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NTERNET YAYINCILI INDA ET K YAKLA IMLAR: ÖZEL HAYATIN G ZL L
ETHICAL APPROACHES IN ONLINE BROADCASTING: RIGHT TO PRIVACY
Ça da Ö ÜÇ•
Fevzi KASAP•

Öz
nternet Gazetecili i, karakteri itibariyle, u anda dünyanın neredeyse en hızlı bilgi aktarımı yapıldı ı alan
olması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Sadece gazetecilerin de il, internet kullancılarının da haber yazma
ansına sahip oldu u bir ortam olarak Sosyal Medya, her geçen gün de tehlikenin arttı ı bir ortam olma yolundadır.
Çok ucuz fiyatlarla yaratılan internet gazeteleri, istenilen bilginin aktarılması bakımından ve dolaylı olarak da bilginin
kirletilmesi açısından her geçen gün daha büyük bir tehlike yaratmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde yapılan bir ara tırmaya göre 48 Haber Sitesi'nin varlı ından söz edilebiliyor. Bu Haber sitelerinin
birço unun künyesinin dahi bulunmaması, tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermektedir. Sosyal Medya araçları,
bireylerin mahremiyet sınırlarını kaldıran, bireyler ile ilgili ki isel içeriklerin olu turuldu u ve payla ıldı ı bir alan
oldu undan kaynaklı olarak, özel ya ama müdahale edilebilmesi her zaman yüksek potansiyele sahip olacaktır. Bu
müdahaleler birçok etik dı ı davranı ın da çıkı noktası olmaktadır.
Anahtar kelimeler: nternet Gazetecili i, Etik, Özel Hayatın Gizlili i, Kıbrıs.
Abstract
As its character, Internet Newspaper has become one of the fastest information sharing portal in the world
which makes it more important than everything. Not only Internet Newspapers, but also Social Media tools let people
to write a story about whatever they wanted which lead information to get dangerous. Internet Pages which can be
created by such small prices, led people share junk information, is getting dangerous day by day. According to the
research that has been made in Turkish Republic of Northern Cyprus, there are 48 Internet Web Pages in TRNC now.
Most of those 48 Internet Web Pages has no copyright pages at all which shows the danger we have. Social Media tools,
make people loose their privacy limits, to intervene in private life will always have a high potential. These interventions
are the starting point for the many non-ethical behavior.
Keywords: Internet Newspapers, Ethics, Right to Privacy, Cyprus.

Giri
nternet gazetecili i sayesinde artık haberler ertesi günü beklemek yerine, her an ve her yerde ula ıma
açık hale geldi. nsanlar artık, bayilerden gazete almak yerine, internet aracılı ıyla istedikleri gazete ve kö e
yazarını, arzuladıkları herhangi bir yerde okuma ansına sahip oluyorlar. nternet Gazetecili i, 'eski gazete'
kavramını da rafa kaldıran bir yapı olarak, ar ivlere ula ma zorunlulu u olan eski haberlere, aktif olarak
elektronik ortamda, çok kısa bir sürede ula ma ansına da sahip olmamızı sa ladı. nternet gazetecili i, aynı
haberin bir anda birden fazla kaynak tarafından okunabilmesi aracılı ıyla, haberin do rulu unun
ara tırılması konusunda da ciddi anlamda kolaylık sa ladı. Elektronik yayımcılık, basılı olmayan
materyallerin dijital ortamda üretimini tanımlamaktadır. Elektronik yayımcılık, dijital ortamda sunulan
bültenleri, haber gruplarını, mektup listelerini, CD-ROM tabanlı araçları ve web sitelerini kapsamaktadır.
(Jones ve Cook, 2000, Demiray, 2003) Elektronik yayımcılık; tam metinli profesyonel metinlerin, makalelerin,
manyetik veya optik diskler gibi bilgisayar tabanlı depolama teknolojisi yoluyla yayma ve ar ivleme olarak
da tanımlanmaktadır (Tonta, 1997). Tüm bu etkenler, nternet Gazetecili i'nin hayatımızın merkezinde
olmasının sebeplerinden bazıları olarak önümüzde duruyor.
