
Dos y a:  Tür ki ye,  IP v6’y a  geçi yorDos y a:  Tür ki ye,  IP v6’y a  geçi yor2011 MART32 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 33

http://www.bilisimdergisi.org/s130

BTK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Alkan:

IPv6 Ulusal Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

Türkiye’nin IPv6 konusunda çok gecikmediğini 
belirten Alkan, ilgili tüm tarafların katılımıyla IPv6 
Ulusal Koordinasyon Kurulu oluşturup çalışmaların 
bu kurulca yürütülmesini düşündüklerini bildirdi.

“Dosya” sayfalarımızda yer verdiğimiz bilişim sektörü ve İnternet 
dünyasını yakından ilgilendiren IPv6 konusunda Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Alkan ile 
görüştük. Uç kullanıcıların farkında olmayacağı Ipv6 konusunda kurum 
olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Alkan, Türkiye’nin bu konuda çok da 
gecikmediğini belirtti. 
Halen birçok ülkeye IPv6 blokları tahsis edildiğini, Türkiye’den de IPv6 
adresi alan kurumlar bulunduğuna değinen Alkan, tüm taraf ve paydaşların 
katılımıyla IPv6 Ulusal Koordinasyon Kurulu oluşturmayı ve çalışmaların 
bu kurul tarafından yürütülmesini düşündüklerini bildirdi. Ağustos 
2012’den sonra IPv6’yı desteklemeyen hiçbir ağ donanım ve yazılımına 
yatırım yapmayacağını anımsatan Alkan, yeni protokolle,  “bilişim ile her 
sektör ve her konuda kayıt dışı bir şey kalmayacağı”na dikkat çekti.  
2011-2016 yılları arasında IPv6’ya geçiş maliyeti olarak hesaplanan bir 
milyar yirmi dörtmilyon TL’nin nasıl karşılanacağına ilişkin ayrıntılı bir 
çalışma yapılmadığını ama bir devlet politikası olarak üstlenilip maliyetin 
Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanabileceğini belirtti. Alkan alan 
adlarının ICANN yerine ITU bünyesinde verilmesi daha doğru ve daha 
sağlıklı olacağını düşündüklerini vurguladı.

-e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun 15 Temmuz 2009 tarihli kararıyla 
ülkemizde IPv6’ya çalışmalarını yürütmek üzere BTK görevlendirildi.  IPv6’ya 
geçiş ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi görevi verilen BTK, aradan geçen 
yaklaşık iki yıl içinde neler yaptı?

-Sizin de belirttiğiniz gibi BTK’nın IPv6 konusunda görevlendirilmesi e-Dönüşüm 
İcra Kurulu’nun Temmuz 2009’daki kararı ile oldu. Ancak konunun önemine 
binaen BTK’nın IPv6 ile ilgili çalışmaları çok daha eskiye dayanıyor. Kurumumuz 
koordinatörlüğünde üniversite, üretici, işletmeci, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile IPv6 gündemiyle çeşitli toplantılar 
düzenlendi. Toplantılar sonucunda 2 Ekim 2006’da yine BTK koordinatörlüğünde IPv6 
Forum Türkiye kuruldu.

