
Bilişimcinin uyacağı etik kurallar 

net olarak ortaya konulmalı

Kendine özgü bazı etik sorunlar oluşturmaya devam eden 
bilişim sektörü çalışanlarının mesleğini sürdürürken 
uyacağı etik kurallara ilişkin net bir çalışma bulunmuyor. 
Acil bir düzenleme yapılması beklenen “bilişim etiği” 
normlarının, “yasaklayıcı” değil “koruyucu” olması 
isteniyor. Bu arada bilişimcilerin, Türkiye’de henüz yeterli 
olmayan bilişim etiği uzmanlığına yönelmesi için gereken 
teşvik ve özendirmelerin yapılması öneriliyor. 

Aslıhan Bozkurt

1980’lerin sonlarından itibaren bilim literatürünün 
yanında teknik ve toplumsal ilişkiler 
terminolojisine de giren “etik”, hem hukuk, hem 
ahlak, hem de felsefe ile bağlantılı bir kavram. 

Kaynağını toplumsal değerler, devlet, meslek kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları (STK) veya özel şirketlerin koyduğu normlardan alan etik, 
toplumsal hayatımızda giderek artan ölçüde birçok alanda kendinden söz 
ettiriyor. İnsanın öne çıktığı bilişim toplumunda da, “etik” sözcüğü sıklıkla 
duyuluyor.
Hızla gelişen ve kullanımı kolaylaşıp yaygınlaşan teknoloji, günümüzde 
vazgeçilmez ihtiyaç haline geldi. Teknolojinin etkin ve yaygın bir şekilde 
kullanılmasıyla birlikte, bir yandan insanlar, bilişim ortamlarında birçok 
şeyi çok daha kolay yapabilirken birçok insanı etkileyebilecek sorunların 
sayısı da artıyor. Özellikle Facebook, Twitter gibi yeni iletişim, etkileşim 
ve paylaşım sitelerini fazlasıyla yoğun kullanılmasıyla sık sık bazı etik 
sorunlar gündeme geliyor.
Bilindiği gibi teknoloji karşısında hukukun teknolojik değişime ve 
beraberinde getirdiği sosyal değişime ayak uyduramadığı genel kabul 
görüyor. Ancak, etik davranış ilkelerinin bilişim alanında kabul görüp 
uygulanması, daha çok teknik ve hukuki zorluklar karşımıza çıkıyor. Ve bu 
zorlukların, bilişim alanındaki etik dışı davranışlara zemin oluşturduğu 
belirtiliyor.
Günümüzde özellikle internet ve çeşitli ortamlarda paylaşılan yanıltıcı 
e-mailler, dosyalar ve siyasi sonuçlar doğuran paylaşımlar, bu konuda 
acilen bir düzenleme yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koyuyor. Bir e-postanın kişi ve kurumların, hatta dünyayı değiştirebildiği 
günümüzde kişi, kurum ve devletlerin “bilişim etiği”ne ilişkin yaklaşımları 
ayrı bir önem kazanıyor.  
Bilgisayar, iletişim ve ağ / internet ortamlarında uyulması gereken 
kuralları tanımlayan norm ve kodlar, kısaca “bilişim etiği”ni ifade ediyor. 
Bilişim alanında hizmet sunan ve alanların davranışlarını inceleyen bir 
felsefe dalı; etiğin uygulamalı bir alt alanı olan “bilişim etiği” hem kamu 
hem özel sektörü hem de artık siyaseti etkiliyor. 
Türkiye’de “bilişim etiği”, genellikle mühendislik fakültelerinde, “Etik 
kuramlar, bilişim hukuku ve bilişim uygulamaları”nın ele alındığı, teknik 
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ağırlıklı bir ders olarak okutuluyor. Bu arada 
bilişim ortamının kendine özgü bazı etik sorunlar 
oluşturduğu ve oluşturmaya devam edeceği, 
bilişim alanına ilişkin etik sorunları tam anlamıyla 
tanımlamanın mümkün olmadığı da bilinen bir 
gerçek.  Bilişim sektöründe çalışan bir kişinin 
mesleğini yerine getirirken uyacağı etik kurallar 
konusunda uygulamada olan net bir çalışma 
yapıldığını söylemek mümkün değil. 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) BİLİŞİM Dergisi 
olarak bu sayımızın “Dosya” sayfalarımızda, 
“Bilişim etiği” konusunu ele aldık. Bu kapsamda 
TBD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak, Türkiye 
Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı 
Faruk Eczacıbaşı, Bilgisayar Mühendisleri 

Odası (BMO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muharrem Aydın ile Başbakanlık Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu raportörü  Özlem Öztürk Atalar 
değerlendirmeleriyle sayfalarımıza katkı verdi. 
TBD Yönetim Kurulu Başkanı Tabak, bilişim 
toplumu yaşamında etik kurallar olmasının 
kaçınılmazlığına işaret edip önerdiği 
“Yeminli bilişimci” uygulamasıyla konunun 
kurumsallaşabileceğini vurguladı.
1998’de Etik Çalışma Grubu kurup hazırladıkları 
“Bilişim Mesleği Ahlak İlkeleri Belgesi”ni 
kamuoyuna sunduklarını anımsatan Eczacıbaşı, 
TBV  Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı ise, etik 
konusunun, “lüks” ve bir ayrıntı olmayıp vicdanla 
sıkı bir bağlantısı olduğunun altını çizdi. 

