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TÜBİTAK ULAKBİM Müdür Yardımcısı Orcan

IPv6 teknolojilerini kullanan cihazlar üretmeliyiz

Yeni İnternet’te Ar-Ge çalışmalarında bulunup IPv6 teknolojilerini 
kullanan cihazlar üreterek yer edinilebileceğini vurgulayan Orcan, 
donanım almak, yazılımı yenilemekle işin bitmediğini, teknik elemanlara 
yatırım yapılması ve eğitim için daha fazla kaynak harcanması 
gerektiğinin altını çizdi. 

Yıllar öncesinde Pv6’ya geçişi tamamladıklarını 
söyleyen TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 
Merkezi (ULAKBİM) Müdür Yardımcısı Serkan 
Orcan, Türkiye’nin geçişe hazırlıklı olması için 
çalıştıklarını bildirdi. Orcan, acele etmeden 
ama geçişi önemseyerek, konuyu gündemden 
düşürmeden 2013’e kadar hazırlıkların 
sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. 

ULAKBİM’de oluşturulacak merkezde 1 Nisan 2011’den itibaren verilecek eğitimlerde, 
her kurumun nasıl bir modelle geçiş yapacağını teknik olarak öğreneceğini anlatan 
Orcan, geçişin teknik olduğu kadar idari bir süreç olduğuna da işaret etti. 2012 
Ağustos’undan sonra IPv6’yı desteklemeyen hiçbir ağ donanım ve yazılımına yatırım 
yapılmayacağının altını çizen Orcan, envanterdeki cihazları Türkiye’de üreten veya 
ithal eden şirketlerin, ürünlerini bu tarihlere göre güncellemesi ve IPv6 desteği 
vermesi gerektiğini anımsattı. 

“Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi”nin 15 Şubat 2011’de bittiğini 
bildiren Orcan, TÜBİTAK’a gönderilecek sonuç raporunu hazırlandığını, projenin 
tüm yazılım çıktılarının ücretsiz olarak ISS’lar da dahil herkes ile paylaşılacağını 
belirtti. Öngörülebilir bir gelecekte IPv6 adres sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğine 
değinen Orcan, yeni İnternet’te bir yer edinmenin Ar-Ge çalışmalarında bulunarak 
IPv6 teknolojilerini kullanan cihazlar üretmekle mümkün olduğuna dikkat çekti. 
Orcan, ücretsiz olarak verdikleri IPv6 Değişim Noktası hizmetiyle Turkcell, 
Superonline ve Koç.Net’in ULAKNET aracılığıyla dünya IPv6 ağına paketlerini 
yollayabildiklerini bildirdi. 
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-e-Dönüşüm  Türkiye İcra Kurulu’nun kararıyla, IPv6’ya geçişe çalışmalarını yürütmek üzere 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) görevlendirildi.  ULAKBİM, öngörülen bu modeli 
doğru buluyor mu? Özellikle yetişmiş teknik eleman ve altyapı konusunda BTK’nın durumuna 
ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Bu model, TÜBİTAK ULAKBİM’in desteklediği bir model. Aslında “Ulusal IPv6 Altyapı Tasarımı 
ve Geçişi Projesi”nin çıkış noktasını, proje önerisinin eklerinden olan Proje Sonuçlarını Uygulama 
Planı (PSUP) dokümanı oluşturuyor. Bu doküman, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu 
(KAMAG) desteğini almak üzere TÜBİTAK’a başvuran tüm kamu kurumlarından istenen ve 
bir bakıma kamu kurumunun projenin bitiminde de proje süresince elde edilen kazanımların 
devamını sağlayacağının taahhüdünü verdiği bir doküman. BTK da proje sonuçlarını beklemeden 
E-Dönüşüm İcra Kurulu’na konuyu taşıdı, görevlendirildi ve projeye ne kadar önem verdiğini, 
PSUP’daki taahhütlerinin üzerinde gerçekleştirmelerle gösterdi. Diğer konuya gelirsek, BTK 
düzenleyici, yönlendirici ve koordine edici rolde kalmayı her zaman tercih ediyor ve operasyonel 
işlere bulaşma kaygısında hiçbir zaman değil.  Diğer konuya gelirsek, BTK düzenleyici, yönlendirici 
ve koordine edici rolde kalmayı her zaman tercih ediyor ve operasyonel işlere girmemeye her  
zaman özen gösteriyor. 
 
