Yönetim Devrinde bir "ani oturum" yönetmiŞtir. GSE ekipleri Avrupa'da siber
güvenlik, İnternet Protokolü versiyon 6 (IPv6), internet eriŞimi ve "Nesnelerin İnterneti" hakkındaki
oturumlara katıldı.

ICANN'den Michael Yakushev, Bölgesel İletiŞim Topluluğu Genel Müdürü Nurudin Mukhitdinov ve Kırgızistan,
Ukrayna ve Belarus'un Hükümet Düzenleme Kurulu Temsilcilerinin Grup Fotoğrafı

Kırgızistan Birinci Orta Asya IGF'sini Düzenliyor
21-22 Haziran'da İlk Orta Asya İnternet YönetiŞimi Forumu (CAIGF) BiŞkek, Kırgızistan'da
düzenlendi. Etkinlik; Orta Asya, Doğu Avrupa ve diğer bölgelerden (Ermenistan, Azerbaycan, Belarus,
Belçika, Kanada, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan, İngiltere,
ABD, Ukrayna, Uruguay, Özbekistan) 150 yerel ve yabancı paydaŞ ile gerçekten bu bölgeleri temsil eden
bir nitelik taŞımıŞtır.
Kırgızistan Cumhuriyeti'nin ilk BaŞbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abylgaziev, açılıŞ cümlelerinde
ICANN ile etkileŞimin seviyesinden övgüyle bahsetmiŞtir. Ayrıca ICANN ve Orta Asya paydaŞları
arasında daha güçlü bağlantılar geliŞtirmeye ilgilerinin olduğunu belirtmiŞtir. Forumun baŞkanı Kırgızistan
Cumhuriyeti UlaŞtırma ve HaberleŞme Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olan Ernis Mamyrkanov idi.
Mamyrkanov Kırgızistan Cumhuriyeti'ni ICANN'in Hükümet DanıŞma Komitesinde temsil etmektedir.
ICANN'in Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asya baŞkan yardımcısı Michael Yakushev, açılıŞ özel
oturumunda konuŞtu ve birçok panele katıldı. Oturumlar bölgede ilgi duyulan pek çok konuyu içermiŞtir:
küresel İnternet yönetiŞim projeleri, bölgesel DNS sektörü, dijital bölme, siber güvenlik, ulusal BT
stratejileri, kritik altyapı, bilgi edinme özgürlüğü ve İnternetle ilgili yurt içi ve bölgesel yasalar.
ICANN, CAIGF'nin yardımcı organizatörüdür.

ICANN'in Orta Doğu Stratejisinde Üçüncü Yıl
ICANN Orta Doğu PaydaŞ İliŞkileri Ekibi, ilgili ölçütleri gösteren
bir veri grafiğinin yanı sıra stratejinin önemli baŞarılarını

özetleyen bir blog yayınladı.
Üç yıl önce, Orta Doğu'daki ICANN paydaŞları, 2013-2016
yılları için bir bölgesel iliŞki stratejisi geliŞtirmek üzere bir araya
geldi. Strateji, Şunları geliŞtirme ihtiyacını doğruladı:
ICANN ile İnternet topluluğu arasındaki çift yönlü iliŞki
Güçlü ve rekabetçi alan adı sektörü
Çok paydaŞlı İnternet yönetiŞimi mekanizmaları
Stratejinin zaman dilimi 30 Haziran 2016'da bitiyor.
Daha fazlasını okuyun...

Afrika İnternet Zirvesi 2016'da ICANN Günü
Bu yılki Afrika İnternet Zirvesi (AIS'16) 29 Mayıs'tan 10 Haziran
2016'ya kadar Gaborone, Botsvana'da yapıldı. 4 Haziran'da
ICANN, Cumartesi günü olmasına rağmen 100 katılımcının
ilgisini çeken ikinci ICANN Günü'nü düzenledi!

Afrika İnternet Zirvesi Katılımcıları

Geçen yıl AIS'15'te Tunus'ta tanıtılan ICANN Günü Şimdi AIS
geleneğinin bir parçası. ICANN Günü ICANN ve küresel topluluk
için güncel bilgileri edinmek ve paylaŞmak üzere bir fırsat
niteliğindedir. Bu gün, ICANN'e İnternet topluluğundan geribildirim
alma fırsatı vermektedir.

