
BMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın: 

Bilişim etiği, tüm dünya 
insanlarını yakından ilgilendiren 
çok hassas bir konu

Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından yayımlanan 10 
emir dışında ek kısıtlamalara gitmenin “düşünce 
özgürlüğü” konusunda ciddi zararlar verebileceği 
uyarısı yapan Aydın, BMO’nun konuyu “meslek etiği” 
olarak ele aldığını söyledi. Aydın, standartlaşma ve 
standartlara uyulmasının denetlenmesi konusunda 
çalışan komisyonlarının teknik standartların yanında 
etik ilkelerini de barındıracak çalışmanın sonuçlarını 
kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı. 

“Bilişim etiği” temalı “Dosya” sayfalarımız kapsamında, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın da sorularımızı yanıtladı.  
Bilişim etiğinin, tüm “bilişim toplumunu” nun bilgisayar kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları 
düzenlediğini anımsatan Aydın, Uluslararası Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından aralarında Türkçe’nin 
de bulunduğu 17 farklı dile çevrilip yayınlanan “Bilgisayar Etiğinin 10 Emri”ne değindi. Maddelerin 
birçoğunun dünya genelinde kanunların konusunu oluşturduğunu kaydeden Aydın, kurallara uymanın 
daha çok kişisel sorumlulukla şekillendiğine işaret ederek ülke olarak alınması gereken çok uzun bir 
yol olduğunu söyledi. 
Aydın, bilişim sistemleri ve internetin,  tüm mesleklerde yoğun olarak kullanıldığının altını çizerek 
“Bunu göz önüne alırsak, bilişim etiğinin tüm meslekleri ve dolayısıyla tüm dünya insanlarını yakından 
ilgilendiren çok hassas bir konu olduğu görülür” dedi.
Bilişim etiği normlarının, insanların “özgürlük ve haklarını koruma” amacıyla ortaya çıktığını ifade 
eden Aydın, bu nedenle bu normların “yasaklayıcı” değil “koruyucu” olmasının beklendiğine dikkat 

çekti. Bu alanda aşırıya kaçılması durumunda ülkenin her hareketin izlendiği büyük bir gözaltı 
hücresi haline gelmesi gibi bir tehlikeden söz edebileceğini belirten Aydın, “Yasalar, ne kadar 
çok ve detaylı ise, özgürlük o derece kısıtlanmış demektir. Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından 
yayımlanan ‘Bilgisayar Etiğinin 10 Emri’ dışında ilave kısıtlamalara gitmek, özellikle düşünce 
özgürlüğü konusunda çok ciddi zararlar verebilir” uyarısında bulundu.
İnternet kullanımı konusunda uyulması gereken etik kurallar konusunda yayımlanmış 
kitaplardan söz eden Aydın, BMO’nun konuyu öncelikle “meslek etiği” olarak ele aldığını bildirdi. 
“Bilişim sektörü, mesleki standartların henüz belirlen(e)mediği oldukça sorunlu bir sektör” 
diyen Aydın, Mesleki Standartlar ve İstihdam Komisyonu’nun standartlaşma ve standartlara 
uyulmasının denetlenmesi konusunda yoğun bir çalışma yaptığını belirtip sözlerini “Teknik 
standartlar yanında etik ilkelerini de barındıracak bu çalışma sonuçlarını en kısa zamanda 
kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasıyla tamamladı. 

- Bilgisayar Etik Enstitüsü (Computer 
Ethics Institute), bilgisayar kullanım etik 
ilkelerinin temelini oluşturan 10 temel 
ilkeyi belirleyip kamuoyu ile paylaştı.  
Türkiye’de buna uyuluyor mu?