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nternet gazetecili i özelinde, özellikle internet gazetelerinin artması ile bilgi artık bir günü
beklemekten ziyade, saniyeler içerisinde istenilen potansiyele ula maya ba ladı. nternet gazetecili i yapan
web siteleri, zaman ve mekândan tamamen ba ımsız olarak birden fazla okur kitlesine bir anda ula abilme
ansına sahip olmamızı sa ladı. Önceleri, basılı gazetelerin ula abilece i yerler belliydi. Ülke içinde, belirli
katmanlara ula ma ansına sahip olunan ve dolayısıyla ancak 'ulusal' gazetecilik olarak tanımlanması
gereken basılı gazetecilik, nternet Gazetecili i'nin geli mesi ve yayılmasıyla birlikte, uluslararası bir formata
bürünmesine sebep oldu. En basit örne iyle, Lefko a'nın herhangi bir mahallesinde kurulacak olan bir web
sitesi, yayın yapmaya ba ladı ı andan itibaren, Amerika'ya ula abilme potansiyelinden de kaynaklı olarak
uluslararası bir karaktere sahiptir. Bu sebepten ötürü, internette yayım yapan bir gazeteyi artık yerel olarak
nitelemek mümkün de ildir.
nternet Gazetecili i'nin bir ba ka avantajı ise, çok cüzi miktarlarla bir site açabilmektir. Daha önceleri
bir medya kanalına sahip olmak için harcanan milyonlarca lira ile kıyaslanacak oldu unda, çok az bir miktar
ile internet portalı kurabilme ansına sahip olundu.
Bu hız, aynı süratte, bilginin kirlenmesine, etik de erlerin hiçe sayılmasına ve özel hayatın gizlili inin
ihlal edilmesine de yol açmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında hayati bir yere sahip olan nternet
Gazetecili i, KKTC'de denetleme kurullarının olmamasından kaynaklı olarak, isteyenin istedi ini
karalayabildi i bir ortam olmaya do ru hızla gitmektedir. Künyesi olmayan, haberlerin kimlerin
muhabirli inde hazırlandı ı dahi belli olmayan nternet Gazeteleri, istedikleri herhangi bir konu ile ilgili
bilgi verebilmelerinden kaynaklı olarak, bilginin kirlenmesi ve i ini özenle yapan nternet Gazeteleri'nin de
güvenilirli ini sarsacak duruma getirildi.
Gazetecilik mesle inin etik kodlarının, hızla geli en internet yayıncılı ı için de temel etik kurallar
olarak uygulanması gerekmektedir. Ancak, internet teknolojisinin sa ladı ı faydaların yanısıra, bilgi kirlili i
de etik kurallara ba lı kalmadan, haberin do rulu u ara tırılmadan, yayıncılık mesle inin temel kurallarını
hiçe sayar duruma gelmi tir. Özellikle, KKTC'de henüz bir Bili im Yasası olmamasından da kaynaklı olarak,
bireyin Sosyal Medya aracılı ıyla istedi i ki inin bilgilerini ve/veya payla tı ı herhangi bir iletiyi, kurulan
bir platform aracılı ıyla istedi i yere eri tirme hakkını insanlara tanımaya ba ladı.
nternet gazetecili inde etik ise, halen tartı ılmaya devam eden bir durum... “Etik, ahlaki açıdan kabul
edilen bireysel, kurumsal ve toplumsal de erlerin tanımlanması ve bu de erlerin insan davranı larının
de erlendirilmesinde temel ölçü olarak kullanılması eklinde tanımlanabilir” (Seib&Fitzpatrick, 1997: 3)
Retief’e göre, genel olarak uygarlık tarihinde üç farklı etik anlayı tan söz etmek mümkündür (2002:
7-11):
“1. Antik Yunan Filozofu Aristo, Altın Denge kuramını önermektedir. Aristo’ya göre erdem, a ırı iki
uç arasında denge kurabilmektir. Bu denge eti e i aret eder. Örnek olarak, Web’de ran’da ya anan
alternatif idam haberini alacak olursak ne bu haberi saniye saniye idam anına yakın çekim yaparak vermek
ne de bir cümle ve belki de foto raf de eri ta ımayan bir görüntü ile vermek etiktir. Bu iki a ırı uç arasında
denge sa lamak gerekmektedir.
2. Alman Filozof Immanuel Kant da 'Görevci Etik Anlayı ı'nı önerir. Bu kuramda önceden
belirlenmi davranı ilkeleri vardır ve bu ilkeler evrensel olarak herkesi kapsar ve herkes için iyi ve
do rudur. Bu ilkeler etik ilklerdir. Örnek olarak do ru haber verme evrensel bir meslek ahlak ilkesidir.