-IPv6’ya  geçişte herkese bir rol düşüyor. Devlet kurumları bu süreci teşvik etmek için neler 
yapıyor?  Türkiye’de kamu kurumları nasıl bir modelle geçiş çalışmalarını yürütüyorlar?

- Şu anda elimizde 8 Aralık 2010 tarihli ve 27779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/25 
sayılı Başbakanlık Genelgesi var. Orada “Geçiş Zaman Planı” yapılmış durumda. Acele etmeden 
ama geçişi önemseyerek, konuyu gündemden düşürmeden ancak asla israf etmeden 2013’e dek 
yavaş yavaş hazırlıklarımızı sürdürmeliyiz. Burada özellikle eğitimler çok önemli. Aslında bizim 
vereceğimiz eğitimler de, sadece geçişin nasıl yapılacağına dair eğitimler şeklinde değil. Her 
kurum kendisinin nasıl bir modelle IPv6’ya geçeceğini de teknik olarak öğrenecek. Ama geçiş 
teknik olduğu kadar aynı zamanda idari bir süreç, kurum yöneticilerinin de almaları gereken 
kararlar var.  Genelge, bu anlamda yöneticilere de önlerini görmeleri ve planlarını buna göre 
yapmaları için bir yol haritası belirliyor.

- IPv6’ya geçiş için bir yol haritası hazırlandı. Kamu satın alımlarında IPv6’ya ilişkin kısıtlar 
getirilecek. 2011’de bunun yansımalarını nasıl göreceğiz? 

-Genelgeyi dikkatle okursanız, asla 2011’de bir alım kısıtlamasından bahsedilmiyor.“Bazı 
cihaz ve yazılımlara yönelik bir envanter çalışması yapılsın” diyor Neler bunlar? Üçüncü seviye 
anahtarlama, yönlendirme ve güvenlik cihazları ile İnternet üzerinden dışarıya verilen hizmetler 
ve bu hizmetlerin verilmesini sağlayan yazılımlar. “Bir planlama yapılsın” diyor, ama asla “2011’de 
bunu yapın” demiyor. Ama dediği bir şey var: 2012 Ağustos’undan sonra “IPv6’yı desteklemeyen 
hiçbir ağ donanım ve yazılımına yatırım yapılmayacaktır.” Burada aslında açık değil gibi görünen 
ama açık olan bir şey var: Genelge, aslında şunu söylüyor: “Şu anda benden IPv6 kriterlerini 
buraya yazmamı bekleme, çünkü bunu yazarsam bu aşamada kamu ihalelerinde işler karışır. 
Ama 2012’den sonra envanterdeki cihazları ülkemizde üreten veya ithal ederek müşterilerine 

sunan ticari şirketler, ürünlerini bu tarihlere göre güncellemeli ve IPv6 desteğini 
vermeliler.” 

- “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi”, Şubat 2009’da başlatıldı. Şubat 
2011’de tamamlanması planlanan proje kapsamında gelinen son durum hakkında 
bilgi verir misiniz? 

-Proje 15 Şubat 2011 itibarıyla bitti. Diğer proje ortaklarımız Gazi ve 18 Mart 
üniversiteleri ile birlikte TÜBİTAK KAMAG’a gönderilecek olan sonuç raporunu 
hazırlıyoruz. Hazırladığımız sonuç raporunu, BTK’ya sunacağız onlar da TÜBİTAK 
KAMAG’a iletecekler. Projenin yazılım ayağındaki tüm çıktıları (KOVAN, Fi6en ve 
KDS) ücretsiz olarak İSS’ler de dahil herkes ile paylaşılacak. Politik taraftaki çıktıları 
da zaten “Genelge” içeriğinde gördüğünüz gibi Türkiye’ye mal ediyor durumdayız.

-Türkiye’nin IPv6 protokolüne geçiş maliyeti 2011-2016 yılları arası için yaklaşık 
olarak 1.024.000 TL  olarak 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? 

