ICANN70 Sanal Topluluk Forumuna hemen kaydolun
ICANN70, COVID-19 pandemisinin devam
eden etkilerinden ötürü sanal olarak
gerçekleştirilecek. Topluluk liderleri ile
yapılan görüşmeler neticesinde tarihler 22-25
Mart 2021 olarak güncellendi. ICANN70'e
katılmak
isteyenlerin kaydolması gerekmektedir.
Toplantı saat dilimi, tercüme seçenekleri ve mevcut oturumlar hakkında daha fazla bilgi edinmek
için https://70.schedule.icann.org adresini ziyaret edin.

ICANN Halka Açık Toplantı Yeniliği Hakkında Güncelleme
ICANN kuruluşunun Halka Açık Toplantılara
yönelik desteğini yenileme sürecine katılımının
bir sonucu olarak ICANN70'de uygulanacak
çeşitli eylemler ve gelişimler hakkında bilgi için
bu blogu okuyun.

ICANN70 İnternet Erişimi Harcaması Karşılama Programı
ICANN kısıtlı internet kapasitesine sahip topluluk üyelerine ICANN70 için maddi yardımda
bulunmaya devam edecek. Amaç pandemi sürecinde ICANN Sanal Halka Açık Toplantılara
katılımı kolaylaştırmak. Başvuru için son gün 5 Mart 2021.
Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar burada bulunabilir.

ICANN Liderlik Pozisyonları için Şimdi Başvurun

ICANN Aday Belirleme Komitesi (NomCom),
ICANN içerisindeki aşağıdakiler dahil önemli
liderlik pozisyonları için başvurularınızı
bekliyor:
ICANN Yönetim Kurulu üç üyesi
At-Large Danışma Komitesi (ALAC) için
üç bölgesel temsilci – biri Afrika bölgesini,
Asya, Avustralya ve Pasifik Adaları
bölgesini, biri Latin Amerika ve Karayip
Adaları bölgesini temsil edecek.
Genel Adları Destekleme Kuruluşu
(GNSO) Konseyi için iki üye – biri Sözleşmeli Taraflar Evini, diğeri ise Sözleşmesiz
Taraflar Evini temsil edecek.
Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO) Konseyi için bir üye.
Son başvuru tarihi 18 Mart 2021, saati 23:59 Evrensel Koordineli Zaman (UTC) .
NomCom web sayfasında pozisyonlar ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.

ICANN Kurulunun Açık Oturumunu Dinleyin
ICANN Yönetim Kurulu 2021'in ilk atölyesini
gerçekleştirdi. Açık Oturumda, Kurul 2021'in
Önceliklerine yönelik ilerlemenin detaylarını
paylaştı.
Açık Oturumu kaçırdıysanız kaydı buradan
dinleyebilirsiniz.
Kurul Başkanı Maarten Botterman’ın atölyeye
ilişkin blogunu buradan okuyun.

ICANN Açık Veri Platformunda Tescil Merkezi Raporlarına
Değişiklikler Geliyor
ICANN'in Açık Veri platformu 15 Mart 2021
itibariyle Tescil Merkezi Raporlarının kalıcı
evi olacak. 15 Mart 2021 tarihinde yapılacak
bu değişiklikle bu raporlara artık
https://icann.org/ adresinden
ulaşılamayacak.
Hangi Tescil Merkezi Raporlarının ulaşılabilir
olacağı ve Açık Veri platformuna nasıl
kaydolacağınıza ilişkin bilgiler için buraya
bakın.

DNS Güvenlik Tehdidi Yükümlülükleri Kapsamında Yazman
Uyumluluğuna Yönelik ICANN Kuruluşu Denetimi
ICANN, yazmanların potansiyel olarak
kötüye kullanan alan adlarının raporlarını
nasıl ele aldıklarına ilişkin sözleşmesel
yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiklerini
inceleyen bir denetim programı başlattı. 11

Ocak 2021'de, ICANN Sözleşmeye Dayalı
Uyumluluk denetim üzere seçilen
yazmanlara denetim öncesi bildirimleri
gönderdi. Seçilen yazmanlar 25 Ocak 2021
tarihinde denetim sorularını içeren bir Bilgi
Talebi (RFI) alacak.
Daha fazla bilgiye, bu bildirimden
ulaşabilirsiniz.

