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Etik Değerler 
 

Etik; bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabil-mesi için hangi davranışlarının 

doğru, hangilerinin yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır. 

 

Temelinde barın-dırdığı güzel ahlaklı, adaletli ve iyi insan olma özellikleri değişmese de 

zamana, bilimsel gelişmelere ve toplumun  
gereklerine göre etik kavramına yüklenen anlam değişebil-mektedir. Bir konuya ya da belirli 

bir meslek dalına özgü etik davranışların tamamı etik değerler olarak tanımla-nabilir. 
 

Bilişim Teknolojileri ve İnternet Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken 

Etik İlkeler 
 

Bilişim teknolojilerinin ve İnternet’in kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları 

tanımlayan ilkelere bilişim etiği denir. Bu ilkelerin temel amacı, bilişim teknolojileri ve 

İnternet’i kullanan birey-lerin yanlış bir davranış sergilemesine engel olarak onları güvence 

altına almaktır. Buna göre bilişim etiği, bilişim teknolojilerinin kullanımı esnasında toplum 

tarafından kabul gören uyulması gereken kurallar bütünüdür. 
 

Fikrî Mülkiyet 
 

Fikrî mulkiyet; kişinin kendi zihni tarafından urettiği her turlu urun olarak tanımlanmaktadır. 
 

 

Koşullar  
 

Attribution - Atıf: Eserin ilk sahibinin belirtilmesi koşulu. Bu koşulu 

barındıran lisansa sahip eserlerde, eseri yaratan ilk kişinin mutlaka 

belirtilmesi gerekiyor. 
 
 

Share Alike - Aynı Lisansla Paylaş: Lisans modelinin korunması 

koşulu. Bu koşula sahip eserlerin türetilmesi veya yeniden 

yayınlanması ancak onu barındıran yeni eserin de aynı lisansa sahip 

olması şartıyla gerçekleşebilir. 
 

Non-Commercial - Ticari Olmayan: Eserin ticari amaçlı 

kullanılmaması koşulu. Bu koşulu şart koşan eserlerin türevlerinin 

veya orijinallerinin sadece ticari olmayan ürünlerde kullanılması 

mümkün (Ticari amaçlı kullanmak için eser sahibine başvurmak 

mümkün.). 
 
 

No Derivate Works - Türetilemez: Eserin türevinin yaratılmaması 

koşulu. Bu koşulu içeren lisanslı eserlerin türevlerinin yapılmasına 

izin verilmemektedir eğer isteniyorsa sadece olduğu gibi kullanılması 

gerekir. 
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Erişim 
 

Bu başlık bilgiye erişimi anlatmaktadır. Sıradan bir vatandaş için herhangi bir bilişim 

teknolojisi ürününden bilgiye erişim olarak düşünülebilir. Örneğin herhangi bir arama sitesini 

kullanarak, istedi-ğimiz bilgiye hızlıca erişebiliriz. Ancak bilgi daha özel bir formatta 

sunulmuş olabilir. Örneğin bir veri tabanında saklanıyor olabilir. Bu durumda karşımıza üç 

sorun çıkmaktadır: 

 
 

1. Bilgiye erişebilecek düzeyde bilişim bilgisi, 
 

2. Bilginin yararlılığını test edecek düzeyde bilgi okuryazarlığı, 
 

3. Bilgiye erişmenin varsa maddi karşılığı olan ekonomik güç. 
 

Gizlilik 
 

Bir önceki başlıkta bahsettiğimiz gibi, bir arama sitesi kullanarak bilgiye hızlıca 

erişim, herhangi bir kişi için sıradan bir davranış hâline gelmiştir. Bugün herkes aklına gelen 

her şeyi özgürce Google ya da Yandex gibi arama motorlarında aramaktadır. Oysa ki her 

arattığımız şey ile birlikte hatta bilişim orta-mında yaptığımız her eylem ile ardımızda “ekmek 

kırıntısı” olarak tabir edilen izler bırakıyoruz. 

