ICANN71 için Hemen Kaydolun
14-17 Haziran 2021 tarihlerinde ICANN71 Sanal Politika
Forumunda bize katılın! ICANN71'de topluluğun seçtiği genel
oturumlar düzenlenecek. Topluluğun seçtiği panelde, ICANN
Mükemmeliyet Ödülü’nün sahibi duyurulacak.
Sanal Politika Forumuna buradan kaydolabilirsiniz.
Katılımcılar, 1-3 Haziran 2021'de gerçekleşecek olan ICANN71
Hazırlık Haftasına kayıt yaptırabilir. Hazırlık Haftası, ICANN Halka
Açık Toplantıları için topluluk hazırlığının iyileştirilmesine katkıda
bulunmayı hedeflemektedir.
Tüm programı buradan görebilirsiniz.
ICANN70 Sanal Topluluk Forumu hakkında bilgiler ve ölçütlerle
ilgileniyorsanız Rakamlarla ICANN70 Raporu’nu buradan
inceleyebilirsiniz.

2021 ICANN Alan Adı Sistemi (Domain Name
System, DNS) Sempozyumu DNS Ekosistemi
Güvenliğini Ele Alacak
Dördüncü ICANN DNS Sempozyumu (IDS 2021),
25-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında UTC +2 saat
diliminde sanal olarak düzenlenecek.
2021'in teması "DNS Ekosistemi Güvenliği: Bu
İşte Birlikteyiz" olacak. DNS protokolü ve
ekosistemi olgunlaştıkça tehdit ortamı ve riskler
ile ödün verilen konular da büyüdü. IDS 2021,
ICANN topluluğunun önemli çalışmalarının
sonucu olan risk ölçümüne ve hafifletilmesine
odaklanacak.
Buradan kaydolabilir veya buradan IDS

sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ICANN Dünyadaki Teknik İlişkilerini Nasıl
Güçlendiriyor

Teknik İlişkiler ekibi üyeleri. Soldan sağa: David Huberman, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan
sorumlu; Nicolás Antoniello, Latin Amerika ve Karayipler'den sorumlu; Yazid Akanho ve Paul
Muchene, Afrika ve Orta Doğu'dan sorumlu ve Champika Wijayatunga, Asya Pasifik bölgesinden
sorumlu.
2020'nin başlarından itibaren, Baş Teknoloji Sorumlusu Ofisi (Office of Chief Technology
Officer, OCTO) ve Teknik İlişkiler ekibi, ICANN'in teknik konulardaki ilişkisini küresel
anlamda güçlendirme hedefiyle bir dönüşüm başlattı. Daha önce bir blogda, ICANN'in
koordinasyonuna yardımcı olduğu benzersiz tanımlayıcı sistemindeki trendlerin daha iyi
anlaşılması amacıyla en iyi uygulamaları ve yeni araştırmaları desteklemeyi amaçlayan
bir dizi OCTO belgesinin yayınlandığına dikkat çektim. Bu yayınlara paralel olarak
ekibimizi, teknik konularda toplulukla ilişki kurma biçimimize daha fazla odaklanacak
şekilde yeniden yapılandırmaya da başladık. İlk sonuçlardan biri, gerekli ilişki türü ve
kaynak düzeyinin dünyanın her yerinde eşit olmadığıydı; dolayısıyla, ilişki faaliyetlerimizde
bölgesel bir yaklaşıma ihtiyacımız var.
Blogu okumaya devam etmek ve ICANN'in Teknik Eğitimleri kataloğuna erişmek için
buraya tıklayabilirsiniz.

