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SUNUġ
Günümüzde, geliĢmiĢ toplumlar baĢta olmak üzere, dünya toplumları bilgi toplumu olma
yolunda hızlı bir değiĢim süreci yaĢanmaktadır. Bu süreçte etkin rol oynayan bilgi ve iletiĢim
teknolojileri; iletiĢim, elektronik ticaret ve bankacılık, kamu hizmetleri ve savunma sistemleri gibi
pek çok alanda yer alarak günlük yaĢamı tümüyle değiĢtirmeye baĢlamıĢtır.
Zaman ve mekân farklılıklarının etkisini ortadan kaldıran, çalıĢma, ticaret, eğitim ve
eğlence biçimlerine yeni boyutlar kazandıran bilgi ve iletiĢim teknolojileri, tek baĢına bir sektör
olmaktan çıkmıĢ ve diğer tüm sektörleri etkileyen ve geliĢtiren temel bir sektör halini almıĢtır.
Bu itibarla sektör, üretim ve satıĢ değerleri açısından da dünyanın en büyük sektörü konumuna
yükselmiĢtir. 21. yüzyılda, geliĢmekte olan ülkelerin geliĢmiĢ ülkeler arasında yer alması için
bilgi ve iletiĢim teknolojilerini özümseyip, üst düzeyde üretir hale gelmesi vazgeçilmez bir koĢul
halini almıĢtır.
Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yaygın kullanımı bu alanda çok farklı etik sorunları da
beraberinde getirmiĢtir. Bu sorunlar sadece biliĢim mesleğinde çalıĢanları değil, biliĢim
dünyasında Ģu veya bu Ģekilde rol oynayan herkesi ilgilendirmektedir. Ancak bu raporda, esas
itibariyle, biliĢim dünyasında yer alan her türlü kullanıcıya yönelik ve aynı zamanda onları
koruyucu etik kodların geliĢtirilmesinden ziyade, biliĢim mesleğinde ve özellikle de kamu
sektöründeki biliĢim çalıĢanlarının karĢı karĢıya kaldıkları etik sorunların aydınlatılması ve bu
sorunların aĢılabilmesi için geliĢtirilecek düzenlemeler (örn. etik kodlar) için genel bir çerçeve
geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.
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BÖLÜM 1

TEMEL KAVRAMLAR VE SORUN ALANLARI
1.1. BiliĢim
“BiliĢim”; insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiĢiminde
kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik cihazlar aracılığıyla,
düzenli ve akılcı biçimde iĢlenmesi bilimidir [1]. Bir baĢka deyiĢle biliĢim, bilginin ve
iletiĢim teknolojilerinin uygun Ģekilde bir arada kullanılmasını gerektiren disiplinlerarası
bir bilimdir. BiliĢim biliminin ne olduğunun tam olarak anlaĢılabilmesi için, unsurları
üzerinde durmakta fayda vardır.
Yukarıdaki tanımdan da anlaĢılacağı üzere, biliĢimin iki temel unsurundan birisi
bilgidir. Bilgi; verinin belli bir anlam ifade edecek Ģekilde düzenlenmiĢ hali olarak
tanımlanmaktadır. ĠĢlenmemiĢ ham bilgi olarak da tanımlanabilecek veri ise, bir durum
hakkında, birbiriyle henüz iliĢkilendirilmemiĢ bilinenler olarak tanımlanabilir.
BiliĢim bilimi; bilgi olgusunu, bilginin saklaması, iĢlenmesi, aktarılması ve
kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceler. Bu doğrultuda
biliĢim, veriyi bilgiye dönüĢtürüp, bu bilgiden fayda sağlaması beklenen kiĢi, kurum ve
kuruluĢlara ulaĢtırmadıkça toplum ve insanlığa fayda sağlamıĢ olmayacaktır. Verinin
bilgiye dönüĢtürülmesi için gerekli olan faktörler (yazılım, donanım, insan) bilgi
teknolojilerinin kapsamını oluĢtururken; söz konusu bilginin bu bilgiden fayda
sağlayacak kiĢilere aktarılmasını sağlayacak unsurlar ise biliĢimin ikinci temel unsuru
olan iletiĢim teknolojilerinin (cep telefonu, internet gibi) kapsamını oluĢturmaktadır [2] .
Bu noktaya kadar söylenenler bir örnekle özetlenecek olursa; sigaraya baĢlama
yaĢı ile çocukların ebeveynlerinin eğitim seviyeleri arasındaki iliĢkiyi araĢtıran bir anket
çalıĢması yapıldığı düĢünülsün. AraĢtırmaya katılanlara yöneltilen “sigaraya kaç
yaĢında baĢladınız”, “annenizin eğitim durumu nedir”, “babanızın eğitim durumu nedir”
gibi sorulara alınan cevaplar ham bilgi anlamına da gelen veridir. Bu verilerin
toplandıktan sonra, uygun bilgi teknolojileri araçlarında iĢleme tabi tutulmaları sonucu
elde edilen çıktı bilgidir. Bu bilginin uygun iletiĢim teknolojileri vasıtasıyla, bu bilgiden
fayda sağlayacak ya da bu bilgiyi baĢka çalıĢmalarda girdi olarak kullanacak kiĢi, kurum
ve kuruluĢlara aktarılması gereklidir. Aksi halde, paylaĢılmayan bilgi toplum ve insanlığa
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bir fayda sağlamayacak ve biliĢim biliminin amacı doğrultusunda hareket edilmemiĢ
olacaktır.
Bu tanımlamalardan yola çıkarak, biliĢimi genel itibariyle, verilerin toplanmasını,
bu verilerin iĢlenerek bilgiye dönüĢtürülmesini, bilginin saklanmasını ve gerektiğinde
herhangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye eriĢilmesini bugün için
elektronik, optik vb. tekniklerle otomatik olarak sağlayan teknolojiler bütünü olarak
tanımlamak mümkündür [2] .
Son olarak, bilgisayarlar, veri yığınlarını kısa sürede iĢleyerek topluma ve
insanlığa faydalı bilgi Ģekline dönüĢtürebilir, bu bilgiyi depolayabilir ya da paylaĢabilirler.
Bunu sağlayabilmek için karmaĢık donanım ve yazılım sistemleri gereklidir.
Disiplinlerarası bir özelliği olan biliĢim bilimi, bu sistemlerin tasarımı, geliĢtirilmesi ve
üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar.