 

Doğruluk 
 

Tahmin edilebileceği gibi bilişim alanında şahsımıza ait bilgiler bizim dışımızdaki 

kişiler tarafın-dan da kayıt altına alınabilmektedir. Ancak bu bilgilerin doğruluğu kimin 

sorumluluğundadır? Biz kendimize ait bilgileri kontrol etme hakkına sahip olmalıyız ve 

kendimize ait bilgileri kendimiz kod-layacaksak bunun sorumluluğunu da üstlenmek 

zorundayız. 
 

Uluslararası Bilgisayar Etik Enstitüsüne göre bilişim teknolojilerinin doğru bir şekilde 

kullanılabil-mesi için aşağıda belirtilen 10 kurala uyulması gerekmektedir. 
 

1. Bilişim teknolojilerini başkalarına zarar vermek için kullanmamalısınız. 
 

2. Başkalarının bilişim teknolojisi aracılığı ile oluşturduğu çalışmaları karıştırmamalısınız. 
 

3. Başkasına ait olan verileri incelememelisiniz. 
 

4. Bilişim teknolojilerini hırsızlık yapmak için kullanmamalısınız. 
 

5. Bilişim teknolojilerini yalancı şahitlik yapmak için kullanmamalısınız. 
 

6. Lisanssız ya da kırılmış/kopyalanmış yazılımları kullanmamalısınız. 
 

7.  Başkalarının bilişim teknolojilerini izinsiz kullanmamalısınız. 
 

8. Başkalarının bilişim teknolojileri aracılığı ile elde ettiği çalışmalarını kendinize mal etmemelisiniz. 
 

9. Yazdığınız programların ya da tasarladığınız sistemlerin sonuçlarını göz önünde bulundurmalısınız. 
 

10. Bilişim teknolojilerini her zaman saygı kuralları çerçevesinde kullanmalı ve diğer 

insanlara saygı duymalısınız 
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Günümüzde İnternet kullanıcıları, bilgiye kolay ulaşabilirken amaçları bu olmadığı 

zamanlarda da sıklıkla bilgi akışına maruz kalmaktadırlar. Bu bilgi akışı her zaman doğru ve iyi 

niyetli olmayabilir. Bu sebeple elde edilen bilgiler kullanılmadan önce bir dizi tedbir almak 

önemlidir. Bu tedbirler: 

 
 

- Kullanıcıya bilgi aktaran kanal (İnternet sitesi, sosyal medya hesabı), kaynak 

belirtmelidir. Kaynağı belirtilmemiş bilgiye şüpheyle yaklaşılmalıdır. 
 

- Elde edilen bilgiler üç farklı kaynaktan teyit edilmelidir.  
- Bilgiyi aktaran İnternet sitesinin adresi kontrol edilmelidir. Alan adı uzantıları birçok 

İnternet sitesi için fikir verebilir. Örneğin; 
 

o .com ya da .net alan adı uzantısına sahip İnternet siteleri ticari amaçlı 

sitelerdir. o .gov: Devlet kurumlarının resmî sitelerinin uzantısıdır. 

o .org: Ticari amacı olmayan vakıf, dernek ve organizasyonların kullandığı uzantıdır. 
 

o .edu: Üniversite ve akademik kuruluşların siteleri için kullanılır. 
 

o .k12: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim kurumlarına ait uzantıdır. 
 

Bilgi edinilen İnternet siteleri, uzantılarına göre değerlendirilerek kaynak güvenilirliği 

konusunda bir kanıya varılabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin İnternet ülke kodu .tr’dir. Bu uzantıya 

sahip sitelere yönelik ülke içinde ayrı bir kontrol gerçekleştirildiği için bu sitelerin 

güvenilirliklerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Örneğin; Millî Eğitim Bakanlığının İnternet site 

adresi meb.gov.tr, Türkiye Eroz-yonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfının adresi de 

tema.org.tr’dir. 

 
Adresler incelendiğinde,  

    meb.gov.tr 
 

 

                               Kurum/Kuruluş/Şirket    Kategori Uzantısı Ülke Kodu 

 

tema.org.tr 
 

 

Kurum/Kuruluş/Şirket Kategori Uzantısı Ülke Kod 

 

Bu adresin Türkiye Cumhuriyeti’ne (.tr) ait bir devlet/hükûmet (.gov) sitesi oldu-ğu 

görülebilir. 
 
