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ICANN BaŞkanı ve CEO'su Göran Marby oldu
ICANN, bir sonraki BaŞkanı ve CEO'su olarak Göran Marby'i seçti. İsveç Posta ve Telekom İdaresi'nde
Genel Müdür olan Marby, ICANN'deki yeni görevine Mayıs 2016'da baŞlayacak. Kendisi Stockholm'de
yaŞayan bir İsveç vatandaŞı olan Marby, ailesiyle birlikte Los Angeles'a yerleŞecek.Marby, dönemi 15
Mart 2016'da son bulacak olan BaŞkan ve CEO Fadi Chehadé'nin yerine geçecek. ICANN Küresel Alan
Adları Bölümü BaŞkanı Akram Atallah, 15 Mart tarihinden itibaren Marby göreve baŞlayana kadar CEO
olarak görev yapacak. Marby'nin, MarakeŞ'te ICANN55 katılımcılarıyla buluŞma fırsatı olacak.
Marby'nin biyografisini okumak ve fotoğrafları indirmek için buraya tıklayın.

IANA Yönetim Devri ve ICANN'in Sorumluluğunun Artırılması Konularında
Güncel Bilgi
Ocak ayında, ICANN Sorumluluğunu Arttırmaya Yönelik Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubu (CCWGSorumluluk) on iki önerisinden üçünü tamamladı. Grup Şu anda, IANA Yönetim Devri'nden önce
yürürlükte olması ya da taahhüt edilmesi gereken sorumluluk mekanizmaları için düzeltilmiŞ önerileri de
içeren ek bir raporu tamamlıyor.
CCWG-Sorumluluk'un hedefi, fikir birliğine varmak ve ek raporunu SözleŞmeli KuruluŞlarına bu ay
içerisinde dağıtmak. SözleŞmeli KuruluŞlar önerileri değerlendirecek ve her Şey yolunda giderse bu
öneriler ICANN55 öncesi veya sırasında onaylanacak.
Onaylama iŞlemi tamamlandığında; CCWG-Sorumluluk öneriyi, ICG Nihai Önerisi ile birlikte NTIA'e
iletilmek üzere ICANN Kurulu'na gönderecek.
Güncel bilginin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

ICANN55 HoŞ Geldiniz Mesajı
Afrika Bölgesel At-Large KuruluŞu (AFBALK) BaŞkanı ve
ISOC Fas BaŞkan Yardımcısı Aziz Hilali'den
MarakeŞ'te, 55'inci Kamuya Açık ICANN Toplantısında sizleri
karŞılamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu toplantının büyük bir
baŞarıyla sonuçlanması ve Fas'ı ve Afrika kıtasını sergilemesi
Aziz Hilali

için elimizden gelen her Şeyi yaptık.
Bu toplantı Afrika topraklarında gerçekleŞeceği için gurur
duyuyoruz. Eminim ki ICANN55'in sonuçları, biz Afrikalılar için

olumlu olacaktır. Dünya çapındaki paydaŞlarla İnternet politikası geliŞtirme ile ilgili sorunlarda yapılacak
iŞ birliği ile Afrikalı paydaŞlar İnternet YönetiŞimi alanında lider konumuna gelebilirler. Toplantı aynı
zamanda, hem kamu hem de özel sektörden bölgemizdeki karar mercilerinin ICANN'i daha iyi
anlamalarını sağlayacaktır.
Bu tarihi Şehirde keyifle zaman geçireceğinizden eminim ve umarım MarakeŞ ziyaretinizin süresini
uzatırsınız. İnsanların misafirperverliği, Şehrin kaliteli restoranları, rüya Riyadları (geleneksel avlulu Fas
evleri), lüks otelleri ve güzel, meŞhur meydanlarının çekiciliğinde kaybolacaksınız.
Önümüzdeki ay sizi Fas'ta karŞılamayı dört gözle bekliyoruz!