14 Şubat 2007’de BTK ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında imzalanan Ar-Ge amaçlı 
işbirliği protokolü kapsamında Türkiye’nin yeni teknolojilere ve yeni nesil 
teknolojilerin temelini oluşturan IPv6 konusundaki gelişmelere uyum 
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sağlaması, IPv6’nın yaygınlaştırılması, Türkiye’nin yeni nesil teknolojilere geçişte ön sıralarda 
yer alması hedeflendi. Bu çerçevede, IPv6 konusunda çalışmalar yürüten TÜBİTAK ULAKBİM ile 
telekomünikasyon sektörünü yeni nesil teknolojilere katkı konusunda teşvik eden BTK arasında 
ortaklaşa kamu araştırma projeleri üretilmesi ve ülkemize gelmesi beklenilen teknolojilere 
yerli katkı sağlanması için altyapı hazırlanması öngörüldü. Protokolü müteakiben BTK, TÜBİTAK 
ULAKBİM, Gazi ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinin işbirliğiyle “Ulusal IPv6 Protokol 
Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi”ni TÜBİTAK KAMAG desteğiyle Şubat 2009’da başlattı ve 
proje, bugünlerde tamamlanmak üzere.
Proje konularında bilgilendirme yapmak üzere 52 kamu kurumu ve 20 İnternet servis sağlayıcının 
(İSS) ile iki oturumlu bir günlük toplantı gerçekleştirildi. Diğer yandan kamuda IPv6’ya geçiş 
konusunda hazırlıkların bir an evvel başlatılmasını teminen, BTK tarafından Devlet Planlama 
Teşkilatı’na (DPT) gönderilen yazı ile, önerilerimiz doğrultusunda “Kamu Bilgi ve İletişim 
Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu”nun 2009 sürümünde önerilecek projelerde IPv6 
uyumluluğu sağlanması ile ilgili gerekli güncellemeler yapıldı.

Ulaştırma Bakanlığı (UBAK) ile BTK uzmanlarının katılımıyla oluşturulan “IPv6 Düzenleme ve 
Uygulamaları Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de IPv6’ya geçişe ilişkin 
önerilere yer verildi. Söz konusu önerilerden birisi de UBAK kanalıyla bir Başbakanlık Genelgesi’nin 
yayımlanmasıyla, kamunun IPv6’ya geçiş çalışmalarını başlatılmasıydı. Bu öneri doğrultusunda 
BTK tarafından hazırlanan taslak genelge, UBAK’a, Bakanlık da “Kamu Kurum ve Kuruluşları için 
IPv6’ya Geçiş Planı” konulu bu genelge taslağını Başbakanlığa gönderdi. Söz konusu genelge, 8 
Aralık 2010 tarihli ve 27779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakanlık genelgesiyle IPv6’ya geçiş için yol haritası belirlendi. ULAKBİM ile birlikte IPv6 Test 
Yatağı ve Geliştirme Ortamı (IPv6-GO) oluşturduk. Böylece kurumlar projelerini test edecekler. 
Ayrıca IPv6 videokonferans yazılımı ve karar destek sistemleri geliştirildi. Bunları kurumlar 
kullanabilecek. Proje kapsamında oluşturulan Balküpü yazılımı ile IPv6’ya ilişkin güvenlik 
konuları saptanacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına öncülük etmek ve muhtemel problemleri öngörerek 
kurumlarla tecrübelerimizi paylaşmak için yaklaşık altı aydır İSS hizmeti aldığımız TTnet ile IPv6 
konusunda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışma TTNet’e de bir birikim kazandıracak. Bundan 
sonra hem kurumlar hem de ISS’ler IPv6’ya geçişte neler yapacaklarını daha net görecekler.

Bu faaliyetler dışında BTK’da IPv6 konusunda farkındalık çalışmaları devam ediyor. Çeşitli 
etkinliklerde sunumlar yapılarak konuya dikkatin çekilmesi sağlanıyor. 25 Mayıs 2010’da Bilgi 
Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı bünyesinde “IPv6 Çalıştayı”, 12-13 Ocak 2011’de de “Ulusal 
IPv6 Konferansı” düzenlendi.

- BTK’da IPv6’ya ilişkin nasıl bir yapılanmaya gidildi?  Kurumun hangi birimi konu 
ile ilgileniyor? Kurum,  özellikle yetişmiş teknik eleman ve altyapı konusunda 
yeterlilik kazanma açısından neler yaptı? IPv6’ya geçiş tamamlandığında kurumun 
çalışma düzeninde ne gibi farklılıklar yaşanacak? BTK’nın IPv6’ya geçişi ne zaman 
tamamlanacak?