- Burada yanlış anlamaların önüne geçmek için bazı açıklamalar yapmak gerekiyor. 
Öncelikle bu rakamın ayrıntılarına hâkim olmadan, sadece rakam üzerinden 
konuşmak çok doğru değil. Bu rakamı ortaya çıkaran varsayım ve kabullenmeler var. 
Burada bunların hepsine değinmenin bir anlamı yok ama sadece şunları söylemeliyim 
ki; bu rakamın üçte biri işgücü maliyetidir. Herkes donanım yazılım maliyeti üzerine 
konuşuyor ama öncelikle teknik elemanlarımıza yatırım yapmalıyız. IPv4 ile ilgili 
işlerini yapmanın yanında bir de IPv6 ile ilgili işleri aynı adamların, aynı birikimle 
yapmasını bekleyemeyiz. Ya yanlarına yeni elemanlar alacağız, ya onları idame etmek, 
eğitmek için daha fazla kaynak harcayacağız. Donanım almak yazılımı yenilemek ile 
iş bitmiyor, insana yatırım çok önemli. Yine bu rakamın üçte biri, genişbant aboneleri 
için geçiş, diğer üçte biri de bazı kabullenmeler eşliğinde donanım ve yazılım 
maliyetleridir. IPv6 geçiş maliyetini hesaplarken birtakım öngörülerde bulunmak 
zorundasınız. Şöyle örnek vereyim. IPv6 desteklemeyen iki yıl önce satın aldığınız 
yönlendiriciniz olduğunu düşünün. Bu tip cihazların kullanım ömrü, teknolojik olarak 
en fazla 3-4 yıl. İki yıl önce aldığınız bir yönlendiricinin zaten önünüzdeki bir-iki yıl 
içinde muhtemelen değiştirmeniz gerekecek. Genelgeye göre, 2013 Ağustos ayına 
kadar servislere bu cihaz, eğer yazılım güncellemesi ile IPv6 desteği verilemiyorsa 
yenisi ile değiştirilmeli. Bu durumda zaten değiştireceğiniz bir cihazı sanki IPv6 
desteği verilecekmiş gibi IPv6 geçiş maliyetine ekleyecek misiniz?
İSS’lerin geçiş maliyetlerinin az çıkması beklediğimiz bir durumdu. İSS’ler teknolojiyi 
güncel takip ettikleri için donanım ve yazılım olarak zaten IPv6 uyumlu cihazlar 
kullanıyorlar.

-IPv6 Test  Yatağı ve Geliştirme Ortamı (IPv6-GO) şimdiye kadar  ULAKBİM, 
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Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi’ne konuşlandırıldı. Önümüzdeki  
günlerde başka hangi kurumlarda IPv6  konuşlandırılacak? 

-IPv6-GO, proje içinde dağıtık bir yapıda oluşturuldu. Aslında platform proje bitiminden itibaren 
sadece ULAKBİM’de kurulu olacak.  Zaten IPv6-GO’nun fiziksel olarak nerede konumlandırıldığı 
önemli değil. Bildiğiniz gibi günümüzde artık sanallaştırma ve uzaktan erişim teknolojileri öyle 
bir hale geldi ki, bir cihazın fiziksel olarak önünüzde durması ya da sanallaştırılmış bir donanım 
veya ağ üzerinde dünyanın herhangi bir yerinde bulunması kullanım açısından pek bir zorluk 
getirmiyor.

-Yeni  protokolle sistemin, uluslar arası bir yönetime kavuştuğu söyleniyor. Daha önce (IPv4) 
İnternet’in başladığı yer olan ABD ağırlıklıydı. Şimdi alanda yönetiminde uluslar arası düzeyde 
ne değişecek? 

-Bildiğiniz gibi IP dağıtımı ICANN tarafından bölgesel IP dağımı yapan kurumlara (İnternet Sicil 
Kurumu/Regional İnternet Registry -RIR) dağıtılan IP adreslerini oradan yerel kayıt kurumlarına 
(LIR) dağıtılması şeklinde oluyor. Türkiye, IP adreslerini bizim bölgemizden sorumlu RIR olan 
RIPE’tan alıyor. Belirttiğiniz gibi IP dağıtımın ülkelerdeki kayıt kurumlarına National Internet 
Registry (NIR) bırakılmasını öneren çeşitli tartışmalar var. Örneğin, Brezilya’da durum böyle. IPv6 
tasarlanırken adres sıkıntısı yaşanmaması için adres aralığı oldukça geniş tutuldu. Dolayısıyla 
öngörülebilir bir gelecekte IPv6 adres sıkıntısı yaşanmasını beklemiyoruz.  Yeni İnternet’te 
bir yer edineceksek, bu daha fazla IPv6 adresi alarak ya da IPv6 adreslerinin ülkemizde bir 
kurum oluşturup onun üzerinden dağıtarak olmayacak. Yapmamız gereken, bu konuda Ar-Ge 
çalışmalarında bulunarak IPv6 teknolojilerini kullanan cihazlar üretmek.  