Önceden ortaya konulan bu etik ilkeye uyan gazetecinin sergiledi i davranı etiktir.
3. ngiliz Filozof StuartMill ise bunun tam tersi bir anlayı ı etik sayar ve buna 'Yararcı Etik
Anlayı ı' denir. Bu kurama göre do ruyu ve yanlı ı ayıran sonuçtur. Bir eylemin sonucu iyi ise o eylem ve o
eyleme ula mada kullanılan yol iyidir. Yine ran’daki alternatif idam haberine dönecek olursak bu haberden
sonra ran’da söz gelimi idam cezası kaldırılıyorsa veya bir ba ka do ru ve iyi eyleme yol açıyorsa bu
haberin de etik oldu u iddia edilebilir.”
Kıbrıs’taki internet gazetelerine bir bakı
Kıbrıs'ta internet yayımcılı ı, gün geçtikçe tehlike arz eden bir boyuta gelmi durumdadır. Çok ucuz
fiyatlarla hazırlanan Web sayfaları, kirlenmeye müsait olan bilginin çok daha hızlı kirlenmesine yol
açmaktadır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan Medya Etik Kurulu Ba kanı Prof. Dr. Süleyman
rvan 1 Ekim 2014'te yayımladı ı basın açıklamasında basılı gazetelerin web sayfalarıyla birlikte toplam 48
internet gazetesinin yayımda oldu unu açıklamı tı. O günden itibaren ba ka bir ara tırma yapılmamasına
ra men, geçti imiz 2 ay içinde, yeni Web sayfalarının da hizmet vermeye ba ladı ını söyleyebiliriz. Resmi
verilere göre 48 nternet Gazetesi üzerinde yapılacak olan ara tırmada görülecektir ki, gazetelerin
birço unun künyesi henüz tamamlanmı halde olmamakla birlikte, bazı gazetelerin künyesinde bulunan
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bireylerin birço unun da gerçekli i tartı ılır durumda olacaktır.
Medya Etik Kurulu, 13 Ocak 2014 tarihinde, internette yayım yapan gazete temsilcilerini toplantıya
davet ederek imzalattı ı deklarasyonda gazetecilik meslek ilkelerinin, internet haber siteleri için de geçerli
oldu unu ve bundan dolayı künyede, “bu haber sitesi, gazetecilik meslek ilkelerine uygun davranır”
eklinde bir ifadeye yer verilmesi gerekti ini kaydetmi ti. Deklarasyonda haber sitelerinin, künye ve ileti im
bilgilerini yayımlamakla yükümlü oldu u ve haber sitesinin sorumlu müdürünün kim oldu unun açıkça
belirtilmesi gerekti i maddesi de eklenmesine ra men, üzerinden 6 ay gibi süre geçmesine ra men henüz
imzalanan deklarasyona uymayan birçok haber sitesinin oldu unu görebiliriz.
Medya Etik Kurulu'nun, internetteki gazeteleri kontrol altına almak ve potansiyel bir bilgi kirlili ine
izin vermemek adına düzenledi i deklarasyonu künyesi olan birçok gazeteye imzalatmasına ra men,
gazetelerin birço unun halen deklarasyona uymadı ını görebiliriz. Maddeler içerisinde olan “Sırf haberin
tıklanması için, içeri i yansıtmayan, çarpıtılmı , sansasyonel haber ba lıkları kullanmak do ru de ildir”
ifadesine ra men, ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesinin de sansasyonel ba lıkların kullanılması
oldu u biliniyor.
Özel hayatın korunması ve etik de erler
Özel hayatın de ifre edilmesi, genellikle, politik ya da bireysel olarak tanınmı ki ilere kar ı yapılan
bir uygulamadır. Bahsi geçen ki ilerin bulundukları mevkilerine zarar vermek, onları yıpratmak üzerine
ekillenen dü üncelerden korunmak ve bireylerin itibarının zedelenmesi, ya am hakkının tehlike altına
alınması, i ve ekonomik hayatının tehlike altına alınmasını engellemek adına 2014 yılının ortalarında Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde Özel Hayatın Korunması Yasası geçerek, yürürlü e girdi.
