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ÖNEMLİ HABER
ICANN71'de Bize Katılın
ICANN71 Sanal Politika Forumu 14-17 Haziran
2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ICANN71 altıncı Politika Forumu olacak.
Destekleme Kuruluşları ve Danışma Komiteleri,
dört günlük toplantı programının düzenlenmesine
önayak olacak. ICANN71'de topluluğun seçtiği
genel oturumlar düzenlenecek. Topluluk seçimi
panelinde, ICANN Mükemmeliyet Ödülünün sahibi
duyurulacak.

Bugün kaydolun.
ICANN70 ODAKTA
ICANN70 Politika Sonuçları Raporu Çıktı!
ICANN70 Politika Sonuçları Raporu, Destekleme Kuruluşları ve Danışma Komitelerinin kararları ile
sonuçlarını içerir. Rapor ek faaliyetleri de özetleyerek önemli konularda sürdürülebilir katılımı mümkün
kılmak için kaynaklar sunar.
Rapora erişim için buraya tıklayın.

ICANN70: Yakından Bakış
157 ülke ve bölgeden 1.700'ü aşkın katılımcı ICANN70'e katıldı. Toplantı Operasyonları Müdür
Yardımcısı Nick Tomasso, ICANN70'den bazı demografik veriler ve toplantı deneyimine ilişkin çeşitli
iyileştirmelerin uygulanması konusunda güncelleme üzerine bir ön duyuru yaptı.
Daha fazlasını buradan okuyabilirsiniz.

ICANN HABERLERİ
2021 Aday Belirleme Komitesinden (NomCom) Güncelleme
Açık ICANN liderlik pozisyonları için
başvuruların 2021 dönemi sona erdi. NomCom
şu anda başvuruları değerlendiriyor ve
sonuçları Ağustos 2021'de duyuracak. Yakın
zamanda yazdığı bir blogda NomCom Başkanı
Ole Jacobsen, NomCom'un değerlendirme

sürecinin ilerleyişi, başvuru sahiplerinin
demografik detayları ve seçilenleri duyurma
programı konusunda detaylar sundu.
Blogu buradan okuyabilirsiniz.

ICANN'in Dijital Hizmetler Yasası Geribildirim Sürecine Katkısı
Avrupa Komisyonu yakın zamanda ICANN topluluğunun bazı üyelerini etkileyebilecek bazı
önemli girişimlerini duyurdu. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) Avrupa'da kurulmuş olup
olmamalarına bakılmaksızın, Avrupa'da hizmet sunan dijital servis sağlayıcıları için geçerli
olması teklif edilmiş bir düzenlemedir. DSA yasadışı içerikle ilgili zorunluluklar sunacak ve
yükümlülükten koşullu muafiyet için kuralları netleştirecektir. Alan Adı Sistemi (DNS) servis
sağlayıcıları kapsam dahilindedir. ICANN Avrupa Birliği'nin kamu görüşü süreci kapsamında
geribildirim sağlamıştır.

ICANN teklifini buradan okuyabilirsiniz. Yasanın ve düzenlemenin
etkisi üzerine daha fazla analiz için Hükümet Katılımı yayınları
sayfasını yer imlerinize eklemeyi unutmayın.
ccNSO Konseyi Yeni Liderlik Ekibini Seçti
25 Mart 2021 tarihinde, Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO), bir yıllık görevleri
ICANN73 sonunda sonlanmak üzere, Alejandra Reynoso'yu (.gt) ccNSO Konseyi başkanı ve
Pablo Rodriguez (.pr) ile Jordan Carter'ı (.nz) başkan yardımcıları olarak seçti.
ccNSO Konseyi, Jiankang Yao (Asya-Pasifik), Hadji Mmadi Ali (Afrika), Irina Danelia (Avrupa),
Jenifer López (Latin Amerika-Karayipler) ve Sean Copeland'i (Kuzey Amerika) de ICANN70'in
sonunda başlayan üç yıllık görev süreleri için resmi olarak atadı.
ccNSO Konseyi seçim süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

YENİ ICANN İÇERİĞİNİ İNCELEYİN
ICANN'in Yeni İçerik Aboneliği Özelliğine Kaydolun
ICANN Haberleri Aboneliği ilginizi çeken
yeni
yayınlanmış https://icann.org içeriğinin
günlük veya haftalık olarak doğrudan
eposta kutunuza gelmesini sağlayan yeni
bir özelliktir.
Bu değerli yeni özelliğe nasıl
kaydolacağınız hakkında daha fazla bilgi
için Küresel İletişimler ve Dil Hizmetleri
Başkan Yardımcısı Sally Newell Cohen'in
bu blogunu okuyun!

ICANN Kurulu Teknik Komitesiyle (BTC) Tanışın
ICANN Kurulu, çalışmalarını daha şeffaf ve erişilebilir hale getirmek konusundaki sürekli
taahhüdü kapsamında, bir Kurul Komitesiyle Tanışın webinar serisini başlatıyor. Her webinar,
tüm Kurul Komitelerinin önemli çalışmalarına ve bu komitelerin topluluğun dile getirdiği sorunları
nasıl ele aldığına dikkat çekecek. Bu seride, BTC'ye odaklanacak olan ilk webinar'ın 20:00 UTC
(Eşgüdümlü Evrensel Zaman) ile 19 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Katılım konusunda daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