-İnternet’e sadece IPv6 adresleri ile erişmek zorunda kalacak olan kullanıcılara hizmet 
sunulabilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir zaman içinde hizmetlerini 
IPv4’ün yanı sıra IPv6’yı da destekler hale  getirmeleri gerekiyor. Bu kapsamda hangi kurumlar 
hangi çalışmaları  gerçekleştiriyorlar? ULAKBİM, bu kurumlara nasıl bir destek veriyor? 

-BTK, önce Internet bağlantısını IPv6 destekli hale getirtti. Sonrasında web sayfasını IPv6’ya 
taşıma konusunda son aşamaya geldi bildiğim kadarıyla. Tamamıyla kişisel çabalarla Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın web sayfasının IPv6 destekli hale geldiğini biliyoruz. Bazı üniversiteler bunu 
ve daha fazlasını yani diğer servislerini de IPv6 destekli hale getirme işini gerçekleştiriyor. Hangi 
üniversitenin hangi aşamada olduğunu (http://www.ipv6.net.tr/index.php?option=com_content&
view=article&id=63&Itemid=50) adresinden takip edebilirsiniz. Ben eğitimlerin gerçekleştirilmesi 
ile bu çalışmaların hız kazanacağını ve ISS firmaların da talebe hızla cevap vermek zorunda 
kalacağını düşünüyorum.

- ULAKBİM, kendi  bünyesinde IPv6’ya geçişi çalışmaları kapsamında neler yaptı? Çalışmalar 
hangi aşamada? 

- Biz kendimiz yıllar öncesinde bu geçişi tamamladık. Hatta ULAKNET’e bağlı kurumlar için de 
elimizden geleni yaptık. Ama ULAKBİM’in uğraştığı konu artık kendisinin veya sadece ulusal 

araştırma ağının yeni protokole adapte olması değil, Türkiye’nin geçişe hazırlıklı olması.

- Başbakanlık Genelgesi ile kamu bilgi işlem personelinin IPv6’ya geçiş ve IPv6 destekli 
hizmetlerin verilebilmesi konusunda eğitim alması öngörüldü. Bu eğitim, ULAKBİM 
bünyesinde oluşturulacak olan “IPv6’ya Geçiş Eğitimi Merkezi”nden karşılanacak. 
Söz konusu merkez ne zaman hizmete girecek? 

- ULAKBİM bünyesinde oluşturulacak Eğitim Merkezi, 1 Nisan 2011’den itibaren eğitim 
vermeye başlayacak.

-2004 yılı başında, ULAKNET IPv6 adres aralığı kullanılarak, araştırma kurumları ve 
üniversitelere talepleri doğrultusunda IPv6 adresleri dağıtılmaya başladı. Bu çalışma 
halen devam ediyor mu? Bu kapsamda ne kadar IPv6 adresi verildi? Söz konusu 
adresler karşılığında ULAKBİM ne kadar gelir elde etti?

-http://www.ipv6.net.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Item
id=50 adresinde bu hizmetten yararlanan ULAKNET uçlarını görebilirsiniz. Bu hizmet 
ULAKBİM’in neredeyse tüm hizmetleri gibi ücretsizdir. Aslında daha ötesinde, yine 
ücretsiz olarak verdiğimiz IPv6 Değişim Noktası hizmeti ile, şu anda Turkcell, Superonline 
ve Koç.Net bizim ile imzaladıkları anlaşmalarla ULAKNET aracılığı ile dünya IPv6 ağına 
paketlerini yollayabiliyorlar. Vodafone ile bağlantı sorununu çözmeye çalışıyoruz, 
sonrasında onlar da ULAKNET’i kullanacaklar IPv6 dünyasına erişmek için.
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