ICANN'in AB Dijital İnisiyatifleri Perspektifleri için Avrupa
Paydaş Kurulu
27 Ocak'ta ICANN Avrupa, ICANN
kuruluşunun aşağıdakileri içeren güncel
Avrupa Birliği inisiyatiflerine ilişkin
yansımalarını temsil eden, Avrupa
bölgesi paydaşları kurulu topladı:
Dijital Hizmetler Yasası (DSA)
Dijital Pazar Yasası (DMA)
Ağ ve Bilgi Güvenliği (NIS2)
Direktifi
Kaydedilmiş webinar ve sunumlara buradan ulaşabilirsini

ICANN Avrupa İlk Nordik Bölge Atölyesini Düzenliyor
ICANN, 3 Mart 2021 tarihinde,
Nordik bölge için ICANN ve
teknik misyonuna odaklanacak
bir atölye düzenliyor. Atölye, .dk
tescil merkezi, DK Hostmaster
ve .fi tescil merkezi Trafikom ile
iş birliği içinde
gerçekleştirilecek.
Atölyenin amacı, ICANN
kuruluşunu Nordik ülkelerdeki
teknik topluluklara daha yakın bir
konuma getirmek olacak. Bu
toplulukların birçoğu ICANN'i
duymuş olabilir, fakat ICANN'in gerçekten ne yaptığı ve onların çevrimiçi varlığını teknik olarak
nasıl etkilediği konusunda tam olarak bilgi sahibi değildir. IANA Fonksiyonları, DNS Kök Sunucu
Sistemi ve ICANN liderliğindeki teknik projeler gibi konular sunulacak. Katılımcılar, teknik
uzmanlarımızla etkileşimde de bulunabilecek. Atölyenin, katılımcılara teknik misyonumuza ilişkin
daha iyi bir anlayış sunacağını ve ICANN Kuruluşunun gizemini ortadan kaldıracağını umuyoruz.
Amaç, temelde Nordik bölgelerden teknik hedef kitlenin ilgisini çekmek olsa da, diğer bölgelerden

katılımcıları da bekliyoruz!
Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kaydolmak için buraya tıklayın. Son kayıt tarihi 26
Şubat 2021'dir.

ICANN Türkiye'deki Gençlerle İlişkileri Geliştiriyor
Orta Doğu Bölgesel Eylem
Planı - MY21 doğrultusunda,
ICANN kuruluşu bölge ekibi,
farklı işbirlikleri ve ortaklıklar
aracılığıyla Türkiye'deki
gençlerle buluştu. Bu
buluşmaların ilki, 10-12 Aralık
tarihlerinde sanal olarak
gerçekleştirilen Türkiye Altıncı
Gençlik İnternet Yönetişimi
Forumu'na (IGF) katılım yoluyla
oldu. ICANN ve teknik İnternet
ekosistemindeki rolünün
yanında, ICANN'in NextGen ve
Burs Programları gençlere tanıtıldı. Etkinlik, ICANN Kuruluşu, ISOC Türkiye, Türkiye Medya
Okuryazarlığı Derneği ve Diplo Vakfı tarafından koordine edildi.
Buradan daha fazla bilgi edinebilir ve Türkiye Gençlik IGF'sinin kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.
15 Ocak 2021 tarihinde, ICANN kuruluşu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ), "Alan Adı
Sistemi (DNS) güvenli ve güvenilir İnternet'in kritik bir bileşeni olarak nasıl korunabilir" temalı bir
sunum gerçekleştirdi. Bu, Türkiye dışında bulunan, ICANN'in yeni atanmış Evrensel Kabul (UA)
elçilerinden biri olan Doç. Dr. Cengiz Acartürk'ün ICANN'i ODTÜ'ye ikinci davetiydi.
Türkiye'de ICANN'le süren ve yeni bir hedef kitleyle konuşmamıza, ICANN'e ilişkin farkındalık
yaratmamıza ve çok paydaşlı topluluğuna katılımı teşvik etmemize olanak sağlayan bu işbirliği
için minnettarız.
ICANN kuruluşu, Türkiye ve Orta Doğu'daki akademik çevrede daha fazla ortak aramaktadır.
İlginizi çekiyorsa lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin: MEAC.swg@icann.org.
Türkiye'deki faaliyetlerimiz konusunda güncel kalmak için buradan Türkiye posta listemize
abone olun.

