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S e k t ö r  S T K ’ l a r ı n d a n 
“TT Anayasal suç işliyor” 
t e p k i s i TT’nin “istihbarat amaçlı” 

kullanılabilecek cihaz alımına tepki 
gösteren sektör STK’ları, TT’nin anayasal 
bir suç işlediğini iddia ederek, AİHM’e 
gitmeye kadar her türlü mücadeleyi 
uygulayacaklarını açıkladılar. 

Türkiye’deki İnternet altyapısının tamamına yakınını kuran Türk Telekom’un (TT), Temmuz 2014 
başında İnternet’te istihbarat toplayan cihazları satın alması tartışma yarattı. Aynı günlerde 
basına TT’nin, vatandaşların bilgisayar ve cep telefonuna sızmaya hazırlandığına ilişkin haberler 
yansıdı.

TT’nin ABD’li Procera Networks adlı şirketten satın aldığı donanım sayesinde, HTTPS trafiği, Whatsapp 
mesajları, Skype görüşmeleri, ziyaret edilen İnternet sayfaları ve VPN hizmetleri de dâhil pek çok 
işlemi analiz edeceği isterse sansürleyeceği bilgisi verildi. Hatta Taraf Gazetesi’nde yayınlanan bir 

BIG VPN, VPN Direct, VPN Express, VPNOneClick, 
Freedome, TunnelBear, Hotspot Shield, Ultrasurf, 
TOR, Freegate, Gtunnel, GappProxy, Your 
Freedom, Hykproxy, Tunnelier, Gpass vb.) analiz 
edebilecek ve yönetebilecek kabiliyette olacaktır.
•	 Sistem,	müşteri	DNS	sorgusundaki	
hedef DNS IP adresini farklı bir IP adresi ile 
değiştirebilecektir (DNS Overwrite özelliği)
•	 Sistem	erişim	engelleme	kararı	verilen	
yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını 
engelleyici tedbirleri alacaktır.
•	 Sistem	erişim	engelleme	kararı	verilen	
yayınlarla ilgili olarak URL bazlı HTTPS trafiğini 
engelleyecektir.
•	 Sistemin	tüm	Multimedia,	mesaj	sistemleri,	
P2P, tüm servis ve uygulamaları analiz, izleme 
yetenekleri de var. Bunların arasında e-posta, 
ftp,	DHCP,	Skype,	Whatup,	Gtalk,	MSN,	VPN,	Tor,	
Hotspot Shild gibi uygulamalar var.

Yukarıda adı geçen servisler; iletişim, haber 
alma, bilgiye erişme, örgütlenme gibi temel 
özgürlüklerimizi kullandığımız araçlardır. Sistem 
tüm bu servisleri izleyebilecek, dilediği gibi 
manipüle edebilecek ve engelleyebilecek yeteneğe 
sahip olacaktır. Böyle bir sistemin temel hak ve 
özgürlüklerimiz üzerinde bir tehdit olarak durması 
kabul edilemez.

Haberleşme gizliliği esastır, haberleşmeyi 
izlemek ancak yeterli nedenlerle mahkeme 
kararıyla mümkün olabilir. Tüm bu servislerin 
de esas olarak bir telefon konuşmasından farkı 
yoktur. Son yapılan düzenlemelerle telefon 
dinlemeleri zorlaştırılmıştır. Aynı korumanın 
İnternet üzerinden haberleşme için geçerli olması 
gerekir. Normal posta hizmetlerinde, mektubun 
içeriğine bakmak nasıl suçsa, e-postanın içeriğine 
bakılması, pek çok e-posta Web üzerinden gittiği 
için HTTP ve HTTPS’nin izlenmesi de suçtur. 
Bu kapsamdaki izleme çabası da anayasal 
suç, bunu teşvik eden BTK ve uygulayan TT’nin 
anasayal suç işlemesi anlamına gelmektedir. 
Gözetime ek olarak sözleşmede adı geçen DNS 
Overwrite özelliği ise iletişime sahtekârlık yoluyla 
müdahaledir. Bu, bir kullanıcının kendi iradesi ve 
bilgisi dışında, erişmek istediğinin dışında başka 
bir yere yönlendirilmesidir. Bu da küresel İnternet 
standartlarının ihlalidir.

Bilişim/Bilgi/iletişim alanında faaliyet gösteren 
demokratik kitle örgütleri olarak, BTK ve TT’yi 
açıklama yapmaya ve bu suçtan vazgeçmeye 
davet ediyoruz. Bu konularda suç duyurusunda 
bulunmaktan,	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi’ne	
(AİHM)	gitmeye	kadar	her	türlü	mücadele	
yöntemini uygulayacağımızı kamuoyuna saygıyla 
duyururuz.”

