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Kullanıcıya Minimal Etki ile Sorunsuz KSK
Yenilemesi
Çoğunuzun da bildiği gibi DNSSEC Anahtar İmzalama TuŞu
(KSK) 11 Ekim 2018 tarihinde değiŞtirildi. ICANN kuruluŞunun
ve ICANN topluluklarından çoğunun büyük çaplı hazırlığı
sayesinde KSK yenilemesi büyük oranda baŞarı ile gerçekleŞti.
ICANN olarak bu etkinliğin baŞarıyla gerçekleŞmesinde emeği
geçen herkese teŞekkür ediyoruz.
Beklendiği üzere az sayıdaki çözümleyici yenilemeye hazır
değildi. ICANN'in bildiği kadarıyla bu çözümleyiciler DNSSEC
sorunlarını hızlı bir Şekilde giderip DNS hizmeti vermeye devam
edebildi.
Yenileme sürecindeki bir sonraki adım eski KSK'nin geri çekilmesi olacak, bu iŞlem 11 Ocak 2019
tarihinde gerçekleŞecek. Kök bölgenin imzalanması için eski KSK kullanılmadığından bu adımdan
herhangi bir çözümleyicinin etkilenmesi beklenmiyor. Bu adımı takiben 2019 yılında sürecin son adımları
olarak geri çekilen tuŞlar ICANN'in güvenli tesislerindeki güven çıpası dosyalarından ve donanım güvenlik
modüllerinden (HSM'ler) çıkarılacak.

ICANN63 için Hazırlanın!
Barselona, İspanya, 20-25 Ekim 2018
ICANN63 beŞ gün içinde baŞlıyor. Toplantı web sitesi artık açık ve programın son halini, ICANN
Toplantıları mobil uygulamasını ve toplantı-öncesi raporları içeriyor.

ICANN63 Websitesi

ICANN63 öncesi Politika Raporu

ICANN Toplantıları Mobil Uygulaması

ICANN63 öncesi GNSO Bilgilendirmesi

ICANN63 Bölgesel Oturumlarında bize katılın!

Avrupa

Orta Doğu

22 Ekim, Pazartesi
Ortak NCUC - At Large Tanıtımı: ICANN Mimarisi
Rehberiniz
10:30-12:00

22 Ekim, Pazartesi
Orta Doğu BuluŞması
10:30-11:45

23 Ekim, Salı
İspanya IGF 10. Yıldönümü
17:00 - 18:30
24 Ekim, Salı
Avrupa PaydaŞları ve Bölgesel İnternet KuruluŞları
15:15 - 16:45

Doğu Avrupa ve Orta Asya
21 Ekim, Pazar
Doğu Avrupa ve Orta Asya - Bölgesel Strateji
Toplantısı
15:15-16:45

25 Ekim, PerŞembe
Orta Doğu Stratejisi: Yol Haritası
15:15-16:30

Afrika
22 Ekim, Pazartesi
AFRALO-AfrICANN Ortak Toplantısı
13:30-15:00
23 Ekim, Salı
Afrika'da Katılım
13:30-14:45
Detaylara buradan ulaŞabilirsiniz.

ICANN63 Öncesi İnternet YönetiŞimi üzerine Güz
Okulu
ICANN Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
ve Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) ile birlikte
"İnternet YönetiŞimi Zorlukları" üzerine bir okul düzenliyor.
Bir hafta sürecek olan bu okul, 15-19 Ekim 2018 tarihleri
arasında Barcelona'da IBEI'de gerçekleŞecek. Katılımcılar,
İnternet'in toplumumuz, ekonomimiz ve gelecekteki evrimlerine
olacak etkilerini anlamaya istekli lisansüstü öğrenciler ve
profesyonellerden oluŞuyor. Okul aynı zamanda Barcelona'da
gerçekleŞecek olan ICANN63 için de ön hazırlık iŞlevi görecek.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