MarakeŞ'teki ICANN55'e Sadece 21 Gün Kaldı
Eğer ICANN55'e katılmayı planlıyorsanız kaydınızı ve vize
iŞlemlerinizi en kısa sürede yaptırın. Vizeye ihtiyacınızın olup
olmadığını belirlemeniz ve ihtiyacınız varsa güvenli giriŞ için bir
vize almanız önem taŞımaktadır. Muaf ülkeler tam listesi için,
Fas Krallığı DıŞiŞleri ve İŞbirliği Bakanlığı web sitesini ziyaret
edin. Eğer vizeye ihtiyacınız varsa, toplantı için resmi davet

ICANN55

mektupları istemek amacıyla buraya tıklayın. Ayrıca, vize
baŞvurusu yapmak için en yakınınızdaki Fas diplomatik temsilciliğiyle iletiŞime geçmeniz gerekmektedir.
Ülkenizde Fas'ın diplomatik temsilciği yoksa, baŞvurunuzu doğrudan Fas Krallığı DıŞiŞleri ve İŞbirliği
Bakanlığı, Konsolosluk İŞleri ve Sosyal İŞler Bölümüne, aŞağıdaki dosyaları da
ekleyerek m.barrada@maec.gov.ma ya da zaidi@maec.gov.ma adresine e-posta göndermek suretiyle
yapın.
Geçerli pasaport fotokopisi (en az altı ay geçerli olmalıdır)
Davet mektubunun fotokopisi
UçuŞ bilgileri (varsa)
Güvenlik bilgileri için ICANN Toplantıları BaŞkan Yardımcısı Nick Tomasso'nun en son blog
yazısını okuyun.
ICANN55'e buradan kaydolmayı unutmayın. MarakeŞ'te görüŞürüz!

ICANN'in FY16 Q2 Sürecindeki GeliŞimini
Öğrenmek İster Misiniz?
ICANN'in 28 Ocak'taki FY16 Q2 PaydaŞlar Çağrısını kaçırdınız
mı? EndiŞelenmeyin! Sunumu keŞfedebilir ya da PaydaŞlar
Çağrısını Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ya da İspanyolca
dinleyebilirsiniz. Tüm bunlara ve daha fazlasına ICANN Çeyrek
Yıllık PaydaŞlar Çağrısı web sayfasından ulaŞabilirsiniz.

At-Large Telekonferansları Altyazı

GAC, Üst Düzey Hükümet Toplantısı

Hizmeti Kullanacak

için Hazırlanıyor

At-Large Topluluğu; engeli ya da sınırlı bant aralığı

GAC, ICANN ve Fas; ICANN55'te yapılacak Üst

olan üyelere daha fazla eriŞim sağlamak için

Düzey Hükümet Toplantısı için hazırlık ve

bilgisayar destekli, gerçek zamanlı çeviri teknolojisi

düzenlemeleri yakın bir çalıŞma düzeniyle

kullanmaya baŞlayacak. Dokuz telekonferans bu

yapıyorlar. HGLM, dünya çapındaki hükümet

hizmeti bira pilot proje olarak sunacak. Projenin

yetkilileri arasında ICANN ve GAC'ın tanınırlığını

uygulama ayağını, Kuzey Amerika Bölgesel At-Large artırmak için çalıŞıyor. Açık toplantı için sözlü
Organizasyon Sekreterliği'nden Judith Hellerstein

çeviri hizmeti sağlanacak. Daha fazla bilgi için

yönetecek.

gündeme bakabilirsiniz.

Sonraki Yeni gTLD Turları için GNSO

GNSO Konseyi Yeni ÇalıŞma

ÇalıŞma Grubuna Katılın!

Grubunun BaŞlangıcını TartıŞacak

Yeni gTLD Programının ilk turunun üzerine, GNSO

Sorun Raporunun yayınlanmasının ardından

Konseyi yakın geçmiŞte baŞlatılan Politika

GNSO Konseyi, genel üst düzey alan adlarının

GeliŞtirme Sürecine katılmak üzere yeni gTLD'lerin

tümünde, bütün Hak Koruma Mekanizmalarını

sonraki turları için öneriler geliŞtirecek gönüllüler

değerlendirmek için bir Politika GeliŞtirme Süreci

aramaktadır. İlgili kiŞiler nasıl katılabileceklerine dair (PDP) baŞlatıp baŞlatmayacağını tartıŞacak.
daha fazla bilgi için çalıŞma alanını ziyaret edebilir

GNSO Konseyi bu PDP'yi onaylarsa, gönüllüler

veya gnso-secs@icann.org adresine e-posta

için bir çağrı yapacak. Daha fazla bilgi için

gönderebilir.