Bu adresin de Türkiye Cumhuriyeti’nde (.tr) faaliyet gösteren bir vakıf ya da der-neğe (.org) ait olduğu 

anlaşılabilir. 

 
 

İnternet Etiği 
 

 İnternet kullanımı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken etik ilkeler; kişilik hakları, özel yaşamın 

gizliliği ve veri güvenliği gibi başlıklar altında incelenebilir. İnternet ortamında uyulması gereken 

etik kurallar aşağıda verilmiştir: 
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 Bize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları başkalarına yapmaktan kaçınmalıyız.
 Bir durum karşısında İnternet’te nasıl davranmamız gerektiği konusunda kararsız kaldığımız zaman 

gerçek hayatta böyle bir durum karşısında nasıl davranıyorsak öyle davranmalıyız.
 İnternet’te karşılaştığımız ancak yüzünü görmediğimiz, sesini duymadığımız kişilere saygı kural-ları 

çerçevesinde davranmalıyız.
 İnternet sadece belirli bir ırkın, topluluğun ya da ülkenin tekelinde değildir. Tüm dünyadan pek çok 

farklı kültür ve inanca sahip insan İnternet ortamında varlık göstermektedir. İnternet’i kullanırken 

her kültüre ve inanca saygılı olmak, yanlış anlaşılabilecek davranışlardan kaçınmak gerektiği 

unutulmamalıdır.
 İnternet’i yeni kullanmaya başlayan kişilerin yapacağı yanlış davranışlara karşı onlara anlayış 

gösterip yardımcı olmaya çalışmak ve yol göstermek gerektiği de unutulmamalıdır.
 Özellikle sosyal medya, sohbet ve forum alanlarındaki kişiler ile ağız dalaşı yapmaktan kaçınma-lı, başka 

insanları rahatsız etmeden yazışmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca, sürekli olarak büyük harfler ile 

yazışmanın İnternet ortamında bağırmak anlamına geldiği unutulmamalıdır.
 İnsanların özel hayatına karşı saygı göstererek kişilerin sırlarının İnternet ortamında paylaşılma-

masına dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 İnternet’te kaba ve küfürlü bir dil kullanımından kaçınarak gerçek hayatta karşımızdaki insanla-ra 

söyleyemeyeceğimiz ya da yazamayacağımız bir dil kullanmamalıyız.
 İnternet’i başkalarına zarar vermek ya da yasa dışı amaçlar için kullanmamalı ve başkalarının da bu 

amaçla kullanmasına izin vermemeliyiz.
 İnternet ortamında insanların kişilik haklarına özen göstererek onların paylaştığı bilginin izinsiz 

kullanımından kaçınmamız gerektiği de unutulmamalıdır.

 
 

Bilgi Güvenliği 
 

Kişisel ya da kurumsal düzeyde bizim için büyük önem teşkil eden her tür bilgiye izin 

alınmadan ya da yetki verilmeden erişilmesi, bilginin ifşa edilmesi, kullanımı, değiştirilmesi, yok 

edilmesi gibi tehditlere karşı alınan tüm tedbirlere bilgi güvenliği denir. 
 

Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler 
 

 Siber Suç: Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her tür yasa dışı işlemdir. 

 

 Siber Saldırı: Hedef seçilen şahıs, şirket, kurum, örgüt gibi yapıların bilgi sistemlerine veya 

iletişim altyapılarına yapılan planlı ve koordineli saldırıdır. 

 

 Siber Savaş: Farklı bir ülkenin bilgi sistemlerine veya iletişim altyapılarına yapılan planlı ve 

koor-dineli saldırılardır. 

 

 Siber Terörizm: Bilişim teknolojilerinin belirli bir politik ve sosyal amaca ulaşabilmek için 

hükû-metleri, toplumu, bireyleri, kurum ve kuruluşları yıldırma, baskı altında tutma ya da 

zarar verme ama-cıyla kullanılmasıdır. 