-Bilgisayar kullanımında ve iletişim ve ağ 
/ internet ortamlarında uyulması gereken 
kuralları tanımlayan normlar ve kodlar 
kısaca “bilişim etiğini” ifade ediyor. Bu 
norm ve kodların temel amacı, kişilerin 
maksimum fayda ve minimum zarar ile 
bu ortamları kullanmasını güvence altına 
almaktır. Buna göre, bilişim etiği, tüm 

“bilişim toplumunu” ele aldığı gibi, bireysel olarak 
da kişisel bilgisayarların kullanımı esnasında 
uyulması gereken kuralları da düzenliyor.
Uluslararası Bilgisayar Etik Enstitüsü, bilişim 
teknolojilerinin uygun kullanımı amacıyla, 1992 
yılında, İngilizce dışında aralarında Türkçe’nin de 

bulunduğu 17 farklı dile çevrilen “Bilgisayar 
Etiğinin 10 Emri”ni yayınladı (http://

computerethicsinstitute.org/turkish.
html). Bu 10 emir şöyle sıralanıyor:

-Bilgisayarı başkalarına zarar vermek için 
kullanmamalısınız.
-Başkalarının bilgisayar çalışmalarına burnunuzu 
sokmamalısınız.
-Size ait olmayan bilgisayar dosyalarını 
incelememeli/karıştırmamalısınız.
-Bilgisayarı hırsızlık yapmak için 
kullanmamalısınız.
-Bilgisayarı yalancı şahitlik yapmak için 
kullanmamalısınız. (örneğin, sahte log dosyaları)
-Ücretini ödemediğiniz lisanslı bilgisayar 
programlarını kullanmayınız ve/veya 
kopyalamayınız.
-Başkalarının bilgisayar kaynaklarını izinsiz ya da 
karşılıksız kullanmamalısınız.
-Başkalarının bilgisayar çıktılarını kendinize mal 
etmemelisiniz.
-Yazdığınız programların ya da dizaynını yaptığınız 
sistemlerin toplumsal sonuçlarını göz önünde 
bulundurmalısınız.
-Bilgisayarınızı her zaman saygı kuralları 
çerçevesinde kullanmalı ve diğer insanlara saygı 
duymalısınız.

http://www.bilisimdergisi.org/s177

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 81

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
H

A
Zİ

R
A

N

80 DOSYA BİLİŞİM ve ETİK

http://www.bilisimdergisi.org/s177


Maddelerin birçoğu, sonuçları itibarıyla dünya 
genelinde kanun maddelerinin konusunu teşkil 
etti. Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan ve 
Türkiye’nin de taraf olduğu Siber Suç Sözleşmesi 
gibi uluslararası anlaşmalar, özellikle sonuçları 
mal varlığına karşı suç oluşturan konularda 
taraf ülkelerin hukuki düzenlemeler yapmasını 
şart koşar. Türkiye, bu sözleşmeyi 10 Kasım 
2010’da imzalamış, 22 Nisan 2014’te sözleşmenin 
imzalanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
onaylanmış ve 2 Mayıs 2014’te de kanun yürürlüğe 
girmiştir. Bu sözleşme bağlamında bu maddelerin 
birçoğunu kanunlarla koruma altına almak, Siber 
Suç Sözleşmesi tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin sorumluluğudur.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yukarıdaki 
maddelerin sonucunda ortaya çıkacak suçların ve 
yaptırımların konu edildiği maddeler ise şunlar:
•	 Yetkisiz	Erişim:	Bilişim	sistemine	girme	
başlıklı 243’üncü madde.
•	 Sisteme	Müdahale:	Sistemi	engelleme,	
bozma, verileri yok etme veya değiştirme başlıklı 
244’üncü maddenin 1’inci fıkrası.
•	 Bilişim	sistemi	içindeki	veriye	müdahale:	
244’üncü maddenin 2’nci fıkrası.
•	 Bilişim	sistemi	aracılığıyla	yarar	sağlama:	
244’üncü maddenin 4’üncü fıkrası.
•	 Bilişim	sistemi	
aracılığıyla hırsızlık suçu: 
142’nci maddenin 2’nci 
fıkrasının (e) bendi (ağırlaştırıcı 
neden).
•	 Bilişim	sistemi	
aracılığıyla dolandırıcılık 
suçu: 158’inci maddenin 1’inci 
fıkrasının (f) bendi (ağırlaştırıcı 
neden).