çalıŞma alanını kontrol edin veya gnsosecs@icann.org adresine e-posta gönderin.

ccNSO Konseyi CCWG-Sorumluluk

gTLD Piyasa Sağlık İndeksi Teklifi

Üçüncü Taslak Teklifi Üzerine GörüŞ

Üzerine SSAC Yorumları

Bildirdi
ccNSO Konseyi üçüncü taslak teklifi doğrultusunu
geçici olarak desteklemektedir. Ancak ccNSO
Konseyi, CWG-Yönetimi tarafından istenen
değiŞikliklerin CCWG-Sorumluluk tarafından
uygulanmasını Şiddetle tavsiye etmektedir. ccNSO
Konseyi ayrıca, ccTLD'ler ve Bölgesel
Organizasyonlardan gelen yorum ve verilere göre,

SSAC, yorumlarında "ICANN'i hangi veri mevcut
sorusundan bir adım geri atmaya ve DNS
piyasasının güvenliği ve dayanıklılığı bakımından
topluluğun daha büyük kısmını, özellikle
tüketicileri en iyi Şekilde nasıl bilgilendirebilirim
sorusunu sormaya teŞvik etmektedir." Bildirinin
tamamı, SAC077, değerlendirme için baŞka
noktalar da sunuyor.

son teklifin kabul edilmesi ihtimalini artırmak için
üçüncü taslak teklifin geliŞtirilmeye ihtiyacı olduğunu
belirtmiŞtir. Bildirinin
tamamını buradan okuyabilirsiniz.

RIPE72 Sunumlar İçin Çağrı Açık

Bölgesel Numara Kaynağı Politikası

Open

TartıŞmaları Devam Ediyor

RIPE Program Komitesi; RIPE topluluğundan özel

AFRINIC envanterinde 30 milyondan az IPv4

oturumlar, fikir birliği oturumları, paneller, atölyeler,
öğreticiler ve RIPE72'deki aydınlatıcı konuŞmalar
için içerik önerileri istemektedir. Toplantı 23-27
Mayıs tarihleri arasında Kopenhag, Danimarka'da
yapılacak. Ağ kurma mühendisliği ve operasyonlar

adresinin kalmasıyla birlikte, Politika GeliŞtirme
ÇalıŞma Grubu tartıŞmaları, numara
kaynaklarının devri ve bölge dıŞı kullanım
politikaları üzerine odaklandı. Ayrıca, son 16

milyon IPv4 adres bloğunun, muhtemelen bölgesel
konularını kapsayan öneriler tam olarak incelenmeleri IPv4 adres envanterinin ömrünü uzatmak için
için 13 Mart 2016'dan önce gönderilmelidir. Öneri
mevcut politikayı (IPv4 YumuŞak İniŞ) değiŞtirme

göndermek için bu sayfayı ziyaret edin!

amacıyla birlikte nasıl yönetileceği ve dağıtılacağı
konusunda devam eden bir topluluk diyalogu da
var.

ICANN İstanbul Merkezi Açık Hava Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak
2016 Mart'ında İstanbul Merkezi, ilk Açık Hava Etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik, topluluğun ICANN'i ve
nasıl dahil olacaklarını öğrenmesi için bir fırsat olacak. Açık Hava Etkinliği, aynı zamanda İnternet
topluluğundan özel misafirler için bir ağ kurma yeri olacak ve Alan Adı Sistemi ve İnternet
YönetiŞimi'ndeki son geliŞmelerin tartıŞılabileceği bir forum niteliği taŞıyacak. Etkinlik hakkında detaylı
bilgi Şubat ayında duyurulacak. Beklemede kalın. Orada görüŞmek üzere!