“Türk Telekom Anayasal Suç İşliyor” başlıklı 
ortak bildiride,  kurulacak sistemin whats app, 
G-Talk, Telegram, Skype gibi iletişim araçlarını 
gözetlemeyi hedeflediği belirtildi. “Sistem tüm 
bu servisleri izleyebilecek, dilediği gibi manipüle 
edebilecek ve engelleyebilecek yeteneğe sahip 
olacaktır” denilen açıklamada TT’nin birçok servisi 
takip etme yetkisi almasıyla temel hakların ihlal 
edilebileceği uyarısında bulundu. TT’nin “anayasal 
bir suç işlediğini” iddia eden bilişim STK’larının, 
AİHM’e	gitmeye	kadar	varabilecek	eylemlere	
gireceklerini belirttikleri açıklama şöyle: 

“Türk	Telekom’un	MA-0051-03-2014	numaralı	
sözleşme ile ihale yaptığı ve gözetim donanımları 
satın aldığı çeşitli basın kuruluşlarında yer aldı. 
Sözleşmede belirtilen hedefler, yurttaşların 
anayasal hakları, temel hak ve özgürlükleri, 
hukukun evrensel ilkelerini çiğniyor.

Sözleşmede satın alınacak donanımın amacı, 
‘şebeke üzerinden taşınan trafiğin paket bazında 
detaylı olarak analiz edilmesi, yatırım plan ve 
önceliklerinin belirlenmesi, taşınan trafiğin 
uygulama bazında analiz edilmesi, şebeke 
kaynaklarının optimum olarak kullanılması, 
şebeke performansının arttırılması, art niyetli 
uygulama ve kullanıcıların tespit edilerek önlem 
alınmasının sağlanması. 

5651 Sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların 
düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen 
suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 
değişiklikleri ile birlikte mevcut kanun gereği olan 
yükümlülükleri kati suretle yerine getirmektir’ 
şeklinde ifade edilmekte. Bu amaçla,

•	 Sistem	aynı	İnternet	sitesine	ait	HTTP	
ve HTTPS protokollerinin ayrımını yapabilecek, 
ayrım bazlı politika (shaping, drop, marking ve 
redirection) uygulayabilecektir.
•	 Sistem;	WAP,	HTTP,	MMS,	E-Mail,	DHCP,	
FTP,	HTTP	Browsing,	HTTP	Streaming,	MMS	
(Microsoft	streaming),	NNTP,	POP3,	RTSP,	
Streaming,	SIP,	Vonage,	MGCP,	Messenger	
(MSN,Yahoo	v.s),	SMTP,	H323,	Ultrasurf,	Hotspot,	
TOR,	Opera	Mini	gibi	servis	tiplerini	destekleyecek,	
analizi, sınıflandırması ve kontrolünü yapacaktır.
•	 Sistem;	WhatsApp,	Lime,	Telegram,	
CoverMe,	Google+,	Tango,	ICQ,	Instant	
Messaging,	Jabber,	Open	MMS,	Skype,	Messenger	
(MSN,	Yahoo	v.b)	gibi	mesaj	uygulamalarını	
destekleyecek, analizi, sınıflandırması ve 
kontrolünü yapacaktır.
•	 Sistem,	VPN	Tünel	Prokollerini	(Spotflux,	
Hotspot	VPN,	Mobile	VPN,	Safe	Tun	VPN,	vpn	Bitz,	
ibVPN,	SecureLine,	Onavo,	HMA,	VirtualBrowser,	

haberde, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’na (BTK) bağlı 
Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’nın (TİB) Türkiye’deki 
internet servis sağlayıcılara gizli 
bir mail göndererek kullanıcıların 
neler yazıp çizdiğini öğrenmek 
için gerekli donanımları hazır 
etmelerini istediği bildirilmiş, 
HTTPS’nin açılmak istendiğine 
dair direktife de dikkat çekilmişti. 
TİB, bu mailin gönderildiğini 
kabul etmiş ancak HTTPS ile ilgili 
uygulamayı yalanlamıştı.

Bu haber sonrasında aralarında 
Alternatif Bilişim;  İnternet 
Teknolojileri; İnternet Yayıncıları; 
Linux Kullanıcıları; Pardus 
Kullanıcıları dernekleri, Ankara 
Barosu Bilişim Kurulu; Demokrat 
Bilgisayar	Mühendisleri	ile	
Elektrik	Mühendisleri	Odası;	
Korsan Parti Türkiye Hareketi ve 
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 
bulunduğu bilgi, iletişim ve 
bilişim alanında faaliyet gösteren 
on sivil toplum kuruluşu  (STK) 
8 Temmuz 2014’te bir açıklama 
yaptılar.

http://www.bilisimdergisi.org/s168

http://www.bilisimdergisi.org/s168