“Ki inin kendi hayatında gizli ve ba ımsız bir alana sahip olması, onun temel hak ve özgürlüklerinin
tamamlayıcı unsurlarından biridir. Özel hayat, ki inin ba kası tarafından müdahale edilmeyen, kendisinin
rahat ve özgür bırakılma hakkına sahip oldu u umuma açık olmayan özel dünyasına ait bir alandır. Ki inin
bu hayat alanı içinde icra etti i faaliyetlerini kendi rızası olmadan ba kalarının gözetlemesi, ara tırması ve
ba kalarına yaymaya çalı ması ki ilik haklarına saldırı niteli i ta ımaktadır” (Kabao lu, 1994: 163;
Kahraman, 2008: 110).
Ki ilik haklarının ihlalinde en çok rastlanan ihlaller; ki ilik hakkının temelini olu turan isim ve resim
hakkı, eref ve haysiyet, ticari ve mesleki de erlerinin yanı sıra ki ilik haklarının manevi boyutunu
olu turan ruhsal ki ili e yönelik olarak internet medyasında yapılan ihlallerdir. Geleneksel kitle ileti im
araçlarında bu ihlalleri önlemek için belli ba lı yöntemler bulunmasına ra men, nternet medyasında
ma dur olan ki i için yapacak herhangi bir ey bulunmamaktadır. nternet yayıncılı ının bir di er kanayan
yarası, özel hayatın gizlili ine ili kin yapılan ihlallerdir. Geleneksel kitle ileti im araçlarında nispeten daha
fazla özen gösterilen özel hayatın gizlili i prensibi, internet medyasında hiçe sayılmaktadır. Bunu
durduracak herhangi bir yasanın bulunmaması da, sorunların önüne geçememek ile sonuçlanmaktadır.
Avrupa Birli i kurulları özel hayatı, "zorunlu olarak bireyin kendi hayatını en az müdahale ile
ya amasını içerir: özel, aile ve ev hayatı, fiziksel ve moral bütünlü ü, onuru ve öhreti, aldatılma
durumunda olmaktan sakınmak, ilgisiz ve utandırıcı gerçeklerin açıklanmaması, özel foto rafların izinsiz
yayınlanmaması, güvenilerek verilen veya alınan enformasyonun açıklanmasının engellenmesi" (Üzelturk,
2004: 168) biçiminde tanımlanmı tır.
Türkiye Cumhuriyeti'nde bir muhalefet parti genel ba kanının, kendisine ait gizli video
görüntülerinin nternet’te yayınlanması sonucunda istifa etmek zorunda kalması halen hafızalarımızda
kazılıdır. “Nitekim 2011 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde bir partinin üst yöneticilerinin bir kısmı, seks
skandallarına karı tıklarına dair görüntülerinin nternet’te yayınlanmı olması, bazı medya organlarında
“….seks baronları resmen milletvekili adayları” biçiminde verilmi tir. Bu geli meler sonucu, bazı çevrelerce
söz konusu partinin önemli sayılacak oy kaybına u radı ı, bir görü olarak sunulmu tur.” (Varol, A, 2011:
9–10)
2013 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir örnek vermek gerekirse, 2009'da o dönemin KKTC
Cumhurba kanı Mehmet Ali Talat, dönemin KKTC Cumhurba kanlı ı Sözcüsü Hasan Erçakıca ve dönemin
Maliye Müste arı, imdiki Maliye Bakanı Zeren Mungan arasında geçen konu maların ses kaydının alınarak
internet ortamına dü mesi, ülke içinde ciddi tartı ma ve çalkantılara yol açmı ve hemen arkasına gelen
seçim sürecinde Talat'ın da Cumhurba kanı olmadan önce üyesi oldu u Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin gözle
görülür oranda oy kaybına u radı ı, geni çevrelerce tartı ılıp, görü olarak sunulmu tur.
nternet Gazetecili i ile Sosyal Medya gereçleri Dünyanın her yerinde iç içe geçmi bir durumdadır.
