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İnternet’te “IPv6” protokolüne geçiş, 2013’te tamamlanacak

Beş yıl önce geçiş çalışmalarını başlatan Türkiye, 
uygulamaya koyduğu  “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı 
ve Geçişi Projesi” ile iki yılda IPv6’ye geçecek.
Aslıhan Bozkurt

B itti, bitecek derken sonunda ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak kâr 
amacı gütmeden faaliyet gösteren Kayıtlı İsimler ve Numaralar İçin İnternet 
Organizasyonu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers- 

ICANN), 4 Şubat 2011’de elindeki son IPv4 adreslerinin bittiğini açıkladı. Bunun üzerine 
artık bir “zorunluluk” ve “olmazsa olmaz bir dönüşüm” olarak tanımlanan IPv6’ya 
geçiş çok daha önem kazandı. Tüm dünyada, önümüzdeki 6 yıl içinde IPv6’ya geçmiş 
olacağı belirtiliyordu. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, IPv6’ya geçiş konusunda 
çeşitli çalışmalar yürütüldü, yürütülüyor. Türkiye de, dünyada yaşanan gelişmelere 
paralel olarak, IPv6’ya geçişin gecikmemesi, geçiş maliyetlerinin artmaması ve 
rekabetçi olma fırsatının kaçırılmaması için “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi 
Projesi”ni uygulamaya koydu.

Bilişim Dergisi olarak bu sayımızda bilişim sektörü ve İnternet dünyasını yakından 
ilgilendiren IPv6 konusuna “Dosya” sayfalarımızda yer veriyoruz. Bilişim sektörü 
ve İnternet dünyasını yakından ilgilendiren IPv6 konusunda Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK), TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) 
ile görüştük. IPv6 üzerinden verilecek uygulama ve hizmetlerden en önemlisi olan 
İnternet Alan Adı Yönetimi (Domain Names Systems-DNS) nedeniyle 1990’lardan 
beri Türkiye’de İnternet adreslerini tescil eden ODTÜ DNS Yönetimi ile de görüşmek 
istedik. Ancak ODTÜ DNS Yönetimi, BTK’nın 7 Kasım 2010 tarihli “İnternet Alan Adları 
Yönetmeliği”nin iptali için Danıştay’a başvurduklarını belirterek doğru olmayacağı 
düşüncesiyle görüşme talebimizi kabul etmedi. 20 yıldır Türkiye’de  alan adı tahsisi 
yapan ODTÜ,  “hak kaybı ve mağdur edildiği” gerekçesiyle, 5 Ocak 2011’de tarihli 
“İnternet Alan Adları Yönetmeliği”nin yürütmesinin durdurulması amacıyla Danıştay’a 
dava açtı.  

Bugünkü İnternet’in temeli, 1960’larda Amerika Savunma Bakanlığı’nın İleri 
Araştırma Projeleri Ajansı (Department of Defense’s Advanced Research Projects 
Agency-DARPA) tarafından oluşturulan İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar 
Ağı (Advanced Research Projects Agency Network- ARPANET) çalışmalarında atıldı. 
Aslında İnternet kurulurken bu kadar yaygın kullanılacağı, bu boyutlara geleceği 
öngörülemedi.DARPA, 1970’lerde İnternet ve ağların karşılıklı iletişimini temin 
eden protokollerin (İnternet Protokolleri-IP) geliştirilmesini destekledi. Günümüz 
İnterneti IP protokolü bilinen anlamında 4. nesil IP protokolü (IPv4), yaklaşık 30 yıldır 
kullanılıyor. 
Sınıf (class) sistemine dayalı bir sözleşme olan IPv4, bilgisayarların iletişim 
sırasında uçtan uca adreslenebilmesini sağlıyor. Ancak İnternetteki host sayısı 
ve web sayfalarındaki çok hızlı artması, cep telefonu, taşınabilir bilgisayar 
gibi yeni araç ve cihazların İnternet’e bağlanmasıyla IPv4, ihtiyacı 
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karşılamakta yetersiz kalmaya başladı. IPv4 adreslerinin etkin kullanımı için çeşitli yöntemler 
geliştirildi ama 1981’den beri kullanılan IPv4’ün artık çeşitli yamalar ile iyileştirilemeyeceği 
açıkça görüldü.
Internet protokollerinden sorumlu Internet Engineering Task Force’un (IETF) 1990’ların başında 
kurduğu ve o zamanki adıyla IPng (Internet protocol, next generation ) çalışma grubu , yeni IP 
protokolünün geliştirilmesi görevini üstlendi. İnternet mimarisinin temel prensiplerinin korunarak 
sağlıklı gelişiminin sağlanması ve yeni uygulamaların önünün açılabilmesi için IP protokolünün 
yeni bir sürümünün geliştirilmesi öngörüldü. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir endüstri, akademi, 
hükümetler ve çeşitli organizasyonların ortak çalışması sonucu IPv6 adı ile tamamen yeni bir 
altyapı protokolü ortaya çıktı. 32 bitlik IPv4 yerine 128 bitlik yapısıyla yeni nesil IP protokolü IPv6 
devreye girdi. 128 bitlik IPv6 adresleme 32 bitlik IPv4 adresinin 4 katı daha uzun. IPv4 de 2³² olası 
adres varken IPv6 ‘da bu rakam 2128.  ICANN yaklaşık 5 yıl önce IPv6’ya geçiş kararı aldı. 