CPDP 2016 Brüksel'deki ICANN İnsan Hakları
Oturumu Aktif TartıŞmalar Ortaya Çıkartıyor
İlk defa, Brüksel'deki Bilgisayar Gizliliği ve Veri Koruma
Konferansı 'nın 9. sürümünde ICANN Avrupa, 29 Ocak'ta
"İnternet Mimarisi ve İnsan Hakları" konulu bir panel düzenledi.
İnsan Hakları ve Teknoloji panelindeki uzmanlarla (Sophie
Kwasny Avrupa Konseyi, Monika Zalnieriute Melbourne
Üniversitesi, Corinne Cath, Oxford Üniversitesi, Stefania Milan
Amsterdam Üniversitesi, Stephanie Perrin Toronto Üniversitesi,
Niels ten Oever, Madde 19) birlikte canlı ve merak uyandıran bir
tartıŞmaya sahne olan oturum büyük ilgi gördü. TartıŞmanın merkezinde; ICANN sorumluluğunu (CCWG)
geliŞtirmek için mevcut durumdaki açık süreç, WHOIS için küresel bir çerçeve tasarlamanın gizlilikle ilgili
zorlukları, çok paydaŞlı yönetim modelinin daha genel bir değerlendirmesi ve bu modelin tüm ilgililere
dengeli ve eŞit bir temsili sağlama kapasitesi konuları vardı.
Avrupa Komisyonu Üyeleri ve Avrupa veri koruma denetmeni de dahil 3 günde toplam 600 katılımcıyı bir
araya getiren CPDP, Avrupa'daki öncü politik ve akademik etkinliktir.

İkinci Türkiye DNS Forumundaki BaŞarı
ICANN, 18-19 Ocak'ta 100'ü aŞkın katılımcının yer aldığı ikinci Türkiye DNS Forumu'nu (TRDNSF)
düzenledi. Katılımcılar, Türkiye'deki mevcut İnternet manzarasını ve devamlı büyüme potansiyelini

tartıŞtılar.

Füsun Nebil, Turk-İnternet.com Editörü:
İkinci Türkiye DNS Forumu bölgesel ve yerel pazar
dinamiklerini, küresel değiŞimler paralelinde tartıŞmak için iyi
bir fırsattı. Forum ayrıca, bize DNS pazarındaki sorunlar
hakkında bir fikir verdi ve katılımcılara yeni fikirler ve pazar
fırsatları için ilham kaynağı oldu. Katılımcılar; Türkiye'nin dijital
ekonomisini, politika ve düzenleyici etkilerini ve giriŞimcilik
çevresini de göz önünde bulundurarak zorlukları ve fırsatları
incelediler.
Halen büyüme potansiyeli bulunan .TR ccTLD'si, 23 yılı aŞkın varlığında 375,000'i aŞkın alan adı kaydı
yaptı. Ancak, Türkiye'deki DNS pazarında olan farkındalık eksikliği, büyümenin önündeki ana engel
olarak karŞımıza çıkıyor. Ama iyi haberler de var. İki yeni gTLD (.ist ve .istanbul), Ocak ayında
duyuruldu. İstanbul BüyükŞehir Belediyesi'ne göre, yeni gTLD'ler Türkiye'nin çevrimiçi varlığını artıracak
ve yenilikler getirecek.
2013 yılında ICANN; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (AODA) için bölgesel merkezini İstanbul'da kurdu.
Merkezin İstanbul'da olması, ICANN'i Türkiye'deki İnternet topluluğuna yakınlaŞtırmaya yardımcı
olacaktır. DNS Forumu gibi etkinliklerle, ICANN'in tanınırlığı artacaktır.

Basından Türkiye DNS Forumu:
Orta Doğu PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan Yardımcısı Baher Esmat ile röportaj
http://www.internethaber.com/icann-ikinci-turkiye-alan-adi-sistemi-forumu-basliyor1557040h.htm
Politika GeliŞtirme BaŞkan Yardımcısı ve İstanbul Genel Merkezi Genel Müdürü David Olive
ile röportaj

Afilias (Kanada) ve ATI (Tunus), Alan Adı Sistemi (DNS) DeğiŞim Programı
Düzenliyor
DNS sektörü ile Afrika DNS İŞ ve Mentorluk DeğiŞim Programı, Afrika Stratejik Planındaki ana
projelerden birini oluŞturuyor. Program, DNS sektöründeki küresel ve yerel giriŞimcilerle ortaklığı
destekliyor ve Afrikalı yazmanlar ve tescil merkezleri için kabiliyet geliŞtirilmesini hedefliyor.
Program'ın Ocak 2015'teki baŞlangıç baŞarısını takiben Kanada'da Afilias ile ortak olduk. 6-17 Aralık
2015'te, DiaMatrix ve Ghana Dot Com'dan iki stajyer Kanada'ya seyahat etti ve Afilias ve Kanada İnternet
Tescil Otoritesi'nden temsilcilerle çalıŞtı. Stajyerler; Afilias ve CIRA'nın kendilerine kurumsal pazarlama,