ICANN Letonya'da TLDCON'a Katıldı
12-13 Eylül tarihlerinde .RU/.РФ TLD'leri Koordinasyon Merkezi
ve .lv tescil merkezi tarafından düzenlenen 11inci TLDCON,
Letonya'nın Jurmala Şehrinde gerçekleŞti. Etkinlik Doğu Avrupa,
Kafkaslar ve Orta Asya'dan çeŞitli uzmanlara ev sahipliği yaptı.
Gündemdeki konular arasında alan adı pazarının yasal,
pazarlama ve güvenlik alanları ve blockchain, Nesnelerin
İnterneti (IoT) ve Dijital Obje Mimarisi (DOA) gibi yeni yükselen
teknolojiler vardı.
Web siteleri mahkeme kararları veya emniyet teŞkilatları
tarafından kapatılırken, önceden hep teknik bir iŞ olarak görülen
Alan adı yönetiminde yasa dıŞı içeriğin rolü üzerine ilginç bir
tartıŞma yaŞandı. ICANN Güvenlik, Süreklilik ve Esneklikten Sorumlu Genel Müdürü John Crain, ve
iThreat grubu Yönetim Kurulu BaŞkanı ve bir Güvenlik ve Süreklilik DanıŞma Komitesi (SSAC) üyesi olan
Jeff Bedser panele katıldı. Panelde DNS Kötüye Kullanımı Etkinlik Bildirimi Projesi dahil olmak üzere DNS
Kötüye Kullanımının küresel bir resmi çizildi. 'Tescil Merkezi Kulübü'nün geliŞmeleri üzerine bir sunum
yapıp, ccTLD'ler ve ICANN arasındaki akreditasyon kurallarına bakan Alexandra Kulikova da oturuma
katıldı.
2019'daki TLDCON Litvanya'da gerçekleŞecek.

ICANN Pakistan'daki ÇalıŞmalarını Sürdürüyor
Bu yıl ICANN'in GSE Orta Doğu ekibi, Orta Doğu nüfusunun yaklaŞık dörtte birine sahip bir ülke olan
Pakistan'da önemli etkinlikler düzenledi.
Mart ayında takım İslamabad'ı ziyaret etti ve hükümet temsilcileri, yazılım endüstrisindeki iŞ liderleri ve
Pakistan Yazılım İhracat Kurulu (PSEB) üyeleriyle görüŞtü. Temsilciler alan adı sektöründeki en son
geliŞmeleri tartıŞtı. Ülkenin IDN ccTLD'sinin (.  )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎنbaŞlamasını ilgiyle bekleyen yerel topluluk, Evrensel
Kabul Yönetim Grubu'nun (UASG) çalıŞmaları konusunda bilgilendirildi. İlgili paydaŞlar ayrıca sistemlerini
Evrensel Kabul (UA) için hazırlamaları konusunda gerekli adımları atmaları için teŞvik edildi.
Eylül ayında ICANN ikisi de KaraŞi'de gerçekleŞen iki etkinliğe katıldı:
4. Pakistan İnternet YönetiŞimi Okulu
ITCN Asya IT ve Telecom Show
Bu etkinlikler sırasında, bölgesel takım çeŞitli paydaŞ gruplarıyla bir araya gelerek ICANN'in Evrensel
Kabul, akademik katılım, giriŞimci katılımı, KSK Yenilemesi, kök-sunucu oluŞumları, yeni gTLD'ler ve
IDN'ler üzerine çalıŞmalarını tartıŞtı.

ICANN ITU Telecom World 2018'e Katıldı
10 Eylül'de bakanlar, düzenleyiciler, C-seviye sektör temsilcileri,
ve medya mensupları ile 3.000'den fazla kiŞinin katıldığı ITU
Telecom World 2018 Durban, Güney Afrika'da gerçekleŞti.
Etkinliğin açılıŞ konuŞmaları fikir liderliği, anlayıŞlara ilham ve
daha akıllı dijital geliŞim için uluslararası yenilik perspektifi
sundu.
ICANN'in IGO Katılımı VP'si Nigel Hickson etkinlikte iki oturuma
katıldı:
DijitalleŞme: dijital çağda politika üretmeye yönelik
entegre ve etkili bir yaklaŞım
Veri korumada iŞ birliğini sıkılaŞtırma
ICANN aynı zamanda "Güney Afrika Herkes için İnternet " toplantısına katkı yapmaya davet edildi.