1.2. Etik
“Etik” kavramı, 1980‟lerin sonlarından itibaren hem bilim literatürüne hem de teknik ve
toplumsal iliĢkiler terminolojisine giderek artan ölçüde girmeye baĢlamıĢtır. Batı ülkelerinde,
üniversitelerin sadece felsefe veya tıp programlarının değil; mühendislik, iĢletme, hukuk ve
kamu yönetimi vb. programlarının olmazsa olmaz bir unsuru haline gelmiĢtir. Ġnsan
davranıĢının etik yönü hem fen ve teknik bilimlere (örn. bioetik veya ekoetik) hem de toplumsal
bilimlere (örn. siyasal etik veya kamu hizmeti etiği) yansımaya baĢlamıĢtır. Üstelik akademik
eğitim programlarının yanı sıra hem kamu hem de özel sektördeki hizmet-içi eğitim programları
içerisinde kendine daha fazla yer bulma eğilimine girmiĢtir. Etiğin son yıllarda bu kadar önem
kazanmasının ardında yatan faktörler arasında aĢağıdaki hususları sayabiliriz:
 Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan baĢ döndürücü geliĢmeler,
 Dünyanın giderek tek bir pazar haline gelmesine yol açan küreselleĢme
 Her türlü yolsuzluk ve etik-dıĢı davranıĢla mücadelenin ancak uluslararası düzeyde
alınacak önlemlerle çözüleceğinin anlaĢılması
 Ġnsan hakları ile çevre sorunları gibi konuların öneminin artması
Toplumların kargaĢadan uzak bir düzen içinde varlıklarını sürdürebilmeleri için ortaya
çıkmıĢ temel kurallara bakıldığında, karĢımıza “ahlak”, “din”, “hukuk” ve “etik” çıkmaktadır.
Amaçları temelde toplumsal düzeninin sağlanması ve korunması olmakla beraber, bu kuralların
kaynakları ve bu kurallara uyma sebepleri birbirinden farklıdır. Tarihsel olarak bu kurallar
içerisinde en eskilerden biri sayılabilecek olan ahlak kurallarının varlık sebebi toplumun bizatihi
kendisi ve toplumdaki güçler dengesi iken; din kurallarının kaynağı tanrısaldır veya tanrısal
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olduğuna inanılmaktadır. Bu sebeple, ahlak kurallarına uyma sebebi toplumun diğer üyeleri
tarafından ayıplanmaktan, kınanmaktan ve toplumdan bütünüyle dıĢlanmaktan çekinmek iken;
din kurallarına uyma sebebi temelde günah iĢleme ve ahirette cezalandırılma korkusudur.
Hukuk kurallarının kaynağı ise devlet olup; devlet organlarınca uygulanacak cezalar önemli bir
yaptırım aracı olarak karĢımıza çıkmakta ve bu cezaların caydırıcılığı ölçüsünde bireyler hukuk
kurallarına uymaktadırlar. Bu üç tür kurallar manzumesi ile yakından ilgili olan etik kurallara
gelince; etik kurallar kaynağını hem toplumsal değerlerden hem de devletin, meslek
kuruluĢlarının, özel Ģirketlerin ya da sivil toplum örgütlerinin koyduğu normlardan (etik
kodlardan) alırlar. Bu sebeple, hem toplumsal yaptırımlar hem de cezai yaptırımlar hep birlikte
etik kurallara uyma yönünde etkide bulunurlar.
Nitelikleri dolayısıyla ahlak ve din kuralları ile ahlak ve etik kuralları arasında büyük
benzerlikler ve geçiĢmeler bulunmaktadır. Özellikle, ahlak ve etik kavramları arasındaki ayrım
konusundaki muğlâklık bunu daha da artırmaktadır. Bu sebeple, kısaca da olsa, bu kavramları
açıklığa kavuĢturmakta veya en azından bu bu kavramların ve özellikle de “etik” kavramının
hangi anlamda kullanılacağına değinmekte yarar vardır.
Dilimizde “ahlak” terimi iki anlama sahiptir. Birincisi, insanların toplum içinde uyması
gereken cari kural ve ilkeleri belirtirken; ikincisi ahlak felsefesini ifade etmektedir. Ġlk anlamıyla,
“ahlak”, belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiĢ olan, bireylerin birbirleriyle
iliĢkilerini düzenleyen töresel davranıĢ ilke ve kurallarının toplamıdır [3]. Ahlak, “bir toplumda
benimsenmiĢ değer yargıları ve kuralların, anlayıĢ ve alıĢkanlıkların, davranıĢ biçimlerinin ve
kısacası yaĢam tarzının tümü” olarak tanımlanabilir. Yine baĢka bir tanıma göre, ahlak “kökünü
bireysel yaĢamdan ziyade toplumsal yaĢamdan alan, uygulama gücü dıĢ yaptırımın yanı sıra
bireysel vicdanda oluĢan, her bireyin karĢılıklı olarak diğerlerinden beklediği, toplumu oluĢturan
hemem hemen tüm bireylerin aynı Ģekilde değerli ve önemli saymaları istenilen ve toplumsal
düzeni sağlamaya yönelik değer, tutum ve davranıĢların bütünü”dür. Bu değerler ve ilkeler
genellikle “erdem” olarak ele alınır ve ahlakın önemli bir inceleme konusunu oluĢtururlar.
Ahlak, bir toplumdan diğerine, bir toplumun belli bir kesiminden diğerine ve hatta
zamandan zamana ve olgudan olguya farklılıklar gösterebilir. Örneğin, savaĢçı bir toplumda
yiğitlik ve cesaret toplum için zorunlu bir erdem olurken; tarımsal bir toplumda sabır ve
yardımseverlik bunların yerini alabilir. Pek çok toplumda çokeĢlilik ahlaken ve hukuken kabul
edilmezken bazılarında her açıdan meĢru görülebilir. Normal koĢullarda adam öldürme hiçbir
Ģekilde onaylanamayacak bir suç iken savaĢ koĢullarında meĢru görülür ve hatta zaman
zaman kahramanlık madalyası ile ödüllendirilebilir. Aydınlanma çağı ile birlikte özellikle Batı
toplumlarında geçerli olan ahlak kurallarında önemli değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. Böylece, dinsel
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kurallardan fazlasıyla etkilenen katı kurallardan uzaklaĢılarak daha özgürlükçü ve akla dayalı
bir ahlak anlayıĢı benimsenmiĢtir. Ancak, pek çok kapalı toplumda bu değiĢim çok geç ve çok
yavaĢ yaĢanmaktadır.
Bu dar anlamıyla ahlak, genellikle din kavramıyla da karıĢtırılmaktadır. Dinler pek çok
ahlaki ilkeyi içerdiği gibi ahlak da dinlerden bazı ahlaki standartlar almıĢtır. Ancak, din ahlakın
çıkıĢ noktası değildir. Din uhrevi iliĢkiler sistemi içinde bir ahlak sistemi öngörür. Oysa ahlak,
insan eylemlerinin toplumsal hayata zarar vermeden düzenlenmesi gibi dünyevi ve pratik bir
sebepten kaynaklanır. Örneğin, dindar bir Müslüman faiz almaya dayalı bankerlik mesleği
yapmayı ahlaki bulmaz; oysaki burada ahlak kavramı açısından önemli olan bu mesleğin genel
geçer ahlak kuralları çerçevesinde tefeciliğe dönüĢtürülmeden yapılmasıdır [4].
Ahlak teriminin ikinci anlamı, “ahlak felsefesi” ya da Batı dillerinde kullanılan Ģekliyle “etik”
ise, insanın davranıĢlarını özel bir sorun alanı olarak ele alan, bu davranıĢları yöneten ilke ve
değerleri inceleyen ve “nasıl yaĢamamız gerekir” sorusuna cevap arayan bir felsefe disiplinidir
[5].
Sözün kısası, cari ahlak (morality) belirli bir toplumu oluĢturan insanların o topluma özgü
üretim ve yaĢam tarzının temeli olan ve tarihsel olarak egemen sınıfın oluĢturduğu kurallardır
(Örneğin, özel mülkiyetin korunması amacıyla hırsızlığın yasaklanması). Ahlak felsefesi (etik)
ise, insanın geliĢmesi ve kendini gerçekleĢtirmesi için gerekli olan davranıĢ kurallarıdır
(Örneğin, kendine ve baĢkasına saygı gereği hırsızlığın yasaklanması). Ġnsanlığın geliĢim
sürecinde ve küreselleĢmeyle artan kültürlerarası yakınlaĢmalarla birlikte bu ikisi arasındaki
fark da giderek azalmaktadır.
Batı dillerinde etik (ethics) olarak bilinen ve felsefenin bir alt dalı olan disiplin, dilimizde
yakın zamanlara kadar “ahlak” ya da “ahlakbilim” olarak adlandırılmıĢtır [6]. Ancak, son yıllarda,
“etik” kavramının kullanımının giderek yaygınlaĢmasının ardında, Ģu sebep yatıyor olabilir:
Örneğin, kamu hizmeti ahlakı denildiğinde sıradan bir Türk vatandaĢı ahlak kelimesinin varlığı
sebebiyle ister istemez konuyu evrensel ilke ve değerler yerine cari Türk ahlak kuralları ve
hatta Ġslami dinsel kurallar açısından düĢünebilmektedir. Etik kelimesi kullanıldığında ise, bu
kelime sıradan Türk vatandaĢının zihninde bu tür bir bağlantıyı çağrıĢtırmamakta ve konuyu
daha doğru bir Ģekilde (nötr veya din-dıĢı) olarak algılamasına yol açabilmektedir.
Etiğin normatif yönü olduğu kadar uygulamaya dönük bir yönü de vardır. Uygulamalı etik,
normatif etik teorilerinin spesifik tartıĢmalı sorun alanlarına uygulanmasıdır. Bu bakımdan
uygulamalı etiğin farklı alanlardaki etik sorunları inceleyen bazı alt dalları mevcuttur, örneğin:
“iĢ etiği” ve “çalıĢma etiği”. Ayrıca, belirli meslek sahiplerinin mesleklerini icra ederken o
mesleğe ait örgütlenmenin emrettiği ve meslek sahiplerinin de mesleğe girerken kabul ettikleri
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ilke kurallara uymaları “meslek etiği”ni beraberinde getirir. Bu ilkeler genellikle toplumsal kültür
ve değerlerden bağımsızdır. Örneğin hekimler dünyanın her yerinde aynı hipokrat yeminini
ederler. Yine muhasebecilerin ve avukatların uyması gereken meslek etiği ilkeleri hemen her
yerde benzer özellikleri taĢır. Günlük hayatımızda çok sık duyduğumuz “tıp etiği”, “mühendislik
etiği”, “basın etiği”, “siyaset etiği” ve hatta “biliĢim etiği” bu çeĢittendir [7].
Uygulamalı bir etik alanı olan biliĢim etiği, sadece teorik ahlak felsefesi ile değil günlük
ahlaki değerlerle de sıkı iliĢki içindedir. BiliĢim hayatında karĢılaĢılan tüm etik sorunları inceler.
Bu bakımdan sadece biliĢim mesleğinde çalıĢanların etik sorunlarını ve yükümlülüklerini değil;
biliĢim dünyasında Ģu veya bu Ģekilde rol oynayan herkesi ve onların biliĢim eylemlerini kapsar.
Bu raporda biliĢim etiğinin kapsamı incelenmiĢ, biliĢim mesleğinde çalıĢanların karĢı karĢıya
kaldıkları etik sorunlar ve bu sorunların aĢılabilmesi için geliĢtirilecek düzenlemelerin (örn. etik
kodlar) oluĢturulması amaçlanmıĢtır.
Etik kodlar, çalıĢanların hangi davranıĢlarının kabul edilebilir bulunduğuna iliĢkin olarak
yol gösteren, meslek ya da kurum tarafından beklenen resmi ifadelerdir [8]. Mesleki etik kodlar,
meslektaĢlara meslekleri ile ilgili belirsiz durumlarda doğru ya da yanlıĢ eylemler konusunda
daha tutarlı ve kararlı bir rehberlik sağlar. Bir meslek grubunda meslektaĢ baskısı sağlayarak,
onları etik davranıĢ göstermeye sevk eder; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten ayırır; meslek
içi rekabeti düzenler ve meslek ideallerini korur. Mesleki örgüt/kurum yöneticilerinin baskıcı
gücünü kontrol eder. Mesleğin ya da ilgili kurum/kurumların çıkarlarına hizmet eder ve
toplumsal sorumluluklarını tanımlar [9]. Söz konusu yararlar biliĢim sektörü ve biliĢim mesleği
için de geçerlidir.

