
“Bilişim etiği” temalı “Dosya” sayfalarımız kapsamında, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile görüştük. 
“Etik-hukuk kavramlarını bugün artık güvenlik kavramından ayrı düşünemiyoruz” diyen Eczacıbaşı, 
konunun dünya boyutunda ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Dünyada siber saldırıların sayısı her yıl 
100-200 milyon kez arttığına işaret eden Eczacıbaşı, en fazla siber saldırının Türkiye’de gerçekleştiğini 
anımsattı. 
Türkiye’de internet henüz tanınmaya başlamışken 1998’de Etik Çalışma Grubu kurdukları,“Bilişim 
Mesleği Ahlak İlkeleri Belgesi” hazırlayıp kamuoyuna sunduklarını anımsatan Eczacıbaşı, ayrıca 
İnternet İletişim Kuralları ile internet ve Hukuk Platformu’nda yer aldıklarını söyledi. 
Eczacıbaşı, TBV’nin 20 yıldır bilişim hukukunun, evrensel hukuk ilkeleri, AB hukuk normları, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilişkili kararlarına uygun biçimde çağdaş hukukla uyumlu olması için 
sürekli çaba harcayıp görüş belirttiğini anlatıp bu çerçevede 2012’de 60 sayfalık, “Yeni Anayasa’da 
İnternete mi, Bilgiye Erişim mi Temel Hak Olmalıdır?” başlıklı bir rapor hazırladıklarını belirttii. 
5651 sayılı İnternet Yasası, Ceza Yasası ve diğer bazı yasalarda konuya dair maddeler olduğunu anlatan 
Eczacıbaşı, “Yasa bakımından sıkıntımız yok” dedi.
Teknolojideki hızlı gelişmeyle birlikte etiğin tanımındaki zorluğun attığı ve etikle ilgili kavramların, yeni 
yasalarda hukuk maddeleri içinde yer aldığına değinen Eczacıbaşı, “Kamu Görevlileri Etik Davranış 
İlkeleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde kamu-üniversite-özel sektör-STK ortaklığında, bilişim etiği 
konusunda farkındalık yaratma, örnek vakalardan hareketle sorun çözme çalıştayları yapılabileceğini 
önerdi. 
Eczacıbaşı, sözlerini şu vurguyu yaparak tamamladı:
“Esas sorun, konuya teknik yaklaşımın önemini vurgulamaktan ziyade, zihniyet, vicdan, hakkaniyet, 
adalet gibi soyut ama olmazsa olmaz kavramlar açısından da konunun önemini yansıtmak gerekir diye 
düşünüyorum. Etik konusu, asla lüks bir ayrıntı değil. Vicdanla çok sıkı bağlantısı var.”
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-Bilgisayar Etik Enstitüsü (Computer Ethics 
Institute), bilgisayar kullanım etik ilkelerinin 
temelini oluşturan 10 temel ilkeyi belirleyip 
kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’de buna uyuluyor 
mu?

-Bu enstitü tarafından önerilen etik ilkelere 
baktığımızda, bunların çok genel, her vicdanlı 
ve ahlaklı insanın onaylayacağı ilkeler olduğunu 
görüyoruz. Çünkü, elbette bilgisayar başka 
insanlara zarar vermek için kullanılamaz.
Başkalarının bilgisayarlarına girilemez, 
karıştırılamaz. Hırsızlık amacıyla veya yalan bilgi 
yaymak için kullanılamaz, yazılım kopyalanamaz, 
entelektüel bilgi başkasına mal edilemez, v.b... 
Ancak, değil ülkemizde, dünyanın hiç bir yerinde 
bu ilkelerin gerçek bir uygulama şansı kalmadığını 
da görüyoruz. ABD’de internetin toplumsal 
boyutta kullanılmaya henüz başlandığı 1992 
yılından kalma bu ilkeler, “ilke” olarak alkışa 

layık, ancak günümüzün ileri teknolojik 
gerçekliği karşısında geçerliliği kalmamış 

durumda. İlkelerin yeniden ele 
alınarak güncellenmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Ancak, bu konuda küresel bir ortak 
görüş sağlanabilir mi? Henüz, “Ağ tarafsızlığı” 
kadar somut bir konuda bile uluslararası görüş 
birliğinden söz edemiyoruz. 

