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K a m u y a ,  “ 3  y ı l d a  I P v 6 ’ y a  g e ç ”  g e n e l g e s i

IPv4 protokolünde sayıların tükenmek üzere 
olması nedeniyle tüm kamu, en geç 31 Ağustos 
2013’e kadar İnternet’ten verdiği halka açık tüm 
hizmetleri, IPv6’yı destekler hale getirecek. 

Türkiye’deki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gelişmiş yapısı ile gerek İnternet, gerek 
şirket içi ağlarda daha yüksek bir güvenlik sağlayan Internet protokolü versiyon 6’ya 
(Internet Protokol Version-IPv6) geçişlerini tamamlamaları için bir genelge yayımlandı. 

Plansız ve ani bir geçiş halinde süreçte gecikmeler olması, maliyetin artmasının yanı sıra bu yeni 
alanda araştırma yapma ve rekabet olanaklarının kaçırılmaması için bir yol haritası çıkarıldı. 8 
Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Kamu 
Kurum ve Kuruluşları İçin IPv6’ya Geçiş Planı Genelgesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 31 
Ağustos 2012’ye kadar IPv6’ya geçişlerini tamamlamaları öngörüldü.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özellikle de İnternet’in, son yıllarda büyük bir hızla gelişip 
yaygınlaştığı belirtilen genelgede, İnternet bağlantısı için dünya çapında kullanılan IPv4 
adreslerinin tükendiğine dikkat çekildi. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen IPv6 protokolünün 
yakın bir gelecekte IPv4’ün yerini alacağına işaret edilen genelgede, İnternet’in sürekliliğinin 
sağlanması ve gelişiminin devamı için IPv6’ya hazır olunması ve geçiş çalışmalarına başlanmasının 
önem kazandığı vurgulandı.  

2011’de envanter çıkarılacak, 
2012’de işlem tamamlanacak
Üç aşamalı planın uygulanacağı genelgeye 
göre, 1 Ocak 2011-31 Ağustos 2012 tarihlerini 
kapsayan 1. Aşamada, öncelikle kamu, 31 
Mart 2011’e kadar üçüncü seviye anahtarlama 
cihazları, yönlendirici cihazlar, güvenlik 
cihazları, İnternet üzerinden dışarıya verilen 
hizmetler ve bu hizmetlerin verilmesini sağlayan 
yazılımlar konusunda IPv6 desteğinin olup 
olmadığı konusunda bir envanter çıkaracak. 
Yol haritasına göre, 1 Eylül 2012-31 Aralık 2012 
tarihlerini içeren 2. Aşamada, IPv6 bağlantısı 
ve adresini alan kamu kurum ve kuruluşları, 
İnternet’ten verdikleri en az bir hizmeti, pilot 
uygulama olarak IPv6 destekli hale getirecek. 
Ve, 31 Ağustos 2012’den sonra IPv6’yı 
desteklemeyen hiçbir ağ donanım ve yazılımına 
yatırım yapılmayacak. 
1 Ocak 2013-31 Ağustos 2013 dönemini 
kapsayan 3. Aşamada ise, kamunun halka 
açık tüm hizmetleri, IPv6’yı destekler halde 
sunulacak. 

Kamu, bilgi işlem personelinin IPv6’ya geçiş 
ve IPv6 destekli hizmetlerin verilebilmesi 
konusunda eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek, 
gerekli eğitimler, 1 Mart 2012’ye kadar 
tamamlanacak. Kamu, eğitim ihtiyaçlarını ücret 
karşılığında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik 
Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde 
oluşturulacak  “IPv6’ya Geçiş Eğitimi 
Merkezi”nden karşılayacak. Bu eğitimin içeriği 
ve programı ULAKBİM tarafından belirlenecek 
ve duyurulacak. Genelgede ilgili eğitimin, 
“IPv6’ya Geçiş Eğitimi Merkezi”nden alınmadığı 
hallerde, eğitim alınacak kuruluşun bilgisayar 
ağları eğitimi hususunda TS EN ISO/IEC 17024 
veya ISO/IEC 17024 standardına göre akredite 
edilmiş, “personel belgelendirme kuruluşu” 
olması gerektiğine dikkat çekildi. 

BTK, çalışmaları yürütmekle görevli
TÜBİTAK ULAKBİM, 2003’ten beri IPv6 
araştırmaları yapıyor ve IPv6 altyapısı olan 
üniversitelerin bağlanarak araştırmalar 
yapabildikleri ULAK6NET’i kurdu. Türkiye’de 
IPv6’ya geçişe ilişkin farkındalık oluşturulması, 
yol haritasının hazırlanması, ilgili tüm 
paydaşlarla işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan 
önlem ve politika önerilerinin geliştirilmesi 
çalışmalarını yürütmek üzere Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) görevlendirildi. BTK, 
2007’de Türkiye IPv6 Forumu oluşturuldu. 
Türkiye IPv6 Forumu, üniversite, devlet 
kurumları, İnternet servis sağlayıcılar (ISS) ve 
sivil toplum kuruluşlarından katılan üyeleriyle; 
ekonomik, eğitsel, yönetimsel ve teknik 
çalışmalar yürüttü.
Ayrıca TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve 
Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 
çerçevesinde kabul edilen ve www.ipv6.
net.tr adresinden ulaşılabilen “Ulusal IPv6 
Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” 
kapsamında “Kamu Kurum ve Kuruluşları için 
IPv6’ya Geçiş Planı” hazırlandı. Yeni nesil IP 
protokolü “IPv6”, İnternet Mühendislik Görev 
Ekibi (Internet Engineering Task Force-IETF) 
tarafından IPv4’ün yerini alması amacıyla 
tasarlandı. Avrupa Birliği (AB), IPv6 görev 
gücüyle 2004’ten beri IPv6 geçiş faaliyetlerini 
hızlandırdı. Görev gücü, IPv6’yla ilgili INIT, 
6WINIT, 6NET, Euro6IX, 6DEPLOY gibi projelere 
100 milyon Euro’dan fazla finansal kaynak 
sağladı. 
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