IPv6’nın yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürüten İnternet Tahsisli Adlar ve 
Sayılar Kurumu (Internet  Corporation  for  Assigned  Names  and Numbers-ICANN) 
ve OECD gibi birçok uluslararası kuruluş, IPv6’ya geçişte devletin örnek teşkil etmesini 
öneriyor. Bu fikirden hareketle, kamuya öncülük edilmesi, yaşanması olası sorunların 
gözlemlenerek diğer kurumlarla tecrübelerin paylaşılabilmesi, teknik elemanların 
bu konuda yetiştirilmesi, hizmet alınan İSS’nin IPv6’ya ilişkin hizmet vermeye yönelik 
çalışmaları başlatması için tetiklenmesi gibi hedeflerle, BTK’nın kendi ağ altyapılarında 
IPv6’ya geçiş çalışmaları Şubat 2010’da başlatıldı.

IPv6’ya ilişkin faaliyetler, BTK bünyesinde Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Yaklaşık iki yıldır IPv6 konusunda elemanlarımıza 
yurtdışı eğitim aldırıp deneyim kazandırmaya çalışıyoruz. Bu alanda ciddi insan 
kaynaklarımız var.

Söylediğim gibi BTK da kendi altyapılarında IPv6’ya geçiş çalışmalarına başlamıştı zaten. 
BT envanterini çıkartıp tüm donanımların IPv6 desteği içerip içermediği tespit edildi ve 
IPv6 desteği vermeyen bir donanım olduğu belirlenerek bu donanım değiştirildi. Bir 
sonraki adımda bir pilot uygulamanın (web sayfasının) IPv6 destekli hale getirilmesi var. 
Bu konuda da çalışmalar sürdürülüyor. IPv6’ya geçiş tamamlandığında çalışma düzeninde 
herhangi bir farklılık olmayacak. Bildiğiniz gibi IPv6’ya geçiş, uç kullanıcıların farkında 
olmayacağı bir değişiklik. Zaten iç ağda IPv6 uygulanması kısa vadede planlanmıyor.

-IPv6 konusunda diğer ülkelerdeki durum nedir? Benzer yol haritaları çıkarıldı 
mı? Türkiye’nin bu konudaki durumunu karşılaştırabilir misiniz?

-IPv6’ya geçmiş ülkeler olduğu gibi geçmek üzere olan ülkeler var. Bu konuda hayli 
ilerlemiş ülkelerin yanı sıra henüz hiçbir atmamış ülkeler de bulunuyor. Zamanlama 
olarak çok geç kalmadık ama belki daha erken çalışmalara başlasaydık daha iyi durumda 
olurduk. Bir-iki yıllık bir gecikme var ama çok geciktiğimiz de söylenemez.

-IPv6’ya geçişte herkese bir rol düşüyor. Devlet, kurumlarda bu süreci teşvik 
etmek için neler yapıyor? Türkiye’de kamu kurumları nasıl bir modelle geçiş 
çalışmalarını yürütüyorlar?

-Türkiye’de kamu, IPv6’ya geçiş çalışmalarında “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya 
Geçiş Planı” ekiyle, 8 Aralık 2010 tarihli ve 27779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi’ni temel model olarak esas alıyor. Genelge ile 
kamu için IPv6’ya geçiş konusunda belli tarihlerde belli çalışmaları tamamlamaları 
konusunda hedefler konuldu. Bu konudaki eğitim ihtiyaçlarının tamamlanabilmesine 
yönelik TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde bir “IPv6’ya Geçiş Eğitimi Merkezi” oluşturulacağı 
da bu genelde ile duyuruldu. Alternatif olarak EN ISO/IEC 17024 veya ISO/IEC 17024 
standardına göre akredite edilmiş, “personel belgelendirme kuruluşu” olan bir eğitim 
merkezinden de bu eğitim alınabilir. Her kurum, kendi altyapısında nasıl bir yol 
izleyeceğine kendisi karar verecek.
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-IPv6’ya geçiş için bir yol haritası hazırlandı. Kamu satın alımlarında IPv6’ya ilişkin 
kısıtlar getirilecek. 2011’de bunun yansımalarını nasıl göreceğiz? IPv6 uygulamalarının 
test edilebileceği test yataklarının geliştirilmesi için yatırım yapılması gerekiyor. Bu 
yatırımları 2011’de hangi kurumlarda göreceğiz?

