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Gtlnilm0zde iletiqim teknolojilerindeki geligmelerle birlikte sosyal medya, hayatrn her
alamnda" zaman ve mekdn stnulamas olmadan, paylagrmrn ve tartrqmanln esas oldulu bir
platform haline gelmiqtir. Bireylerin dtig0ncelerini <izgiirce ifade edebilecekleri sosyal medya
platformlannda etik drgt tutum ve davranrglardan kagrnmalan biiytlk Onem arz etmektedir.

Bu nedenle: gdrevlerini ytirtitiirken dtirtistliik. taratbrzhk, saygrnhk, giiven. nezaket,
grkar gatrqmaslndan kagtnma ve gefTaflrk gibi etik ilkelere uymakla yi.ikiimlii olan kamu
gtlrevlisi, sosyal medyayr kullarurken, rizel yafam ve ifade dzgtirlugti ile kamu gorevinin
gerektirdi$i tarafsrzhk ve g0venirlik arasrnda, makul ve oranhh bir denge kurarak Anayasa ve
kanunlara ba$h kalma bilinci ile en yiiksek davranrg standartlanm sergilemekle yukiimliidtir.

30104/2021 tarih ve 31470 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan ve Insan Haklan Eylem
Planr izleme ve De$erlendirme Kurulu koordinasyonunda uygulamaya konulan "insan
Haklan Eylem Plant" gergevesinde. kamu gdrevlileri igin sosyal medya etik ilkelerinin
Kurulumuzca belirlenmesi iing0riilm0qttir. Bu ba$lamda" dijitallegen ozel ve kamusal
yapamda hrzla ilerleyen sosyal medya kullanrmrnda, kamu hizmetlerinin tarafsrzh[rnrn ve
kamu ydnetimine duyulan govenin korunmasl amacryla, kamu gorevlisince g6zetilmesi
gereken etik i lkeleri agagrda belirlenmi gtir.

SOSYAL MEDYA ETIK iII(NINNi

Tarafsrzhk
Kamu gdrevlisi;
(1) Kamu politikalan hakkrnda karnuya agrk yorumlar yaparken veya bunlar hakkrndaki
kamuoyu tarhgmalanna katrlrrken yiiriittiigii gdreve iligkin tarafslzhlrm tehlikeye atan
davramglardan kagrnmahdrr.
(2) Bireyler arasmda dil, rrk, etnik k<iken, renk, cinsiyet. siyasi diigiince. felset'i inang, din,
mezhep, servet, medeni hAI, salhk durumu, engellilik- yaq, krhk ve kryafet ve benzeri
nedenlerle aynmcrhk yapmamahdrr.
(3) Siyasi tarafsrdr$rnr korumaya dzen gdstermeli, kamu hizmetinin tarafsrzhgrna griphe
diigiirecek gekilde, herhangi bir siyasi parti veya girigimin lehine veya aleyhine kampanya
ytiriitmemeli" yorum. paylaglm ya da faaliyette bulunmamahdrr.
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Kurum itibannr korumr
Kamu gdrevlisi;
(l) Gdrev yaptr[r kurumun g0rev ve igleriyle ilgili bilgileri sosyal medya ptatformlannda
paylagrrken ilgili mevzuata uygun davranrnahdrr.
(2) Gtirev yaptr$r kurumun itibannr ve giivenirlipini zedeleyecek veya karalayacak nitetikteki
paylagrmlardan kagrnmahdrr.

(3) Kigisel sosyal medya hesaplannda, uznanhk alanr gergevesindeki goriiglerini, kurumun
itiban 0zerindeki olasr etkilerini dikkate alarak ve kanrtlara dayah olarak ifade edebilir. Ancak
sosyal medyada yer alan sddii, yaah veya gdrsel igerikli paylagrmlannrn kigisel g6riigii
oldulunu belitffieli, gdrevine, kurumuna veya kamu hizmetine atfedilmemesi hususlannda
dikkatli davranmahdrr.