teknik altyapılar ve yazman akreditasyonu için politikaya iliŞkin bilgi verdiğini bildirdi.
Bu programın baŞarısı, Afrikalı ccTLD tescil merkezleri arasında "Afrika İçi DeğiŞim Programı" adında
yeni bir inisiyatifin ortaya çıkması ile sonuçlandı. Program; .ci, .mg, .cm, .bf ve .ga tescil merkezlerinden
beŞ çalıŞanla bu yıl baŞlatıldı. Şubat ayında, onaylı yazman ATI tarafından düzenlenen bir haftalık staj
programı için Tunus'a seyahat ettiler.
AfriABM, bu programda önemli bir ICANN ortağıdır.

ICANN, Nairobi'de Sivil Toplum Topluluğuna Ev Sahipliği Yapıyor
Yeni yılı, Nairobi'deki sivil toplum topluluğunu ICANN ile bir tartıŞmaya davet ederek karŞıladık. AçılıŞ
konuŞmasını Kenya Bilgi ve İletiŞim Bakanlığı eski MüsteŞarı Profesör Bitange Ndemo yaptı.
Toplantıyı, ICANN'den Sivil Toplum İliŞkileri Müdürü Adam Peake ve Nairobi'deki Afrika takımından
PaydaŞ İliŞkileri Müdürü Bob Ochieng düzenledi. Oturuma 45'i aŞkın katılımcı iŞtirak etti.

Dr. Ndemo, toplantıda açılıŞ konuŞmasını yaparken

Toplantı, sivil toplum katılımı için ICANN takımının yaptığı stratejik plan çalıŞmasının, sivil toplumun
hükümet organlarını sorumlu tutmada hayati bir önem taŞıdığı da kaydedilerek paylaŞılmasına vesile
oldu. Sivil toplumun katılımı aynı zamanda İnternet YönetiŞimi'nin evrimini Şekillendirmek ve yüksek
kalitede teklifler ve yasal süreçler sağlamak için hayati önem taŞımaktadır.
Dr. Ndemo; paydaŞların, özellikle onları ortak noktaya getiren sorunlar bulabildikleri zaman farklı bakıŞ
açılarını ve çıkarlarını anlamanın gerekliliğini vurguladı. PaydaŞların, ICANN'den ilgili konularda düzenli
olarak güncel bilgi istemesiyle etkinlik baŞarılı geçti.

ICANN . გე [GE] Gürcü IDN ccTLD'nin açılıŞına
katılıyor
Gürcistan'daki internet kullanıcıları, 20 Ocak 2016 tarihinde

Tiflis'te önemli bir dönüm noktasını kutladılar. Aylarca süren
hazırlıktan sonra, TLD yöneticisi, ITDC (Bilgi Teknolojisi
GeliŞtirme Merkezi) tarafından özel bir basın konferansında
Gürcistan'ı, Gürcü (Mkhedruli) alfabesinde temsil eden alan adını
duyurdu. Gürcistan Ulusal İletiŞim Komisyonu BaŞkanı Vahtang
Abashidze ve ICANN Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asya
BaŞkan Yardımcısı Michael Yakushev de programa katıldı.
Gürcüce IDN ccTLD'nin kullanıma açılması, ulusal IDN için dizi seçilmesinden, yönetici belirlenmesine ve
alan adının kendisinin temsil edilmesine çok paydaŞlı modele harika bir örnektir. Birçok devlet kurumu ve
STKlar (hem özel sektör hem de sivil toplum), bu projenin tüm safhalarına katıldı. Yeni alan adının
tanıtılmasıyla birlikte Gürcistan'daki internet kullanıcılarının, kendi dillerinin alfabesindeki alan adlarına
eriŞimi sağlanacak.
.გე IDN TLD projesi, ICANN'in küreselleŞme stratejisi ile uyum içerisindedir.
Yeni Gürcüce IDN ccTLD'sindeki Gün Doğumu Süreci ve öncelikli kayıt altı ay kadar sürecek, sonra IDN
ccTLD kayıt için herkese açık olacak.