Orta Doğu'da Teknik İlişkiler Güncellemesi
18-19 Ocak 2021'de ICANN Kuruluşu, .ye ccTLD Tescil Merkezi'nin personeli için sanal bir DNS işlemleri atölyesi
düzenledi. Atölyeye, ICANN'in bulut platformunu kullanan 8 kişi katıldı.
Bu atölye, Kasım ve Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen teknik ihtiyaçlar değerlendirmesi kapsamında gelen bir
talepti. ICANN'in Orta Doğu Bölge Planı kapsamında, bölge planı çalışma grubu üyeleri, ICANN kuruluşunun, kısa
vadede (MY21) ve uzun vadedeki (MY22) bölgesel teknik kapasite oluşturma ihtiyaçlarını anlamak amacıyla DNS
sektörü oyuncularıyla bir teknik ihtiyaçlar değerlendirmesi yapmasını önerdi.
Bölgede daha birçok webinar ve sanal atölye düzenlenecek. Bunlardan biri, Sudan Ağ Operatörleri Grubuyla

(sdNOG) ortaklık içinde, Sudan topluluğu için DNS işlemleri, DNS kötüye kullanımı ve Alan Adı Sistemi Güvenlik
Uzantıları (DNSSEC) üzerine düzenlenecek webinar olacak.
Alan Adı Sistemiyle ilgili kapasite oluşturma soruları için bölge topluluğumuzu meac.swg@icann.org adresinden
bize ulaşmaya çağırıyoruz.

Orta Doğu Alanı Üç Yıldır Faaliyette
Orta Doğu Alanı, ilk kez 2017 sonlarında Abu Dhabi'de ICANN60'da düzenlendi ve çoğu ICANN Halka Açık
Toplantısında düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam etti. Şimdiye kadar, yedi farklı konuyu kapsayan dokuz Alan
oturumu organize edildi. Her oturum, ICANN Yönetim Kurulu'na veya açık bir Kamu Görüşü sürecine sunulan bir
belgeyle sonuçlandı.
2020 COVID-19 ile birlikte zorlukları beraberinde getirmiş olsa da, Alan eş başkanları Tijani Ben Jemaa ve Nadira
Alaraj organizasyonun ivmesini korumasını sağlayarak daha geniş Orta Doğu topluluğuyla koordinasyon halinde
dört farklı Alan oturumu düzenledi.
Topluluğun Orta Doğu Alanı faaliyetlerinin bir listesini burada bulabilirsiniz.
Orta Doğu Alanı'nı şu anda bulunduğu yere getirirken sergiledikleri liderlikleri için her iki eş başkana da en içten
şükranlarımızı sunarız. 2020 sonlarında, hem Jemaa hem Alaraj'ın Alan eş başkanları olarak görev süreleri sona
erdiğinden yeni liderlerin önü açılmış oldu. Bu pozisyonlarla ilgileniyorsanız lütfen meac.swg@icann.org
adresinden bize yazın.
ICANN kuruluşunun GSE Orta Doğu ekibi, başlangıcından bu yana Alan'ı desteklemiştir ve bu önemli bölgesel
tartışma platformunu desteklemeye devam edeceğiz.

Afrika ccTLD'leri için Alan Adı Kötüye Kullanımı Raporlama
Sistemi üzerine Webinar
ICANN kuruluşunun GSE Afrika ekibi ve Baş Teknoloji Sorumlusu Ofisi (OCTO) Teknik İlişkiler
Orta Doğu ve Afrika ekibi, pandemi sırasında uzaktan ilişki çabalarını sürdürüyor. 4 Şubat 2021
tarihinde, farkındalık oluşturmak ve ICANN'in Alan Adı Kötüye Kullanım Faaliyet Raporu (DAAR)
programına katılımlarını istemek için Afrika ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) operatörlerine
yönelik bölgesel bir webinar düzenlediler. Bu webinar, 2021'de Afrika ccTLD operatörleri için
düzenlenecek planlı bilgilendirme ve kapasite oluşturma webinarları serisinin ilkiydi. Hazırlık
aşamasındaki gelecek webinarların detayları için takipte kalın.

Afrika'da Teknik İlişkiler Güncellemesi
ICANN kuruluşunun Afrika'daki teknik ilişkiler misyonu kapsamında, ICANN kuruluşu
operatörlerdeki personele, İnternet Servis Sağlayıcılarına, hükümete, düzenleyicilere, avukatlara,
akademisyenlere ve son kullanıcılara, özellikle Alan Adı Sisteminin kritik rolü üzerinde olmak
üzere, genel olarak İnternet'in nasıl çalıştığı konusunda daha iyi bilgi vermek için bir dizi eğitim
sağlayacaktır.
Program, 4 Şubat ile 13 Mayıs 2021 arasında sekiz modüllük teorik ve uygulamalı derslerden
oluşacaktır. Bu seride, DNS standartlarına, en iyi uygulamalara ve İnternet'in koordinasyonunu,
güvenliğini ve kararlılığını korumak konusunda işbirliği ve ilişkinin gerekliliğine de bakacağız.