ICANN Günü'ndeki sunucular arasında, ICANN çalıŞanları da
dahil olmak üzere Kurul ve topluluk liderleri, yerel bilgi ve iletiŞim teknoloji kuruluŞları vardı. ICANN
Günündeki görevlilerden biri de HaberleŞme, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Medya bölümünde Botsvana'nın
Daimi Sekreter Vekili Dr. Jeff Ramsay idi. Kendisi, Botsvana'nın (ve tüm Afrika kıtasının) ICANN birliğinin
bir parçası olmasının önemini vurguladı. Ayrıca, kıtanın kritik geliŞtirme aracı olarak internetin geleceği
hakkında üst düzey diyaloğa Afrika'nın da dahil olmasının gerekliliğine vurgu yapmıŞtır. Dr. Jeff
Ramsay'nin ICANN Günü hakkındaki yazısını okuyun.
10 Haziran'da ICANN ekibi, ICANN'in Afrika Stratejisindeki iki faaliyet hakkında katılımcılara kısaca bilgi
vermiŞtir: Afrika'nın internet tarihi projesi ve Afrika Alan Adı Sistemi (DNS) pazar çalıŞması.
ICANN AIS'16'da bir Elmas sponsordu. AIS, Afrika bölgesindeki bilgi ve iletiŞim teknolojileri bilgilerini
paylaŞmak için bir forum olarak Gambiya'da 2012 yılında baŞlamıŞtır. Bu program seminerleri, atölyeleri,
öğreticileri, konferans oturumlarını, fikir birliği oturumlarını ve diğer forumları içermektedir.

NTIA Rapor Güncellemesi
Geçen ayın IANA Yönetim Devri Teklif Değerlendirme Raporu'nda, NTIA devir teklifleriniCOSO iç
kontrolü çerçevesinde değerlendirdi. COSO çerçevesi; BirleŞik Devletler Hükümet Sorumluluk Dairesinin,
NTIA'ya incelemeyi nasıl geliŞtirebileceklerine dair sunduğu öneriyle aynı doğrultudadır.
NTIA'nın COSO Değerlendirmesi olumlu olmuŞtur. Değerlendirilen 70 alandan sadece 11'i sarı
değerlendirme (kısmi uyumluluk) almıŞ ve hiç kırmızı değerlendirme (uyumsuzluk) alınmamıŞtır.
Devamını okuyun...
***********
IANA - İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi

NTIA - Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı
COSO - İz Yolu Komisyonu Sponsor KuruluŞları Komitesi

İnternetin Güvenliğini, Sürekliliğini ve Esnekliğini Korumak
ICANN ve Verisign, Kök Bölge Bakım Hizmetleri AnlaŞması (RZMA) için tartıŞmaları ve görüŞmeleri
tamamladı.
RZMA ile kök bölge yönetim hizmetinin doğrudan müŞterileri (tescil operatörleri, yazmanlar ve kök sunucu
operatörleri) için istikrarlı, güvenli ve güvenilir kök bölge hizmetlerinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
İnternet alan adı sisteminin güvenliği ve istikrarının sürdürülmesinde yeni RZMA'nın dönemiyle uyuŞan bir
.com Tescil AnlaŞması uzantısının da katkısı olmuŞtur.
RZMA 30 günlük bir kamu inceleme dönemi için yayınlanmıŞtır.
.com Tescil AnlaŞması için Önerilen DeğiŞiklik 43 günlük bir kamu görüŞü döneminde
yayınlandı.
Devamını okuyun...

CCWG-Sorumluluk, Helsinki'de ÇalıŞma Kolu 2'yi BaŞlatıyor
ÇalıŞma Kolu 2 hakkında giriŞ niteliğindeki tartıŞmalara baŞlamak amacıyla ICANN Sorumluluğunun
(CCWG-Sorumluluk) Artırılması Üzerine Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubu'nun tüm gün süren toplantısı
için Helsinki'de 70'ten fazla kiŞi buluŞtu. Adobe Connect aracılığıyla pek çok diğer katılımcının da yer
aldığı grup, ICANN'deki çeŞitlilikten Ombudsman'ın rolüne ve görevine kadar değiŞiklik gösteren dokuz
ÇalıŞma Kolu 2 konusunun her biri üzerine konuŞma baŞlattı. Birçok katılımcı beŞ dakikalık
"aydınlatıcı konuŞmalar" yaparak kendi seçtikleri belirli konulardaki görüŞlerini sundu, bu da gün boyunca
pek çok elveriŞli tartıŞma yarattı. EŞ baŞkan Thomas Rickert grubun baŞarılarını överek ve ÇalıŞma Kolu
2 Raporu'nu geliŞtirmek için daha net bir yol olduğunu belirterek toplantıyı sona erdirdi.
CCWG-Sorumluluk'ta bir katılımcı veya gözlemci olmak istiyorsanız, lütfen acct-staff@icann.org
adresine bir e-posta gönderin.
EŞ BaŞkanın ICANN56'ya yönelik blogunu okuyun.