Ayrıca, nternet Gazeteleri, yapılan haberlerin da ıtımı için Sosyal Medya gereçlerini sık sık kullanır duruma
geldi. Bireylerin Sosyal Medya gereçlerini kullanma oranına bakıldı ı zaman, Facebook, Twitter, Instagram
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gibi Sosyal Medya gereçleri, son zamanlarda sadece ileti imin sa landı ı noktalardan uzakla arak, aynı
zamanda ülkede ya anan son geli melerin de aktarıldı ı yerler listesinde ilk sıralara ula tı. Bireylerin,
etraflarında gördükleri olayları Sosyal Medya araçları ile listesinde olan ki ilere aktarmaya ba laması,
habercili in de sadece gazeteciler tarafından de il, her birey tarafından yapılması ile sonuçlanmaya ba ladı.
Bir di er açıdan dikkat edilmesi gerekir ki, Sosyal Medya araçları, bireylerim mahremiyet sınırlarını
kaldıran, bireyler ile ilgili ki isel içeriklerin olu turuldu u ve payla ıldı ı bir alan oldu undan kaynaklı
olarak, Özel ya ama müdahale edilebilmesi her zaman yüksek potansiyele sahip olacaktır. Bu müdahaleler
birçok etik dı ı davranı ın da çıkı noktası olmaktadır.
Sosyal Medya'da yer alan etik dı ı davranı lar incelendi inde ba lıca etik dı ı davranı ların unlar
oldu u görülmektedir.
“• Ki isel verileri izinsiz kopyalamak ve da ıtmak.
• Ki isel verilerde tahrifat yapmak.
• Ticari firmaların sırlarını if a etmek.
• Sahte içerik hazırlayarak kullanıcıları yanıltmak.
• Reklam ve sponsorluk almak için manipüle edici içerik yayımlamak.
• Telif haklarının göz ardı edilmesi.
• Genel ahlaka aykırı içerik olu turmak ve yaymak.
• Firmalara zarar vermek için firmanın sahte blogunu olu turmak.
• Kaynak göstermeden içerik kullanmak.
• Ki ilerin gerçek kimliklerini gizleyerek sahte profiller olu turmaları.
• Kurumların tüketicilerini yanıltmak için ücret ödeyerek yanlı içerik hazırlatmaları.” (Mavnacıo lu,
K, 2009: 64-65)
Cevat Fehmi Ba kut, (1967) Gazetecilik Dersleri adlı kitabında gelece in gazetecilerine verdi i
tavsiyelerin birinde unları kaydetmi ti: “Kamu menfaatinin gerektirdi i durumlar dı ında, basının bir
ki inin özel hayatına girmeye hakkı yoktur.”
Daha 1967 yılında, Cevat Fehmi Ba kut, gelece in gazetecilerine verdi i tavsiyelerde 'kamu
menfaatinin gerektirdi i durumlar dı ında' diye ekleyerek, kimsenin özel hayatına girilme hakkı olmadı ını
ifade etmesi ile birlikte, bugün dijital ortamlarda, en basitinden cep telefonları ile ünlü veya sıradan
insanlara ait herhangi bir görüntünün yayıldı ına tanık olabilirsiniz. Bu görüntülerin, o görüntülerde yer
alan ki inin izni olmadan yayınlanması ise, bireyin ki ilik haklarına ihlal ve hatta ciddi yaptırımları olan
suçları dahi gündeme getirebilmektedir.
KKTC sınırları içerisinde tanımı henüz yapılmamasına ra men, neyin ‘özel hayat’ kapsamında olup
neyin olmadı ını tespit edecek basın mensupları için Mahkeme’nin 7.2.2012 tarihli, app. no. 40660/08 and
6064/08 sayılı “Case of Von Hannover v. Germany” kararının 110. Paragrafı'nda, kamuya mal olmu bir
politikacının veya kamusal figürün özel hayatıyla, sıradan bir yurtta ın özel hayatı arasında ayırım
yapıldı ını ve böyle bir ayrımın yapılması gereklili i üzerinde duruldu. Politik veya bireysel olarak tanınmı
ki ilerin özlük haklarının korunması ile ilgili bir düzenleme yapılmı olmasına ra men, yukarıda da
belirtildi i üzere, sıradan vatanda ların haklarının korunması ile ilgili bir yasanın tartı ılmadı ı
görülmektedir. Kıbrıs'ta bulunan nternet Gazeteleri'nin de neredeyse her gün ülke içinde ya ayan
vatanda ların Sosyal Medya hesaplarından yaptı ı açıklamaları yayımladıklarına rastlamak mümkündür.