Macaristan'da ICANN Ayı
Çok paydaşlı tanıtım kapsamında, ICANN’in İnternet yönetişimindeki önemli rolü ile ilgili kolej ve
üniversite öğrencileri nezdinde farkındalık oluşturmak önemlidir. ICANN olarak, Nisan ayında,
Macar hedef kitlesi için düzenlenen birçok akademik çevrimiçi etkinliğe katıldık.
Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi'nin (BME) ev sahipliği yaptığı etkinlikte, ICANN
uzmanları ay boyunca bir dizi ders verdi. Öğrenciler yalnızca Alan Adı Sistemi'nin bir tanıtımını
almakla kalmadı, aynı zamanda internet yönetişimi, IPv6, küresel ad uzayı, Uluslararasılaştırılmış
Alan Adları ve Evrensel Kabul konularını öğrendi.
ICANN personeli ayrıca, Macaristan’ın büyük ve prestijli etkinliklerinden Ulusal Bilim Öğrencileri
Dernekleri Konferansında (OTDK) konuşmaya davet edildi. Bu etkinlikte, hukuk öğrencileri
ICANN, yeni genel üst düzey alan adları (new gTLDs) ve Hak Koruma Mekanizmaları hakkında
bilgi edindi.
ICANN'i davet ettikleri için hem Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi'ne hem de Ulusal
Bilim Öğrencileri Dernekleri Konferansı ekibine teşekkür ederiz.

ICANN70 Değerlendirme Toplantısı 60'ın Üzerinde
Katılımcıyla Gerçekleştirildi
20 Nisan 2021'de ICANN kuruluşu, Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECA) bölgesi için ICANN70
Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Değerlendirmede ICANN70 toplantısının ana tartışma
konularına ve çıktılarına yer verildi. Oturum, daha önceki toplantılara kıyasla daha fazla
katılımcıyla gerçekleştirildi. En fazla etkileşim ve tartışmanın yaşandığı konular Alan Adı Sistemi
(Domain Name System, DNS)’in kötüye kullanımı, bir sonraki yeni üst düzey alan adları (news
generic Top Level Domains, new gTLDs) başvuru turu için hazırlığın son adımları ve Evrensel
Kabul hakkında yeni girişimler ve planlar oldu.
Yalnızca Rusça dilinde gerçekleştirilen etkinliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Görüş ve Önerilerinize İhtiyacımız Var!
Orta Doğu DNS Forumu'nun yedincisi, 57 Nisan 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. İster forumun tamamına
ister birkaç oturumuna katılmış olun, geri
bildiriminiz bizim için önemli. Katılımcı
görüş ve önerileri, bölgeye uygun
konuları belirlememizde ve etkinlik
formatını geliştirmemizde bizlere

yardımcı olacaktır.
24 Mayıs 2021 tarihine kadar anketimize
buradan katılabilirsiniz.
Bu yıl tamamen sanal olarak düzenlenen
etkinlik, 203 katılımcıyla en fazla katılımcı
sayısına ulaştı. Suudi Arabistan İletişim
ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu'nun
(CITC) sanal olarak ev sahipliği yaptığı
forumda hem Arapça hem Türkçe çeviri
hizmeti sunuldu ve forum, ilk kez YouTube'dan canlı olarak yayınlandı.
Farklı oturumların kayıtlarını ve içeriğini burada bulabilirsiniz.
Orta Doğu DNS Forumu’yla veya bir sonraki foruma ev sahipliği yapmakla ilgileniyorsanız
meac.swg@icann.org adresinden bize yazabilirsiniz.