 

 Siber Zorbalık: Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba, özel ya da 

tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının 

tümüdür. 
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Sayısal Dünyada Kimlik ve Parola Yönetimi 
 

Her gün sıkça kullandığımız şifre ve parola kavramlarını inceleyecek olursak “parola” bir hizmete 

erişebilmek için gerekli olan, kullanıcıya özel karakter dizisidir. “Şifre” ise sanal ortamdaki verilerin 

gizliliğini sağlamak için veriyi belirli bir algoritma kullanarak dönüştüren yapıdır. 

 

Parola, bilgi güvenliğinin en önemli ögesidir. Parolanın da ele geçirilmesi durumunda oluşacak za-

rar, bir evin anahtarını ele geçiren hırsızın sebep olacağı zarardan çok daha fazla olabilir. Parolanın 

kötü niyetli kişiler tarafından ele geçmesi durumunda, 
 

• Elde edilen bilgiler yetkisiz kişiler ile paylaşılabilir ya da şantaj amacıyla kullanabilir. 
 

• Parolası ele geçirilen sistem başka bir bilişim sistemine saldırı amacıyla kullanılabilir. 
 

• Parola sahibinin saygınlığının zarar görmesine yol açabilecek eylemlerde bulunulabilir. 
 

• Ele geçirilen parola ile ekonomik kayba uğrayabilecek işlemler yapılabilir. 
 

• Parola sahibinin yasal yaptırım ile karşı karşıya kalmasına yol açabilir. 
 

Güçlü bir parolanın belirlenmesi için aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır. 
 

• Parola, büyük/küçük harfler ile noktalama işaretleri ve özel karakterler içermelidir. 
 

• Parola, -aksi belirtilmedikçe- en az sekiz karakter uzunluğunda olmalıdır. 
 

• Parola, başkaları tarafından tahmin edilebilecek ardışık harfler ya da sayılar içermemelidir. 
 

• Her parola için bir kullanım ömrü belirleyerek belirli aralıklar ile yeni parola oluşturulması gerekir. 

 

Parolanın güvenliği açısından, aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 
 

• Parolanın başkalarıyla paylaşılmaması son derece önemlidir. 
 

• Parolalar, basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır. 
 

• Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı paro-

lanın kullanılmaması gerekir.  
Bu durumda, bir kullanıcının onlarca parola üretmesi gerekebilir. Bu da parolaların unutulması 

sorununu beraberinde getirir. Böyle bir sorun yaşamamak için kullanıcılar kendilerine özgü 

kalıplardan yararlanmalıdırlar. 

Örnek olarak; 
 

- Bir anahtar kelime belirlenerek kelime, parola kriterlerine uygun hâle getirilebilir. “Alsancak” 

kelimesi, parola oluşturma kriterleri göz önüne alınarak “A1s@nc@k” şeklinde düzenlenebilir (8 

karakter, büyük harf, küçük harf, sayı ve özel karakter içeriyor.). Bu anahtar kelimenin başına, 

ortasına ya da sonuna kullanılan platformun kısa ismi eklenerek o hizmete özgü parola oluşturul-muş 

olur. Twitter için A1s@nc@kTW, Facebook için A1s@nc@kFB gibi.  
- Bir anahtar cümle belirlenerek bu cümlenin bazı harfleri kullanılabilir. Örneğin “Muhtaç oldu-

ğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesindeki kelimelerin baş harfleri kul-

lanılarak 7 karakter elde edilir. Bu yedi karakterin yanına, kullanılacak platformun kodu da 

eklendiğinde 9 karakterli bir parola elde edilebilir.  
e-posta hesabı için: M0kd@kM@il, Instagram için: M0kd@kMig gibi… 

 

* Anahtar kelime oluştururken;  

G yerine 6, 

g yerine 9, 
 
ş yerine $  

a yerine @ 
 
i, l yerine 1 gibi karakterler kullanılabilir 
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Kişisel Bilgisayarlarda ve Ağ Ortamında Bilgi Güvenliği 
 

Bilgisayar ve İnternet teknolojisindeki hızlı ilerleme sonucunda üretilen veri, hiç durmadan 

artmak-tadır. Özellikle İnternet kullanımının oluşturduğu büyük miktardaki bilgi, her gün 

milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır. Bu veriyi üreten, kullanan ve paylaşan insanların 