Qftar gatrymaslndan kagmma
(l) Kamu gOrevlisi, sosyal medyayr kullamrken, mevcut veya gelecekte olma ihtimali bulunan
gtkar, grkar gatrgma$ ya da bu konuda algr olugturabilecek durumlardan kagrnmahdrr.

Kamu hizmetine rynlan zrmanda sosyal medya kullanlml
(l) Kamu g0revlisi, kamu hizmetine aynlan zamanda sosyal medya kullammr konusunda
dikkatli davranmah ve kamu hianetini aksatmamahdrr.

Paylagrlan hilginin igerifi
Karnu gdrevlisi;
(l) Sosyal medyada bilginin iglenmesi kapsamrnda, bilginin dogrulu[unu ve gtincellilini
kontrol etmeli ve bilgi kirliligine yol agmamahdrr.
(2) Sosyal medya kullammlannda qiddet veya cinsel igerikli ve benzeri rahatsrz edici
gcinderilerden kagrnmahdrr.

( 3 ) Payl aqmlannda toplum yarannr gtizetmel idir.

insan haklanna srygr
Kamu g0revlisi;
(l) Bireylerin yagamt, adr, qeref ve haysiyeti, iizcl veya aile ya;amr. mesleki ve ekonomik
deSerleri bagta olmak iizere kigilik hakkrna zarar verebilecek her tiirlu davranrg ve
paylagr rndan kagrnmahdrr.

(2) Aynmcrhfa yol agabilecek her tiirlti nefreti besleyen, savunan ve benzeri hoggortistiz
ifadelerde bulunmamahdrr.
(3) Bireylerin kigisel verilerini, veri sahibinin iari olmaksran, kullanmamahdr.

Kurumsal sosyal medya hesabrnrn kullanrmr
Kamu gdrevlisi, kurumsal sosyal medya hesablnr kullanrrken;
(l) Kurum adrna yetkilendirilmig olmahdrr.
(2) Dil' rk, etnik k6ken, renk, cinsiyet. siyasi diigiince, felsefi inang, din, mezhep, servet,
medeni hdl, sa$hk durumu, engellilik, yaq, krhk ve kryafet ve benreri nedentere dayah olarak
aynmcrhk yapmamah ve kullanrcrlan veya yorumlanm silmemeli ya da engellememelidir.
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(3) $ahsi menfaat, siyasi veya felsefi digiince ve benzeri amagla hareket etrnemelidir.
(4) Nezaket ve saygr kurallanna dzen gdstermelidir.
(5) Kurumsal saygrntfa zarar verecek ifadelerde bulunmamah, gizlili$ ve gflvenlifi
tehlikeye atacak bilgi ve belge paylagmamahdrr.

Y0neficilerin Sorumlulugu
(l) Y6netici kamu gdrevlisi, kurumsal sosyal medya hesabrrun etik ilkelere uygun olarak
yOnetilmesi amacryla gerekli tedbirleri alrr, denetim ve g6zetim gdrevini ozenle yilriitiir.
Halkrn bilgilendirilmesi amacryla, kurumsal ig, iglem ve siireglere ait bilgilerin kuruma ait
sosyal medya hesaplannda paylagrlmaunr sa$lar.

Kurulumuzca" kamu gtirevlilerinin gdrevleri srasmda veya di[er zamanlarda, yazr,
ses, gOrilntii ve benzeri igerik yayrmlama ya da daha 6nce yayrmlanmrg olanr paylagma gibi
sosyal medya kullanrmrnda uyulmasr gereken ilkeler kapsamrndq yukanda yer alan "sosyal
Medyu Etik ilkeleri" nin kabul edilmesine, 25.05.2004 tarih ve 5l?6 sayrh Kanunun 3.
maddesine istinaden 20.09.2021 arihinde oybirli[i ile karar verildi.
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