Özel Hayatın Gizlili i Yasası'nın KKTC'de yürürlü e girece i dönemdeki tartı ma sürecinde,
Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birle ik Güçler Lefko a Milletvekili ve Özel Hayatın Gizlili i Yasa Tasarısı
Komitesi'nde bulunan Tufan Erhürman, kendisine yöneltilen ele tirilere yönelik yine bir nternet Gazetesi
Kıbrıs Postası'nda Meryem Ekinci'nin haberinde unları kaydetmi ti:
“Böyle bir yakla ım, neyin ‘özel hayat’ kapsamında olup neyin olmadı ını tespit edecek basın
mensupları için ilk bakı ta bir tehdit gibi algılansa da, aslında konuyla ilgili di er kararlara bakıldı ında,
tam tersine, bir tehdit de il, bir tür korumadır. Mahkeme’nin 7.2.2012 tarihli, app. no. 40660/08 and 6064/08
sayılı “Case of Von Hannover v. Germany” kararının 110. Paragrafında ise, kamuya mal olmu bir
politikacının veya kamusal figürün özel hayatıyla, sıradan bir yurtta ın özel hayatı arasında ayrım yapılıyor
ve böyle bir ayrımın yapılması da gerekir. Avrupa nsan Hakları Sözle mesi, KKTC iç hukukunun bir
parçasıdır.
Avrupa nsan Hakları Mahkemesi’nin 4.12.2003 tarihli, app. no. 3927/98 sayılı ‘Case of M.C. v.
Bulgaria’ kararının 150’nci paragrafına göre, ‘Positiveobligations on thestateareinherent in
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therighttoeffectiverespectforprivate life underarticle 8; theseobligationsmayinvolvetheadoption of
measureseven in thesphere of therelations of individualsbetweenthemselves” yani; Sözle me’nin 8’inci
maddesi Devlete, yalnızca ‘özel hayatın gizlili i’ni ve ‘haberle menin gizlili i’ni ihlal etmeme eklinde bir
negatif yükümlülük de il, aynı zamanda, özel ki ilerin birbirinin ‘özel hayatının gizlili i’ni ve
‘haberle mesinin gizlili i’niönlemek için önlemler almak gibi bir yükümlülük de yüklemektedir.” ” (Ekinci,
2014)
2014 yılının Aralık ayında Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birle ik Güçler milletvekili Do u Derya'nın
Meclis Kürsüsü'nden yaptı ı 1974'te Rum kadınların da tecavüze u radı ı ve Ortodoks Kilisesi'nin o
dönemde kürtajı serbest bırakması ile ilgili konu masının ardından gerek Sivil Toplum Örgütleri, gerekse de
Sosyal Medya'da vatanda lar tarafından Derya'yı destekleyen ve ele tiren açıklamalarda bulunuldu.
Özellikle Sosyal Medya'da Derya'ya kar ı kullanılan nefret söylemi ve cinsiyetçi küfürler ise öne çıktı.
nternet Gazeteleri'nin, bireylerin Sosyal Medya'da yazdıkları küfür ve nefret söylemlerini kendi web
sayfalarında kullanmaları ise tartı maları çok farklı bir boyuta getirdi. Bireylerin, ki isel Sosyal Medya
hesaplarında yaptıkları açıklamalar, bahsi geçen bireyleri takip eden ki iler tarafından görülebilen bir olgu
olması gerekirken, Gazetelerin, o bireylerin yazdı ı iletileri alıp web sayfalarına ta ıması, bireylerin özel
hayatlarını açıkça ihlal etti inin bir göstergesi olarak önümüzde durmaktadır. Sosyal Medya gereçleri, her
ne kadar ki isel bilgilerin yayımlandı ı alanlar ve ihlal edilmeye açık alanlar olsa da, Sosyal Medya,
bireylere aynı zamanda istedikleri ki ilerin bu bilgilere ula masını sa lama ansını tanımaktadır.
Bir ba ka örnek, Ocak ayının ba ında ya andı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi
milletvekili Fazilet Özdenefe'nin ki isel Sosyal Medya hesabından, ülkenin tanınan sanatçılarından Arda
Gündüz ile öpü mesi üzerine, kendi ifadesiyle “hacklanarak” payla ılan foto rafını, Volkan Gazetesi, u
ekilde yorumladı:
“CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yayınladı ı foto raflarla sosyal medyayı sarsmaya devam ediyor.