-Başbakanlık genelgesine göre tüm kamu, 31 Mart 2011’e kadar mevcut sistem ve yazılımlarına 
ilişkin envanterlerini tamamlayıp IPv6 desteği bulunmayan unsurların yenilenmesi için plan 
yapacak ve satın alınması öngörülen mal veya hizmetlerin finansmanı bütçe çalışmalarına dâhil 
edecek. 31 Ağustos 2012’den sonra ise IPv6’yı desteklemeyen hiçbir ağ donanım ve yazılımına 
yatırım yapmayacak. Yani Mart 2011’den Ağustos 2012’ye kadarki bir buçuk yılda IPv6 destekli 
ürünleri olmayan tedarikçiler için konulmuş bir süre. Bu süre içerisinde onların da gerekli 
hazırlıkları yapması gerekiyor.
Diğer yandan projenin çıktılarından biri de IPv6 test yatağı oluşturmaktı. Bu yapıldı. Projenin 
TÜBİTAK tarafından kabulünü müteakip IPv6 Test yatağı ücretsiz olarak herkesin kullanımına 
açılacak. Böylece uygulama geliştirenler uygulamalarını test edebilecekler.

- Şubat 2011’de tamamlanması planlanan “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi 
Projesi”nde gelinen son durum hakkında bilgi verir misiniz? IPv6 ve Proje konularında 
kaç kurum ve ISS ile kaç toplantı yapıldı? Toplantılardan ne gibi sonuçlar çıktı?

-Proje, 15 Şubat 2011 itibariyle tamamlandı. Gerekli raporlamaların tamamlanması ve kabul 
işlemleri yapılacak. Proje sonunda, proje ile hedeflenen çıktıların tamamı gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda özetle;
•	 IPv6	test	yatağı	ve	geliştirme	ortamı	oluşturuldu,
•	 IPv6	video-konferans	yazılımı	geliştirildi,
•	 IPv6	bilgi	üretim	ve	yönetim	sistemi	oluşturuldu,
•	 IPv6’ya	geçiş	için	en	uygun	geçiş	mekanizmasının	belirlenmesinde	kullanılması	önerilen	
karar destek sistemi geliştirildi,

•	 IPv6’da	güvenlik	konusunun	araştırılması	için	yüksek	iletişimli	balküpü	yazılımı	
(KOVAN) geliştirildi,
•	 Türkiye’nin	IPv6’ya	geçiş	maliyeti	belli	varsayımlarla	hesaplandı,
•	 ISC	Turkey	Konferansı’nda	bir	“IPv6	Çalıştayı”	yapıldı,
•	 12-13	Ocak	tarihlerinde	bir	IPv6	Konferansı	düzenlendi.

-Türkiye’nin IPv6 protokolüne geçiş maliyeti ne kadar hesaplandı? Söz konusu 
maliyetin ne kadarı,   2011 sonuna kadar hangi kurumlara ve nasıl bir planlama 
ile kullanılacak? Bu maliyeti kim, hangi oranda ve nasıl karşılayacak?