1.3. BiliĢim Etiği
BiliĢim etiği, biliĢim alanında hizmet sunanların ve alanların davranıĢlarını inceleyen bir
felsefe dalı olup; etiğin uygulamalı bir alt alanıdır. BiliĢim etiğinin en önemli yanlarından biri,
dünyanın neresinde olursa olsun, biliĢim sektöründe çalıĢanların birbirleri ile iliĢkilerinde belli
davranıĢ kalıplarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır.
BiliĢim

etiği

kapsamında,

hacker’lık,

dosya

paylaĢımı,

Ġnternetin

demokratik-

antidemokratik yapısı, lisanslamalar, mahremiyet ihlalleri, fikri mülkiyet hakları ihalleri gibi
konular en sık tartıĢılan konular arasındadır. Bu noktadan hareketle, biliĢim etiğinin temel
konuları Ģunlar olabilir: Bilgisayar kullanımına ait etik kurallar; Ġnternet kullanımına ait etik
kurallar; biliĢim sistem ve ağ yönetimine ait etik kurallar; yazılım geliĢtirmeye yönelik etik
kurallar; adli ve yönetsel incelemelere ait etik kurallar ve son kullanıcıya yönelik etik kurallar”.
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Türkiye‟de biliĢim etiği genellikle mühendislik fakültelerinde teknik ağırlıklı bir ders olarak
okutulmaktadır. Bu derslerde konu, ne yazık ki, birbirinden kopuk bölümler Ģeklinde (etik
kuramlar, biliĢim hukuku ve biliĢim uygulamaları) ele alınmakta, bunlar arasındaki gerekli
köprüler tam anlamıyla kurulamamaktadır. Konunun disiplinlerarası doğası sonucunda benzer
sorunlar hukuk ve toplumsal bilimler alanındaki dersler ve eserlerde de görülmekte; söz konusu
köprünün kurulması bu raporun temel amaçlarından birisi haline gelmektedir.
BiliĢim sektöründe çalıĢan bir kiĢinin mesleğini yerine getirirken uyacağı etik kurallar
hakkında net bir çalıĢma yapıldığını söylemek de mümkün değildir. Ancak meslek etiği
çerçevesinde yapılan bazı çıkarımlar olabilmektedir. BiliĢim sektöründe çalıĢan tüm personelin
uymak zorunda olduğu etik ilkelerin belirlenmesi ve meslek kurallarının ortaya konulması
biliĢim sektörünün geleceği için en acil konular arasına alınmalı ve biliĢimin bir meslek dalı
olarak örgütlenmesi sağlanmalıdır. Bu raporda, özellikle, kamu sektöründeki biliĢim meslek
mensuplarının uyacakları etik ilkeler üzerinde durulacaktır.

1.4. BiliĢim Etiğine ĠliĢkin Sorun Alanları
Çağımız biliĢim ortamının kendine özgü bazı etik sorunlar oluĢturduğu ve oluĢturmaya devam
edeceği bir gerçektir. BiliĢim alanına iliĢkin etik sorunları tam anlamıyla tanımlamak mümkün

gözükmemekle birlikte, bu sorunlar kiĢi mahremiyeti, mülkiyet, kiĢisel özgürlükler ile kamusal
otorite arasındaki hattın çizilmesi, saygı, sorumluluğun belirlenmesi ve benzeri alanları
kapsamaktadır.
Elektronik ortamdaki etik sorunların aĢağıdaki Tablo‟daki gibi sınıflandırılabilir:
Tablo 1: Elektronik Ortamdaki Etik Sorunların Sınıflandırılması [10]
ELEKTRONĠK ORTAMLA ĠLĠġKĠLĠ
Samimilik, Dürüstlük, Kandırma, Haksız Tahsisat, Ġhmal ve Özensizlik
ELEKTRONĠK ORTAMA BAĞIMLI
Virüsler, Korsanlar, Spam, Mesaj Bombardımanı, Ġllegal EriĢim,
Sistem Çökertme, Hırsızlık
ELEKTRONĠK ORTAMCA BELĠRLENEN
Enformasyon Güvenilirliği, EriĢim EĢitliği, KiĢisel Bilgilerin ĠfĢa Edilmesi,
Güvenilirlik, Kalite ve Eksiksizlik
ELEKTRONĠK ORTAMA ÖZGÜ

Ġstihbarat ve Otonomi, Bilinmiyor
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Bu alandaki oldukça dağınık ve girift literatür ile dünyada ve Türkiye‟deki biliĢim
uygulamalarının ortaya koyduğu sorunlar göz önüne alınarak biliĢim etiği ile ilgili sorun
alanlarını Ģu Ģekilde de sıralamak mümkündür:
1. Elektronik Veriye EriĢim Hakkı ve Dijital EĢitsizlik
2. Elektronik Verilerin Güvenilirliği
3. Elektronik Verilerin Doğruluğu ve Güncelliği
4. Gerçeğin Çarpıtılması
5. Sistem Güvenliği
6. Fikri Mülkiyet Hakları
7. Mahremiyet (Gizlilik) Ġhlalleri
8. KiĢisel Verilerin Korunması
9. Kurumsal Verilerin Korunması
10. Ġnternet Kullanımında Sorunlar
11. Web Sitelerinde Sorunlar
12. Elektronik Posta Listeleri ve Sosyal Medyada TartıĢma Alanları
BiliĢim suçları ile mücadele edilirken karĢılaĢılan zorluklar, esas itibariyle, teknik ve hukuki
altyapı yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Teknik zorluklar; kolluk güçlerinin biliĢim suçları ve
siber terör ile mücadele ederken, suçluları yakalama ve araĢtırma konusunda karĢılaĢtıkları
zorluklardır. Hızla geliĢen teknoloji karĢısında hukukun teknolojik değiĢime ve beraberinde
getirdiği sosyal değiĢime ayak uyduramadığı da genel kabul görmüĢ bir gerçekliktir. Bu
çerçevede, biliĢim alanında da teknik çözümler ve hukuki yaptırımlar dıĢında etik anlayıĢın
benimsenmesi ve uygulanması önem arz etmektir. Ancak, etik davranıĢ ilkelerinin biliĢim
alanında kabul görüp uygulanmasında da benzer teknik ve hukuki zorluklar karĢımıza
çıkmaktadır. Bu tür zorluklar, biliĢim alanındaki etik dıĢı davranıĢlara zemin oluĢturmaktadır.
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BÖLÜM 2
DÜNYADA BĠLĠġĠM ETĠĞĠ ĠLKE VE UYGULAMALARI
BiliĢim alanında gerek öncü olan ülkeler gerekse uluslararası ve bölgesel kuruluĢlar
tarafından biliĢim konusunda ortaya çıkan etik sorunlara bazı çözüm önerileri geirilmeye
çalıĢılmıĢtır. Bu alanda faaliyet gösteren baĢlıca uluslararası yapılar Ģunlardır: BirleĢmiĢ
Milletler (BM), G8 Ülkeleri, OECD ve Avrupa Konseyi. Ancak, bu kuruluĢların çalıĢmaları biliĢim
etik ilkelerinden daha çok biliĢim suçları alanında eksik uluslararası hukuki düzenlemelerin
oluĢturulması ve üye ülkelere bazı tavsiyelerde bulunulmasıdır. BiliĢim alanındaki çeĢitli meslek
kuruluĢları ve eğitim kurumları ise doğaları gereği, bu konuda bazı yazılı kurallar (etik kodlar)
ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır.

