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ICANN64 için Kaydolun!
Kobe, Japonya'da gerçekleŞecek ICANN64 için kayıtlar açıldı.
Bu halka açık toplantı, 9-14 Mart 2019 tarihleri arasında
gerçekleŞecek. Buradan kayıt olabilirsiniz.

EPDP Ekibi ICANN63'te Önemli İlerleme Kaydetti
HızlandırılmıŞ Politika GeliŞtirme Süreci Ekibi (EPDP)
ICANN63'te gTLD Tescil Verisinin Geçici Spesifikasyonu
konusunda ciddi bir çalıŞma ortaya koydu ve Barselona'da
neredeyse her gün oturum düzenledi. Taslak çalıŞma planının
ardından EPDP Ekibinin temel amacı BaŞlangıç Raporu için
tavsiyelerini son haline getirmekti. EPDP Ekibi, ekibin yapısı,
kapsamı, ilerlemesi, çalıŞma metodu ile yakın zamanda
yayınlanacak BaŞlangıç Raporu ile ilgili beklenilen bir sonraki
adımlar üzerine genel bakıŞ sundu.
Daha fazla bilgi edinmek için EPDP Liderlik Ekibi ile yapılan
röportajı izleyin.

MY18 ICANN Yıllık Raporu ve DenetlenmiŞ Mali
Durumu Yayınlandı

MY18 ICANN Yıllık Raporu yayınlandı. Rapora buradan
eriŞilebilirsiniz.
DenetlenmiŞ Mali Durumlar durumlara da buradan
eriŞilebilirsiniz.

ICANN BaŞkanı ve CEO'su Göran Marby,
Yardımcılarını Açıkladı
Göran Marby, ICANN BaŞkanı ve CEO'su
Genel DanıŞman ve Sekreter John Jeffrey ve Çok PaydaŞlı
Strateji ve Stratejik GiriŞimler Kıdemli BaŞkan Yardımcısı
Theresa Swinehart'ı yardımcılarım olarak görev yapmak üzere
atadığımı memnuniyetle duyuruyorum.
Göran'ın blogunu okumaya buradan devam edebilirsiniz.

ICANN 20 YaŞında!
ICANN, ICANN63'te 20. kuruluŞ yıldönümünü kutladı. Toplantıda
özel bir "ICANN@20 YaŞında" oturumu ve kokteyl resepsiyonu
yapıldı. Bu etkinliğe ve diğer
ICANN63 etkinliklerine ait fotoğraflar için Flickr sayfamızı
buradan ziyaret edin.

ICANN, Topluluk Liderlerini Tanıyor
ICANN Barselona'da düzenlenen ICANN63'te 44 topluluk liderinin
katkılarını tanıdı. ICANN topluluğu, küresel İnternetin güvenliğini,
sürekliliğini ve esnekliğini garantileyen politikaları geliŞtirip
düzeltir. ICANN kuruluŞu da bu çalıŞmaları kolaylaŞtırıp
ICANN'in topluluk liderlerinin katkılarını kutlamaktan gurur
duyuyor.
Topluluk liderlerinin tam listesini görüp duyuruyu okumak
için buraya tıklayın.

Tüm ICANN63 Barselona
videolarını YouTube çalma listemizde
izleyebilirsiniz. Videolar açılıŞ töreni
görüŞleri, topluluk üyeleri ile röportajlar
ve ana konular üzerine haberleri
içeriyor.