Bu seri, özellikle Kamerun'daki İnternet topluluğunun faydasını hedefliyor olsa da herkes
katılımcı olabilir. Benin, Nijerya, Senegal ve Fransızca konuşan Côte d'Ivoire bölgesinde benzer
faaliyetler halihazırda gerçekleştirilmiştir. Çad Cumhuriyeti ve Burkina Faso da gündemdedir.
Ülkenizdeki İnternet paydaşlarına teknik kapasite geliştirme fırsatı sağlamak amacıyla
octo@icann.org adresine bir eposta talebi göndermeniz halinde ICANN'in Teknik İlişkiler ekibi
sizinle iletişime geçecektir.

2021 ICANN Topluluk Mükemmeliyet Ödülü için Adaylık
Dönemi Başladı
2021 ICANN Topluluk Mükemmeliyet Ödülü
için adaylık dönemi başladı. ICANN Topluluk
Mükemmeliyet Ödülü, her yıl, ICANN
ekosistemi içerisinde politika oluşturmaya
önemli ölçüde katkıda bulunan ve ICANN
çok paydaşlı modeli dahilinde uzlaşmaya
dayalı çözümler geliştirmeye fazlaca yatırım
yapan ICANN topluluğu katılımcılarını
ödüllendirir.
Adaylık süreci hakkında daha fazla bilgi
edinerek adaylığınızı koymak için buraya
tıklayın.

GNSO Konseyi EPDP'nin Thick WHOIS Geçiş Politikasını
Değiştirme Amacını Onayladı
Genel Adları Destekleme Kuruluşu (GNSO)
Konseyi, gTLD Tescil Verileri için Geçici
Spesifikasyonlara ilişkin Hızlandırılmış Politika
Geliştirme Sürecinden (EPDP) Öneri 7'nin
amacının Thick WHOIS Geçiş Politikasını
değiştirmek olduğunu onayladı. Onay, Tescil
Verileri Politikasının Uygulanmasını İnceleme
Ekibinden alınan bir soruya yanıt olarak geldi.
GNSO Konseyi, buna ek olarak, EPDP
Ekibi'nin asıl ifadesinde yer alan bu alıntının
("uygun bir yasal dayanak olması ve veri
işleme anlaşmasının yürürlükte olması şartıyla yazmandan tescil merkezine aktarılmalı") Tescil
Verileri Politikası metnine dahil edilmesi gerektiği önerdi.
Daha fazla bilgi edinin.

ccPDP4 IDN ccTLD Değişken Yönetimi üzerine Önemli bir
Çalışmaya Başlıyor
Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO) Çalışma Grubu içerisinde,
Uluslararasılaştırılmış Alan Adı (IDN) ccTLD dizilerinin (ccPDP4) ayıklanması üzerine
görevlendirilmiş yeni bir alt grup, bu ay değişken yönetimi üzerine çalışmalarına başladı. IDN
ccTLD dizisi seçim kriterleri, işlemler ve gerekli dokümantasyon için 2013 ccNSO politikası
teklifleri, değişken yönetimini içermiyordu. ICANN Kurulu, ccNSO'nun Genel Adları Destekleme

Kuruluşuyla koordinasyon içinde değişken yönetimini ele almasını istedi. ccPDP4 sonuçları,
2009 IDN ccTLD Hızlı Takip Sürecinin yerini alacak.
ccPDP4 Çalışma Grubu ve alt grup paralel bir şekilde çalışacak; her grup birbirini izleyen Salı
günleri bir araya gelecek. Gelecekte, ccPDP4, kafa karıştırıcı benzerlik ve IDN ccTLD'lerin
ayıklanmasıyla ilgili iki ek alt grup oluşturabilir.
ccPDP4'ün çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