Açık Kamu GörüŞü ve Kamu İnceleme Dönemleri
Kamu GörüŞü Dönemleri:
.COM Tescil AnlaŞması için Önerilen DeğiŞiklik (30 Haziran-12 Ağustos 2016)
Taslak Halindeki GeçiŞ Sonrası IANA Ana SözleŞmesi (1 Temmuz-31 Temmuz 2016)
Taslak Halindeki GeçiŞ Sonrası IANA İç Tüzüğü (8 Temmuz-7 Ağustos 2016)
Taslak Halindeki GeçiŞ Sonrası YönetiŞim Belgeleri (8 Temmuz-7 Ağustos 2016)
Kamu İnceleme Dönemi:
Kök Bölge Bakım AnlaŞması (30 Haziran-30 Temmuz)

RIPE Forumunu Tanıtma
Réseaux IP Européens Ağ Koordinasyon Merkezi (RIPE NCC), RIPE topluluk tartıŞmalarına katılmanın
yeni bir yolunu geliŞtirdi. RIPE Forumu, RIPE ÇalıŞma Grubu posta listelerine e-posta göndermek ve bu
e-postaları okumak amacıyla oluŞturulmuŞ web tabanlı bir arayüzdür.
RIPE Forumu, daha interaktif bir Şekilde bilgi paylaŞma seçeneği isteyen RIPE topluluk üyelerinin

geribildirimlerine dayanarak kurum içinde geliŞtirildi. Yeni arayüzün kullanımı tamamen isteğe bağlıdır.
Mevcut posta listesi sistemini tercih edenler bu sistemi kullanmaya devam edebilirler ve bu durumda
herhangi bir farkla karŞılaŞmayacaklardır.

ICANN56 Politika Forumu Sonrasındaki Raporu Okuyun!
Topluluklar arası oturumlar ve ICANN56'daki Destekleme KuruluŞları ve DanıŞma Komiteleri'nin baŞarıları
hakkında bilgi almak için ICANN56 Politika Forumu Sonrasındaki Raporu okuyabilirsiniz! Bu yeni
giriŞim, ICANN topluluğunun ana sorunlar üzerine yaptığı önemli çalıŞmaları içermektedir ve ICANN Halka
Açık Toplantıları'ndaki ilerlemeyi basit ve eriŞilebilir bir formatta takip etmektedir.

gTLD Pazarı Hakkında Yeni Bulgular Yayınlandı!
Küresel bir çalıŞma bulgularına göre genel üst düzey alan
adlarının (gTLD) bilinirliği ve güvenilirliği artmaya devam
etmektedir. Küresel Tüketici AraŞtırma ÇalıŞması'nın 2. Dalgası,
gTLD geleceği ve Alan Adı Sistemi (DNS) hakkındaki mevcut
tüketici tutumlarını ölçmüŞtür. ÇalıŞmada, 2015'te yapılan
çalıŞmanın ilk dalgasından bu yana tüketici tutumlarında
yaŞanan değiŞiklikler de değerlendirilmiŞtir. Nielson, araŞtırmayı ICANN için yapmıŞtır. Sonuçlar;
Rekabet, Tüketici Güveni ve Tüketici Tercihi İnceleme Ekibinin çalıŞmasını bilgilendirecektir. Önemli
bulgular için raporu okuyabilirsiniz.

Yeni gTLD Tescil Merkezi AnlaŞmasının Düzeltilmesi
31 Mayıs 2016'da ICANN, Yeni gTLD Tescil Merkezi AnlaŞmasının temeli
için teklif edilen bir düzeltmeyi kamu görüŞü için yayınladığını duyurdu.
Diğer iŞ sözleŞmelerinde olduğu gibi Tescil Merkezi AnlaŞmasının da
sorumlulukların açıklanması ve Şartların güncellenmesi için zaman zaman
değiŞtirilmesi gerekmektedir. Tüm ICANN üyelerini geribildirim sağlamaya
davet ediyoruz. Yorum dönemi 13 Temmuz 2016'da kapanacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için blogu
okuyabilir ya da teklif edilen düzeltme hakkında yorum yapabilirsiniz.

DNSSEC Doğrulaması: Tüm Bunların Anlamı
Nedir?
Bir Şeyi aramak için İnterneti kullandığınız zaman istediğiniz
bilgiyi size sağlaması için Alan Adı Sistemi ya da DNS'ye
güvenmiŞ olursunuz. Alan Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları
(DNSSEC) adlı bir güvenlik teknolojisi, İnternet kullanıcılarını
sahte DNS müdahaleleri ile sonuçlanabilecek saldırılara karŞı korur. DNSSEC Doğrulaması, geçiŞ
aŞamasında DNS bilgisinin değiŞtirilmediğini güvence altına alır. Bu teknoloji hakkında ve önümüzdeki yıl
uygulanacak olan önemli güncellemeler hakkında daha fazla bilgi almak için blogu okuyabilirsiniz.

alstom
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politie
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ericsson
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games
now
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https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde bize katılın:
18-20 Temmuz | Afrika'daki Sahra Altı Ülkeleri için ITU Yıllık Bölgesel İnsan Kapasitesi
GeliŞtirme Atölyesi | Lilongwe, Malavi
19-21 Temmuz | Bağlantı Zirvesine Bağlan | Pretoria, Güney Afrika
26-28 Temmuz | GSMA - Mobil 360 Serisi | Darüsselam, Tanzanya
8-12 Ağustos | Ortadoğu ve BitiŞiğindeki Ülkeler İnternet YönetiŞimi Okulu | Beyrut, Lübnan
Sizin yakınınızdaki bölgesel etkinliklere ICANN'in nasıl katılacağı hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