-Öncelikle Türkiye’nin 2011-2016 yılları arasında IPv6’ya geçiş maliyeti yine proje 
kapsamında yürütülen bir çalışmayla hesaplandı. Hesaplamada; Türkiye’de IPv6’ya 
geçişe ilişkin maliyet unsurlarının donanım, yazılım ve eğitim olmak üzere 3 ana 
başlıktan oluştuğu göz önünde bulunduruldu. Yazılım ve donanım ana maliyetlerinin 
hesaplanmasının ardından işgücü maliyetleri de alt kalem olarak maliyet unsuruna 
eklendi. Bu hesaplama yapılırken şu varsayımlar kabul edildi;
•	 Kamu	 kuruluşlarının	 İnternet’ten	 erişilemeyen	 kapalı	 ağları,	maliyet	 hesabına	
dahil edilmedi.
•	 Internet’e	 açık	 olan	 ve	 bu	 yazılımların	 dış	 dünyaya	 açılan	 servislerinin	 IPv6	
destekler hale getirilmesi durumu dikkate alındı.
•	 Belediyelerin	IPv6’ya	geçişine	ilişkin	bir	maliyet	çalışması	yapıldı.
•	 Büyük	holdingler	 veya	özel	şirketlerin	 yazılım	ve	donanım	maliyetlerine	 ilişkin	
çalışmalar, bu kuruluşların IPv6 geçişini en son aşamada gerçekleştirecekleri 
varsayımıyla yapılmadı.
•	 Bankacılık	sektörü	ilk	5	yıllık	dönemde	hesaba	katılmadı.
•	 Özel	işletmelerin	eğitim	kaleminde	bir	maliyet	çalışması	yapılmadı.
•	 Maliyet	analizi,	IPv6’ya	geçişin,	farklı	kurumlar	için	2011’den	itibaren	5	yıllık	bir	
dönemde gerçekleşeceği varsayımıyla yapıldı. Bu dönem sonunda IPv6’ya ilişkin yazılım, 
donanım, eğitim ve işgücü maliyetlerinin kurumların doğal yatırım ve harcamaları içinde 
gerçekleşeceği öngörüldü.
Bu varsayımlarla Türkiye’nin 2011-2016 yılları arasında IPv6’ya geçiş maliyeti 
1.024.289.418 TL (bir milyar yirmi dörtmilyon ikiyüzseksendokuzbin dörtyüzonsekiz)  
olarak hesaplandı. Maliyetin nasıl karşılanacağına ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılmadı 
ama bu maliyetlerin büyük kısmı (yüzde 57) kamu kurumları ve üniversitelere, 
en az kısmının (yüzde 18) ise İSS’lere ait. Maliyeti kurumlar kendi bütçelerinden 
karşılayabilirler ama bu bir devlet politikası olarak üstlenilebilir ve Evrensel Hizmet 
Fonu’ndan da karşılanabilir. Bu konuda alınmış bir karar henüz yok.

-IPv6 Test Yatağı ve Geliştirme Ortamı kullanıma nasıl açılacak?

Proje kapsamında IPv6 Test yatağı ve Geliştirme Ortamı (IPv6-GO) adı verilen bir test 
ortamı, ULAKBİM bünyesinde oluşturuldu. Projenin kabullerinin tamamlanmasını 
müteakip, bu test ortamının kullanım koşulları belirlenecek ve duyurulacak. Ar-Ge 
çalışmalarında kullanmayı talep eden taraflara da bu test ortamını kullanım 
hakkı verilecek.
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-Yeni protokolle alan adı sisteminin, uluslararası bir yönetime 
kavuştuğu söyleniyor. Daha önce (IPv4) İnternet’in başladığı yer olan 
ABD ağırlıklıydı. Şimdi alan adları yönetiminde uluslararası düzeyde ne 
değişecek?

-Bildiğiniz gibi IP adreslerinin ve alan adlarının kontrolü İnternet Tahsisli Adlar 
ve Sayılar Kurumu’nda (ICANN). Yani IPv4 den IPv6 ya geçişin alan adı sisteminin 
yönetimiyle bir alakası yok. IPv4 adreslerinde olduğu gibi IPv6 adreslerinin de 
dağıtımı, ICANN bünyesinde bulunan IANA tarafından yapılıyor. Hali hazırda 
birçok ülkeye IPv6 blokları tahsis edilmiş durumda. Türkiye’den de IPv6 adresi 
alan kurumlar mevcut.
IPv6’nın sağladığı avantaj şu; İnternet’in ABD’de doğması nedeniyle oradaki bazı 
kuruluş ve üniversiteler, ihtiyaçlarının üzerinde IPv4 adres bloklarını bölgesel 
İnternet kayıt kurumları kurulmadan önce edinmişler. Bunlara “miras adres 
uzayı” da deniyor. Bölgesel İnternet kayıt kurumları kurulduktan sonra IPv4 
adreslerinin tahsisi daha kontrollü ve ihtiyaca göre gerçekleştirildi. IPv6’nın 
sağladığı yeni ve çok büyük olan adres uzayı, IP’lerin ihtiyaçlara göre daha adil 
bir şekilde dağıtılmasına olanak sağlayacak. IP kıtlığı ortadan kalkacak ve IP 
adreslerinin tüm ülkelere dağılımı daha adil bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

