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“Kum tanelerine bile versek, 
I P v 6  a d r e s i  b i t m e z ”

80 kurum ve 300 kişinin IPv6 eğitimine 18 
Nisan 2011’de başlanacağı açıklanırken, IPv6 
günü ilan edilen 8 Haziran 2011’de Türkiye’de 
de bir kutlama yapılacağı bildirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Alkan’ın yönettiği  
“IPv6 geçişine ne kadar hazırız?” konulu panele 
BTK Daire Başkanı (IPv6 Projesi Eş Başkanı) 
Mustafa Ünver, ULAKBİM Müdür Yardımcısı Serkan 
Orcan, ODTÜ Ağ Yöneticisi Hüsnü Demir ve Turkcell 
Altyapı Operasyon Planlama Bölüm Başkanı Eyüp 
Dilaverler katıldı. Panelde kamu ve özel sektörün 
IPv6’ya geçişinin hangi noktada olduğuna ilişkin 
bilgiler paylaşıldı.
Alkan, paneli açarken IPv6 konusunun önemine 
değinirken panelin ilk konuşmacısı olan ULAKBİM 
Müdür Yardımcısı Orcan, TPv6’nın 8 değişik şekilde 
söylendiğine belirtti. Bilgisayarlar dışındaki şeyleri 
de birbiriyle bağlama düşüncesiyle geliştirilen 
IPv6 teriminin 1992’de çıktığını anımsatan Orcan, dünyada ve Türkiye’de yaşanan süreci 
anlattı. Türkiye’nin IPv6’ya geçiş konusunda çok başarılı olduğunu bildiren Orcan, “Bu 
konuda artık diğer ülkeler ‘Türkiye ne yapıyor?’ diye bakıyor” dedi. 
Kurumların IPv6’ya geçiş için ya personel alması ya da personelini eğitimden geçirmesi 
gerektiğinin altını çizen Orcan, 3G’de bir zorunluluk olmayan ama 4G ve Uzun Vadeli 
Dönüşüm (Long-Term Evolution -LTE) teknolojisinde bir zorunluluk olan IPv6’nın 
kablosuz cihazlara daha uygun olduğunu söyledi. Orcan, Başbakanlık genelgesinde de 
yer alan 80 kurum ve 300 kişinin eğitimine 18 Nisan 2011’de başlayacaklarını açıkladı.
BTK Daire Başkanı (IPv6 Projesi Eş Başkanı) Ünver de IPv6’ya geçiş, yapılan ve yapılacak 
çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Proje kapsamında geliştirilen yazılımların www.ipv6.gov.tr 
adresinde herkese açılacağını bildiren Ünver, 30 Mart 2011 itibariyle Türkiye’de IPv6 adresi 
alan kuruluş sayısının 36 olduğunu söyledi. Farkındalık çalışmalarına devam ettiklerini 
söyleyen Ünver, IPv6 günü ilan edilen 8 Haziran 2011’de bir kutlama yapacaklarını duyurdu. 
Ünver, yol haritasının izlenmesi görevini üstlendiklerinden genelgenin uygulama süresini 
etkin bir şekilde izleyeceklerini, bilgileri toparlayıp raporlayacaklarını ve seviyelendirme 
yapacaklarını bildirdi. 
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Turkcell Altyapı Operasyon Planlama Bölüm Başkanı Dilaverler ise şirketin bu konuda yaptığı 
çalışmaları aktardı. Ciddi bir şekilde IP tüketildiğini ve 2011’de geçişin hızlanacağını, IPv6’nın 
içerik, altyapı ve terminal bileşenlerinin önem taşıdığını vurgulayan Dilaverler, altyapı konusunda 
ciddi bir sorun olmadığını ancak içerik ve terminallerde sıkıntı yaşandığına dikkat çekti. 

Birçok terminal üreticisinin IPv6 protokolünü desteklemediğini bildiren Dilaverler, 2011’de 
durumun değişmesini beklediğini söyledi. Turkcell ve bir Turkcell Grup şirketi olan Superonline’ın 
IPv6 çalışmalarındaki olgunluk düzeyleri ile RIPE NCC’den 4 üzerinden 4 yıldız alan Türkiye’deki 
ilk iki şirket olduğunu anımsatan Dilaverler, Türkiye’de bankalar dahil kurumların yüzde 
70’inin bu konuda farkındalığa sahip olmadığını kaydetti. İnternet Numara Atama Dairesi’nde 
(Assigned Numbers Authority-IANA), “Kum tanelerine bile versek IPv6 adresi bitmez” denildiğini 
açıklayan Dilaver, IPv6’yı desteklemeyen terminallerin alınmamasını önerdi. Günümüzde sadece 
insandan insana ve insandan makineye değil, makineden makineye (Machine to Machine -M2M)  
olan iletişimin de son derece kritik bir öneme sahip olmaya başladığına tanıklık edildiğine 
değinen Dilaverler, 2020’de 50 milyar nesne ya da cihazın birbirine yüksek bant genişlikleriyle 
bağlanacağının öngörüldüğünü söyledi.  Dilaverler, M2M teknolojilerinde sübvansiyon yapmayı 
düşündüklerini bildirdi. 

ODTÜ Ağ Yöneticisi Demir ise panelde konunun teknik yönü ile ilgili bir sunum yaptı ve ODTÜ’nün 
IPv6’ya geçiş planından söz etti. Çalışmaların 2003’te 6 Bone ile başladığını belirten Demir, 
ODTÜ’nün IPv4’te bir sıkıntısının olmadığını bildirdi. IPv6’ya geçişte kullandıkları yöntemi anlatan 
Demir, yönlendirici sayısını azaltmayı düşündüklerini söyledi. Demir, adres dağıtım ve yönetim 
merkezleri olduğunu, tecrübelerini web sitesinde aktaracaklarını bildirirken güvenlik kavramının 
çok önemli olduğunu vurguladı. 
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