Pek çok ülke bu yönde adım attı. ABD’de 2005’te tüm federal ajansların ağ 
altyapısının 30 Haziran 2008’e kadar IPv6’ya geçmesi gerektiği belirtti ve bu 
tarihten önce tüm geçiş işlemi tamamlandı. Çin Halk Cumhuriyeti de Çin 
Gelecek Kuşak İnternet adıyla anılan 5 yıllık bir IPv6’ya geçiş aşaması projesini 
başlattı. Çin, 2008 Pekin Olimpiyatlarını, yüksek çözünürlükte (HD) ipv6.
beijing2008.cn adresinde IPv6 üzerinden yayınlayarak o zaman kadar yaptığı 
altyapı çalışmaların sonucu ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya gösterdi.
IPv6 protokolü, IETF’in yayınladığı bir seri RFC dokümanı aracılığıyla tanımlandı. 
IPv6’yı IPv4’ten ayıran en temel özellik 128 bitlik genişletilmiş adres alanı. Bu 
genişlemenin sağladığı teorik adreslenebilir düğüm sayısı 340.282.366.920.9
38.463.463.374.607.431.768.211.456 adet. Böylesine geniş bir adres alanının 
şu an yaşanılan adres sıkıntısını çözmenin yanında İnternet uygulamalarında 
yeniliklere de yol açması bekleniyor. 
128 bitten oluşan IPv6 adreslerinin ilk 64 bitlik kısmı alt ağı adreslemek için 
kullanılan adres blok bilgisini içeriyor. Adres bloğu, bir paketin varacağı son 
bağa kadar olan yolda yönlendirilmesini sağlıyor. Geriye kalan 64 bit ise bu 

bağa vardığında paketin son alıcısının 
tespitinde kullanılıyor. 
IPv4 protokolu IPv6 ile birlikte daha
uzun sure kullanılacak. Bu geçiş 
sürecini pek fark edilmeyecek. Bu 
sorunsuz geçişte en önemli sorumluluk 
devletlere, servis sağlayıcılara, altyapı 
hizmetlerini verenlere düşecek. Tüm 
dünya gerekli altyapıyı hazırlama, 
yeni protokole ilişkin yeterli eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmalarını yapmaya 
çalışıyor. Devletlerin resmi kararları, 
özel sektörü teşvik edici, hatta diğer 

devletleri de IPv6’ya geçirmek için yönlendirici olmaları gerekiyor.

Türkiye 5 yıldır hazırlanıyor
Son 5 yıldır, Türkiye’de de çeşitli kurumlar aracılığıyla IPv6 konusundaki hazırlık 
çalışmaları yürütülüyor. Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, IPv6’ya 
geçişin gecikmemesi, geçiş maliyetlerinin artmaması ve rekabetçi olma fırsatının 
kaçırılmaması için IPv6’ya geçiş planlandı. e-Dönüşüm  Türkiye İcra Kurulu, 15 Temmuz 
2009 tarih ve 27 sayılı kararı ile, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği  içerisinde, ülkemizde 
IPv6’ya geçişe ilişkin farkındalık oluşturulması, yol haritasının  hazırlanması, ihtiyaç 
duyulan önlem ve politika  önerilerinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) görevlendirdi.
TÜBİTAK’ın Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde 
desteklenen ve BTK’nın ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi ile birlikte yürütmekte olduğu “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi 
Projesi” Şubat 2009’da başlatıldı ve Şubat 2011’de tamamlandı. Proje kapsamında 
Bilgi Üretim ve Yönetim Sistemi (BÜYS) yazılımı oluşturuldu. Oluşturulan IPv6 
Test Yatağı ve Geliştirme Ortamı (IPv6-GO) ile ücretsiz olarak tüm ulusal kurum 
ve kuruluşların IPv6 protokolünü kullanan uygulamaları geliştirip test etmesine 
hizmet eden bir platform sunulacak. Türkiye’de IPv6’ye geçişin en verimli, güvenli 
ve makul biçimde gerçekleşmesi için teknik, mali veri ve kuralların bir arada 
modellendiği “IPv6 Bilgi Üretim ve Yönetim Sistemini” oluşturulacak. 
Geliştirilen Balküpü (Honeypot) yazılımı ile IPv6’ya ilişkin güvenlik hususları 
(zayıflıklar ve saldırı türleri) belirlenecek, IPv6 videokonferans yazılımı ile 
IPv6 ileri seviye özelliklerinin yazılım alanında kullanımı konusunda bilgi 
oluşması sağlanacak. Ve, Türkiye, İnternet’te “IPv6” protokolüne geçişi 2013’te 
tamamlayacak.
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Başbakanlık Genelgesi:
8 Aralık 2010’da Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile IPv6’ya geçişin 
üç aşaması şöyle: 