2.1. CEI Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar
1985‟ de kurulan ve Washington D.C.‟de bulunan Computer Ethics Institute (Bilgisayar
Etik Enstitüsü) tarafından geliĢtirilen 10 ilke Ģöyledir [11, 12]:
1. Bilgisayarı baĢka insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız.
2.

BaĢka insanların bilgisayar çalıĢmalarını karıĢtırmamalıyız.

3.

BaĢka insanların dosyalarını karıĢtırmamalıyız.

4.

Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanmamalıyız.

5.

Bilgisayarı yalan bilgiyi yaymak için kullanılmamalıyız.

6.

Bedelini ödemediğimiz yazılımı kopyalamamalı ya da kullanmamalıyız.

7.

BaĢka insanların bilgisayar kaynaklarını izin almadan kullanmamalıyız.

8.

BaĢka insanların entellektüel bilgilerini kendimize mal etmemeliyiz.

9.

Yazılan programın sosyal hayata etkilerine dikkat etmeliyiz.

10.

Bilgisayarı saygı duyulacak, hakkında bahsedilecek Ģeyler için kullanmalıyız.

2.2. AFIPS Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar
AFIPS (American Federation of Information Processing Societies/Amerikan Bilgi ĠĢlem
Dernekleri Federasyonu) tarafından 1970 yılında düzenlenen yuvarlak masa toplantısı, biliĢim
profesyonellerince duyulan kaygılar sonucu biliĢim mesleğinde “profesyonelliğin” ve bununla
ilgili bir konu olan “profesyonel sorumluluğun” ne olduğuna dair daha iyi bir anlayıĢ geliĢtirmek
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üzere gerçekleĢmiĢtir. Toplantı, daha sonra ilgili kurumların uygulamaya yönelik olarak konuya
iliĢkin hedefler geliĢtirmesini amaçlamıĢtır. Bu toplantıda profesyonelliğin temel tartıĢılma
nedeni toplumun ehliyetsiz teknik performans ya da etik olmayan davranıĢlardan korunmasına
verilen önem olarak belirlenmiĢtir. Toplumun korunma gereksinimini duyacağı kesimleri ise
Ģöyle gruplanmıĢtır: “Kamu”, “bilgisayar ürün ve hizmetlerinin tüketicileri”, “biliĢim çalıĢanlarının
iĢverenleri”, ve “çalıĢanlar”. Koruma yöntemleri ise sertifikasyon, lisans verme, akreditasyon,
etik ve profesyonellik terimleri çerçevesinde toplanmıĢtır. Etik konusu üzerindeki çalıĢmalar;
tüketiciyi, adil olmayan rekabete ve ilkelere aykırı davranan kiĢilere karĢı koruma sağlamak
üzere kurum tarafından etik standartlar belirlenmesi olarak ortaya çıkmıĢtır. Toplantının etik
sorunlara yönelik olan bölümünde bilgisayar alanında etik davranıĢ standartlarının tanımı ve bu
standartların uygulama yolları üzerinde tartıĢılmıĢtır. Toplantı sonunda alınan kararlar arasında
AFIPS‟in, yaĢamlarında teknolojinin önemli bir rol oynadığı kamunun bu konuyla ilgili bilgisinin
artırılması yönünde etkinlikler düzenlemesi de yer almıĢtır [13, 14].

2.3. ACM Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar
ABD‟de biliĢim profesyonellerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin üye olduğu, alanında
en büyük biliĢim kuruluĢu olan, biliĢim teknolojileri ve standartları hakkındaki anlayıĢı
geliĢtirmek amacıyla kurulmuĢ olan ACM (The Association for Computing Machinery/BilgiiĢlem
Makinaları Derneği), AFIPS‟in yaptığı toplantıyı takip eden yıllarda “BiliĢim Meslek Etiği
Ġlkeleri”ni geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Etik anlayıĢın hakim olduğu bir biliĢim ortamının sağlanması
bilgisayar kullanıcılarının nasıl hareket edeceğine dair kurumsal beklentilerin olması kadar,
biliĢim profesyonellerinin görevlerini ne Ģekilde yerine getireceklerini tanımlamaktan da
geçiyordu. Bir kurumun, çalıĢanlarının en uygun biçimde bilgisayar kullanmasını sağlamak
üzere kurallar oluĢturmasının yanısıra kullanıcıların bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi ve fikir
birliğinin sağlanması da önemliydi. Amaçların bu doğrultuda gerçekleĢebilmesi de meslek etiği
ilkelerinin ve buna uygun politikaların geliĢtirilmesi ile olanaklı olabilecekti. Bu yöndeki ilk
uygulamaları ACM tarafından geliĢtirilen ilkelerde görülmektedir. ACM tarafından ilk olarak
1972 yılında geliĢtirilen ilkeler, 1992 yılında tekrar gözden geçirilmiĢtir ve dört bölümden
oluĢmaktadır. Ġlk bölümde temel etik düĢünceler, ikinci bölümde ek olarak profesyonel
davranıĢlara yönelik daha belirgin düĢünceler yer alır. Üçüncü bölüm iĢyeri ya da gönüllü bir
ortamdaki liderlik rolündeki bireylere özgüdür. Dördüncü bölümde ise bu ilkelere uymaya
yönelik hususlar bulunmaktadır. Her maddenin rehberliği sağlayan açıklamaları bulunmaktadır.
Ġlk bölümde yer alan genel etik kurallar sekiz maddeden oluĢur:
1. Toplumun ve insanlığın iyiliğine katkıda bulunacağım.
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2. Diğer insanlara zarar vermekten kaçınacağım.
3. Dürüst ve güvenilir olacağım.
4. Adil olacağım ve ayrımcılığa karĢı tavır alacağım.
5. Kopyalama ve patent hakları dahil olmak üzere mülkiyet haklarına değer vereceğim.
6. Fikri eserlerin uygun bedelini ödeyeceğim.
7. Diğer bireylerin kiĢisel haklarına saygı göstereceğim.
8. Gizliliğe saygı göstereceğim.
ACM‟nin

geliĢtirdiği

biliĢim

meslek

etiği

ilkelerinin,

profesyonel

çalıĢmanın

gerçekleĢmesinde etik karar almayı sağlaması; temel ve profesyonel etik standartların ihlal
edilmesi durumunda ise muhakeme niteliğine esas oluĢturması amaçlanmıĢtır [15, 16].

2.4. Diğer ÇalıĢmalar
Yukarıda sayılanların dıĢında, dünyada biliĢim alanında faaliyet gösteren ve araĢtırma
yapan daha birçok kuruluĢ mevcuttur [17] ve bu kuruluĢlar da biliĢim etiği ve biliĢim meslek etiği
ile ilgilenmektedirler. Özellikle biliĢim etiği alanında çalıĢan bu kurumlara ilave olarak, genelde
toplumda özelde ise kamu sektöründe etik davranıĢ ilkelerini yerleĢtirmek ve belirlenen bu
ilkelere uygun davranılıp davranılmadığını gözetmek iĢlevini gerçekleĢtiren etik kurullar da
mevcuttur.