ICANN Afrika'daki ÇalıŞmalarına Devam Ediyor

Güney Afrika

Burkina Faso

Malavi

ICANN'in Africa GSE takımı 9

ICANN 27-31 Ağustos tarihleri
arasında Ouagadougou, Burkina
Faso'da gerçekleŞen 4. İnternet
YönetiŞimi Üzerine Eğitimcilerin
Eğitilmesi Atölyesi'ne katıldı.
Atölyeye Afrika'nın farklı
yerlerinden 40 kiŞi katıldı ve
katılımcıların uygulamayı
planladıkları projeler üzerine
yaptıkları sunumlar ile
sonlandı.Projelerden biri ilgili
ülkelerde benzer eğitim atölyeleri
gerçekleŞtirmek üzerineydi.
ICANN aynı zamanda ICANN'deki
politika geliŞtirme süreçleri, yeni
gTLD'ler ve UluslararasılaŞtırılmıŞ
Alan Adları gibi konular üzerine
oturumlar düzenledi.

Malavi ICT Derneği (ICTAM) ev
sahipliğinde ICANN Afrika GSE
takımı tarafından Emniyet
TeŞkilatları için DNS Kötüye
Kullanımı ve İnternet Güvenliği
ÇalıŞtayı 18-19 Eylül
tarihlerinde Lilongwe, Malavi'de
düzenlendi. ICT sektörü ve yerel
Emniyet TeŞkilatlarından 25
katılımcı bu çalıŞtaya katıldı.
ÇalıŞtay sonunda katılımcılar bu
ilk çalıŞtaydan öğrendiklerini
pratik etmeye
odaklanabilecekleri, ikinci bir
çalıŞtay düzenlemeye karar
verdiler.

Eylül'de Durban, Güney
Afrika'da gerçekleŞen Akıllı
Afrika yürütme komitesi
toplantısına katıldı. Toplantının
amacı Akıllı Afrika üye
ülkelerinde roaming ve
uluslararası iletiŞimi düzenleyen
yeni bir kararı onamaktı. Toplantı
aynı zamanda Akıllı Afrika
Sekreterliğinin One Africa Ağ
GiriŞiminin uygulanması
yönünde kaydettiği mesafenin
de incelenmesi için bir platform
görevi gördü. ICANN Akıllı Afrika
Yürütme Komitesi'nin kurucu
üyelerinden.

ICANN Stratejik Planlama Güncellemesi
Stratejik Planlama ICANN'in yönetiminin önemli bir parçası.
KuruluŞun iç tüzüğü tarafından yürütülen stratejik plan ICANN'in
vizyonunu dile getiriyor, misyonunu ifade ediyor ve ICANN'in
önümüzdeki beŞ yıl için stratejik hedefleri ve amaçlarını ortaya
koyuyor.
ICANN topluluğu, Kurulu, ve kuruluŞu, 2018 Haziran ayında
stratejik bakıŞ açılarındaki eğilimleri belirleme iŞini tamamladı.
ICANN Kurulu ve kuruluŞu daha sonra ana öncelikli eğilimleri ve
ICANN üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Bu bulgular 2021 ve 2025 yılları arasındaki mali dönem için
stratejik planı bilgilendirecek.

Önemli kaynaklar ve katılabilecek yaklaŞan fırsatlar
Bu blog yazısından stratejik planlama süreci ile ilgili daha fazlasını öğrenebilirsiniz.
Stratejik planlama sürecine genel bakıŞımızı, eğilim oturumlarından edindiğimiz bulguları ve
bunların değerlendirmesini paylaŞmak için 9 Ekim 2018 tarihinde kaydedilen bir webinar
gerçekleŞti. mssi-secretariat@icann.org adresine bir e-posta göndererek kaydın bir kopyasını
isteyebilirsiniz.
ICANN63'teki stratejik planlama oturumuna katılın ve ICANN'in bir sonraki stratejik planını
geliŞtirme sürecine katkınızı sunun. Şahsen katılamayacak olanlar için uzaktan katılma imkânı
sunulacaktır. ICANN63 bittikten sonra, kamu görüŞü için stratejik planın taslağı yayınlanacaktır.

En Son SSAC Raporlarını Okudunuz Mu?
Emojiler, alan adı sistemi (DNS) ve kriptografik anahtarların ortak
noktası nedir? Güvenlik ve Süreklilik DanıŞma Komitesinin
(SSAC) yeni yayınladığı raporun konusu hepsini birden içeriyor.
Raporların tamamı
https://www.icann.org/groups/ssac/documents adresinden
indirilebilir.
SSAC'in ne yaptığını veya nasıl katılabileceğinizi öğrenmek mi
istiyorsunuz? https://www.icann.org/groups/ssac adresini
ziyaret edin.

