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Oturum Başlatma Protokolü ve Uygulamaları (SIP) 

SIP Ned�r?  
SIP ( S ess�on  I n�t�at�on  P rotocol -     
Oturum Başlatma Protokolü), IERF    
(Internet Eng�neer�ng Task Force -     
İnternet Mühend�sl�k Görev Gücü)    
tarafından gel�şt�r�lm�ş ve RFC    
3261 olarak yayınlanmış b�r    
�şaretleşme protokolüdür. Daha   
çok IP (Internet Protocol) üzer�nde     
çalışan mult�medya (ses, görüntü)    
oturumlarını oluşturmak,  
değ�şt�rmek ve sonlandırmak �ç�n    
tasarlanmıştır. B�r mult�medya   
uygulaması olan �nternet üzer�nde    
ses �let�m� �le telefon aramaları yapan VOIP dünyasında SIP’�n çok hızlı b�r şek�lde kullanımı artmıştır.               
HTTP, SMTP g�b� TCP/IP’n�n uygulama katmanında çalışan bu protokol, met�n tabanlıdır, açık ve esnekt�r. 

SIP �le başlatılan b�r protokol bas�tçe farklı özell�klere sah�p �k� uç nokta (akıllı telefonlar, b�lg�sayarlar, VOIP                
telefonları ya da herhang� b�r c�haz) arasındak� bas�t b�r çağrı olarak düşünüleb�l�r. Uç noktaların aynı               
özell�klerde olması gerekmez. Sadece SIP desteklemes� ve gerçeklemes� yeterl�d�r. 

SIP, oturum başlatma protokolü, SDP (Sess�on Descr�pt�on Protocol - Oturum Tanımlama Protokolü) ve IP              
ağı üzer�nden gerçek zamanlı ses ve v�deo �let�m� sağlayan RTP (Real T�me Transport Protocol - Gerçek                

Zamanlı İlet�m Protokolü) �le yakından �lg�l�d�r.  

Bas�t olarak SIP b�r uygulama katmanı protokolüdür. İnternet        
üzer�nden met�n tabanlı b�r takım s�nyaller göndererek oturum        
açma, değ�şt�rme ve sonlandırma �şlemler�n� gerçekleşt�r�r.      
SIP protokolü altta yatan �let�m protokolünden bağımsız       
olarak gel�şt�r�ld�ğ� �ç�n TCP, UDP veya herhang� b�r başka         
düşük sev�ye ağ protokoller� �le çalışır. 

SIP protokolü, �k� taraflı (un�cast) ya da çok taraflı (mult�cast)          
olab�l�r. Örnek olarak b�r k�ş�, SIP kullanarak başka b�r k�ş�y�          
arayacağı b�r telefon görüşmes� başlatab�l�r (�k� taraflı) ya da         
b�r d�ğer k�ş� b�rçok katılımcının katılacağı b�r konferans        
görüşmers� oluşturab�l�r (mult�cast). 

SIP protokolü bas�t ve açık b�r protokoldür ve sınırlı sayıda          
met�n tabanlı komutlar �çer�r. Herhang� �k� uç b�r�m arasında         
açılan b�r SIP oturumunda gönder�len ve alınan SIP mesajları         
kolaylıkla okunab�l�r ( güvenl�k? ). 

SIP Ağ B�leşenler� 
SIP haberleşmes�nde her ağ b�leşen�n adres benzer� SIP URI         
(Un�form Resource Ident�f�er) den�len b�r benzers�z      
tanımlayıcısı vardır. - URI (Un�form Resource Locator), URL        

n�n b�r üst kümes�d�r. URI, ağ üzer�ndek� adres veya �s�m tanımlayab�l�rken URL ağdak� b�r kaynağın               



adres�n� �şaret etmekted�r. Yan� URI, URL n�n genelleşt�r�lm�ş hal�d�r. URI n�n genel formatı şu şek�lded�r:               
scheme:[//[user[:password]@]host[:port]][/path][?query][#fragment] 

Uç Noktalar (Endpo�nt - User Agent) 