Türkiye‟deki

BaĢbakanlık

Kamu

Görevlileri

Etik

Kurulu

benzeri

bu

tür

örgütlenmelerin dünyadaki geliĢmeler karĢısında biliĢim alanına her geçen gün daha fazla
eğilmesi beklenmektedir.

16

BÖLÜM 3
TÜRKĠYE’DE BĠLĠġĠM ETĠĞĠ ĠLKE VE UYGULAMALARI
Dünyadaki geliĢmelere paralel olarak son zamanlarda Türkiye‟de de biliĢim alanında
çalıĢan bazı kuruluĢlar biliĢim etiği ve biliĢim meslek etiği üzerinde yoğunlaĢmaya
baĢlamıĢladır.

3.1. Türkiye BiliĢim Vakfı Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar
Türkiye BiliĢim Vakfı (TBV), 1995 yılında “Türkiye‟yi Bilgi Toplumu” olarak görme
ülküsünü gerçekleĢtirmek için kurulmuĢtur. TBV‟nin ana amacı; Türkiye‟nin bilgi toplumuna
dönüĢebilmesi için altyapının oluĢturulabilmesine katkıda bulunmak ve biliĢim sektörünün
ekonmideki payının arttırılması için, bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme etkinliklerinde bulunarak
ekonomik ve sosyal çalıĢmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak için
uğraĢ vermektir. TBV‟nin biliĢim etiği alanındaki temel çalıĢmaları Ģunlardır:
1.

TBV bünyesinde 1998 yılında kurulan “Etik ÇalıĢma Grubu” tarafından “BiliĢim

Mesleği Ahlak Ġlkeleri Belgesi” geliĢtirilmiĢ ve kamuoyuna duyurulmuĢtur.
2.

Ġnternet gibi sınırsız ortak bir iletiĢim ve etkileĢim ortamını kullanırken birey

olarak rahatsız olmamak ve kimseyi de rahatsız etmemek için bireylere dönük sezgisel
anımsatıcı uyarılarda bulunmak amacıyla birçok kiĢinin katkılarıyla derlenen “Ġnternet ĠletiĢim
Kuralları” kamuoyuna sunulmuĢtur.
Mesleki etik ilkeleri çerçevesinde; 1998 Yılında kurulan Etik ÇalıĢma Grubu tarafından
TBV için geliĢtirilmiĢ biliĢim mesleği etik ilkeleri Ģunlardır [18].

1. Temel Ġlkeler
Toplumun ve bireylerin güvenliğini, sağlığını ve esenliğini gözetir, adil, dürüst ve güvenilir
olup, tüm insanlara karĢı hiçbir ayrım gözetmeksizin eĢit davranır, insanların özel yaĢamına,
saygınlığına ve iyelik haklarına saygı gösterir.

2. Genel Mesleki Yükümlülükler
 Mesleğiyle ilgili her türlü davranıĢ, çalıĢma ve iliĢkilerinde en yüksek ahlaki değerler
doğrultusunda hareket eder ve sorumluluk üstlenir,
 Yasa, kural ve standartları öğrenir, izler, onlara uyar,
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 Sahip olduğu mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri kiĢisel ve kurumsal çıkarlara zarar
vermeksizin paylaĢır,
 Bireylere ve kurumlara iliĢkin özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir,
bağlı olduğu yükümlülüklere ve sözleĢmelere uyar,
 Denetimi altındaki verilere dayanarak yapacağı kestirim ve saptamalarda gerçekçi ve
yansız olur,
 Sorumlu olduğu iĢ çerçevesinde ilgili tarafları çıkarları konusunda bilgilendirir, varsa
çıkar çeliĢkilerinde taraflardan birinin yararına davranmaz,
 Yolsuzluklara ve dürüst olmayan iĢlere bulaĢtığından kuĢku duyduğu kiĢi ve kurumlarla
iĢbirliğine girmez, iĢverenin bilgisi dıĢında, kiĢi veya kuruluĢlardan gelebilecek komisyon, pay,
prim tekliflerini ve herhangi bir maddi yardımı geri çevirir,
 Ücretinin belirlenmesine esas alınacak mesleki niteliklerini tam ve doğru olarak bildirir.

3. Bireysel Yükümlülükler
Teknik yeterliliğini korur, geliĢtirir ve yalnızca yeterli eğitim, bilgi birikimi ve deneyime
sahip olduğu alanlarda kendi isteğiyle görev alır, mesleki eleĢtirilere açık olur, eksikliklerini
gidermeye çalıĢır, hatalarını kabul eder ve örtbas etmeye çalıĢmaz.

4. Toplumsal Yükümlülükler
Toplumun esenliği, sağlığı ve güvenliğine uygun kararlar almadaki sorumluluğunu kabul
eder ve toplumu ve çevreyi tehlikeye sokacak etkenleri gizlemez, duyulmasına çalıĢır, kendi
çıkarını, iĢvereninin çıkarını ve müĢterisinin çıkarını hiçbir zaman toplum çıkarının üstünde
görmez,

kamuya

yapılan

açıklamalarda

yansız

ve

dürüst

olur,

toplumun biliĢim teknolojisi uygulamaları ve bunların doğuracağı sonuçlar hakkında
aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluĢmasına katkıda bulunur.

5. Ürün ve Hizmetle Ġlgili Yükümlülükler
Ürünün ve üretim sürecinin en yüksek niteliğe, verime ve etkinliğe ulaĢması için çalıĢır,
sistem gereksinimlerinin belirlenmesinde ve tasarımında, kullanıcıların ve sistemden
etkileneceklerin gereksinimlerinin açık olarak ortaya konmasını sağlar, ürün geliĢtirme ve
üretim sürecinde yapılan gözden geçirme, denetim ve sınamalarda nesnelliği esas alır ve
yapıcı davranır.
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6. MeslektaĢlar ve ĠĢ ArkadaĢlarıyla Ġlgili Yükümlülükler
MeslektaĢlarının ve iĢ arkadaĢlarının mesleki geliĢmelerine yardımcı olur ve meslek
ahlakı ilkelerine uymaları için özendirir ve destek verir, meslektaĢlarının ve iĢ arkadaĢlarının
görüĢ, kaygı ve Ģikayetlerine ilgisiz kalmaz, meslek yaĢamında ilerlemek için hiçbir zaman
meslektaĢlarını gerçek olmayan nedenlerle eleĢtirmek, suçlamak yolunu seçerek onlara zarar
vermez, meslektaĢlarının çalıĢma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karĢı
gereken saygı, önem ve dikkati gösterir, meslektaĢlarının çalıĢmalarını, kiĢisel çıkarları için
izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliĢtirmez. Eğer herhangi bir Ģekilde kullanırsa,
kaynağını mutlaka belirtir, henüz patent veya kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak almamıĢ
olsa bile akademik ve mesleki tüm çalıĢmalara ve ürünlere karĢı saygılı olur, meslektaĢları
hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve iĢle ilgili olmayan özel bilgileri açıklamaz.

7. Yöneticilikle Ġlgili Yükümlülükler
Yöneticilik görevlerini yerine getirirken, kuruluĢun baĢta biliĢim ve iletiĢim kaynakları
olmak üzere tüm kaynaklarının etkin, verimli bir biçimde ve sadece yetkili kiĢiler tarafından
kullanılmasını sağlar, yönettiği çalıĢanlar arasında ayrım yapmaz, onlara karĢı adil, dürüst ve
güvenilir olur, yönetimi altındaki bilgi akıĢının zamanında ve doğru biçimde gerçekleĢmesini
sağlar, yönetimi altındaki personelin toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesine
katkıda bulunur ve onları bu konuda özendirir, yönettiği çalıĢanların mesleki geliĢmelerine
katkıda bulunur, onları bu konuda yönlendirir ve özendirir, yönettiği çalıĢanların iĢle ilgili yaptığı
katkılar, buluĢlar, bunlardan doğan hakları konusunda adil ve dürüst davranır, iĢe alacağı
elemana, iĢ teklif ederken herhangi bir kiĢisel çıkar gözetmez, ona çalıĢma koĢullarını tüm
ayrıntılarıyla doğru olarak açıklar, çalıĢma yaĢamının ahlaki ilkelerini çiğneyerek rakip
kuruluĢtan eleman almaz, mesleki yaĢamını mümkün olabildiği kadar özel yaĢamından ayrı
düĢünür ve karar alırken profesyonellik ilkesinden ayrılmamaya özen gösterir.