DNS Forumu'nun Yerelleştirilmesi ve Afrika'daki
Yerel Paydaşlarla İlişki Kurulması
ICANN kuruluşu, Afrika'daki küresel paydaş ilişkileri kapsamında, Afrika DNS Forumu gibi temel
bölgesel girişimlerinden bazılarını ulusal düzeyde yerelleştirmeyi amaçlıyor. Benin, Botswana ve
Çad'ın dahil olduğu birçok ülke, kendi ülkelerindeki Alan Adı Sistemiyle (Domain Names System,
DNS) ilişkili tartışmaları desteklemek için bu etkinliğin ulusal versiyonunun pilot denemesini
halihazırda yapmış bulunuyor.
ICANN, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde sanal olarak düzenlenen ilk Ulusal DNS Forumu’nu
düzenlemek için Zimbabwe'deki DNS sektörünün aktörleri ve Düzenleyici kurum ve kuruluşlarıyla
yakın çalışmalar gerçekleştirdi. Bu, DNS işlemleri ve güvenliğinde teknik kapasitelerin ve yerel
uzmanlığın geliştirilmesini desteklerken ICANN ekosistemine katılımcılar ekleme çabalarımızın
bir parçasıydı.
8 Nisan 2021'de, hükümet paydaşlarıyla yakın iletişimi ve ilişkileri koruma gayretlerimiz
kapsamında, Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) liderleriyle kapalı bir webinar düzenledik.
Webinarda, Evrensel Kabul, Alan Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları (DNSSEC) ve Afrika'daki DNS
pazarı gibi ICANN'in hükümetle ilişkili konuları ele alındı.

Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (Country
Code Names Supporting Organization, ccNSO)
Politika Geliştirme Çalışmaları
Ülke Kodu Adlarını Destekleme
Kuruluşu (Country Code Names
Supporting Organization,
ccNSO) politika geliştirme
sürecinin (country code Policy
Development Procedures, ccPDP) son güncellemeleri arasında şunlar bulunuyor:

İlk Rapor hakkında Kamu Görüşü sürecinin sona ermesinin ardından, ccPDP3 için ülke
kodu üst düzey alan adlarının (country code Top Level Domains, ccTLD) sonlandırılması
konusunda teklif edilen politika önerisi, karar verilmesi için ccNSO Konsey’ine ve ccNSO
üyelerine sunulacak. Oy verme işlemi başlamadan, ccTLD ve daha büyük topluluklar
teklifler hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatına sahip olacak.
ccTLD'lerin devri, transferi, iptali ve sonlandırılması hakkındaki kararlara yönelik bir
inceleme mekanizması geliştiren ccPDP3-Review Mechanism (RM) Çalışma Grubu
şimdiye kadarki sonuçları sunup geri bildirim talep edecektir. Çalışma grubu, hangi
kararların incelemeye tabi olacağını belirlemiş ve inceleme mekanizması için
gereksinimleri ortaya çıkarmıştır.
ccPDP4 Çalışma Grubu, Uluslararasılaştırılmış Alan Adı (Internationalized Domain
Names, IDN) ccTLD dizilerinin seçimi sürecinde ilerleme kaydediyor. Bu ccPDP'nin
sonuçları, nihayetinde IDN ccTLD Hızlı Takip Sürecinin yerini alacak. Çalışma grubu
önemli bir ilerleme kaydetti ve daha geniş topluluktan geribildirim ve bilgi talep etmeyi
planlıyor.
ccNSO çalışmaları hakkında en yeni bilgiler için lütfen İnternet sitelerini ziyaret edin.