Bununla birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu da özellikle intihal suçlarına karşı suç olan 
hareket ve yaptırımları tanımlıyor.
Malumdur ki İnternet, her türlü bilgiye çok hızlı 
ulaşılabilen, çok hızlı bir şekilde birçok insana 
ulaşılabilen ve denetlenmesinin neredeyse 
imkânsız olduğu bir ortam. Bu nedenle her 
ne kadar kanunlarla yaptırımlar belirlense de 
kurallara uyulması daha çok kişisel sorumluluk 
olarak şekilleniyor. Konuyu bu açıdan 
değerlendirdiğimizde ülke olarak almamız gereken 

çok uzun bir yol olduğunu söylemek yanlış olmaz.
-Sizce “bilişim etiği”  günümüzde neden önem 
kazandı?

-Özellikle internetin yaygınlaşması ve 
hızlanmasıyla birlikte kişisel bilgiye ulaşma, 
dezenformasyon, fikri ya da mülki hırsızlık 
çok kolay hale geldi. İnsanlar araştırma 
konularında saniyeler içinde istedikleri bilgilere 
erişebiliyor, ulaştıkları kaynaklardaki materyali 
birkaç bilgisayar komutu ile kendi yazıları içine 
-kendilerine aitmiş gibi- yedirebiliyorlar. Benzer 
şekilde, internet sayesinde insanlar banka soymak 
için yüzlerine maske takıp ellerine silah almak 
zorunda kalmıyorlar; şahsi bilgisayarları başında 
oturarak bu soygunu gerçekleştirebiliyorlar. Bu 
kolaylık ve hız, suçları olduğundan daha masum ve 
cazip gösterebiliyor.

Bilişim sistemleri ve internetin yalnızca bilişim 
sektöründe değil tüm mesleklerde yoğun olarak 
kullanıldığını da göz önüne alırsak, bilişim 
etiğinin tüm meslekleri ve dolayısıyla tüm dünya 
insanlarını yakından ilgilendiren çok hassas bir 
konu olduğu görülür.

- “Bilişim etiği”nin, “ceza” ve “yasak topluluğu” 
olmaması için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

-Bilişim etiği normları, insanların 
özgürlükleri ve haklarını 
koruma amacıyla ortaya çıkmış. 
Bu bağlamda bu normların 
yasaklayıcı değil “koruyucu” 
olması beklenir. Ancak kurallar 
konan her alanda olduğu gibi bu 
alanda da aşırıya kaçılması ve 

ülkenin her hareketin izlendiği büyük bir gözaltı 
hücresi haline gelmesi gibi bir tehlikeden söz 
edebiliriz. Yasalar ne kadar çok ve detaylı ise, 
özgürlük o derece kısıtlanmış demektir. Bilgisayar 
Etik Enstitüsü tarafından yayımlanan “Bilgisayar 
Etiğinin 10 Emri” dışında ilave kısıtlamalara 
gitmek, özellikle düşünce özgürlüğü konusunda 
çok ciddi zararlar verebilir.
Erdem varsa, yasalar gereksizdir. Marcus Tullius 
Ciceroca “Yasalar ne kadar çoksa adalet o kadar az 
olur” der (M.Ö. 42). Aynı şekilde Thomas Paine’in 
1795’teki şu tespiti, kanun yapıcıların aklından 
çıkmamalıdır: “Cezalandırma hırsı özgürlük için 

daima bir tehlike olmuştur. 
İnsanların en iyi yasaları bile 
esnetme, yanlış yorumlama 
ve yanlış uygulamasına yol 
açar. Kendi özgürlüğünü 
güvence altına almak isteyen, 
düşmanını dahi zulümden 
korumalıdır; Çünkü eğer 
bu görevi ihlal ederse ucu 
kendine dokunacak bir teamül 
oluşturmuş olur.”

