Montreal'de GerçekleŞtirilecek Olan ICANN66 için
Kayıtlar BaŞladı
ICANN66, Montreal, Kanada'da 2-7 Kasım 2019 arasında
gerçekleŞecek. Kayıtlar baŞladı. Yıllık Genel Toplantı'nın odağı
ICANN'in daha geniŞ kitlelere ulaŞmasının yanı sıra, topluluğun
eğitimi ve topluluk içinde kapasite oluŞturmaya yönelik
çalıŞmalarını ortaya koymak olacak. Yönetim Kurulu'nun yeni
üyeleri görevlerini devralırken, ICANN topluluğu yeni Yönetim
Kurulu BaŞkanı'nı kabul edecek.

Kurt Pritz'e Ethos Ödülü
ICANN topluluğuna yıllar boyunca vermiŞ olduğu hizmetten
ötürü ICANN65'te Kurt Pritz'e 2019 Çok PaydaŞlı Ethos Ödülü
verildi.
Seçim kurulu, Pritz'i farklı görüŞ ve önceliğe sahip gruplar
arasında fikir birliğine varabildiği için kutladı. Pritz son
zamanlarda gTLD Tescil Verileri için Geçici Spesifikasyon
üzerinde çalıŞan HızlandırılmıŞ Politika GeliŞtirme Süreci
(EPDP) Ekibinin baŞkanlığını yapıyordu.
Kurt Pritz, ICANN65'te 2019 Çok
Çok PaydaŞlı Ethos Ödülü, ICANN'in çok paydaŞlı İnternet
PaydaŞlı Ethos Ödülünü k abul ediyor.
yönetiŞimi modeline olağanüstü katkılarda bulunan, iŞ birliği
ruhunu yansıtan ve fikir birliğini güçlü bir Şekilde destekleyen ICANN topluluğu üyelerine veriliyor.
Duyurunun tam metnini buradan okuyabilirsiniz.
Ödül töreni videolarını ICANN'in YouTube kanalında izleyebilirsiniz.

ICANN65'te EPDP İlerleme ve Sonraki Adımlar
gTLD Tescil Verileri için Geçici Spesifikasyon üzerinde çalıŞan
HızlandırılmıŞ Politika GeliŞtirme Süreci (EPDP) Ekibi
MarakeŞ'te 13 saatlik bir toplantı gerçekleŞtirdi. EPDP Ekibi
Şablonun formatını ve kamusal olmayan gTLD tescil verisini talep

eden olası kullanım vakalarını ayrıntılarıyla inceleyen soruları
görüŞtü. Ekip, Şablona iliŞkin karar verdi ve bir Şahıs veya
kurumun ticari marka ihlalleri karŞısında kanuni iŞlem marka
kamusal olmayan tescil verisini talep etme vakasını görüŞtü. Bir
grup gönüllü ekibin politika ilkeleri ve tavsiyeleri geliŞtirirken
gerçek ihtiyaçları ve ilgili gereksinimleri daha iyi anlamasına
yardımcı olacak ek kullanım vakaları oluŞturmayı kabul etti.
Küçük gruplar önümüzdeki haftalarda ek kullanım vakalarını
inceleyecek ve grup ilk olası politika seçenekleri ya da metninin
taslağını 9-11 Eylül 2019 tarihinde Los Angeles'ta
gerçekleŞtirilecek EPDP Ekibinin bir sonraki yüz yüze
buluŞmasına yetiŞtirmeyi planlıyor.
EPDP Ekibi ayrıca kuruluŞun ileride Teknik ÇalıŞma Grubu (TSG) çalıŞmasını baz alarak Avrupa Veri
Koruma Kurulu (EDPB) ile yapacağı iŞbirliğini de görüŞmek üzere ICANN kuruluŞu ile buluŞtu. Ayrıca
yeni format ile AŞama 2 proje planı ve zaman çizelgesi gözden geçirildi.

ICANN65'te UASG Tanıtımı
Evrensel Kabul Yönetim Grubu (UASG) üyeleri MarakeŞ, Fas'ta
gerçekleŞen ICANN65'te tüm paydaŞların alan adları ile e-posta
adreslerinin Evrensel Kabulünü (UA) kazanmak için rol alması
gerektiğine dair önemli bir mesaj verdi. Bu sayede internetin
benzersiz tanımlayıcı sistemleri daha geniŞ ve çeŞitli bir
küresel kullanıcı tabanına hizmet vermeye devam edecek. Bir
çözüm sunarak yardımcı olmak isterseniz UASG ÇalıŞma
Grubu Üyelik Formunu buradan doldurabilirsiniz. Daha fazla
bilgi için lütfen www.uasg.tech sayfasını ziyaret edin.

GAC Tebliği
Hükümet DanıŞma Komitesinin sunduğu MarakeŞ
Tebliğini buradan okuyabilirsiniz.

ICANN65'te öne çıkanları buradan
öğrenebilirsiniz
MarakeŞ'e gidemediyseniz ya da oradayken bir
oturumu kaçırdıysanız ICANN65 toplantı sitesi
önemli bir kaynak. Transkriptlere eriŞebilir, video
kayıtlarını izleyebilir, ses kayıtlarını dinleyebilir ve
daha fazlasını yapabilirsiniz.

7. Afrika DNS Forumu Botswana'da
GerçekleŞecek
Yedinci Afrika Alan Adı Sistemi (DNS) Forumu 22-24 Temmuz
2019 tarihlerinde Gaborone, Botswana'da yapılacak. Forum,
ICANN, Afrika Üst Seviye Alan Adları KuruluŞu (AfTLD)
Afrika'daki ICANN-Onaylı Yazmanlar Birliği (AfRegistrar)
tarafından düzenleniyor. Botswana İletiŞim Düzenleme
Kurulu'nun (BOCRA) ev sahipliğini yapacağı etkinliğin teması "GeliŞen Dijital Ekonomi için Afrika DNS
Sektöründe Güven İnŞa Etmek" olacak.
Bu yılki Forum 2016 yılında MarakeŞ, Fas, 2017 yılında Darüsselam, Tanzanya ve 2018 yılında Cotonou,
Benin'de gerçekleŞtirilen baŞarılı etkinliklerin devamı olacak. Buradan kayıt olabilir ve daha fazla bilgi için
www.dnsforum.africa sitesini ziyaret edebilirsiniz.

