
ETİK VE BİLİŞİM ETİĞİ 

Sözlük anlamı olarak etik, ahlak ile ilgili olan kavramları tanımlamaktadır. En çok bilinen 6 etik ilke 

 Dürüstlük 

 Adalet 

 Ahlak 

 Vicdan 

 Onur 

 Sorumluluk 

Bilişim etiği, bilişim sektöründe alışanların dünyanın her yerinde aynı davranış normlarına uymasını 

sağlayarak hareket etmelerini gerektirir.  

1. Bilişim sektörünün gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan etik problemlerden bazıları şunlardır: 

 Bilgi doğruluğunun sorgulanması 

 Özel yaşama ilişkin sorunlar  

 Siber suçların ortaya çıkması 

 Fikrî mülkiyet hakları 

 İşsizlik sorunları 

 Sağlık sorunları 

 Sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri sorunları 

 Sanal ortam ve sanal ilişkilerin varlığı 

 Yapay zekâ ile ilgili sıkıntıların yaşanması 

2. Bilişim Temel Hak ve Özgürlüklerinin İhlal Edildiği Durumlar 

 Başkalarının bilgisayarlarına zarar vermek ve bilgisayarlarını bozmak  

 Bilgisayarda çalışan insanların çalışmalarına müdahale etmek  

 Kişilerin bilgisayar dosyalarını izinsiz almak ve kullanmak  

 Bilgisayarda hırsızlık yapmak  

 Doğru olmayan bilgileri yaymak için bilgisayar kullanmak  

 Korsan yazılım kullanmak  

 İzinsiz olarak başkalarının şifrelerini kırmak, kullanmak  

 Başkalarının bilgi birikimlerini izinsiz olarak kullanmak  

 Kötü amaçlı program yazmak  

3. Yazılımcıları Kod Yazımında Uyması Gereken Etik İlkeler 

 Toplumsal yarar gözetmelidirler.  

 İşveren ve müşterinin isteklerini göz önünde bulundurarak projeyi en iyi şekilde yapmalıdırlar. 

 Hem ürün oluşturulurken hem de güncellenirken en son teknolojik standartları  kullanmalıdırlar.  

 Ürün oluşturulurken veya gelişimi sırasında hukuki kurallara uymalıdırlar.  
 

4. Sosyal medyada uyulması gereken etik kurallar şunlardır 

 Taraf tutmamak  

 Yalan beyanda bulunmamak  

 Toplumun değer yargılarıyla çatışmamak  

 Başkaları hakkında asılsız beyanlarda bulunmamak  

 Kendini farklı göstermemek  

 Açık ve anlaşılır dil kullanmak  

 Bağlayıcı açıklamalardan kaçınmak (Kişinin bağlı bulunduğu kurumu, grubu ya da zümreyi dâhil 
etmemek)  



5. İnternet etiği ile ilgili yazılı olmayan kurallar şunlardır: 

 İnternet, kişilerin zararına kullanılmamalıdır.  

 Kişilerin yaptığı çalışmalar engellenmemelidir.  

 Başkalarının özel dosyalarına izinsiz erişim sağlanmamalıdır.  

 Doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler desteklenmemelidir.  

 Yazılımlar lisanslı olarak kullanılmalıdır.  

 Kişilere ait elektronik iletişim kaynakları onların haberi olmadan kullanılmamalıdır.  

 İletişim ortamında kullanılacak dilin neden olacağı sorunlar önceden düşünülerek uygun bir dil 
kullanılmalıdır. 
 

6. BİLGİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ 

 Bilgi: İnsan aklının idrak edebileceği gerçek olgu ve unsurların hepsine verilen addır. Bilişim 

teknolojileri alanında ise bilişim araçları ile işlenmekte olan verilerin tümüne bilgi denir.  

 Bilgi güvenliği: Bilgi sahibinin rızası olmadan bilginin yetkisiz olarak elde edilmesini, değiştirilmesini, 

dışarıya sızdırılmasını, çalınmasını, el değiştirmesini ve bilgiye zarar verilmesini engellemek için alınan 

önlemler bütünü olarak tanımlanabilir. 3 temel unsura bağladır. 