B�r SIP ağında en öneml� ağ b�leşen�d�r ve haberleşme yapan uç nokta olarak tanımlanır. Bu b�leşen b�r                 
oturumu açma, değ�şt�rme ve kapama �şlemler� yapab�l�r. Uç noktalar b�r SIP ağında en akıllı ağ b�leşenler�                
olarak kabul ed�l�r. Akıllı telefon, tablet, b�lg�sayar, VOIP telefon g�b� c�hazlar b�r SIP ağında uç noktalardır.                
Kategor�k olarak �k� kısma ayrılırlar: 1) İstemc�, 2) Sunucu uç nokta. İstemc� uç noktalar (User Agent Cl�ent                 
(UAC)) b�r �stek gönder�r ve cevap alırlar. Sunucu uç noktalar (User Agent Server (UAS)) �se b�r �stek alırlar                  
ve karşılığında b�r cevap gönder�rler. Buradan da görüleceğ� g�b� SIP, bas�t b�r �stemc�-sunucu m�mar�s� �le               
çalışırlar ve b�r telefon görüşmes� örneğ�nde arayan k�ş�n�n telefonu �stemc� olarak, cevaplayan k�ş�n�n             
telefonu �se sunucu olarak konumlandırılır. 

Vek�l Sunucu (Proxy Server) 

B�r �ş� kullanıcı namına yapan sunuculara vek�l sunucu adı ver�l�r. B�r ağda vek�l sunucu b�r kullanıcıdan                
�steğ� alır ve bu �steğ� b�r d�ğer kullanıcıya yönlend�r�r. Bas�t olarak �stek yönlend�r�c� olarak görev yaparlar.                
SIP protokolünde b�r SIP �stek paket�n� alırlar, paket �çer�ğ�ndek� b�rg�ler yardımıyla �steğ� alıcısına             
yönlend�r�rler. B�r vek�l sunucu �k� uç nokta arasında b�r yerlerde konumlandırılır. 

İk� farklı vek�l sunucu çeş�d� bulunmaktadır:  

1) Durumsuz (Durum B�lg�s� Olmayan) Vek�l Sunucu: Görev� sadece mesajı olduğu g�b�           
yönlend�rmekt�r. İlet�len mesaj ya da çağrı �le �lg�l� herhang� b�r b�lg� tutmaz. 

2) Durumlu (Durum B�lg�s� Olan) Vek�l Sunucu:  Gelen her b�r �stek ve cevapla �lg�l� b�lg�ler tutar ve                
gerekt�ğ�nde bu b�lg�ler� kullanır. Örneğ�n b�r mesajı �lett��kten sonra mesajdan bell� b�r süre sonra              
cevap gelmezse aynı mesajı yen�den göndereb�l�r. 

Kayıt Sunucusu (Reg�strar Server) 

Kayıt sunucusu b�r uç noktadan     
SIP ağına kayıt �ç�n �stek kabul      
eder. Uç nokta c�hazların    
(kullanıcıların) yetk�lend�r�lmeler�  
�ç�n bu �şlem gerekl�d�r. Aynı alan      
adındak� d�ğer SIP sunucularına    
yardımcı olmak amacıyla   
kullanıcıların URI ve konum    
b�lg�ler�n� tutar. 

Bas�tçe şek�lde ver�ld�ğ�   
g�b� b�r uç nokta (telefon) TMC      
alan adı kayded�c�s�ne katır �steğ�     
(REGISTER) mesajı gönder�r.   
Kayıt sunucusu kayıt �şlem�n�    
b�t�rd�kten sonra uç noktaya kayıt     
başarılı mesajı (200 OK) gönder�r. 

Yönlend�rme Sunucusu (Red�rect Server) 

Yönlend�rme sunucusu mesajları kabul eden ve alıcısına göre yönlend�ren uç nokta sunucusu olan             
c�hazladır. Yönlend�rme �şlem�nden sonra ger�ye 3xx yönlend�rme mesajlarını gönder�rler. 

