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“Temel haklar ihlal ediliyor” diyen Anonymous Türkiye’ye saldırdı
22 Ağustos’ta başlayacak 
uygulanma ile temel 
hakların ihlal edildiğini 
bildiren uluslararası siber-
aktivistler grubu Anonymous, 
TİB başta olmak üzere 
kamu kurumlarına saldırı 
düzenledi.  Saldırılara Türk 
Hacker’lar karşılık verirken 
12 ilde gerçekleştirilen 
operasyonda,  32 kişi 
gözaltına alındı.

Tüm dünyadan isimsiz üyelerden oluşan 
uluslararası siber-aktivistler grubu Anonymous 
(Anonim), Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurulu’nca (BTK) hazırlanıp 22 Ağustos 2011 
tarihinde yürürlüğe girecek olan “İnternetin 
Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” 
kararını protesto etmek için saldırıya geçti. 
BTK’nın “filtre” şeklinde tanımladığı ancak 
bilişim sektöründe “İnternet’e sansür” olarak 
eleştirilen uygulama ile Türkiye’nin temel 
hakları ihlal ettiğini bildiren grup,  Türk 
hükümetini uyardı. 
Saldırılarını “suç” amacından çok “aktivist” 
formunda gerçekleştiren grup, BTK kararına 
tepki olarak, “operationturkey  (Türkiye 
Operasyonu)” adı altında bir siber saldırı 
düzenleyeceğini dünya basınına açıkladı. 
İnternette yayınladığı “Merhaba Türkiye” diye 
başlayan ve İngilizce devam eden uyarısında 
Anonymous, “Bu sansür uygulamaları mazur 
görülemez. Serbest bilgi akışına erişim ve 
katılım temel bir insan hakkıdır. Türkiye 
hükümeti bu temel hakkı ihlal ederken, 
Anonymous eylemsiz kalmayacaktır. Sansürü 
engellemek için desteğimizi verecek, sansür 
uygulayan kurumlara karşı harekete geçeceğiz” 

diyen grup, 9 Haziran 2011 saat 18:00’de, 
harekete geçeceğini dururdu.
Ve Anonymous, açıkladığı saatte saldırılarına 
başladı. İlk olarak, BTK Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı (TİB) resmi internet sitesi ve 
kurum bünyesindeki İnternet Bilgi İhbar Merkezi 
web sayfalarına “DDoS” adı verilen saldırılar 
gerçekleştirildi.  Ayrıca Devlet Meteoroloji 
İşleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı gibi bazı kamu kurumlarının 
İnternet sayfası saldırıya maruz kaldı. Ancak 
iddia edildiği gibi Yüksek Seçim Kurulu’nun 
İnternet sayfasına herhangi bir saldırı 
gerçekleştirilmedi. BTK yaptığı açıklamada, 
Kurumunun ilk kez saldırıya uğramadığını TİB 
sistemlerine bir süre erişilemediği şeklinde 
çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve alınan 
tedbirlerin farklı yorumlanarak kesinti şeklinde 
algılandığı bildirdi. 
Anonymous daha sonra yaptığı açıklamasında 
12 Haziran 2011 seçimleri süresince Türkiye 
Operasyonuna ara verdiğini ve seçimler 
bitip sonuçlar açıklanana kadar operasyon 
yapılmayacağı kararının kesin olarak alındığını 
bildirdi. Bu sürede herhangi bir saldırı da 
gerçekleşmedi.

Bu saldırılara karşı Ayyıldız ismini taşıyan 
bir Türk grubunun, Anonymous’un sitesine 
saldırdığı ve anonnews.com sitesinin 
hacklendiği iddia edildi ancak Anonymous, bunu 
yalanladı. Türk hacker ekibi Ayyıldız, saldırıyı 
yapan IP numaralarının tespit edildiğini ve 
ilgililere teslim edildiğini açıkladı.
Bu arada Anonymous’a yönelik Ankara 
Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
operasyonda, 12 ilde 32 kişi gözaltına alındı. 
Anonymous’un Türkiye’de operasyon 
yapacağını açıklaması üzerine, TİB, Ankara 
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu ve Emniyet Genel Müdürlüğü de bunun 

Kimdir bu 
Anonymous? 
Anonymous, 2003’te 4chan’de 
yayılmaya başlayan ve 
kendiliğinden büyüyen 
bir siber-aktivizm grubu. 
Kimliğini gizleyen birçok 
İnternet kullanıcısından 
oluşan “anarşik bir küresel 
beyin” olan bu grup, özellikle 
İnternet üzerinde serbest 
bilgi paylaşımının ve iletişimin 
engellendiği durumlarda toplu siber-eylemler gerçekleştiriyor. 
Hareket, ilk başta bir hedefe yönelik eğlence olarak başlasa da 2008’den sonra İnternet 
özgürlüklerini kısıtlayan devlet ve kurumlara karşı protesto ve duruşlarıyla uluslararası alanda 
“demokrat-hackerlar” olarak algılanmaya başladı. Anonymous, ABD’nin gizli diplomatik 
belgelerini yayımlayarak küçük çağlı krizlere yol açan WikiLeaks’e de destek vererek başarısında 
önemli rol oynadı. 
Dünyanın pek çok yerinden demokrat hackerların katıldığı ağda belirgin bir hiyerarşi bulunmuyor. 
Gruba destek vermek isteyenler, ücretsiz bir botnet yazılımını indirerek bilgisayarlarını 
Anonymous saldırılarında birer nefer haline getirebiliyor. Şu anda Anonyomus botnetinde 90 bine 
yakın bilgisayar olduğu tahmin ediliyor. Grup iki temel kurala sahip: Kimliğin gizli kalacak ve 
yalnızca ortak belirlenen hedefe birlikte saldıracaksın. 
Grup manifestosunda, internetin serbest ve açık bir platform olması için çalıştıkları, ancak son 
yıllarda hükümetlerin internetteki özgürlükleri kısıtlamak için yoğun kampanya başlattıkları 
ifade ediliyor. 

üzerine tüm Türkiye’de teknik takip çalışmaları 
başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda IP 
tespitleri üzerinden kimlik ve adres bilgileri 
tespit edilen kişilere yönelik olarak toplam 
12 ilde operasyon düzenlediği bildirildi. 
Operasyonlarda İstanbul’da 13, Ankara’da 5 
olmak üzere toplam 32 kişinin gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar arasında 18 yaşından küçük 
8 kişinin de bulunduğu kaydedildi.
Anonymous, 14 Haziran 2011’de ismini 
vermediği bazı hedeflere saldırı başlatacağını 
açıkladı.
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