1. Aşama (1 Ocak 2011 - 31 Ağustos 2012): 
*Kamu kurum ve kuruluşları 31 Mart 2011 tarihine kadar kendi teknik altyapılarındaki 
bileşenlerin IPv6 desteğinin olup olmadığı konusunda bir çalışma yapacaklar. 
Desteklemeyen bileşenler için bir yenileme planı yapılacak.
*Kamu kurum ve kuruluşları en geç 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle IPv6 adresi ve IPv6 
bağlantılarını temin edecekler.
*31 Ağustos 2012’den sonra IPv6’yı desteklemeyen hiçbir ağ donanım ve yazılımına 
yatırım yapılmayacak.

2. Aşama (1 Eylül 2012 - 31 Aralık 2012): IPv6 bağlantısı ve adresi temin eden kamu kurum 
ve kuruluşları 31 Aralık 2012 tarihine kadar İnternet üzerinden verdikleri en az bir adet 
hizmeti pilot uygulama olarak IPv6 destekli hale getirecekler. 
 
3. Aşama (1 Ocak 2013 - 31 Ağustos 2013): Kamu kurum ve kuruluşları en geç 31 Ağustos 
2013 tarihine kadar internet üzerinden verdikleri kamuya açık tüm hizmetleri IPv6’yı 
destekler hale getirecekler.

IPv6 zaman çizelgesi:
1992 Mart, IETF, yeni nesil IP için öneri ister. 

1993 Aralık, RFC 1550, seçim kriterlerini tespit etmek ve IPng önerileri için 

çağrıda bulundu.

1995 Aralık, Birinci IPv6 RFC 1883 (ve diğerleri), IPng ve SIPP’den doğan 

IPv6 IETF tarafından resmen duyuruldu.

1998 Aralık Temel IPv6 protokolü yayınlandı (RFC 2460) 

1999 15 Haziran IANA “The Internet Assigned Numbers Authority “, yerel 

İnternet servis sağlayıcıları için ilk IPv6 aralığını tahsis etti.

1999 1 Eylül Japonya, IPv6 adresi tahsisine başladı. 

2003 14 Ocak Ulaknet, küresel IPv6 ağına Türkiye’den doğrudan bağlanan 

ilk ağ oldu.

2003 9 Haziran US DoD “United States Department of Defense”2008’e kadar 

tüm iç ve dış ağları için IPv6 dönüşümünü tamamlama hedefini sundu.

2004 yılı başında, UlakNet IPv6 adres aralığı kullanılarak, araştırma kurumları 

ve üniversitelere talepleri doğrultusunda IPv6 adresleri dağıtılmaya başladı.

2004 Gezici “mobil” IPv6 (RFC 3775) yayınladı. 

2006 IPv6 adres mimarisine (RFC 4291) istikrarlı çalışması için küçük 

düzeltmeler yapıldı.

2008 28 Mayıs Avrupa Komisyonu 2010 kadar yüzde 25 kullanıcının IPv6 

kullanımı için çalışma başlatıldığını duyurdu.

2008 8 Ağustos Olimpiyat oyunları ve Engelliler Olimpiyatı IPv6 üzerinden 

sunulan dünyada ilk büyük etkinlik oldu. 

2009 Şubat ULAKBİM, Çanakkale 18 Mart üniversitesi ve Gazi Üniversitesi 

işbirliği ile TÜBİTAK KAMAG projeleri arasında yer alan “Ulusal IPv6 Protokol 

Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” Şubat 2009’da başlatıldı.

2009 Nisan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Binasında 

IPv6 aktif ederek Türkiye katkı seviyesi 8’e sahip ilk üniversite oldu.
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