8. ĠĢveren ve MüĢterilerle Ġlgili Yükümlülükler
ĠĢvereni ve müĢterileriyle olan mesleki iliĢkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranır,
iĢ alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken politik çevresini, yakınlık ve kiĢisel iliĢkilerini ve
maddi gücünü kullanarak haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalıĢmaz, kendi iĢvereninin
bilgisi ve izni olmadan ikinci bir iĢyerinde veya projede görev almaz, kendi iĢvereninin
kaynaklarını ve olanaklarını iĢverenin onayı dıĢında kiĢisel iĢlerinde veya baĢka bir grubun
iĢlerinde kullanmaz.
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9. Bu Ġlkelerle Ġlgili Sorumluluklar
TBV (Türkiye BiliĢim Vakfı) bu "BiliĢim Mesleği Ahlak Ġlkeleri" ne sahip çıkar ve
yaygınlaĢması için çaba gösterir, bu ilkeleri çiğneyen veya göz ardı eden kiĢi ve kurumlara
karĢı gerekli giriĢimlerde bulunur.
TBV‟nin geliĢtirdiği “Ġnternet ĠletiĢim Kuralları” da Ģunlardır [18] :

1. BaĢkalarına KarĢı Saygı
 Toplum karĢısında kendinize yakıĢtırdığınız tavrı Ġnternet'in sanal ortamında da
sürdürünüz, kimliğinizi saklayabileceğinizi umarak gerçek yaĢamınızda benimsemediğiniz
davranıĢları sergilemeyiniz.
 BaĢkalarına karĢı saygılı olunuz, bunun kendinize olan saygınızın ve size baĢkalarının
göstereceği saygının ön koĢulu olduğunu unutmayınız.
 DüĢüncelerinizi dile getirirken olumlu yaklaĢmanın ve nazik bir ifade kullanmanın sağ
duyunun gereği olduğunu hatırlayınız.
 TartıĢmaların özelleĢmesine ve kiĢiselleĢmesine yol açmayınız.
 Ġnsanları duygusal yönden zedeleyici ve rahatsız edici iletilerin yayılmasına olanak
vermeyiniz (örneğin amansız bir hastalığı olanların son isteği gibi sonuç alınması olasılığı çok
kuĢkulu iletilerin yayılmasına aracılık etmek ya da inançlar üzerinde yorumlar yapmak gibi)
 Ġstenmeden yapılan yanlıĢları hoĢgörü ile karĢılayıp, anlayıĢla yardımcı olmaya
çalıĢınız.
 KiĢilerin istemleri dıĢında iletiler alarak rahatsız olmalarını elinizden geldiğince
önleyiniz, buna neden olmayınız.
 Size gelen bir iletiyi, baĢkasına aktarmak istediğinizde, bu iletiyi size gönderenin bunu
isteyip istemediğinden emin olunuz.

2. Biçimsel Özen
 Açık kimliğinizi geçerli bir gerekçeniz olmadıkça gizlemeyiniz, her iletinizde açık

kimliğinizin net olarak belli olduğundan emin olunuz.
 Kimliğin önem taĢımadığı durumlarda görüĢ ve düĢüncelerinizi anonim olarak

açıklamayı uygun buluyorsanız bunu kötüye kullanmadan özenli yapınız.
 Konu kısmı yeterince açık olan (iletinin içeriğini göz atıldığında belli eden açıklıkta),dili

anlaĢılır, özlü kısa iletiler ile iletiĢim kurmaya ve etkileĢmeye özen gösteriniz.
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 Eğer herkesi değil de bir kiĢiyi ilgilendirdiğini düĢündüğünüz bir ileti var ise genele hiç

duyurmadan doğrudan ilgili kiĢiye iletilerinizi yönlendiriniz.
 Her zaman yanıtladığınız iletinin konu baĢlığını koruyarak yanıt veriniz.

3. Ġçerik Ġle Ġlgili Özen
 Ne demek istiyorsanız ona karĢılık olan, yanlıĢ anlaĢılmalara yol açmayacak düz ve

yalın deyiĢlerle düĢüncelerinizi aktarmaya çalıĢınız.
 Ġletilerinizin yalnızca eleĢtirici olmasından kaçınarak her zaman yapıcı ve ufuk açıcı

olmasını gözetiniz.
 Ġletileri yanıtlamadan önce bir kere daha özenle okuyunuz, verdiğiniz yanıtı da

göndermeden önce içerik ve imla açısından aynı özenle bir kere daha gözden geçiriniz.
 Özellikle tartıĢma listelerinde daha önce değinilmiĢ konuları ek bir katkıya yol

açmayacaksa üstelemeyiniz, ortaya çıkmıĢ bir sonucu görmemezliğe gelerek kendi
düĢüncenizi kabul ettirmede ısrarcı olmayınız.
 Gereksiz yere büyük harfler ile yazıĢmaktan, sık sık özel simgeler kullanmaktan, esprili

ya da alaycı anlatımlardan kaçınınız, jargon sayılacak farklı bir söyleĢi biçimi ile herkese açık
ortamlarda iletiĢimde bulunmayınız.
 Olanaklı

olduğunca uzun alıntılar yapmaktan ve ek göndermekten kaçınınız,

gönderdiğiniz eklerin çok yer kaplamamasına, virus gibi alıcısının bilgisayar ortamını bozucu
içerik taĢımamasına özen gösteriniz.
 Virüslü iletiler ile karĢılaĢtığınızda en kısa zamanda kağnağını ve geçikmeden

etkileneceğini umduğunuz kiĢileri uyarınız.

4. Öteki Konular
 Ġyelik

haklarını

zedelememeye

özen

gösteriniz,

baĢkasının

veri

kaynaklarını,

düĢüncelerini ve yazılımlarını kendinizinmiĢ gibi sahiplenmeye kalkıĢmayınız.
 BaĢkalarının kiĢilik haklarına ve özel yaĢamına saygılı olarak kiĢilerle ilgili karalayıcı

yorumlarda bulunmayınız.
 Ġnternet ortamının sağladığı olanakların yasa dıĢı biçimde insanlara zarar verme,

baĢkalarının iĢlerini engelleme, gizli ve kiĢisel bilgilerini ele geçirip yararlanma, her türlü
sahtekarlık, yolsuzluk, dolandırıcılık ya da hırsızlık gibi kötü amaçlı kullanımına yol açmayınız
ve göz yummayınız.
 Uygunsuz davranıĢlar sergilemekte ısrarlı olanları ölçülü bir tepki içinde elbirliği ile

uyarmaya çalıĢınız.
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 Size gelen bir iletiyi baĢkalarına aktarırken ileti üzerindeki e-posta adres bilgilerinin

gerekmiyorsa aktardığınız kiĢinin eline geçmemesine özen gösteriniz.
 Kendinizin ya da temsilcisi olduğunuz ürün ve hizmetlerin reklâmını yapmayınız.
 Güvenlik zedeleyici ve bozucu giriĢimlere karĢı alınması gereken önlemlere uymaya

özen gösteriniz, bu konuda bir kuĢku duyduğunuzda doğrudan Ġnternet servis sağlayıcınıza ya
da kurum sorumlunuza durumu bildirerek önlem alınmasına yardımcı olunuz.
 Ġnternet

üzerinde denetim ve düzenleme yetkisi olanların konumlarını kötüye

kullanmalarına karĢı duyarlı olunuz ancak gerektiğinde de iĢlerini kolaylaĢtırıcı her türlü desteği
veriniz.

3.2.Türkiye BiliĢim Derneği Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar
Türkiye BiliĢim Derneği (TBD); Türkiyenin biliĢimle tanıĢmasının neredeyse
hemen ardından 1971 yılında bugün biliĢim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik
bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulmuĢtur. TBD‟nin biliĢim etiği
alanındaki temel çalıĢmaları Ģunlardır [19] :
1.

TBD‟nin internet dergisinde; Asuman KUTLUATA tarafından hazırlanan

“BiliĢim ve Etik” BaĢlıklı çalıĢmaya yer verilmiĢtir. ÇalıĢmada; biliĢim ve etik kavramları,
„‟Elektronik HaberleĢme Etiği‟‟ ana baĢlığı altında e-posta ile haberleĢme ve tartıĢma
listeleri etiği, „‟World Wıde Web‟‟ baĢlığı altında ise, web ve e-posta ve dosya
kullanımında kullanıcılar sorumlulukları incelenmiĢtir.
2.