 

o Gizlilik: Erişim izni olmayan kişilerin eline geçmemesi için bilgilerin korunmasıdır. İnternet 

bankacılığına ait hesap bilgilerinin bir saldırganın (hacker) eline geçmesi, gizlilik ihlaline örnek 

verilebilir.  

o Bütünlük: Erişim izni olmayan kişiler tarafından bilgilerin değiştirilmemesidir. Bir web 

sayfasının içeriğinin değiştirilmesi, bütünlük ilkesinin ihlaline örnek verilebilir.  

o Erişilebilirlik: İhtiyaç duyulduğunda bilginin erişilebilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır. Bir 

web sayfasına erişimin bir saldırgan (hacker) tarafından engellenmesi, bu ilkenin ihlaline örnek 

olarak verilebilir. 

7. TEMEL GÜVENLİK PRENSİPLERİ 

Bilgisayar açılış güvenliği, bilgisayar içinde saklanan verilerin güvenliği anlamına gelmektedir. Bu konuda hem 

fiziksel güvenlik hem de yazılımsal güvenlik önemlidir 

Bilgisayara parola atama işlemi iki şekilde yapılabilir:  

 Bilgisayara her açılışta (BIOS) sorması için kullanıcı adı ve şifre ayarlamak  
 Bilgisayarda kurulu olan işletim sistemine her açılışında kullanıcı adı ve şifre ayarlamak  

 

8. Parola Güvenliği Prensipleri 

 Tahmin edilmesi zor parolalar kullanılmalıdır (Görsel 1.5).  

 Kullanılan parolalar belirli bir metot ile korunmalı ve paylaşılmamalıdır.  

 Şifreler belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Örnek: Güzel bir "19/Mayıs/95" günü doğdum.  
 

9. İnternet Erişim Güvenliği 

Tehlikeli olan ve güvenilir olmayan web sitelerine dikkat edilmeli, bilinirliği olmayan web siteleri ziyaret 

edilmemelidir. Başında “https://” olmayan siteler e-ticaret için güvenilir değildir. 

 



10. E-Posta Güvenliği 

 Spam E-postalara dikkat edilmelidir 

 Spam e-postalar içerisindeki linkler tıklanmamalıdır. 

 Bu tür kullanıcılardan gelen mesajlar, e-postalarda bulunan “engelle” seçeneğiyle engellenmelidir. 

 

11. Sosyal Medya Erişim Güvenliği 

Sosyal medya kişilerin cep telefonu, tablet ya da bilgisayarları kullanarak  birbirleri ile sanal 

etkileşim içerisinde bulundukları sosyal ağlardır. 2020 raporuna göre Türkiye’de sosyal medya 

kullanıcı sayısı 54 Milyona ulaşmıştır ve nüfusun %64 ü sosyal medya kullanmaktadır. 

 

12. Sosyal Medya Kullanılır İken Uyulması Gereken Temel Kurallar 

 Resmî olmayan hesapların paylaştığı bilgiler sorgulanmalıdır.  

 Kişisel bilgiler, aile hayatı açık bir şekilde gösterilmemelidir.  

 Paylaşımların hukuki sorumlulukları bilinmelidir.  

 Mesajlaşılan kişilere karşı küçümseyici, aşağılayıcı, ırkçı veya küfürlü yazılar yazılmamalıdır. Bu yazıların 
hukuki sorumlulukları unutulmamalıdır.  

 Tanınmayan kişiler sosyal ağ hesaplarına eklenmemelidir.  

 Fotoğraf ve video paylaşımlarında, içinde yer alan kişilerden paylaşım izni alınmalıdır.  

 Yer bildiriminde bulunurken arkadaş listesinden emin olunmalıdır.  

 

Küçük Ödev: 20 farklı kişiye sorararak kullanmış oldukları sosyal medya  

13. Dosya Erişim ve Paylaşım Güvenliği 



Bilgisayarımızdaki dosya ya da klasörleri sanal olarak internet üzerinden paylaşıma açabiliriz. 

Paylaşıma açılan dosyaların yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için alabileceğimiz önlemler 

şunlardır. 

 
 Paylaşılan dosya ve klasörler üzerinde paylaşım sınırlılığı getirilmelidir. 

 Önemli olduğuna inanılan dosya ve klasörler şifrelenmelidir.  

 Paylaşılan dosyalar için paylaşım görevi bittiğinde paylaşım kaldırılmalıdır. Bunun için bir zaman 
denetimi yapılabilir.  
 

14. Zararlı Yazılımlardan Korunma 

Bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi elektronik yazılımlara yazılımsal ya da donanımsal zararlar 

verebilen ve bu cihazlar üzerindeki kullanıcıların bilgilerine başkalarının izinsiz olarak erişmesine 

olanak sağlayan yazılımlara zararlı yazılımlar denir.  Bazı zararlı yazılımlar şunlardır. 