- Birleşmiş Milletler, G8, Avrupa Konseyi’nin, 
bilişimde ortaya çıkan etik sorunlara yönelik 
olarak getirdiği ve üye ülkelere önerdiği 
çözümler nelerdir?

-Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan, siber 
suçlara ilişkin düzenlenen ilk belge olan 
Sanal Suçlar Sözleşmesi, 1 Temmuz 2004’te 
yürürlüğe girdi. Türkiye, sözleşmeyi 10 Kasım 
2010’da imzaladı. İnternette kişisel, kurumsal 
verilerin, fikri mülkiyet hakkının korunması, 
yetkisiz erişimlere ve siber suçlara yaptırımlar, 
dolandırıcılık, sahtecilik, istismar, kumar, nefret 
suçu ve her türlü yasadışı fiillerle mücadele, 
kısacası internet yoluyla suç işlenmesini önlemek, 
suça ceza vermek v.b. konuların hepsi bilişim 
hukuku çerçevesine giriyor. Hukukçuların 
tanımları ve önlemlerinin, teknolojinin hızına 
yetişemediğini, bilişim suçlarının nitelik ve nicelik 
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”Bugün artık, deri altına 
yerleştirilen çiplerle veya 

beyin dalgalarını daha kolay 
saptayan yeni cihazlarla, daha önce 

bilimkurgu sayılan iletişim biçimlerini 
gerçek yaşamda görüyoruz. 
Bütün bu gelişmede etiğin 

tanımındaki zorluk artıyor.” 

bakımdan sürekli olarak daha ince ayar hale 
geldiğini izliyoruz. Ülkemizde de günlük olarak 
yaşanan bu sorunlara sivil toplum boyutunda 
çözüm aramak üzere Bilgi Güvenliği Derneği ve 
Kamu Siber Güvenlik Derneği kuruldu.

-Türkiye’de yaşanan temel bilişim etiği 
sorunlarını sıralar mısınız? Bunların aşılabilmesi 
için hangi düzenlemeler ve nasıl 
bir genel çerçeve geliştirilmeli?

-Eski Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım’ın “Siber güvenlik, 
eşittir ülke güvenliği” 
sözü, konuyu özetliyor. 
2012’de Siber 
Güvenlik Kurulu 
oluşturuldu. Etik-
hukuk kavramlarını 
bugün artık güvenlik 
kavramından ayrı 
düşünemiyoruz. Dolayısıyla 
konuyu dünya boyutunda ele 
almamız lazım. Her dakika 
dünyanın bir yerindeki bir siber 
saldırıyı canlı yayın gibi gösteren 
bir web sitesi bile var artık. WikiLeaks ve lideri 
Julian Assange, 2010’da Amerikan Yönetimi’nin 
gizli yazışmalarını dünyaya sızdırdılar. Bir günde 
dünyaca tanındılar. Oysa WikiLeaks daha 2007’den 
beri faaldi. 2013’te ise ABD Ulusal Güvenlik 
Kurumu’nun (National Security Agency- NSA) 
ABD’nin dost-düşman diye ayırt etmeden, her türlü 
iletişimini kaydettiğini Edward Snowden açıkladı. 
Yakın bir gelecekte başka bir kişinin/grubun başka 
bir sızıntı yapmayacağının garantisi yok.

Bu arada, dünyada siber saldırıların sayısı her 
yıl 100-200 milyon kez artıyor. Ve işin Türkiye’yi 
ilgilendiren ilginç yanı, dünyada en fazla siber 
saldırı Türkiye’de gerçekleşiyor. 2014’te 11 bin 
700 saldırı saptandı. Kaspersky verilerine göre de 
Ocak-Mart 2015 döneminde Türkiye yüzde 44.6 
oranla “yerel tehditlerden en çok etkilenen” ülke.

Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı 2015-18 
Bilgi Toplumu Stratejisi’nde “Bilgi Güvenliği ve 
Kullanıcı Güveni” başlıklı stratejide halen siber 
olaylara müdahale ekibi (SOME) bulunan kamu 
kuruluş sayısının 200’e çıkartılması hedefleniyor. 