TBD 19. BiliĢim Kurultayı‟nda 06.09.2002 tarihinde yapılan açık

oturumda „‟Etik‟‟ konulu bir sunum yapılmıĢtır. Yayınlanan sunumda Ġnternet ve etik
kavramlarının sıkça kullanılmasının sebepleri ve yapılan çalıĢmanın önemine
değinilerek giriĢ yapılmıĢ, devamında bazı ilkeler belirlenmiĢtir. Bunlar; “Hiç bir kural,
insan topluluklarına ezberletilerek benimsetilemez”; “Ġnsan toplumsal varlıktır. Süreç
içinde öğrenir ve uygular ve “Teknoloji Hazretleri" tek baĢına çözüm olamaz”.
ÇalıĢmanın “Sonuç ve Öneriler” kısmı ise Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: “Son yıllarda Ġnternet
kullanıcısı sayısının hızla artması ve Türkiye‟de 1 milyona yaklaĢması, Ġnternet
ortamında yaĢanan düzensizliği ve kuralsızlığı gündemin üst sıralarına taĢıdı.
Ülkemizde var olan teknik altyapı kısmen yeterli olsa dahi, internet kullanımının idari,
hukuki ve ETĠK altyapısının çok zayıf olduğu ortaya çıktı. ġimdi telaĢ içinde çözüm
arıyoruz.

ETĠK

kurallar,

maalesef

genelgelerle,

yönergelerle

kullanıcılara

benimsetilemiyor. Bunun nedeni, ülkemizdeki internet kullanıcısının internet teknolojisi
ile çok kısa bir zaman dilimi içinde karĢılaĢmıĢ olması ve günlük hayatta “aile terbiyesi”
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gereği özenle uyguladığı bazı etik kuralları dahi bu yeni ortamda “unutması” olarak
açıklanabiliyor. Denklem, kısaca “zaman” (+) “özümseme” (=) “uyum” biçimindedir.
3.

TBD‟nin katkılarıyla 2001 yılında Gözde Dedeoğlu‟nun yapmıĢ olduğu

“Etik ve BiliĢim” çalıĢması; Türkiye‟de genel hayatta etik ve biliĢim hayatında etik
konuları ile ilgili sorulara cevap vermeye çalıĢmıĢtır. Bu bağlamda, “etik Ġlkeler
hayatımızı düzenleyebilir mi?” sorusuna cevap aranmıĢ; biliĢim de etik ve eğitim
konularına öncelik verilmiĢtir. Bu çalıĢmada ayrıca, Türkiye‟de bu konuda faaliyet
gösteren STK ve diğer kurumların faaliyetlerine özet olarak yer verilmektedir. Dünyada
bu konuda çalıĢma yapan bazı kurumlara ait bilgiler de okuyucunun bilgisine
sunulmuĢtur [20] .

3.3. TÜBĠDER Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar
BiliĢim Sektörü Derneği (TÜBĠDER) 1999 yılında biliĢim sektöründe faaliyet
gösteren firmalar tarafından bir sektör meslek örgütü olarak kurulmuĢ olup, biliĢim
sektörünün mesleki standartlarının geliĢtirilmesi, sektör içi eğitimler, biliĢim sektörünün
hizmet sunumunun kalitesinin yükseltilmesi konularının yanında sektörün ticari, yasal ve
mali sorunlarına çözümler geliĢtirilmesi konularında faaliyet yürütmektedir. Firmaların
mesleki faaliyetlerini sürdürürken ve ticaret yaparken uyacağı ilkelerin uygulanmasında
TÜBĠDER‟in biliĢim sektörü adına gözlemci ve yönlendirici olarak yapacağı tavsiye
uyarıları dikkate alacağını kamuya açık bir Ģekilde taahhüt ettiği “BiliĢim Sektörü Ahlak
Ġlkeleri”ni yayınlamıĢtır. Bu ilkeler Ģunlardır [21] :
1.

Adil, dürüst ve güvenilir olacak, tüm insanlara karĢı hiçbir ayırım

gözetmeksizin eĢit davranacaktır.
2.

ÇalıĢma ve iliĢkilerinde ahlaki değerler doğrultusunda hareket edecektir.

3.

Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenerek, onlara uyacaktır.

Mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanırken kiĢisel ve kurumsal çıkarlara zarar
vermeyecektir.
4.

BiliĢim

ve

biliĢim

teknolojisi

uygulamaları

hakkında

toplumun

aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluĢmasına katkıda bulacaktır
5.

Bağlı olduğu yükümlülüklere ve sözleĢmelere uyacaktır.

6.

BaĢkalarına ait özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterecek;

insanların özel yaĢamına, saygınlığına ve sahiplik haklarına saygı gösterecektir.
7.

Ürün ve hizmetleri konusunda müĢterilerini tam ve doğru olarak

bilgilendirecek, ürün ve hizmet sunumunda yasaların ve ticaretin gerektirdiği belge ve
bilgilerin eksiksiz olarak karĢı tarafa verilmesini sağlayacaktır.
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8.

Faaliyetleri

ile

ilgili

olarak

ilgili

tarafları

çıkarları

konusunda

bilgilendirecektir.
9.

Kirli ve dürüst olmayan iĢleri yaptığından kuĢku duyduğu kiĢi ve

kurumlarla çalıĢmayacaktır.
10.

ĠĢ ortaklarının ve ticari iliĢki içinde olduğu kurum ve kiĢilerin hak ve

çıkarlarını korumak konusunda titiz davranacak, onların kazançlarını yok edici bir ticari
faaliyet içinde olmayacaktır.
11.

Nihai tüketicilere bayi kar marjını yok sayan fiyat bilgilendirmesinde

bulunmayacaktır.
12.

Ürün ve hizmetin makul bir kar marjını koruyacak biçimde satılmasına

özen gösterecek, diğer satıcı ve meslektaĢları karĢısında fiyat kırma yoluyla haksız
kazanç elde etmeye çalıĢmayacaktır
13.

Üreticilerin, patent, telif ve mülkiyet haklarına saygılı davranacak; sahte

ürün satıĢı yapmayacak; yazılımların lisansız ve korsan ticaretine karĢı çıkacaktır.
14.

Haksız rekabet sayılan ticari faaliyet içinde olmayacak, ürün ve hizmet

sunumunda tekel yaratıcı davranıĢlardan kaçınacak, ticari avantaj ve üstünlüklerini
meslektaĢlarının ve müĢterilerinin aleyhine kullanmayacaktır.
15.

Tüketicilerin

yasalar

ve

uygulamalardan

gelen

haklarına

saygılı

davranacak, garanti ve satıĢ sonrası hizmet konularında müĢteri mağduriyeti
oluĢturmayacaktır.
16.

ÇalıĢma yaĢamının ahlak kurallarına uyacak, çalıĢanlarının yasalardan

ve uygulamalardan gelen hak ve çıkarlarını koruyacaktır.
17.

ÇalıĢanlarının mesleki geliĢimine katkıda bulunacak, onları bu konuda

özendirecek; çalıĢanın sektörel, toplumsal ve kiĢisel sorumluluklarını yerine getirirken
temel ahlak kurallarına uygun davranmalarını sağlayacaktır.