ICANN63'te ITI
Bilgi Şeffaflığı GiriŞimi (ITI) ICANN63 Barselona'da bir oturum
düzenleyecek. Topluluktan gelen sorulara cevap verip güncel
bilgiler verecek ICANN BaŞ Teknoloji Yöneticisi David Conrad ile
ITI takımına katılın. Daha fazla bilgi için feedback.icann.org
adresine gidin.
24 Ekim 2018, ÇarŞamba, saat 0830-0930, 116. Oda

EPDP Güncellemesi
HızlandırılmıŞ Politika GeliŞtirme Süreci takımı (EPDP) Eylül ayı itibariyle gTLD Tescil Verisinin
Geçici Spesifikasyonu konusunda artık mevcut bütçeyi detaylandıran ve EPDP çabası için
harcanan bütçeyi takip eden bir aylık bütçe gerçekleri sayfası yayınlıyor. Gerçekler sayfası her
ay bittikten kısa bir süre sonra yayınlanıyor.
15 Eylül'de EPDP Takımı ilk raporu olan Öncelikli Çaba Raporunu Genel Adları Destekleme
KuruluŞuna (GNSO) sundu. Rapor EPDP Takımının belli koŞullarda mevcut gTLD Tescil Verisinin
Geçici Spesifikasyonu ile uyum düzeyini belgeliyor.
EPDP Takımı 24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında Los Angeles'ta bir araya geldi. Çok paydaŞlı
durumlarda aracılık etme teknikleri kullanma üzerine uzmanlaŞan bir firma olan CBI EPDP takımı
toplantısı için kolaylaŞtırma hizmeti verdi. Toplantının ana noktaları veri iŞleme ve toplanan,
çıkarılan ve üçüncü taraflara sunulan veri unsurlarının tanımlanması üzerine olan amaçlarda ortak
kanıya varmak oldu. Daha fazlasını öğrenin.
GNSO Konseyinin EPDP Takımına İrtibatı, çabaları üzerine detaylı haftalık güncellemeler
vermektedir. Bu güncellemelere isteyen herkes abone olabilir ve tüm güncellemelere buradan
ulaŞılabilir.

GAC Dördüncü HLGM için ÇalıŞmalarını Tamamladı
ICANN63 sırasında Hükümet DanıŞma Komitesi (GAC) 22 Ekim Pazartesi gününü, İspanya Hükümeti
tarafından düzenlenecek olan Yüksek Düzey Hükümet Toplantısına (HLGM) ayıracak.
HLGM aŞağı yukarı iki yılda bir düzenleniyor ve bir GAC üyesi ile, ICANN kuruluŞu iŞ birliğinde
gerçekleŞtiriliyor. GAC Şunlara olanak tanıyor:
Hükümetlerin ICANN KuruluŞuna DNS'in güvenli ve kararlı çalıŞması konusunda kamu politikaları
yaratma üzerine tavsiye verme amacı taŞıyan kritik rolünü yeniden tasdik etmek.
Tüm tarafların hükümetlerin GAC dahil olmak üzere tüm ICANN süreçlerinde benimsediği rolü daha
net bir Şekilde anlamasını sağlamak.
Henüz GAC ya da diğer ICANN forumlarında temsil edilmeyen hükümetlere ve idari kurumlara
ulaŞmak.
Bu yılın HLGM'sinin konu baŞlıkları buradan edinilebilir.

GNSO Konseyi Güncellemesi
Genel Adları Destekleme KuruluŞu (GNSO) yakın zamanda:
ICANN Sorumluluğunu GeliŞtirme üzerine Topluluklar Arası ÇalıŞma Grubunun (CCWGSorumluluk) 2. ÇalıŞma Kolunu kabul etti - Son Rapor ve Tavsiyeler.
MüŞteri Statü Komitesi'ne (CSC) dahil edilecek üyeleri ve irtibatları ve nizamnamesinde belirlenen
görevlerini gerçekleŞtirme verimliliğini değerlendirmek üzere önerilen yönetimi onayladı.

