ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
MÜŞTEKİ
VEKILI
SANIK
SUÇ

:İnternet Teknolojileri Derneği
:Av. Nihad KARSLI-Av. Tünay CENGİZ
Adres antette.
:T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Yeşilırmak Sokak No:16 Demirtepe / ANKARA
:Görevi İhmal, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

SORUŞTURMA NO: 2010/70294
DAVA KONUSU
:Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara, 04.06.2010 tarihli tesis
edilen işlem sebebiyle sanık(lar) hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi istemidir.
ACIKLAMALAR

:

İdare, eylem ve işlemlerini yasaya uygun yapmak zorundadır. Her ne kadar insan
haklarına aykırı olduğu için yargı konusu edilmiş olan youtube.com sitesi ile ilgili AİHM'e başvuru
yapılmış olsa dahi idare bu yasağı uygularken yetkisini ve görevini aşmıştır.
İnternet üzerinden erişimlerin engellenmesini yürütmekte olan TİB kurumu tarafından
tesis edilmeye başlanan işlem, teknik ve idari açıdan hatalıdır. Mahkeme tarafından alınana kararı
yürütmekle sorumlu kurumun engellemeyi IP adresi tabanlı gerçekleştirmeye çalışması teknik
açıdan yanlıştır. Bu yönde bir erişim filitreleme ancak bağlantı içeriğine bakılarak yapılabilir.
Bağlantı istekleri gönderen tarayıcıların TCP/IP alt protokolü http protokolünde gerekli
Host alanı bunu ifade eder. Erişim engellenmesi ancak bu iletişim standardındaki bu protokole
istinaden doğru olarak yapılabilir.
Sanık(lar) tarafından uygulanan bu yanlış yöntem yüzünden, İnternet üzerinden yasal
olarak erişim sağlanmasında sakınca olmayan sitelere de erişim engellenmektedir. Erişimi haksız
olarak engellenen siteler de aşağıda belirtilmiştir.
1. Mahkemenin kararında sadece şu IP'ler engelleniyor:
208.65.153.238-208.65.153.251 ve 208.65.153.253 IP'leri belirtilmiş. TİB'in
bu IP'leri yeniden kendi başına belirlemesi yetki aşımıdır.
2. TİB Servis sağlayıcılara gönderdiği talimatta şu IP numaralarına erişim
engeli koymuştur:
74.125.127.100, 74.125.45.100, 74.125.67.100
74.125.39.101, 74.125.39.102, 74.125.39.113, 74.125.39.138
74.125.43.100, 74.125.43.101, 74.125.43.102, 74.125.43.113
74.125.43.138, 74.125.43.139, 74.125.39.100, 209.85.135.102,
209.85.135.113, 209.85.135.139, 209.85.135.100, 209.85.135.101,
209.85.135.138, 209.85.229.101, 209.85.229.100, 209.85.229.102
Bu IP adreslerinin çoğunun youtube ile bir bağlantısı yoktur. Www.youtube.com karşılığı
genelde 4 numarası çıkmaktadır. TİB olası bütün numaraları buraya toplayarak google hizmetlerini

aksatmıştır. Milyonlarca Türk İnternet kullanıcısını binlerce girişimciyi, şirketi zarara uğratmıştır.
Bu uygulama ile haksız olarak aksayan hizmetler:
http://code.google.com,
http://pages.google.com,
http://video.google.com
http://translate.google.com,
http://docs.google.com,
http://sites.google.com
http://books.google.com,
http://chorme.google.com,
http://sketchup.google.com,
http://froogle.google.com,
http://labs.google.com
http://mars.google.com
http://moon.google.com ,
http://notebook.google.com,
http://toolbar.google.com
http://browsersync.google.com, http://catalog.google.com,
http://codesearch.google.com,
http://dir.google.com,
http://earth.google.com,
http://groups.google.com,
http://shopping.google.com,
http://sky.google.com,
http://support.google.com
http://tools.google.com,
http://wap.google.com,
http://answers.google.com,
http://google-analytics.com
Mahkeme kararında Alan Adı yoluyla engelleme belirtilmediği halde Alan Adı bozulması
mahkeme kararına dayanarak uygulanmaktadır.
EEKA sunucuları nedeniyle tüm internette ciddi bir yavaşlama gözlemlenmektedir. Tüm
internet trafiği kontrol edilmekte, kişilerin e-posta ve sair tüm iletişimi denetlenmektedir. Bu da özel
hayatın gizliliğinin ihlalidir. İlgili durumun keşif-bilirkişi v.s. yollarla tespitini talep etmekteyiz.
HUKUKI NEDENLER : Anayasa, İlgili Uluslararası Sözleşmeler, Türk Ceza Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat
SONUÇ VE İSTEM
: Yukarıda açıklanan ve Sayın Başsavcılığınızca kendiliğinden gözetilecek
olan nedenlerle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara, 04.06.2010 tarihli tesis edilen
işlem hakkında gerekli hazırlık soruşturması başlatılarak ilgililer hakkında kamu davası açılmasına
karar verilmesini vekil edenim adına saygı ile sunu ve istemde bulunurum.
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