- Bilgisayar ve interneti 
kullanan kamu, özel sektör 
ve bireysel kullanıcıların 
uyması gereken temel 
etik davranış ve kuralları 
sıralayabilir misiniz?

- Hayatın içinde olmanın 
ötesinde hayatın kendisi 
haline gelen internete ayrı 
bir başlık açmak kaçınılmaz 
olarak karşımıza çıkıyor.  
İnternet kullanımı konusunda 
uyulması gereken etik 
kurallar, Ahu Karabal, 
Mustafa Karabal ve Bekir 
Peker tarafından hazırlanan 
“Yazılı ve Yazılı Olmayan 
Kurallar Çerçevesinde Bilişim 
Etiği” isimli eserde şu şekilde 
maddelendirilmiştir:

-İnternette bize yapılmasını 
istemediğimiz davranışları biz de başkalarına 
yapmamalıyız ve gerçek hayatta nasıl 
davranmamız gerekiyorsa o şekilde davranmalıyız.

-İnternette ne yapılacağına dair etik bir ikileme 
düştüğümüzde gerçek hayatta ne yapmamız 
gerekiyorsa öylece hareket etmeliyiz.

-İnternette karşılaştığımız tanıştığımız kişilerin 
belki yüzünü göremiyor, sesini duyamıyor ve yüz 
mimiklerini gözleyemiyoruz fakat bütün bu şartlar, 

bizim normal yaşamda insanlara göstermiş 
olduğumuz saygıyı sanal dünyadaki 

insanlara göstermememize neden 
olmamalıdır. İnternette karşılaştığımız 

insanlara da aynı seviyede saygımızı göstermeliyiz 
ki benzer bir davranışla karşılığını alabilelim.

-İnternet sadece Türklerin, Avrupalıların veya 
Asya kültüründen insanların olduğu bir ortam 
değildir. Dünyanın her bölgesinden insanlar bu 
ortamda varlık göstermektedirler. Her kültürün 
kendine göre değer ve inançları vardır. Bizim 
için normal olan bir söz başka bir kültürde yanlış 
algılanabilmektedir. Bu noktayı göz önüne alarak 
sanal ortamdayken hassasiyetle hareket etmeliyiz.

-İnternetle henüz tanışmış kişilerin yapabilecekleri 
yanlışlıkları anlayışla karşılamalı onlara yol 
gösterici olmalıyız.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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-Sanal ortamdaki sataşmalara karşılık verip 
zaten istedikleri böyle bir davranış olan insanlara 
alet olmamalı interneti bu şekilde kirletilmesini 
önlemeye çalışmalıyız.
-Kendimizin ya da başkalarının özel hayatına karşı 
saygılı olmalıyız. Kendimize veya başkalarına ait 
özel sırları Internet ortamına aktarmamaya dikkat 
etmeliyiz.

-İnternette yüz hareketleri görülmez, ses tonumuz 
duyulmaz yani sadece yazdıklarımızla varız. Bu 
nedenle yazdıklarımıza çok dikkat etmeli örneğin 
büyük harflerle yazı yazmamalıyız. Çünkü büyük 
harf yüksek ses ve kızgınlık manasına gelmektedir. 
Cümlelerimizin nitelikli, ölçülü ve dengeli olmasına 
özen göstermeliyiz. Fikirlerimizi gayet net, sade ve 
ahlâk kuralları çerçevesinde yazmalıyız.

-İnternette yazdığımız yazıları eğer gerçek 
ortamda karşımızdaki kişiye söyleyemeyeceksek 
yazmamalıyız, yazdığımız şeyleri gerçek ortamda 
söyleyip söyleyemeyeceğimizi kontrol ettikten 
sonra göndermeliyiz. 