BMO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Aydın da, bilişim 
etiğinin, tüm insanları yakından 
ilgilendiren çok hassas bir konu 
olduğunu belirtip Bilgisayar Etik 
Enstitüsü tarafından yayımlanan 
10 emir dışında ek kısıtlamalara 
gitmenin “düşünce özgürlüğü” 
konusunda ciddi zararlar 
verebileceği uyarısı yaptı.
Bilişim etiğini de sorun alanlarına 
ekleyip çalışmaları gerektiğini 
kaydeden Başbakanlık Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Raportörü 
Atalar ise, Türkiye’de bilişim etiği 
uzmanlığının yeterli olmadığı, 
kamu etiği uzmanlarının da bilişim 
etiği konusunda yeterli bilgiye 
sahip bulunmadığına dikkat çekti.

Sayfalarımıza katkı veren yetkili 
ve ilgililer, toplumun genel etik 
düzeyinin bilişimi de etkilediği, 
kişilerin “etik” veya “etik dışı” 
davranışlar konusunda rehberliğe 
ihtiyaç duyduğu, konunun dünya 
boyutunda ele alınması ve bilişime 
özel etik kuralların tanımlanması 
gerektiğinin altını çizdiler. Yetkili 
ve ilgililer, kamu-özel sektör-
üniversite ve STK ortaklığında 
bilinçlenme-farkındalık 
yaratma, yaşanan sorunlara 
ilişkin çözümlerin tartışılacağı 
çalıştaylar düzenlemenin önemine 
dikkat çekerken bilişim etiği 
normlarının, “yasaklayıcı” değil 
“koruyucu” olmasının beklendiğini 
vurguladılar. Türkiye’de henüz 
bilişim etiği uzmanlığının yeterli 
olmadığına işaret edilirken 
bilişim uzmanlarının bu konuya 
yönelmesi, gerekli teşvik ve 
özendirmelerin yapılması istendi.

Türkiye’de, mevcut internet 
ortamının teknik altyapısı 
“kısmen” yeterli bulunsa da 
internet kullanımının idari, hukuki 
ve “etik” altyapısının “zayıf” 

olduğu, artık bu konuda somut adımlar atıp çözüm 
aranması gerektiği vurgulanıyor. Normatif bir 
alan etik konusunun yaklaşık on yıldır uygulama 
alanlarına girdiği, “bilişim etiği”nin de bu 
uygulama alanlarından biri olduğunu bildiren 
konunun uzmanları, ulusal mevzuatın ağırlıklı 
olarak tespit, yakalama ve cezalandırmayı 
kapsadığı, çok fazla meslek etiğine ilişkin 
düzenlemeleri içermediğine işaret ediyor. 
Bilişimin, kamu hizmeti bilinciyle değerlendirilip 
kurumsallaştırmasını isteyen sektör ilgilileri, 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun “Bilişim etiği”ni 
de çalışma alanına alınmasından yana.

“Hacker”lık, dosya paylaşımı, internetin 
demokratik olup olmaması, lisanslamalar, 
mahremiyet ve fikri mülkiyet hakları ihlalleri 
gibi konuların tartışıldığı bilişim etiğinde temel 
konular, “bilgisayar ve İnternet kullanımına”; 
“bilişim sistem ve ağ yönetimine” ; “yazılım 
geliştirmeye”; “adli ve yönetsel incelemeler” 
ile “son kullanıcıya” yönelik etik kurallar 
başlıklarında toplanıyor.  Bilişim etiği ile ilgili 
sorun alanlarının daha çok İnternet üzerine 
kaydığına işaret eden uzmanlar, dünya ve 
Türkiye’deki bilişim uygulamalarının ortaya 
koyduğu sorunlar da göz önüne alındığında bilişim 
etiği ile ilgili sorun alanlarını şöyle sıralıyor: 
 “Elektronik veriye (e-veriye) erişim hakkı ve 
dijital eşitsizlik, e-verilerin güvenirliği/doğruluğu/
güncelliği, gerçeğin çarpıtılması, sistem güvenliği, 
fikri mülkiyet hakları, mahremiyet (gizlilik)  
ihlalleri,  kişisel veriler ile kurumsal verilerin 
korunması ve sorumlulukların belirlemesi, kişisel 
özgürlükler ile kamusal otorite arasındaki hattın 
çizilmesi, İnternet kullanımı ve web sitelerindeki 
sorunlar; E-posta listeleri ve sosyal medyadaki 
tartışmalar.”