 Virüs 

 Trojen 

 Malware 

 Spy 

 Adware 

 Solucan 

Tehlikeli yazılımlara karşı önlem almanın temelde 3 yolu vardır: 
Antivirüs: Bilinen, etkili bir güvenlik uygulaması kullanılmalı ve güncel tutulmalıdır.  

Güncellemeler: Zararlı yazılımlar, güncellenmemiş ve dolayısıyla açıklar içeren yazılımlarda aktiftir. İşletim 
sistemi ve programlar güncel tutulmalıdır.  

Kullanıcı: Güvenliğin sağlanmasında bilgisayar sahibine önemli sorumluluk düşmektedir. Sorumluluğun 
yerine getirilmesi için verilen yükümlülüklerin tam zamanında ve doğru bir şekilde yapılması 
gerekmektedir. Kullanıcının sorumluluklarından biri, şüpheli görünen e-posta eklerini dikkatle 
incelemesidir. Bir diğer kullanıcı sorumluluğu ise internette alışveriş yaparken hassas bilgilerin güvenilir 
olan siteler haricinde paylaşılmamasıdır.  
 
Küçük Ödev:  

1. 10 Farklı Anti virüs programının ismini yazınız. 
2. Trojon,Spy, Adware,solucan ve Malware kavramlarını açıklayınız. 

 

15. Telif Hakkı Kanunu 

Kişilerin üretmiş oldukları eserleri, yazılımları ya da çalışmaları koruma altına alan kanundur Bu konunla 

aşağıdaki eserler koruma altına alınır. 

 Televizyon yayınları, filmler ve canlı video yayınları gibi görsel ve işitsel eserler, 

 Sesle ilgili kaydedilmiş ürünler, 

 Yazılı ürünler (makale türleri, kitaplar, tezler),  

 Görsel ürünler (resim, poster),  

 Bilgisayar yazılım türlerinin tamamı,  

 Tiyatro ürünlerinden meydana gelmektedir.  



 
16. Marka, mal veya hizmetleri diğer eş değerlerinden ayırt eden şekillerdir. Kişi adları dâhil sözcükler, 

şekiller, harfler, sayılar ve malların veya ambalajlarının biçimi gibi her türlü işaret marka olabilir. 

17. Patent: İcat (buluş), önceden kimse tarafından bulunmayan ve olmayan bir şeyin bulunmasıdır. 

Buluşun özellikleri; yeni bir düşünce, metot ya da araç olması ve yeni bir fikir ile bir soruna çözüm 

bulması veya önceki fikirlerin geliştirilmiş hâlini sunmasıdır. Patent belgesi; buluş sahibinin, 

icadının 20 yıl süre ile üretimini yapmasını, kullanmasını ve satışını gerçekleştirmesini 

sağlamaktadır 

18. Faydalı Model  

Önceden kamuya sunulmamış, sanayiye uyarlanabilir olan ve uygulamada pratiklik sağlayan modeller 

faydalı model olarak adlandırılır ve ürünü 10 yıl üretme, pazarlama hakkı verilebilmektedir. Faydalı 

modeller küçük icatlar için daha uygundur. Faydalı modeli kanunlarla koruma sadece ülkemizde var 

olan bir durumdur. Faydalı modelin korunması ile ilgili haklardan oluşan belgenin verilmesi daha az 

ücretle ve daha kısa sürede olmaktadır. Örnek: İlk tıraş bıçağının yapımı buluş, tıraş bıçağına iki kesicili 

olarak yenilik getirilmesi faydalı modeldir. 

19. Tasarım  

Tasarım, bir nesnenin dış görünümü ile ilgili özellikler ve fikirlerdir. Tasarım öncelikle kişilerin görsel 

algılarını baz alırken diğer algılara yönelik de olabilir. Endüstriyel tasarım tescili ile nesnelerin dekoratif 

ve estetik özellikleri (çizgisi, şekli, rengi, dokusu, malzemesi, esnekliği) 5 yıla kadar koruma altına 

alınabilmektedir. 

20. Ticari Sır  

Ticari sır, ticari kurumların elde ettikleri başarı ve randımanın oluşturduğu bilgi ve dokümanların 

üçüncü kişilerin eline geçmemesi ve öğrenilmemesi gerektiği durumlardır. Ticari sır gizlilik arz eden bir 

durumdur. 