CTP Milletvekili Özdenefe, BM denetimindeki ara bölgede sivil toplum örgütleri temsilcileriyle 23 Mayıs
2014 günü yapılan görü mede, ABD Ba kan Yardımcısı Joe Biden'la çekti i selfie (özçekim) foto rafını
Sosyal Medya'da payla mı ve büyük be eni toplamı tı. Özdenefe'nin ses sanatçısı Arda Gündüz ile öpü me
sahnesini geçti imiz gün kendi Facebook'un yayınlaması da sosyal medyayı sarsarken, Özdenefe yine
büyük takdir topladı ve izleme rekoru kırdı. Kamuoyu, Özdenefe'nin önümüzdeki günlerde hangi
foto raflarını sosyal Medya'da payla aca ını büyük bir merakla beklemeye ba ladı.”
Aynı olayın, Sosyal Medya'da da çok fazla tartı ılması, vekil Özdenefe'nin özlük hakları olan Özel
Hayatının korunması noktasında ihlallere yol açmı tır. Milletvekili olan bir bireyin, ki isel Sosyal Medya
hesabının ele geçirilerek yayımlandı ı bu foto rafın ardından, sıkıntılar ya adı ı a ikardır. Hele ki, bireyin
daha önceden evli oldu u ve çocu unun da oldu u göz önüne alınırsa, vekilin sosyal ya antısında ciddi
sorunlarla kar ıla tı ını söylemek sorun çıkarmayacaktır.
u nokta gözden kaçırılmamalıdır; birey, ki isel Sosyal Medya hesabından yayımladı ı bir iletide,
kendi kurdu u ki isel çevresi için bir açıklama yapmaktadır. Ve bu iletinin kendi rızası dı ında ba ka
platformlarda yayımlanması, özel hayatının de ifre ve ihlal edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bugün hala,
Kıbrıs'ın Kuzeyinde, nternet Gazetecili i eti i olu turulması üzerine bir çaba görülmemektedir. Bireylerin,
ki isel Sosyal Medya hesaplarından yayımladıkları herhangi bir ileti, editöryal müdahalenin ardından hızlı
bir ekilde nternet ortamlarında yer almaya devam ediyor. Bu noktada, çevrimiçi (online) ifade özgürlü ü
ve internet kullanıcılarının özel ya amlarının gizlili i hakkını korunması noktasında ise neyin özel hayat,
neyin kamusal ya am, ya da kimin özel hayat hakkı daha fazladır gibi sorular ise gün yüzüne çıkmaktadır.
Bir politikacının ki isel Facebook hesabından yayımladı ı bir ileti ile sıradan bir vatanda ın yayımladı ı ileti
arasında ayırım yapmak mümkün müdür?
Tüm bunları dü ünürsek, herhangi bir ki inin, ki isel kullanım alanı sayılabilecek sayfasındaki iletiyi,
videoyu ya da foto rafı, o ki inin rızası olmadan ve kendi takipçileri dı ındaki büyük bir kitlenin bilgisine
sunmak etik bir de er olarak nitelendirilemez.
SONUÇ
Günlük haber takibi bakımından gazetelerin tahtını sallamaya yıllar önce ba layan nternet Gazeteleri,
her geçen gün yaygınla maya deva etmektedir. Kapitalist dünya içinde nternetteki reklam pastasının
önemli bölümünü alan büyük sermayeli haber siteleri kitle üzerinde büyük etkiler bırakma potansiyeline
sahip olmu lardır. Ancak; Gazetecilik mesle iyle hiçbir ilgisi olmayan ki ilerin dahi çok rahat bir ekilde
haber sitesi sahibi olup, yayın yapabilmesine imkan sa layan internet habercili i, sosyal sorumluluk bilinci
ve olu turulacak etik normlarla yeniden gözden geçirilmeye ihtiyaç duymaktadır.
nternetin etik kuralların kolaylıkla ekarte edilece i bir yer oldu u a ikardır. Bireylerin özlük
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haklarının korunması açısından, özellikle nternet Gazetecili i ile u ra an gazeteciler, etik kurallara uymak
zorundadır. KKTC'de Özel Ya amın Gizlili i'nin Korunması Yasası'nın yürürlü e girmesi ile birlikte,
Anayasa, özel ya amın kapsamını belirlemi tir. Bu kapsam do rultusunda hareket edilmeli ve Sosyal Medya
kullanıcılarının payla tıkları iletilerin, özel hayatı ile sınırlı kalması gerekmektedir. Özellikle politik bir
durumda olmayan ki ilerin yazdıkları iletilerin farklı platformlarda yayılması, bireylerin özlük haklarının
ihlali ile sonuçlanmaktadır.