Özellikle bilişim sektöründe çalışanların uymak 
zorunda olduğu etik ilkelerin belirlenmesi ve 
meslek kurallarının ortaya konulması en acil 
konular arasında bulunuyor. Uzmanlar, genel 
ilkelerin belirlenmesinin ardından özele inilmesi, 
tekrarların önlenmesi, belirlenecek ilkelerin 
sıkı tutularak kişileri sıkmaması, performansını 
etkilememesi, etik dışı davranacağı ve hata 
yapacağı endişesiyle karşı karşıya bırakmaması 
gerektiğine dikkat çekiyor. 
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Doğru, haklı, iyi ve adil…

Köken olarak Yunan dilinde “karakter” anlamına 
gelen “Ethos” kelimesinden türetilen “etik” için 
yapılmış tanımlardan bazıları şöyle: 

“Etik, iyi ve doğru, mutlak iyi ve mutlak doğru olup 
olmadığını, varsa buna ulaşılıp ulaşılamayacağını 
araştıran zihinsel çabadır. Etik, istenen bir 
yaşamın anlaşılması, araştırılması, neyin 
yapılıp neyin yapılamayacağının, neyin istenilip 
neyin istenilemeyeceğinin belirlenmeye 
çalışılmasıdır.” 

“Etik, kuram oluşturma amacıyla geliştirilmiş, 
salt entelektüel bir doyuma hizmet eden zihinsel 
bir çalışma olmayıp, en başta düşünce ile eylem 
ilişkisidir; diğer deyişle etik aracılığıyla aktarılan 
bilgi salt kuramsal olmayıp pratiğe aktarılan, 
sadece pratikte varlık gösteren ‘eylem üretici 
bilgi’dir.” 

“Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal 
ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, 
normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-
kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe 
disiplinidir.” 

“Etik, her şeyden önce istenilecek bir yaşamın 
araştırılması ve anlaşılmasıdır. Daha geniş 
bir bakış açısı ile, bütün etkinlik ve amaçların 
yerli yerine konulması; neyin yapılacağı ya 
da yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da 
istenemeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da 
olunamayacağının bilinmesidir. Kısacası etik, 
insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü, doğru-
yanlış açısından değerlendirilmesidir.” 

“Etik, ilkelere uymamanın sonucu, sosyal 
yaptırımdır. Bu ilkelere uymayan kişi anti-sosyal 
bir davranış sergilediğinden kendi onurunu ve 
toplumdaki saygınlığını zedelemiş olur. Ortak etik 
değerlere saygısızlık, mutsuzluğu, disiplinsizliği, 
dışlanmayı ve başarısızlığı doğurur.” 
Sanal ortamdaki her kullanıcının kendi 
hareketinden sorumlu olduğu, bir ağ kullanıcısı 
olarak diğer ağlara ve/veya bilgisayar 
sistemlerine erişmenin hak değil bir ayrıcalık 
olduğunu göz önünde bulundurup diğer ağ 
veya bilgisayar sistemlerine zarar verecek 

davranışlarda bulunmaması önem taşıyor. 
Bilgisayar dünyasındaki insanların davranışlarını 
inceleyen “Bilişim etiği”  alanında İtalyan Filozof 
Luciano Floridi ve Michael Davis, önemli isimler 
olarak öne çıkıyor. Bilişim etiği, bilgi felsefesi, 
etik, felsefe tarihi, mantık gibi alanlarda yaptığı 
çalışmalarla ün kazanan Floridi’nin bu alanlarda 
yazdığı birçok eseri, dünya dillerine çevrilerek 
meraklılarına ulaştı. 

Bilişim etiğinin temelini oluşturan ilkeler, 1985’te 
kurulan uluslar arası Bilgisayar Etik Enstitüsü 
(Computer Ethics Institute- CEI) tarafından 
geliştirilip şu şekilde sıralandı: 
1. Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için 
kullanılamaz.
2. Başka insanların bilgisayar çalışmaları 
karıştırılamaz.
3. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları 
karıştırılamaz.
4. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.
5. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için 
kullanılamaz.
6. Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve 
kullanılamaz.
7. Başka insanların bilgisayar kaynakları izin 
almadan kullanılamaz.
8. Başka insanların entelektüel bilgileri başkasına 
mal edilemez.
9. Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini 
dikkate almalıdır.
10. Kişi, bilgisayarı, diğer insanları dikkate alarak 
ve saygı göstererek kullanmalıdır.