-İnternet’e sadece IPv6 adresleri ile erişmek zorunda kalacak olan 
kullanıcılara hizmet sunulabilmesi amacıyla, kamunun belirli bir zaman 
içinde hizmetlerini IPv4’ün yanı sıra IPv6’yı da destekler hale getirmeleri 
gerekiyor. BTK, bu kurumlara nasıl bir destek veriyor?

- Başbakanlık Genelgesi kapsamında kamu çalışmalarını sürdürüyor. BTK 
olarak ancak tecrübelerimizi paylaşarak kamuya destek verebiliriz. Bunun 
yanında IPv6 konusunda da daha önce benzer projelerde yaptığımız gibi, 
tüm taraf ve paydaşların katılımıyla BTK koordinasyonunda bir “IPv6 Ulusal 
Koordinasyon Kurulu” oluşturmayı ve çalışmaların bu kurul tarafından 
yürütülmesini düşünüyoruz. Bu kurulun ilgili kurum, üniversite, STK ve 
sektörden temsilcilerin katılımıyla, strateji ve politikaları birlikte belirlemesini 
istiyoruz. Tüm bileşenlerin yer aldığı bu kurul aracılığıyla taraflar arasındaki 
bilgi ve tecrübe paylaşılıp sağlıklı politika ve stratejiler oluşturularak daha hızlı 
ve doğru geçiş süreci gerçekleştirilebilir.

-Elektriği olan her türlü cihaza “kimlik” verileceği belirtiliyor.   Böylece 
bilişimde kayıt dışı hiçbir şeyin olmayacağı bildiriliyor. BTK’nın bu 
konudaki değerlendirmesini alabilir miyiz?

-Bilişimde kayıt dışı hiçbir şeyin kalmayacağı değil de “bilişim ile her sektör ve her konuda kayıt 
dışı bir şey kalmayacağı” söylenebilir. Ancak bu noktaya gelinmesi için biraz daha zaman var. 
BTK’nın da bu konudaki değerlendirmeleri için henüz erken.

Yakınsama süreci içerisinde elektronik 
haberleşme cihazlarının büyük 
bir bölümünün İnternet bağlantısı 
olacağından bir IP adresine ihtiyaç 
duyacak. Dolayısıyla şu anda birçok 
networkte, dinamik IP tanımlamaları 
yapılıyor ve bilgisayarlar boş olan 
IP’lerden İnternet’e bağlanıyor. Bu IP 
sayısının az olmasından kaynaklanıyor.  
Ancak statik IP’de her bir cihaz için bir 
IP olacağından, İnternet’e bağlanan 
her cihazın kimliği belli olacak. Yani 
İnternet’e giren her cihaza (cep 
telefonu, bilgisayar, notebook, vb.) bir 
IP verilecek.
-Türkiye’de daha önce  “.tr” 
uzantılı İnternet adreslerini 
tescilde tek yetkili kurum ODTÜ 
idi. Ancak Elektronik Haberleşme 
Kanunu’yla, alan adlarının 
yönetimiyle ilgili esasları belirleme 
yetkisi Ulaştırma Bakanlığı 
aracılığıyla BTK’ya verildi. BTK, 
nasıl bir yöntem uyguluyor? Halen 
alan adları nereden alınıyor? 
Kurum ilk alan adlarını ne zaman 
vermeyi planlıyor?