İlk CSC Verimlilik Değerlendirmesi BaŞlıyor
MüŞteri Statü Komitesi'nin (CSC) ilk toplantısı 2016 yılında gerçekleŞti. Nizamnamesi ve ICANN İç
Tüzüğüne göre, CSC'nin verimliliği ilk toplantısından iki yıl sonra, daha sonra ise üç yılda bir
değerlendirilecek. İlk değerlendirme ICANN63'te gerçekleŞecek.
Genel İsimleri Destekleme KuruluŞu (GNSO) ve Ülke Kodu Ad Destekleme KuruluŞu (ccNSO) Konseyleri
CSC'nin hafif ve öz bir değerlendirmesi için yeni bir yöntem kabul etti. Değerlendirme CSC Nizamname
Değerlendirmesinin sonuçları ve bulgularına dayalı. Sonuçlar, GNSO ve ccNSO konseyleri tarafından
kabul edildiği haliyle IANA Fonksiyonları Değerlendirmesine (IFR) dahil edilecek.
GNSO Konseyi Donna Austin ve Philippe Fouquart'ı temsilcileri olarak atadı. Bu kiŞiler ccNSO Konseyi
tarafından atanan iki temsilci ile iŞ birliği yapacak.

Veri Koruma/Gizlilik Bilgilendirmesi PaylaŞılacak Son Haberler
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection
Regulation - GDPR) ile alakalı ve aynı zamanda Veri
Koruma/Gizlilik Bilgilendirmesi ile ilgili tüm duyuruları ve blog
yazılarını inceleyin. Bu dokümanlar kayıt verisine eriŞimi
etkileyen tüm yeni etkinlikleri, WHOIS sistemini, olası bir
birleŞik eğitim modelini ve daha fazlasını özetlemektedir. Yakın
zamanda yayınlanan WHOIS Verisine EriŞimin Devamı için
bir BirleŞik EriŞim Modeli için Olası Çerçevenin bir sonraki
versiyonuna katkıda bulunmak için katılın ve görüŞlerinizi bildirin.
Daha fazlasını öğrenmek için buradan en son webinarımızı
izleyebilir ya da sorularınızı gdpr@icann.org adresine gönderebilirsiniz.

GDD Takımı Barselona'da!
ICANN63'e katılmayı düŞünüyorsanız, Küresel Alan Adları
Bölümü (GDD) bilgi kabinine uğrayın. Küresel Destek Takımı
alanda olup genel sorulara cevap verecek, yorumlar ve önerileri
tartıŞacak. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz!

UASG, UA'ya hazır veya EAI'ı destekleyen
firmalar arıyor
Evrensel Kabul Yönetim Grubu (UASG) 2019 baŞında yapılacak
bir haber bildirisinde yer almak için Evrensel Kabule (UA) hazır
veya E-posta Adreslerinin UluslararasılaŞmasını destekleyen
firmalar arıyor. Don.Hollander@icann.org ya da ua-commswg@icann.org adresine ulaŞarak daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

Alan Adı Yazmanlarını İlgilendiren Sorunlar ve
Zorluklar Üzerine Rapor Yayınlandı
ICANN kuruluŞu, zor noktaları belirlemek için kuruluŞ içinde
farklı veri kaynaklarından gelen verileri bir araya getirip inceleyen
bir rapor yayınladı. Rapor yazmanların alan adlarını yönetirken
karŞılaŞtığı bazı zorluklar konusunda bilgi vermeyi amaçlıyor.
Raporu buradan okuyabilirsiniz.

AODA bölgesindeki gelecek etkinliklerde bize katılın:
15-19 Ekim, DNS Kötüye Kullanımı ve Siber Güvenlik Denetleyicileri üzerine ICANN-ITUWATRA ÇalıŞtayı, Ouagadougou, Burkina Faso
17 Ekim, AmCham Dijital Ekonomi Konferansı, Brüksel, Belçika
20-25 Ekim, ICANN63, Barselona, İspanya
29-30 Ekim, İspanya IGF, Madrid, İspanya
29 Ekim-16 Kasım, ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı, Dubai, BAE
12-14 Kasım, Küresel IGF, Paris, Fransa
19-20 Kasım, İskandinav Alan Adı Günleri, Stockholm, İsveç
21-23 Kasım, Rus İnternet Haftası, Moskova, Rusya
27 Kasım, Almanya IGF, Berlin, Almanya
4-5 Aralık, Doğu Avrupa DNS Forumu, Moskova, Rusya
ICANN'in yakınınızdaki bölgesel etkinliklere katılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