GNSO Konseyi Tüm gTLD'lerdeki Bütün RPM'lerin İncelenmesi
1. Aşama Sonuç Raporunu Kabul Etti
21 Ocak 2021'de, Genel Adları
Destekleme Kuruluşu (GNSO)
Konseyi, Tüm gTLD'lerdeki Bütün
Hak Koruma Mekanizmalarının
(RPM'ler) İncelenmesi Politika
Geliştirme Süreci (PDP) Çalışma
Grubundan alınan 1. Aşama Sonuç
Raporunu onayladı. Oylama
öncesinde, GNSO Konseyi, 35 nihai
PDP 1. Aşama önerisinin detaylarını
görüşmek üzere bir webinar
düzenledi. RPM Çalışma Grubu 34
öneride tam fikir birliğine ve 1 öneride fikir birliğine vardı. GNSO Konseyi, Şubat 2021'de bir
Öneriler Raporunu onaylamayı ve değerlendirme için ICANN Kurulu'na iletmeyi umuyor.
Daha fazla bilgi edinin.

Yeni GNSO Temsilcileri
21 Ocak 2021 tarihinde, Genel Adları Destekleme Kuruluşu (GNSO) Konseyi çeşitli atamalar
yaptı. Bağımsız İnceleme Süreci (IRP) Statü Paneline aday gösterecek olan Topluluk Temsilcileri
Grubuna Heather Forrest atandı. Milton Mueller, Müşteri Statü Komitesine GNSO Tescil Merkezi
Dışı İrtibat Kişisi olarak atandı. Farrell Folly, ICANN72 ile başlayan art arda üç ICANN Halka
Açık Toplantısı için ICANN Burs Programına GNSO danışmanı olarak atandı.
Daha fazla bilgi edinin.

ICANN, Evrensel Kabulü Teşvik Etmek için Bölgesel Program
Başlatmak Üzere APTLD ile İşbirliği Yaptı
Geçtiğimiz ay ICANN, Evrensel
Kabul farkındalığını artırmak için
ICANN ile bölgesel üst düzey
alan adı (TLD) kuruluşları
arasındaki ortak çabanın bir
ürünü olan bölgesel Evrensel
Kabul (UA) eğitim
programlarından ilkini hayata
geçirdi. Her program
kapsamında Evrensel Kabulün

teknik konularına yönelik bir dizi eğitim sunulacak ve bu programlar her bir bölgeye özgü
Evrensel Kabul sorunlarının nasıl etkili bir şekilde giderilebileceğinin görüşüldüğü bir forum görevi
görecek. İlk program, APAC bölgesi için Asya Pasifik Üst Düzey Alan Birliği (APTLD)
ortaklığında başlatıldı, eğitim takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
ICANN programı genişleterek daha fazla sayıda bölgesel üst düzey alan adı kuruluşu ile işbirliği
yapmayı hedefliyor. Bu fırsat ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgi için uaprogram@icann.org ile
iletişime geçin.

Yeni İkinci Seviye Referans Etiket Oluşturma Kuralları
(LGR'ler)
Yayınlanan ek ikinci seviye referans
Etiket Oluşturma Kuralları (LGR'ler) ile
dil esaslı referans LGR sayısı 30'a, yazı
esaslı referans LGR sayısı ise 13'e
ulaştı. Bu kurallar yeni genel üst düzey
alan adlarının (gTLD'ler) tescil merkezi
işlemlerini kolaylaştıran
Uluslararasılaştırılmış Alan Adı (IDN)
tablo inceleme sürecinin şeffaflık ve
sürekliliğini geliştirmeye yardımcı
oluyor. İlgili topluluk girdisi mümkün oldukça geriye kalan dil ve yazılar da referanslara dahil
edilecek. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Çeşitli ve Küresel İnterneti Desteklemek için Önceden
Planlama
2020 eşi benzeri olmayan bir yıldı.
Aramızda hiç olmadığı kadar fiziksel
mesafelerin bulunduğu bir dönemde
internetin tüm dünyadan kullanıcılar
için daha kapsayıcı, çeşitli ve çok dilli
olmaya devam etmesini sağlamak çok
önemli.
Evrensel Kabul Yürütme Grubu
(UASG), önümüzdeki yıl da Evrensel
Kabule hazır olmaya yönelik
ilerlemelere kendini adamış durumda
ve 2021'in yoğun ve üretken bir yıl olacağının işaretlerini veriyor. 2021 yılında yapılması
planlanan çalışmaları, E-posta Adreslerinin Uluslararasılaşması (EIA) gelişmeleri, yeni çalışma
grubu liderliği ve Evrensel Kabulün üyeleri için ne anlama geldiğini anlatan özel bir videonun
bulunduğu en güncel UASG içeriğine bakın. Tüm yıl boyunca güncel bilgilere erişebilmek için
Twitter'da @UASGtech hesabını takip edin.
Geçmişe Bakış ve Çeşitli ve Küresel İnterneti Desteklemek için Önceden Planlama
Evrensel Kabul (UA) Hazırlığı (Blog)
UASG, Küresel Sistemlerde Uluslararasılaştırılmış E-posta Desteğine Yönelik Umut
Verici Sonuçlara Ulaştı (Blog)
UASG, 2021 için Yeni Çalışma Grubu Liderliğini Duyurdu (Duyuru)
Evrensel Kabulün Sizin İçin Anlamı Ne? (Video)