Konum Sunucusu (Locat�on Server) 

Konum sunucusu çağrı yapan k�ş�n�n muhtemel konum b�lg�ler�n� yönlend�rme ve vek�l sunuculara yardımcı             
olmak amacıyla tutan sunuculardır. Sadece yönlend�rme veya vek�l sunucularına b�lg� sunduklarından d�ğer            
c�hazlar bu sunucularla �let�ş�me geçemezler. 

Aşağıdak� şek�l b�r SIP ağındak� b�leşenler�n çalışmasını kısaca özetlemekted�r. 

 



 

Yukarıdak� şek�lde b�r IP telefon �le b�r d�züstü b�lg�sayar �let�ş�me geçmek �stemekted�r. Şek�lde �lk çağrıyı IP                
telefon yaptığından IP telefon �stemc�, d�züstü b�lg�sayar �se sunucu uç nokta görev�nded�r. Sırasıyla şu              
�şlemler gerçekleşt�r�lmekted�r. 

1. D�züstü b�lg�sayardan oluşan uç nokta kend�n� kayıt sunucusuna kayıt ett�rmekted�r. 
2. Kayıt sunucusu kend� alanında kayıtlı c�hazla hakkında konum sunucusuna b�lg� vermekted�r. 
3. IP telefon d�züstü b�lg�sayar �ç�n çağrı �steğ� (INVITE) göndermekted�r. Bu �stek �lk olarak vek�l              

sunucuya g�tmekted�r. 
4. Vek�l sunucu d�züstü b�lg�sayarın konumu ve URI b�lg�ler�n� konum sunucusuna sormaktadır ve            

konum sunucusundan cevap almaktadır. 
5. D�züstü b�lg�sayarın URI b�lg�s�n� elde eden vek�l sunucu IP telefondan aldığı çağrı �steğ�n� d�züstü              

b�lg�sayara �letmekted�r ve bu şek�lde �k� uç nokta arasında �lk temas sağlanmış olmaktadır. 

  



SIP M�mar�s� ve Çalışma Akışı 
SIP protokolü katmanlı b�r yapıdadır. Yan� SIP m�mar�s�nde yapılan �şler�n her b�r� b�rb�r�nden bağımsız              
süreçler olarak tanımlanmıştır. 

● En alt sev�yede “ syntax and encod�ng” katmanı bulunur. Söz d�z�m�          
(syntax) ve encod�ng (kodlama)  Backus-Naur Form  (BNF - formal d�ller�n          
yazım kurallarını tanımlamak �ç�n kullanılan b�r yazım kuralları kümes�)         
gramer�ne göre yapılmaktadır. 

● İk�nc� sev�yede �let�m katmanı bulunmaktadır. Bu katmanda ağ üzer�nde         
�stemc�n�n nasıl �stek gönderd�ğ� ve cevapları nasıl aldığı �le sunucunun �stekler�           
nasıl aldığı ve cevapları nasıl kabul ett�ğ� tanımlanmaktadır. Bütün SIP öğeler�           
bu katmana mutlaka sah�pt�r.  

● Üçüncü katman olarak �şlem katmanı (transact�on layer) gelmekted�r.        
B�r �şlem (transact�on) �stemc�n�n �let�m katmanı sayes�nde b�r �stek göndermes�          
ve bu �stek karşılığında sunucunun cevap vermes� olarak tanımlanab�l�r. B�r          
�stemc� kullanıcısı (UAC) b�r �ş� yaparken b�r d�z� �şlem gerçekleşt�r�r. Durumsuz           
vek�l sunucuda ( Stateless prox�es ) bu katman bulunmaz. Çümkü �şlemler�         
tak�p etmek zorunda değ�ld�r. 

● İşlem katmanını kullanan her süreç (kullanıcı) aynı zamanda b�r �şlem          
kullanıcısıdır (transact�on user). 

 

 

 

 

Aşağıdak� şek�lde b�r SIP oturumunun bas�t b�r akış şeması ver�lmekted�r.  

 

Yukarıda ver�len akış şemasının adım adım açıklaması aşağıdak� şek�lded�r. Oturumda Al�’n�n Bora’yı            
aradığını düşünel�m. 