- 10 Kasım 2008 tarih ve 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 
(EHK) 5 inci ve 35 inci maddeleriyle 
İnternet alan adları yönetim görev 
ve yetkileri, Ulaştırma Bakanlığı’na 
verildi. Buna göre Bakanlık, İnternet 
alan adları gibi kıt kaynaklara dayalı 
elektronik haberleşme hizmetlerine 
ilişkin strateji ve politikaları belirleme 
ile İnternet alan adlarının tahsisini 
yapacak kurum veya kuruluşun tespiti 

ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasları belirleme ile görevlendirildi. Ulaştırma 
Bakanlığı da 7 Kasım 2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “İnternet Alan Adları Yönetmeliği” ile “.tr” uzantılı alan adlarının yönetimi işini 
BTK’ya verdi.

http://www.bilisimdergisi.org/s130
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Yürürlüğe giren yönetmelikte BTK, “.tr” Ağ Bilgi Sistemini (TRABİS) kurmak ve işletmek veya 
belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde TRABİS’in üçüncü bir tarafça kurulması ve işletilmesini 
sağlamakla görevlendirildi. TRABİS, “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi 
veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin 
sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, 
tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistem. 
Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren TRABİS’in en geç iki yıl içinde (7 Kasım 2012 tarihine 
kadar) faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Bu görevin en verimli biçimde ve uzmanlık sahibi taraflarca 
son teknolojiye uygun şekilde yürütülmesini teminen BTK, TRABİS’in üçüncü bir tarafça kurulması 
ve işletilmesini sağlamayı planlıyor. TRABİS’in kurulması sürecinde ICANN nezdinde de alan 
adı yönetiminin BTK’ya devri (redelegation) için girişimlerde bulunularak süreç tamamlanacak. 
TRABİS’in faaliyete geçmesiyle birlikte yönetmelik hükümlerinin büyük bir kısmı da yürürlüğe 
girmiş olacak.
TRABİS’in kurulmasına kadar geçecek bu en fazla iki yıllık sürede ODTÜ bünyesindeki alan adı 
tahsislerine ilişkin mevcut işleyiş devam edecek.  TRABİS’in faaliyete geçmesiyle birlikte İnternet 
alan adı sahiplerinin herhangi bir mağduriyete uğramasına mahal verilmeden, ODTÜ ile işbirliği 
içinde, önceden belirlenecek bir program dahilinde yeni sisteme geçiş yapılması planlanıyor. 
Mevcut “.tr” uzantılı alan adı sahiplerinin bu geçiş sürecinde yapmaları gereken işlemler daha 
sonra kendilerine bildirilecek. Düzenlemeler tamamlandıktan sonra da BTK bünyesinde alan 
adları tahsis işlemine başlanacak. 7 Kasım 2012’den sonra alan adları BTK’dan alınacak.

-Alan adlarıyla ilgili düzenlemelerin BTK tarafından yapılmasının ne gibi yararları 
olacak?

-İnternet Alan Adları Yönetmeliği’yle, temel olarak “.tr” uzantılı alan adları tahsisinin mümkün 
olduğunca çevrimiçi ve belgesiz gerçekleştirilerek tahsislerin kolaylaştırılması ve böylece .tr 
uzantılı alan adları sayısının artırılması, yeni pazarlar oluşturularak rekabetin sağlanması 
(Kayıt kuruluşları ve uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılar), uyuşmazlıkların ele alınması için 
oluşturulan alternatif mekanizmanın uyuşmazlıkların çözümü sürecini kısaltması gibi konular 
düzenlendi. Böylece bugüne kadar herhangi bir mevzuatı olmayan bu alan, düzenleyici bir 
çerçeveye kavuşturulacak.
-Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde ICANN yerine dünyadaki alan adları düzenlemelerini 
gerçekleştirmek üzere BM bünyesinde bir birim oluşturulması önerilmişti. Dünyada 
alan adlarıyla ilgili işlemler, hangi ülkelerde, nasıl bir model uygulanarak veriliyor?