çok küçük bir kısmı ise İnternet’in tehlikeleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibidir. Bilişim 

teknolojisinin kullanımında temel amaç bilgiye erişmektir. Ancak, teknolojinin hızlı ilerleyişi ile 

birlikte gelen güvenlik riskleri ve insanların bu konudaki yetersiz farkındalıkları bilgisayar ve 

İnternet kullanımı sırasında pek çok tehli-kenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
 

Bilişim sistemlerinin çalışmasını bozan veya sistem içinden bilgi çalmayı amaçlayan Virüs, 

Solucan, Truva Atı ya da Casus yazılım gibi kötü niyetlerle hazırlanmış yazılım veya kod 

parçaları zararlı prog-ramlar olarak adlandırılır. 

 

Bu zararlı programlar, 
 

 İşletim sisteminin ya da diğer programların çalışmasına engel olabilir.
 Sistemdeki dosyaları silebilir, değiştirebilir ya da yeni dosyalar ekleyebilir.
 Bilişim sisteminde bulunan verilerin ele geçirilmesine neden olabilir.
 Güvenlik açıkları oluşturabilir.
 Başka bilişim sistemlerine saldırı amacıyla kullanılabilir.
 Bilişim sisteminin, sahibinin izni dışında kullanımına neden olabilir.
 Sistem kaynaklarının izinsiz kullanımına neden olabilir.

 
Virüsler, bulaştıkları bilgisayar sisteminde çalışarak sisteme ya da programlara zarar 

vermek amacıy-la oluşturur. Virüsler bilgisayara e-posta, bellekler, İnternet üzerinden 

bulaşabilir. Bilgisayarın yavaşla-ması, programların çalışmaması, dosyaların silinmesi, 

bozulması ya da yeni dosyaların eklenmesi virüs belirtisi olabilir. 
 

Bilgisayar Solucanları; kendi kendine çoğalan ve çalışabilen, bulaşmak için ağ bağlantılarını kul-lanan 

kötü niyetli programlardır. Sistem için gerekli olan dosyaları bozarak bilgisayarı büyük ölçüde 

yavaşlatabilir ya da programların çökmesine yol açabilir. Ayrıca sistem üzerinde arka kapı olarak adlan-

dırılan ve saldırganların sisteme istedikleri zaman erişmelerini sağlayan güvenlik açıkları oluşturabilir. 
 

Truva Atları, kötü niyetli programların çalışması için kullanıcının izin vermesi ya da kendi isteği 

ile kurması gerektiği için bunlara Truva Atı denmektedir. Truva Atları saldırganların bilişim sistemi 

üze-rinde tam yetki ile istediklerini yapmalarına izin verir. Sisteme bulaşan bir Truva Atı ilk olarak 

güvenlik yazılımlarını devre dışı bırakarak saldırganların bilişim sisteminin tüm kaynaklarına, 

programlarına ve dosyalarına erişmesine olanak sağlar. Güvensiz sitelerden indirilen dosyalar, 

tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ya da taşınabilir bellekler aracılığı ile yayılabilir. 
 

Casus Yazılımlar, İnternet’ten indirilerek bilgisayara bulaşan ve gerçekte başka bir amaç ile kullanıl-sa 

bile arka planda kullanıcıya ait bilgileri de elde etmeye çalışan programlardır. Bunlar, sürekli reklam 

amaçlı pencerelerin açılması ya da İnternet tarayıcıya yeni araçların eklenmesine neden olabilir. 
 

Zararlı Programlara Karşı Alınacak Tedbirler 
 

• Bilgisayara antivirüs ve İnternet güvenlik programları kurularak bu programların sürekli güncel 

tutulmaları sağlanmalıdır.  
• Tanınmayan/güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır. 

 
• Ekinde şüpheli bir dosya olan e-postalar açılmamalıdır. Örneğin resim.jpg.exe isimli dosya bir 

resim dosyası gibi görünse de uzantısı exe olduğu için uygulama dosyasıdır.  
• Zararlı içerik barındıran ya da tanınmayan web sitelerinden uzak durulmalıdır. 

 
• Lisanssız ya da kırılmış programlar kullanılmamalıdır. 

 
• Güvenilmeyen İnternet kaynaklarından dosya indirilmemelidir. 