3.4. BiliĢim Alanında Etik Farkındalık Yaratma ve Eğitim ÇalıĢmaları
BiliĢim alanında etik farkındalık yaratma konusunda gerek üniversiteler ve gerekse
STK‟lar faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Son yıllarda biliĢim etiği konusuna birçok üniversitenin
(örn. ĠTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitelerinde) lisans ve lisansüstü programlarında yer verilmekte
olup, öğrencilerin biliĢim etiği konusunda bilinçlendirilmesi için dersler konulmuĢtur [22, 23].
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SONUÇ VE ÖNERĠLER:
BĠLĠġĠM MESLEĞĠ ETĠK ĠLKELERĠ ĠÇĠN TEMEL ÇERÇEVE
WikiLeaks olayı açıkça göstermiĢtir ki; kiĢiler sanal dünyada çoğu zaman güçsüz
kalmakta ve kendi mahremiyetlerini sağlayamamaktadırlar. Bu çerçevede; biliĢim sistemini
yönetenler ve sistemdeki izlerin kayıtlarını tutan görevliler bu bilgilerin güvenliğini ve kiĢisel
verilerin korunmasını garanti etmelidirler. Bu sadece yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda
etik bir ödevdir. Aksine bir davranıĢ, hem mesleğin, hem ilgili kurumun ve görevlinin
saygınlığına zarar verecektir.
Kamu sektöründe biliĢim mesleğinde görev yapanların bazı toplumsal yükümlülükleri
vardır. BiliĢim görevlileri, toplumun biliĢim teknolojisi uygulamaları ve bunların doğuracağı
sonuçlar hakkında aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluĢmasına katkıda bulunurlar.
Türkiye‟de de, kamu sektöründeki duruma bakıldığında, biliĢim mesleğinde görev yapanlar
arasında etik bilincin yeni yeni oluĢmaya baĢlamıĢtır.
TC. BaĢbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu kamu görevlilerine yönelik etik eğitimlerine
“BiliĢim Etiğini” de özel bir sorun alanı olarak dahil etmelidir. Kurulun çalıĢmaları dıĢında, kamu
sektöründe biliĢim alanında eğitimlere yer veren TODAĠE (Türkiye ve Orta Doğu Amme
Ġdaresi), Türkiye BiliĢim Derneği, Türkiye BiliĢim Vakfı gibi kurumlarında biliĢim etiği eğitimi
üzerinde daha fazla durmaları gerekir. Kamu biliĢimcilerini profesyonel organizasyonlar ile
çatısı

altında

buluĢturan

Türkiye

BiliĢim

Derneği‟nin

çatısı

altında

yapılan

bütün

organizasyonlarda bu temanın ele alınması farkındalık yaratmak ve sektörü bilinçlendirmek
adına önemli olabilir.
BiliĢim mesleği etik ilkeleri oluĢturulurken bize yardımcı olacak genel çerçeve Ģöyle
çizilebilir:
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 eĢitlik, çıkar çatıĢmasının önlenmesi) vurgulanmalıdır.

3.

BiliĢim mesleğine özgü etik ilkeler (örn. elektronik veri, sistem güvenliği, internet
güvenliği) ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.
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4.

BiliĢim Hukuku alanından derlenecek etik ilkeler (fikri mülkiyet ve mahremiyet ile
ilgili) de bu genel çerçeveyi desteklemelidir.

Bu genel çerçeveden hareketle, ileriki çalıĢmalarda, TBD (Türkiye BiliĢim Derneği) biliĢim
etiği meslek ilkelerini ayrıntılı olarak ortaya koyabilir.
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EK 1 : BĠLĠġĠM ETĠĞĠ ALANINDA ÇALIġMA YAPAN
KURULUġLAR
ANIE: African Network for Information Ethics
ACM/SIGCAS: Association for Computing, Special Interest Group on Computers and
Society
CPSR: Computer Professionals for Social Responsiblity
GI: Gesellschaft für Informatik, Fachbereich Informatik und Gesellschaft,
Fachgruppe Informatik und Ethik.
Informationethics.org.uk
IACAP: International Association for Computing and Philosophy
INSEIT: International Society for Ethics and Information Technology
IBR: Internet Bill of Rights
LiSS: Living in Surveillance Societies (COST Action IS0807)
RELEI: Red Latinoamericana de Etica de la Información
Red Universitaria de Etica en el Ciberespacio
CAEPP: Centre for Applied Ethics and Public Policy
CCSR: Centre for Computing and Social Responsibility, De Montfort University, UK
Centre of Excellence for Ethics and Technology: 3TU, The Netherlands
CEST: Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University,
Thailand
ICE: Institute of Communication Ethics, UK
IEG: Research Group on the Philosophy of Information, Oxford University, UK
Onlineethics.org The Online Ethics Centre at Case Western Reserve University, USA
RCCS: The Research Center on Computing & Society, Southern Connecticut State
University, USA
University of Pittsburgh (USA) School of Information Sciences: Information Ethics
University of Wisconsin-Milwaukee (USA): Center for Information Policy Research,
School of Information Studies
The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics (UK)
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Observatory on the Information Society
UNESCO: Communication and Information
WSIS: Official Website of the World Summit on the Information Society
ALA: American Library Association, Office for Intellectual Freedom
AoIR: Association of Internet Researchers
APC: The Association for Progressive Communications
APPE: The Association for Practical and Professional Ethics
ASIST: American Society for Information Science and Technology
Berkman: The Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School
CAE: Center for Applied Ethics, University of British Columbia, Canada
CDT: Center for Democracy and Technology, Washington D.C., USA
CIPR: Center for Information Policy Research, School of Information Studies,
University of Wisconsin-Milwaukee, USA
CEI: Computer Ethics Institute, The Brookings Institution, Washington D.C., USA
Cheskin Research
CSI: Center for Social Informatics, Indiana University, USA
Cybergeography: Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London,
UK
DSW: Deutscher Server Wirtschaftsethik, Germany
EBEN: European Business Ethics Network
EEN: European Ethics Network, European Commission and Catholic University
Leuven
EFF: Electronic Frontier Foundation
EGE: European Group on Ethics in Science and New Technologies, European
Commission
ELDIS: Eldis Gateway to Development Information, including Eldis ICT for
Development Resource Guide.
EPIC: Electronic Privacy Information Center, USA
EthicNet: Data bank for European Codes of Journalism Ethics
Ethiknet, Germany
FFII: Foundation for a Free Information Infrastructure
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FIFF: Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung
e.V., Germany
Forum social mundial, Porto Alegre, Brazil
Foundations of Information Ethics (FINE), Kyoto, Japan
FOIA: Freedom of Information Act, National Institute of Standards and Technology,
USA
FUNREDES: Fundación Redes y Desarrollo
GIST: Gender Perspectives Increasing Diversity for Information Society Technology
globethics.net: A Global Network of Institutions Involved in Applied Ethic
GVW: Gesellschaft für Verantwortung in der Wissenschaft, Germany
Hodges' Health Career - Care Domains - Model (h2cm), UK
IBPE: Institute for Business & Professional Ethics, DePaul University, Chicago, USA
ICRAC: International Committee for Robot Arms Control
IEEE-SSIT: The Society on Social Implications of Technology (SSIT) of the Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
IFIP: International Federation for Information Processing
IFJ: International Federation of Journalists
IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions. Committee
on Free Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE)
Independent Media Center
Infonomia by Alfons Cornella, Spain
Informatik und Gesellschaft, University of Paderborn, Germany
Institute of Network Cultures Amsterdam, The Netherlands
INSNA: International Network for Social Network Analysis, Carnegie Mellon
University, USA
IRMA: Information Resources Management Association, Pennsylvania, USA
IRTC: Institute for Religion, Technology and Culture, Canada
Instituto Fronesis
ISBED: International Society of Business, Economics, and Ethics
ISOC: The Internet Society
ITA: Institute of Technology Assessment (Austraia): Privacy Links
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IZEW: Interfakultäres Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, Universität
Tübingen, Germany
Joint Research Project on Cultural Ecology, Japan
KnowNet Initiative: Knowledge Networking in Developing Countries
LCA: Laboratory for the Culture of the Artificial, University of Urbino, Italy
Libr.org: Library related websites with social orientation
Nethics e.V., University of Konstanz, Germany
Netzwerk Medienethik, München, Germany
OSCE Representative on Freedom of the Media
OEC: Online Ethics Center for Engineering and Science
OneWorld América Latina
Online Magna Charta
Privacy International
RCSS: Research Center on Computing and Society, Southern Connecticut State
University, USA
SEDET: Société en développement dans l'espace et dans le temps, Paris, France
SGR: Scientists for Global Responsibility
Societas Ethica
SPT: Society for Philosophy and Technology
Stanford Law School Center for Internet and Society
Stiftung Bridge: Bürgerrechte in der digitalen Gesellschaft, Germany
St. James Ethics Centre, Australia
The Surveillance Project c/o Department of Sociology, Queen's University, Kingston,
Canada
UN Development Programme (UNDP), Office of Development Studies
UNESCO Observatory of the Information Society
UNRISD United Nations Research Institute for Social Development
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare: Arbeitsgruppe für
Informationsethik
WIPO: World Intellectual Property Organization
W3C-Consortium
W3C-WAI: Web Accessibility Initiative
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Wiki Law
YOIS: Youth for Intergenerational Justice and Sustainability
Zelig: European meetings of digital counter-cultures
ZfW: Zentrum für Wirtschaftsethik GmbH

Kaynak: http://icie.zkm.de/institutions
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