ICANN Sözleşmeli Gruplar (CPH) DNS Kötüye
Kullanımı Çalışma Grubu GNSO Konseyine Bilgi
Verdi
Genel Adları Destekleme
Kuruluşu (Generic Names
Supporting Organization,
GNSO) Konseyi, Alan Adı
Sistemi’nin (Domain Name
System, DNS) kötüye
kullanımının topluluk tanımlarını ve topluluğun DNS’nin kötüye kullanımıyla etkin bir şekilde
mücadele etme becerisinde boşluk kalan yerleri daha iyi anlamak istiyor. Bu eğitsel ve seviye
belirleyici çalışmanın ilk adımı olarak, GNSO Konseyi, CPH DNS’nin Kötüye Kullanımı Çalışma
Grubunu, 22 Nisan 2021'de gerçekleştirilen GNSO Konseyi toplantısı sırasında bir güncelleme
vermesi için davet etti. Bilgi toplama göreviyle verilen bu brifing, GNSO Konseyi'nin, sözleşmeli
tarafların DNS’nin kötüye kullanımıyla mücadele etmek için gönüllü olarak yaptıklarını
öğrenmesine ve GNSO Konseyi'nin olası sonraki adımlar konusundaki kararı için bilgi
sağlanmasına yardımcı oldu.
Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Genel İnternet Kullanıcıları Topluluğu İki Yeni
ICANN Learn Kursu Açıyor
ICANN Learn platformunda Genel İnternet Kullanıcıları
Topluluğu hakkında iki yeni kurs açıldı. İlk kurs, Genel İnternet
Kullanıcıları Topluluğu ve Genel İnternet Kullanıcıları Danışma
Komitesi (At-Large Advisory Committee, ALAC) hakkında bir
tanıtım sunarak bunların ICANN topluluğu içindeki işlevlerini ve
son kullanıcıların katılıma nasıl başlayabileceğini veya katılımı
nasıl sürdürebileceğini açıklıyor. "ICANN Politika Geliştirme:
Genel İnternet Kullanıcıları Katılımcıları için bir Kılavuz" adlı
ikinci kurs ise ALAC'ın nasıl politika önerisi geliştirdiğine ve
politika pozisyonları oluşturduğuna dair daha derin bir bakış açısı
sunuyor.
Daha fazla bilgiyi burada bulabilir ve kaydolabilirsiniz!

İnternetin Tüm Kullanıcılar için Faydalı Olmasını
Sağlamak
Alan Adı Sistemi (Domain Name system, DNS) son 10 yıl içinde çarpıcı şekilde değişti. Şu anda,
bazıları farklı alfabelerde olan ve farklı uzunluklara sahip 1.200'den fazla aktif genel üst düzey
alan adı (generic top level domains, gTLD) bulunmaktadır (örneğin, .ไทย, .london, .sport,
.engineering). Bu büyümeye rağmen çok sayıda küresel sistem ve uygulama,
uluslararasılaştırılmış ve uzun alan adlarını ve e-posta adreslerini desteklemiyor. Ancak ICANN
kuruluşu ve Evrensel Kabul Yönetim Grubu (Universal Acceptance Steering Group, UASG) bu
durumu değiştirmeye çalışıyor. Aşağıdaki son güncellemeleri inceleyebilir ve İnternetin tüm
küresel kullanıcılar için faydalı olmasını sağlamakla ilgileniyorsanız bu çalışmaya dahil
olabilirsiniz.
Son Evrensel Kabul (UA) Haberleri ve Kaynakları
Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Genel İnternet Kullanıcıları Oluşumu (Latin America
Regional At-Large Organization, LACRALO) Evrensel Kabul (Universal Acceptance, UA)
Programının Latin Amerika ve Karayipler Bölgesindeki Tanıtımına Liderlik Ediyor - Duyuru
için buraya tıklayabilirsiniz.
ICANN70 Evrensel Kabulün (UA) Gelişimini Gösteriyor – blog için buraya
tıklayabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS): Programlama Dillerinin ve Eposta Araçlarının UA Hazırlığı
(UASG031)
Güncel Uluslararasılaştırılmış Alan Adı (IDN) Gelişmeleri
Arapça, İbranice ve Sinhala Alfabeleri ve İbranice Dili için İkinci Seviye Referans Etiket
Oluşturma Kuralları Yayınlandı – duyuru için buraya tıklayabilirsiniz.
Maksimal Başlangıç Dağarcığı Versiyon 5 (MSR-5) Kamu Görüşü – duyuru için buraya
tıklayabilirsiniz.
#Internet4All projesinin desteklenmesine katılımla ilgili daha fazla bilgi için https://uasg.tech/
adresini ziyaret edin ve sosyal medya adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca UASG'yi sosyal
medyada takip edebilir, beğenip ve paylaşımda bulunarak destek olabilirsiniz (Twitter,
Facebook, LinkedIn).
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