-İnternet ortamının sağladığı olanakların yasa 
dışı biçimde insanlara zarar verme, başkalarının 
işlerini engelleme, gizli ve kişisel bilgilerini 
ele geçirip yararlanma, her türlü sahtekârlık, 
yolsuzluk, dolandırıcılık ya da hırsızlık gibi kötü 
amaçlı kullanımına yol açmamalıyız ve göz 
yummamalıyız.

-İyelik haklarını zedelememeye özen göstererek, 
başkasının veri kaynaklarını ve düşüncelerini, 
yazılımlarını kendimizinmiş gibi sahiplenmeye 
kalkışmamalıyız.

Bununla birlikte, haberleşme ve tartışma listeleri, 
e-posta kullanımı, web sitesi / blog yayıncılığı 
ve benzeri internetle ilgili onlarca konu için 
etik kurallar çerçevesinde ayrı ayrı maddeler 
sıralanabilir, ayrı ayrı makaleler yazılabilir. Detaylı 
bilgi için Tanol Türkoğlu tarafından yazılmış ve 
Beyaz Yayınlarından çıkmış “İnternetin Kitabı” 
incelenebilir.

- 

Türkiye Bilgisayar 
Mühendisleri Odası 
(BİMO) olarak, bilişim 
etiği, eğitim,  farkındalık 
yaratma ve sektörü 
bilinçlendirmek amacıyla 
nasıl bir yapılanmayla ne 
gibi çalışma ve projeler 
yürütüyorsunuz? Bu 
kapsamda şimdiye kadar 
yürüttüğünüz çalışmalar 
hakkında kısa bilgi verir 
misiniz?

-Oda bağlamında konuyu 
öncelikle meslek etiği olarak 
ele alıyoruz. Biliyorsunuz, 
bilişim sektörü, mesleki 
standartların henüz 
belirlen(e)mediği oldukça 
sorunlu bir sektör. 2006 – 
2013 yılları arasında kamu 
bilişim yatırımları bütçesi 
kendini üçe katladı, 2014 
yılı itibariyle toplamda 
263 aktif proje için 3,684 
Milyar TL’lik bir bütçeye 
ulaştı. Bu projelerin toplam 
tutarı 9,692 Milyar TL 
olarak hesaplandı (Kaynak: 
Kalkınma Bakanlığı Bilgi 
Toplumu Dairesi, Kamu BİT 
Yatırımları 2013).
Standish Group adlı 
araştırma şirketinin 
ABD’de gerçekleştirdiği bir 
araştırmaya göre,  bilişim 
projelerinin (Kaynak: Karl 
E. Wiegers, “Know Your Enemy : Software Risk 
Management”); Başarı oranı yüzde 28, Başarısızlık 
oranı yüzde 23 ve Zorlanmış proje oranı yüzde 49 
olarak dikkat çekiyor.
 
Belirli standartlar olmadan yapılan işlerde ciddi 
anlayış farklılıkları görülüyor ve benimsenmiş 
yöntemler yerine kişilere göre değişen anlayışlar 

göze çarpıyor. Bunun sonucunda da herhangi 
bir standarda bağlanmamış başarısız 

veya zorlanmış projelerin sayısı 
azımsanmayacak kadar fazla oluyor.

BMO olarak oluşturduğumuz Mesleki Standartlar 
ve İstihdam Komisyonumuz, mesleğimizin 
öncelikli sorunlarından olan standartlaşma ve bu 
standartlara uyulmasının denetlenmesi konusunda 
çok yoğun bir çalışma içinde. Bu bağlamda 
bu Komisyon altında özel olarak “İmza Yetkili 
Bilgisayar Mühendisi” Çalışma Grubu oluşturuldu 
ve çalışma grubumuz her hafta toplanarak 
yönetmeliğe son halini vermeye çalışıyor. Teknik 
standartlar yanında etik ilkelerini de barındıracak 
bu çalışma sonuçlarını en kısa zamanda kamuoyu 
ile paylaşacağız. 

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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