TBD, 3 Mayıs 2010’da gerçekleştirilen 13. 
Kamu Bilişim Platformu toplantısında, 
gelişen teknolojiye uygun biçimde bilişim etiği 
konusunu tüm yönleriyle ele aldı. Raporun 
“Sonuç ve Öneriler” bölümünde 
“Türkiye’de de, kamu sektöründeki duruma 
bakıldığında, bilişim mesleğinde görev 
yapanlar arasında etik bilincin yeni yeni 
oluşmaya başlamıştır” denildi. 
Raporda Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu’nun kamu görevlilerine yönelik etik 
eğitimlerine “Bilişim Etiğini” de özel bir 
sorun alanı olarak eklemesi, Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi (TODAİE), Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
gibi kurumlarında bilişim etiği eğitimi üzerinde 
daha fazla durması gerektiği vurgulandı. 

Beş yıl önce TBD dikkat çekmişti ama

Bilişim mesleği etik ilkeleri oluşturulmasına yardımcı olacak genel çerçeve ise şöyle 
çizildi: 
1. Temel etik ilkelerine (örn. doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, saygınlık) mutlaka yer 
verilmelidir. 
2. Kamu sektörü söz konusu olduğunda kamu görevine özgü etik ilkeler (örn. tarafsızlık, 
adalet ve eşitlik, çıkar çatışmasının önlenmesi) vurgulanmalıdır.
3. Bilişim mesleğine özgü etik ilkeler (örn. elektronik veri, sistem güvenliği, internet 
güvenliği) ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. 
4. Bilişim hukuku alanından derlenecek etik ilkeler (fikri mülkiyet ve mahremiyet ile ilgili) 
de bu genel çerçeveyi desteklemelidir. 
Aradan geçen beş yıl içinde bu konu ile ilgili hiçbir somut adım atılmadığı görülüyor. 
Raporda ayrıca, dünyada bilişim etiği ilke ve uygulamaları hakkında bilgi verilirken bir 
örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Amerikan Bilgi İşlem Dernekleri 
Federasyonu ile Bilgiişlem Makineleri Derneği ‘nin konuya ilişkin yaptığı çalışmalardan 
söz edildi. 

ABD’de bilişim teknolojileri ve standartları hakkındaki anlayışı geliştirmek amacıyla 
kurulan Bilgiişlem Makineleri Derneği  (The Association for Computing Machinery –ACM), 
ilk olarak 1972 yılında“Bilişim Meslek Etiği İlkeleri”ni geliştirmeye çalıştı.  İlkeler, 1992 
yılında tekrar gözden geçirildi.  Dört bölümden oluşan ilkelerin ilk bölümünde temel 
etik düşünceler yer almış. İlk bölümde yer alan genel etik kurallar şu sekiz maddeden 
oluşuyor: 
Toplumun ve insanlığın iyiliğine katkıda bulunacağım; Diğer insanlara zarar vermekten 
kaçınacağım; Dürüst ve güvenilir olacağım; Adil olacağım ve ayrımcılığa karşı tavır 
alacağım; Kopyalama ve patent hakları dahil olmak üzere mülkiyet haklarına değer 
vereceğim; Fikri eserlerin uygun bedelini ödeyeceğim; Diğer bireylerin kişisel haklarına 
saygı göstereceğim ve Gizliliğe saygı göstereceğim.
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2001’de TBD’nin verdiği destekle “Bilişim Etiği” 
konusunda bir kitap yazarak, üniversitede ders 
olarak da veren Gözde Dedeoğlu, 17 Kasım 

2014’te, Yeditepe Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü’nün düzenlediği 
“Dijital Medya Etiği Konferansı”nda, etiğin “Ceza ve yasak topluluğu” 
olmadığının altını çizdi. 

İletişimin günümüzde teknoloji üzerinden gerçekleşmesi ve bunun bir 
sonucu olarak gündelik hayatımıza dijital medya ve dijital medya etiği 
kavramlarının girdiğini belirten Dedeoğlu’nun dijital medya etiğinin 
olumlu ve olumsuz yanları hakkındaki şu üç değerlendirmesi dikkat 
çekici:

Etik, ceza ve yasak topluluğu değil...

 Yeni medyanın başlıca niteliklerinden biri; 
bilişim teknolojisi kullanan herkesi kapsaması. 
Bunun önemli bir yönü, aradaki kurumsalın 
ortadan kalkması, bilgiler sansürsüz, direkt 
aktarılabiliyor.

 Bir başka sorun “mahremiyet”tir. Bazı 
kişiler özeli kamusala açmaya başladı. Bu da 
kişi özeline aykırı olmakla beraber toplumun 
niteliğine zarar vermektedir.

 Aşırmacılık da bu hususta karşımıza 
çıkan sorunsallardan biridir. Başkasının 
çalışmalarının izinsiz alınıp kendi çalışmaları 
gibi gösterilmesi ciddi sorunlara yol 
açabilmektedir.
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