“Düzenleyici kurullar, etik dı ı davranı ları önlemek için u uygulamaları hayata geçirmelidirler:
• Sosyal medyanın kendine özgü yapısını dikkate alarak içerik payla ım, olu turma ile ilgili hukuki
ve etik sınırların belirlenmesi gerekmektedir.
• Uluslararası içerik sa layıcılarla etik dı ı ve zararlı içerikle mücadele konusunda i birli i
yapılmalıdır.
• Bunlar sonucunda etik dı ı içerik yüzünden bütün kullanıcılar cezalandırılmamalı sadece o etik dı ı
davranı ı gerçekle tiren kullanıcı sorumlu tutulmalıdır.
nternet yayıncılı ı hızla geli irken farklı etik ihlalleri ile kar ıla mayı da beraberinde getirmektedir.
Ki i hak ve hürriyetlerini zedeleyen, kamuoyu önünde küçük dü üren nternet üzerinden yapılan etik
ihlalleri için tekzip i lemleri yapılmalı ve ma dur olanlar haklarını arama yoluna girebilmelidirler. Bu da
Bili im Yasası'nın gereklili ini sunmaktadır.
Sosyal medyada kullanıcıların olu turdu u içerik var oldu u sürece etik sorun ya anma olasılı ı
devam edecektir. Çünkü her kullanıcı içerik olu tururken kendilerine göre haklı nedenlerle ve farklı
amaçlarla hareket etmektedir. Kimi içerik herhangi bir sorun olu turmazken hatta kullanıcılar açısından
faydalıyken kimi içerik ise hem içeri i üreten açısından hem de içeri i da ıtan açısından etik ve hukuki
sorun olu turmaktadır. Sosyal medya kullanıcı odaklı oldu u için bazı etik dı ı sorunlar hukuki boyutlara
ta ınmamaktadır. Etik dı ı davranı lar, ticari konularda, telif hakları ve ki ilik haklarına saldırı
durumlarında hukuki boyuta ta ınmaktadır. Yapısal olarak sosyal medya sohbet ve dedikodu mantı ıyla
i ledi i için bireyler arasında etik dı ı davranı lar bireyler farkına varmasalar bile gerçekle mektedir.
Her ne kadar kurumlar, düzenleyici kurullar ve içerik sa layıcılar çe itli önlemler alma yoluna gitseler
de en önemli görev kullanıcıya dü mektedir. Her kullanıcı, önce kendisini denetlerse ve kurumların
önlemleri de i levsel olursa etik dı ı davranı lar büyük oranda azalacaktır. Kullanıcı her eyden önce kendi
olu turdu u içerikten sorumlu olmalı ve içeri in hangi boyutlarda etki olu turabilece ini planlayarak
yayımlamalı ve da ıtmalıdır. Kullanıcı kendisi ve yakın çevresiyle ilgili ki isel bilgileri payla ırken bilinçli
olmalı, art niyetli kullanıcılara kar ı dikkatli olmalıdır. Kullanıcıların özdenetim bilincini kazanması için
içerik sa layıcıların, düzenleyici kurulların ve di er kullanıcıların üstlerine dü en görevleri yerine
getirmeleri gerekmektedir. Özdenetim sa lanması ve bilincin artmasıyla etik dı ı davranı lar azalacak ve
etik kurallara uygun hazırlanmı içerik miktarında artı sa lanacaktır.” (Mavnacıo lu,2009: 71)
Sonuç olarak, ça ımızın elektronik bir ça olması nedeniyle, bili im alanında özel hayatın korunması
daha büyük önem kazanırken, bu tür haberleri yayımlayanların cezalandırılması ve ilerisi için bir örnek
olu turulması gerekmektedir. Buna ek olarak, henüz Meclis Komitesi'nde olan Bili im Yasası'nın bir an önce
hayata geçmesi ve Bilgi Teknolojileri Haberle me Kurumu'nun görevini sa lıklı bir ekilde yerine getirerek,
ihlallerde bulunan ki i veya ki ileri tespit ederek, gerekli i lemleri yapmak zorundadır.
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