-Dünyadaki Alan Adları ile ilgili düzenlemelerin ICANN yerine, BM altında Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunications Union -ITU) bünyesinde 
oluşturulacak bir birim tarafından yapılması önerisi, 2002 Cenevre Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde 
ilk defa Türkiye tarafından gündeme getirildi. Benimde Türkiye heyet başkanlığını yaptığım 
bir heyet tarafından hazırlanan bu öneriyi zirve başkanlığına sunmuştuk. Birçok dünya ülkesi 
tarafından büyük ilgi ve kabul gördü. Çok ciddi tartışmalar yaşandı ama bir sonuca bağlanamadı. 
Daha sonraki zirvelerde bu konuda ciddi çalışmalar yapıldı hâlâ da bu çalışmalar sürüyor. 
Zirvenin Türkiye koordinasyonunu o yıllarda TK olarak biz yürütüyorduk. Kurum bünyesinde 
“Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ulusal Koordinasyon Kurulu” oluşturmuştuk. Bu kurul, sadece alan 
adları konusunda değil zirvede yer alan başta sayısal uçurum olmak üzere birçok konuda önemli 
çalışmalar yapıp ciddi çıktılar üretti.

Dünyada alan adları yönetimi ile ilgili konuya gelince. Dünya ülkelerinde genel olarak 
“Bağımsız Düzenleyici Otoriteler” tarafından bazı ülkelerde ise ilgili Bakanlıklar 
bünyesinde yürütülüyor. Bazı ülkelerde de ISS’ler, ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
tarafından alan adı hizmeti sunuluyor.

-ICANN yerine dünyadaki alan adları düzenlemelerini BM bünyesinde bir 
birimin gerçekleştirmesinin ne gibi bir yararı olacak?

-ICANN resmi bir statüsü olan bir kurum değil, bağımsız özel bir kuruluş. Uluslar arası bir 
geçerliliği yok. Uluslar arası hukuki bir geçerliliği olmayan, uluslar arası sözleşmelerle 
kabullenilmemiş bir yapı olduğu için birtakım tartışmalara yol açıyor. Güvenlik açısından 
da bazı sıkıntı ve endişeler içeriyor. En önemlisi de haksız rekabet şartları söz konusu. 
Birilerinin lehine veya aleyhine bir karar verse buna itiraz edilebilecek hiçbir karar 
mercii yok. Oysa ITU, uluslar arası düzeyde telekomünikasyon ve iletişim alanında 
düzenlemeleri yapan en üst kuruluş. Alan adlarının ITU bünyesinde verilmesinin daha 
doğru, daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.

-İnternet adreslerinin tescilinde ortaya çıkan uzlaşmazlıkların çözümü 
noktasında da ciddi bir düzenleme gerekiyor. Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu 
(UÇK) konusunda Türkiye’de neler yapıldı, yapılacak? Nasıl bir yapılanmaya 
gidildi, gidilecek? Alan adlarıyla ilgili düzenlemenin, Türkiye’ye hem ulusal 
güvenlik açısından, hem de ekonomik boyutuyla sağladığı yararlar konusunda 
bilgi verir misiniz?

-7 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile, alternatif uyuşmazlık çözüm 
mekanizması oluşturularak uyuşmazlıkların çözümü sürecinin kısaltılması hedeflendi. 
Yönetmelikte, Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılan; alan adları ile 
ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler veya uluslararası 
kuruluşlar tanımlandı. Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine ilişkin usul ve 
esaslar önümüzdeki zaman diliminde BTK tarafından düzenlenecek. Mevcut durumda 
da ICANN’e gidilmesi söz konusu değil. Halen DNS Çalışma Grubu uyuşmazlıkları 
değerlendiriyor.
Buradaki temel problem, düzenlemelerin yasal bir zemine oturmamış olmasından 
kaynaklanıyordu. EHK’da yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yönetmelikle bu 
konudaki yasal süreç tamamlandı. Bundan sonraki yapılacak düzenlemelerle, mevcut 
durumda yaşanan sorunlar ciddi oranda ortadan kalkacak. İşlemlerin hızlı ve kolay 
olması ücretlerin makul seviyelerde tutulması sağlanacak. Bu durum,  “.tr” uzantılı 
alan adlarına olan talebi artıracak. Daha da önemlisi alan adları için dışarıya giden ciddi 
bir kaynakta ülkemizde kalmış olacak.

Kurum olarak bu konuda hem donanım ve yazılım altyapısı olarak, hem de 
hizmetlerin etkin ve sağlıklı yürütülmesi açısından çok ciddi bir yapılanmaya 
gidiyoruz.
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