Özel İncelemeler
İkinci Güvenlik, Süreklilik ve Esneklik İncelemesi (SSR2) Sonuç Raporu şimdi Kamu
Görüşüne açık.
Sonuç Raporu aşağıdaki alanlarda 63 tam fikir birliği önerisi içeriyor:
SSR1 uygulaması ve amaçlanan etkileri.
ICANN dahilinde önemli kararlılık konuları.
Alan Adı Sistemi (DNS) kötüye kullanımı etrafında sözleşmeler, uyum ve şeffaflık.
Küresel DNS'yi ilgilendiren SSR ile ilişkili endişeler.
SSR2 İnceleme Ekibi topluluğa sonuç tavsiyelerine ilişkin bilgi vermek için 11 Şubat 2021'de saat
15:00 UTC'de bir webinara ev sahipliği yapacak. Webinara ilişkin bilgiler için lütfen wiki
sayfasına bakın.
ICANN İç Tüzüğü (Bölüm 4.6(a)(vii)(C)) uyarınca, Kurul 25 Temmuz 2021 tarihine kadar, altı
ay içerisinde SSR2 İnceleme Ekibi Sonuç Raporunu almış olmayı hedefliyor.

Kurumsal İncelemeler
Kurumsal İncelemeler ICANN'in Destekleme Kuruluşları (SO'lar), Danışma Komiteleri (AC'ler)
ve Aday Belirleme Komitesinin (NomCom) hedeflerine ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek,
paydaşlarına hesap verebilir olmalarını sağlamak ve yapıda veya faaliyetlerde değişiklik gerekli
olup olmadığını incelemek için bağımsız denetçiler tarafından yürütülmektedir.
Aday Belirleme Komitesi Gözden Geçirme Uygulaması Çalışma Grubu (NomComRIWG)
ilerlemeye ilişkin ikinci uygulama raporunu ICANN Kurulu Organizasyonel Etkinlik Komitesine
(OEC) sundu.
Bu rapor 27 tavsiyenin uygulanmasına yönelik bir güncelleme sunmasının yanı sıra geçtiğimiz
altı aydaki iki ana odak alanı ve etkinliği vurguluyor: ICANN İç Tüzüğüne önerilen değişiklikler ve
NomCom Statü Komitesi için önerilen bir tüzük.
NomComRIWG çalışması hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
İkinci Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi İnceleme Çalışma Partisi Kurumsal İncelemesi
(RSSAC2 RWP) ilerlemeye ilişkin ikinci uygulama raporunu OEC'ye sundu. RSSAC2 RWP
altı tavsiyeden ikisinin uygulamaya konduğunu, ikisinin devam ettiğini ve kalan ikisinin ise Kök
Sunucu Sistemi Yönetişim Çalışma Grubunun ilerlemesine bağlı olduğunu rapor etti.
RSSAC2 RWP çalışması hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
İkinci Güvenlik ve Süreklilik Danışma Komitesi İnceleme Çalışma Partisi Kurumsal İncelemesi
(SSAC2 RWP) ilerlemeye ilişkin ikinci uygulama raporunu OEC'ye sundu. SSAC2 RWP 24
tavsiyenin hepsinin SSAC Operasyonel Prosedürlerinde belgelendiği üzere ya tamamlandığını
ya da mevcut SSAC süreçlerine entegre edildiğini rapor etti.
SSAC2 RWP çalışması hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Özel ve Kurumsal İncelemelerdeki son gelişmeler ve her birine ilişkin ek önemli kaynaklar
için İnceleme Durumu Güncelleme Tablosunu ziyaret edin.

ICANN kuruluşu ilişki takvimimize buradan ulaşabilirsiniz.