● İlk olarak oturumu başlatmak amacıyla Al� (UAC) INVITE �steğ�n� vek�l sunucuya �let�r.  
● Vek�l sunucu hemen Al�’ye “ 100 Try�ng” cevabı gönder�r ve Konum sunucusundan Bora’nın adres�n�             



arar, adres� aldığı g�b� INVITE �steğ�n� aranan kullanıcıya (Bora’ya) doğru yen�den gönder�r (Bu             
aşamada araya b�rden fazla vek�l sunucu g�reb�l�r, bu durumda INVITE �stekler� Bora’nın konumuna             
er�ş�nceye kadar vek�l sunucular arasında yen�den �let�l�r).  

● Daha sonra, Bora tarafından Al�’ye “ 180 R�ng�ng” (prov�zyon cevabı) gönder�l�r. Bu cevap vek�l             
sunucular aracılığı �le geld�ğ� yoldan Al�’ye ger� gel�r.  

● Bora telefona cevap verd�ğ�nde “ 200 OK” cevabı üret�l�r ve bu mesaj vek�l sunucular aracılığı �le               
geld�ğ� yoldan Al�’ye �let�l�r. 

● Al�  “200 OK”  cevabını alınca  ACK  mesajını Boraya �let�r. 
● Eş zamanlı olarak oturum başlatılır ve RTP/RTCP paketler� (�let�ş�m paketler�, konuşmalar) her �k� uç              

b�r�m tarafından b�rb�r�ne gönder�l�r. 
● Konuşma ya da �let�ş�mden sonra uç b�r�mlerden herhang� b�r� (Al� ya da Bora) d�ğer�ne oturumu               

sonlandırmak amacıyla BYE mesajı gönder�r.  
● BYE  reaches d�rectly from Al�ce to Bob bypass�ng the proxy server. 
● Son olarak Bora (veya Al�) kend�s�ne gelen BYE mesajını aldıktan sonra “ 200 OK” cevabını gönder�r               

ve oturum sonra erer. 
● Yukarıdak� akış şemasında üç �şlem (transact�on) gerçekleşt�r�lm�ş olur. Bu �şlemler 1) Oturumu            

başlatma �steğ�, 2) Oturumu başlatma onayı ve 3) Oturumu sonlandırma şekl�nded�r. Baştan sonra             
tüm bü süreç (INVITE mesajı gönder�m�nden en son k� 200 OK mesajına kadar olan) b�r SIP                
oturumu ya da D�yalog olarak adlandırılır. 

Burada arayan k�ş� arayacağı k�ş�y� konuşmaya davet       
ederken aranan k�ş�n�n adres�n� bulup oturum başlatana       
kadar vek�l sunucular kullanılmaktadır. Bu �şlemler akış       
d�yagramı olarak ç�z�ld�ğ�nde ortaya b�r yamuk şekl�       
çıkmaktadır. Bu duruma SIP yamuğu (SIP Trapezo�d)       
den�lmekted�r. 

 

 

SIP - Mesaj Türler� 
SIP mesajları �stek ve cevap  (requests  ve  responses)  olmak üzere �k� kategor�de �ncelenmekted�r.  

Request (İstek) Methodları 
SIP �stekler� (requests), b�r �let�ş�m kurmak �ç�n kullanılan kodlardır. Her �stek mesajının b�r de karşılık               
gelen SIP cevapları ( SIP responses ) bulunmaktadır. SIP �stekler� daha çok METHOD olarak b�l�n�rler.             
METHOD lar Çek�rdek metodlar ve uzantı metodlar olmak üzerec �k� türlüdür. 

Çek�rdek Metodlar 

INVITE  : İk� kullanıcı arasında oturum başlatmak �ç�n kullanılır.  
BYE : Oturum sonlandırmak �ç�n kullanılır. Bu mesaj gönder�l�rken vek�l sunucu bybass ed�l�r. Bu mesajın              
gönder�leb�lmes� �ç�n b�r oturumun kurulmuş olması gerek�r. 