Bu amaçla yapılacak 5 eylem arasında bir siber 
güvenlik yasası çıkartılması, bilişim suçları ihtisas 
mahkemeleri kurulması da var.
 
-Türkiye Bilişim Vakfı olarak, bilişim etiği/
hukuku konusunda şimdiye kadar yürüttüğünüz 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

-Biz TBV olarak, daha 1998’de, 
ülkemizde internet henüz 

tanınmaya başlamışken 
bir Etik Çalışma Grubu 

kurarak Bilişim Mesleği 
Ahlak İlkeleri Belgesi 

hazırlayıp kamuoyuna 
sunduk. Buna ek 

olarak İnternet 
İletişim Kuralları da 

hazırladık. İnternet ve 
Hukuk Platformu’nda 

yer aldık.

Ülkemizde elektronik imza 
konusunda TBV öncülük yaptı. 

2004’te TBV’nin kuruluşu olan 
Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. 

(e-Güven) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
tarafından,  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı 
olarak tescil edildi. Böylece e-Güven, ülkemizde 
nitelikli elektronik sertifika üretme izni alan ilk 
özel sektör kuruluşu oldu. İnternet üzerinden 
yapılan işlemlerde güvenliğin sağlanması, farklı 
sektörlerdeki farklı kuruluşların tek bir güven 
merkezi aracılığı ile birbirlerine bağlanması 
mümkün oldu. 

TBV, 20 yıldır ülkemizde bilişim hukukunun 
evrensel hukuk ilkelerine, AB Hukuk normlarına, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilişkili 
kararlarına uygun biçimde çağdaş hukukla uyumlu 
olması için sürekli çaba harcıyor, görüş belirtiyor. 
Bu çerçevede 2012’de Yeni Anayasa tartışmaları 
sırasında 60 sayfalık, “Yeni Anayasa’da İnternete 
mi, Bilgiye Erişim mi Temel Hak Olmalıdır?” 
başlıklı bir rapor hazırladık. 

- Bilişim etiğine uymayan faaliyetlerin nasıl 
cezalandırılacaklarına ilişkin Türkiye’de hangi 
düzenlemeler var?

-Etik kurallara uygunsuzluğun, hukuk düzeni 
içerisinde bir sonucu olmak zorunda değil. 
Bazen, etik kurallara uygun olmayan bir fiil 
hukuk düzenine de aykırı olabilir, ama bu 
eylem suç olarak düzenlenmez, tazminat 
sorumluluğu doğuran özel hukuk ihlali ve idari 
yaptırım konusu yapılabilir. Hukuk düzenine 
aykırılığın, etik bakımından da bir aykırılığa 

yol açtığını söyleyebiliriz. Ama tersi için, 
yukarıda bahsettiğimiz gerekçeyle bunu 

söyleyemeyiz. 

Bilişim etiğine aykırı olan suç siyaseti bakımından 
bizim hukuk düzenimizde suç olarak tanımlanan 
eylemler, ilk defa 1991’de 3756 sayılı yasayla 
hukuk düzenimiz içerisine girdi, “Bilişim Alanında 
Suçlar” başlığı altında tanımlandı. Daha sonraki 
yıllarda, AB Mevzuatı ile uyumlu olarak değiştirilen 
diğer yasalarda, ilgili maddeler günün gereklerine 
göre yenilendi. 

Ülkemizde ilk kez 1999 Türkiye’de İnternet 
Konferansı’nda “İnternet ve Hukuk Paneli” yapıldı. 
Aynı yıl TBV, Bilişim Fuarı’nda İnternet, Etik ve 
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Hukuk Paneli düzenledi. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 2001’de Etik ve Bilişim başlıklı 
bir kitap yayınladı (Yazarı: Gözde Dedeoğlu). TBD, konuya 2002 Bilişim Kurultayı’nda 
bir panelle yer verdi. Bilişim Sektörü Derneği TÜBİDER de 2002’de “Bilişim Sektörü 
Ahlak İlkeleri”ni yayınladı. Bu girişimlerle, internet-bilişim-etik ilişkisi kamuoyuna 
mal olmaya başladı. Öyle ki artık, 2010 yılından beri İzmir’de Uluslararası Bilişim 
Hukuku Kurultayı yapılıyor. 