Yeni gTLD Hakkında ŞaŞırtıcı Gerçekler İndirmek
ve PaylaŞmak İçin Hazır
Yeni gTLD Programı nedir? Yeni gTLD'lerin ne olduğunu merak ettiniz ya da bir baŞkasına açıklamaya
çalıŞıp da baŞarısız olduysanız Yeni gTLD Hakkında ŞaŞırtıcı Gerçekler belgemize bakın.
Güncellenen gerçekler sayfası, Yeni gTLD Programı'nı genel olarak tanıtıyor ve rekabet, inovasyon,
seçim ve güvenlik konularında yeni gTLD'lerin faydalarını açıklıyor. Aynı zamanda hükümetler ve
markalar gibi bazı tüzel kiŞilerin gTLD'lerini nasıl kullandıkları hakkında bilgiler içeriyor.
Yeni gTLD Hakkında ŞaŞırtıcı Gerçekler, yedi farklı dilde okunabilir. Bu belge, eğitsel bir kaynak olarak
kullanılmak üzere hazırlandığı için isteğiniz doğrultusunda gönül rahatlığıyla paylaŞabilir, yazdırabilir ya
da dağıtabilirsiniz.
Yeni gTLD Hakkında ŞaŞırtıcı Gerçekleri Şimdi indirin.

Acil Durum Tescil Operatörü Devir Simülasyonu BaŞarısı
29 Ocak 2016 tarihinde ICANN, Acil Durum Arka Uç Tescil Operatörü (ADAUTO) programının bir testini
tamamladı. Test; operasyonların, var olan bir tescilden İngiltere merkezli bir ADAUTO hizmet sağlayıcısı
olan Nominet'e baŞarılı devriyle sonuçlandı.
Potansiyel bir tescil hizmeti kesintisine karŞı ADAUTO Programının bir parçası olarak uygulanan
prosedürler planlandığı gibi gerçekleŞti. Bu test ICANN'in, İnternet ve Alan Adı Sistemi'nin güvenlik,
süreklilik ve dayanıklılığını sağlamak için yaptığı çalıŞmaları desteklemektedir.

ADAUTO Programı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaŞabilirsiniz.

DNS Kötü Kullanımına KarŞı Yeni gTLD Programı
Koruma Tedbirlerinin İncelenmesi
28 Ocak 2016 tarihinde ICANN, Yeni gTLD Programının bir
parçası olarak uygulanan kötü kullanım tedbirleri hakkında açık
toplantılar düzenledi. Toplantıların amaçları arasında; Alan Adı
Sistemi kötü kullanımı için bir tanım oluŞturmaya yardımcı olmak, kötü kullanımın ölçümü için yöntemler
aramak ve yeni gTLD'lerde DNS kötü kullanımını azaltmak için alınan tedbirlerin etkili olup olmadığı
hakkında nitelikli, deneysel veri toplamak vardı.
Toplantılara yaklaŞık 70 kiŞi katıldı. Katılımcı verileri kaydedildi ve ICANN'in Şubat ortasında
yayınlamayı düŞündüğü raporun kamu yorumu için olan kısmına yansıtılacak. Raporun kamu yorumunu
yansıtan, düzenlenmiŞ bir versiyonu; Aralık 2015'te oluŞturulan, Yeni gTLD Programını rekabet, tüketici
güveni ve tüketici tercihi açılarından değerlendirecek gönüllüler takımına gönderilecek.
Toplantı kayıtlarını görmek için tıklayın.
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https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Michael Yakushev'in Aralık ayında .ua'nın baŞlangıcı sırasında Interfax-Ukrayna ile yaptığı röportajı
okuyun:
http://interfax.com.ua/news/interview/319072.html

BT Güvenlik Gezisi 2016, Orta ve Doğu Avrupa (CEE)
17 Şubat'ta ICANN, Uluslararası Veri Kurumu'na (IDC) ilk bölgesel etkinlikleri olan BT Güvenlik Gezisi

2016'da Kiev, Ukrayna'da katılacak. Bu sene, ICANN ÇalıŞanları CEE'deki 20'yi aŞkın gezi
destinasyonunun bazılarında IDC takımıyla ortaklık yapacak. Size en yakın olan gezi noktasını bulmak
için web sitesine bakın!