REGISTER : B�r kullanıcının kayıt sunucuna kaydı �ç�n kullanılır.  

CANCEL : Henüz kurulmuş olmayan b�r oturumu �ptal etmek �ç�n kullanılır 

ACK : Oturumu başlatmak �ç�n gönder�len INVITE mesajına gönder�len n�ha� mesajdır. Oturumu başlatma            
onayı anlamına da gel�r. 

OPTIONS : Bu metod kullanıcının veya vek�l sunucunun kapas�tes�n� sorgulamak �ç�n kullanılır. Bu metodu uç              
b�r�m kullanıcılar tarafından kullanılır. Vek�l sunucular bu metodu kullanmazlar. 

Uzantı Metodlar 

SUBSCRIBE: Herhang� b�r olay olduğunda otomat�k güncelleme almak �ç�n kullanılan b�r uzantı metodudur.  

NOTIFY: Daha önce b�r olayla �lg�l� abonel�k kaydı varsa ve o olay gerçekleş�rse bu metod kullanılarak                



b�lg�lend�rme yapılır. Akış şeması yukarıda ver�len örnektek� g�b�d�r. 

PUBLISH : b�r uç kullanıcının durum b�lg�s�n� sunucuya göndermek �ç�n kullanılır. NOTIFY metoduna             
benzerd�r. Daha çok b�rden çok kaynaktak� durum b�lg�s�n� yayımlamak �ç�n kullanılır. 

 

 

  

SUBSCRIBE, NOTIFY SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH 

  

UPDATE MESSAGE 

Bunların dışında REFER, INFO, UPDATE, PRACK, MESSAGE g�b� uzantı metodları bulunmaktadır.           
Deneye gelmeden önce bu metotlar hakkında araştırma yaparak deneye gel�n�z. 

SIP - Cevap (Response) Kodları 

B�r SIP cevap kodu sunucu kullanıcısı tarafından �stemc� kullanıcına gönder�len mesajlardır. HTTP’de yer             
alan ve 1xx ten 5xx e kadar numaralandırılan cevap kodları aynen bu protokolde de kullanılmış, bu kodlara                 
ek olarak 6xx kodları eklenm�şt�r. ver�lmekted�r.  

1. 1xx: Prov�zyon/B�lg�lend�rme Cevapları (100 Try�ng, 180 R�ng�ng) 
2. 2xx: BAŞARILI cevap kodları (200 OK) 
3. 3xx: Yönlend�rme cevapları 
4. 4xx: İstemc� hata mesajı cevapları 
5. 5xx: Sunucu hata mesajı cevapları 
6. 6xx: Genel hata mesajı cevapları 

 

 



Oturum Tanımlama Protokolü (SDP) 
SIP protokolünde oturum kurulduktan sonra yapılacak �let�ş�mde (ses, v�deo, met�n) mesajların           
tanımlamasında kullanılan yardımcı b�r başka protokol de SDP (Sess�on Descr�pt�on Protocol - Oturum             
tanımlama protokolü)’dür. İlet�lecek �çer�k hakkında ekstradan b�lg�ler taşımak �ç�n kullanılmaktadır.          
İçer�ğ�nde oturum ve medya �çer�ğ� hakkında b�lg�ler bulunur. <type> = <value> şekl�nde b�r formatı vardır.  

Deney Soruları 
1. SIP ned�r? Ne amaçla kullanılır? 
2. SDP ned�r? Ne amaçla kullanılır? 
3. SIP �stek mesajları ve cevap mesajları nelerd�r?  
4. SIP çalışmasının akış şemasını ç�z�n�z ve kısaca anlatınız. 

Deney�n Yapılışı 
1. B�r SIP sunucu kurunuz ve konf�gürasyon ayarlarını yapınız. 
2. SIP �stemc�ler� �le bu sunucu aracılığıyla met�n/ses/v�deo �let�ş�m� yapınız. 
3. SIP protokol mesajlarını (g�den gelen) �nceley�n�z. 

 

 