Bugün 5651 sayılı İnternet Yasası, ayrıca Ceza Yasası’nda bir düzine madde ve diğer 
bazı yasalarda konuya dair maddeler var. Yasa bakımından sıkıntımız yok. Ancak, 
teknolojideki hızlı gelişmeyle birlikte örneğin nesnelerin interneti gibi otomatik 
iletişim, ayrıca gömülü sistemler bu teknolojiyi görünmez kılıyor. Bugün artık, deri 
altına yerleştirilen çiplerle veya beyin dalgalarını daha kolay saptayan yeni cihazlarla, 
daha önce bilimkurgu sayılan iletişim biçimlerini gerçek yaşamda görüyoruz. Bütün 
bu gelişmede etiğin tanımındaki zorluk artıyor. Yine de, etikle ilgili kavramlar, yeni 
yasalarda hukuk maddeleri içinde yer alıyor. Örneğin, TBMM’de henüz yasalaşma 
sürecine giremeyen Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı’nın AB normlarına 
uygun olarak hukuk dünyamıza kazandırılmasını bekliyoruz. Tasarının, kişisel 
verilerin korunması ile bu verilerin işlenerek ekonomik katma değer yaratılması 
arasındaki dengeyi de gözeterek yasalaşmasını çok önemli görüyoruz. Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun, Avrupa Birliği’ndeki benzerlerine uygun olarak bağımsız 
bir yapıda örgütlenmesini önemli görüyoruz. Bu tasarı, sözünü ettiğim ölçütler 
çerçevesine yasalaştığı takdirde, ülkemizin teknoloji yoğun alanlarda gelişmesinin 
önündeki bir engel de ortadan kalmış olacak. 
 
-Bilişimci kamu etiği, kamu etiği uzmanları ise bilişim konusunda yeterli bilgiye 
sahip değil. Bu sorun nasıl aşılabilir? Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu 
görevlilerine yönelik etik eğitimlerine “Bilişim Etiğini” de özel bir sorun alanı 
olarak eklemeli mi?

-Ben, konuya daha geniş bir açıdan, eğitim açısından bakıyorum. 2012’de Türkiye Etik 
Değerler Merkezi Derneği’nin yaptığı “Gençlerin Gözünden Etik” araştırmasında “Etik 
nedir?” sorusuna 18-24 yaş grubunda gençlerin yüzde 31’i yanıt veremiyor. “Ahlak 
ve erdem” diyenler yüzde 24.8, “doğruluk dürüstlük” diyenler yüzde 4.1, “adalet ve 
hukuk” diyenler yüzde 1. Bu düşük oranlar, ortaöğretimde bu konunun yeterince 
işlenmediğinin kanıtı. Bu nedenle, daha çocuk/genç yaştan itibaren bu kavramın 
zihinde yarattığı zayıf sembolleri, daha ileri yaşlarda kurslarla, konferanslarla 
güçlendirmeye çalışmak zor. Olsa olsa, bir farkındalık yaratılmış olur. 

Yine de, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 
kamu-üniversite-özel sektör-sivil toplum kuruluşları ortaklığında, bilişim etiği 
konusunda farkındalık yaratma, örnek vakalardan hareketle sorun çözme çalıştayları 
yapılabilir. Ancak esas sorun, konuya teknik yaklaşımın önemini vurgulamaktan 
ziyade, zihniyet, vicdan, hakkaniyet, adalet gibi soyut ama olmazsa olmaz kavramlar 
açısından da konunun önemini yansıtmak gerekir diye düşünüyorum. Etik konusu, 
asla lüks bir ayrıntı değil. 
Vicdanla çok sıkı bağlantısı var. Bu bağlantıyı bütün dünya WikiLeaks ve Edward 
Snowden olaylarında gördü. Bu kişiler, vicdanen rahatsız oldukları bir konuda suç 
işlemeyi seçtiler. Şimdi özel hayatları altüst, ülkelerinden kaçak durumdalar. Başka 
kişilerin benzer eylemler yapmaması için bir neden yok. 
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