
 
 

 

 

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 

YAZILI, GÖRSEL VE SOSYAL MEDYA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Giriş : 

(1) “Yazılı ve görsel medya”, gazete, dergi, kitap, radyo ve televizyon yayınlarını 

belirtir. Bu yönergede daha ağırlıklı olarak ele alınacak “sosyal medya” ise, 

çevrimiçi ortamda içerik, görüş ve deneyim paylaşmak için kullanılan bilgisayar 

veya mobil cihazlardaki uygulamaları ifade eder. Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, LinkedIn ve Blog siteleri gibi sosyal medya platformlarının öne çıkan 

birçok örnekleri vardır. Sosyal medya, kullanım kolaylığı, tüm dünya ile anında ya 

da eş zamansız bağlantı kurabilmeyi mümkün kılması ve artan popülerliği ile 

günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 

(2) Kalp ve damar cerrahisi uzmanları ve asistanları da sosyal medyayı hem 

kişisel hem de profesyonel amaçlarla kullanmaktadır. Bu sayede faydalı içerikler 

oluşturulabilir, herhangi bir bilgi paylaşılabilir, meslektaşlar ve hastalarla sosyal 

etkileşim gerçekleştirilebilir ve gerçek zamanlı iş birliği yapılabilir. Paylaşılan 

içerik geniş bir kitleye ulaşabilir, halkın doğru sağlık bilgilerine ve hastanın sağlık 

hizmetlerine erişimi kolaylaşabilir. 

(3) Kalp ve damar cerrahlarının sosyal medyayı kullanmasına rehberlik eden 

ilkeler arasında “İnsan Onuruna ve Haklarına Saygı”, “Dürüstlük ve Profesyonellik 

Standartlarına Uyma”, “Toplumun Doğru Bilgilendirilme Hakkını Gözetme” ve 

“Hastanın Güvenini ve Mahremiyetini Koruma Görevi” yer alır. 

(4) Sosyal medya kullanımı; kişisel gizlilik kaybı, olası gizlilik ihlalleri, 

profesyonel olmayan, rahatsız edici veya başkaları tarafından uygunsuz olarak 

algılanabilecek çevrimiçi davranışlar veya işverenlerin görme olasılığı olan 

gönderiler gibi bazı riskler içerir. 

(5) Sosyal medyanın uygun olmayan kullanımı; mesleki saygınlığı, doktor-hasta 

ve doktor-meslektaş ilişkilerini, gelecekteki istihdam fırsatlarını ve halkın tıp 

mesleğine güvenini ve saygısını zayıflatma potansiyeline sahiptir.  

(6) Hastaların ve toplumun yararı açısından sosyal medya kullanımında birey 

veya meslek grubu olarak profesyonel tutum ve davranışlar sergilemek şarttır. 

Hem geleneksel medya hem de sosyal medya kullanırken uyulması gereken etik 

kurallar aynıdır. Herkes tarafından kolayca erişilebilen bu gayri resmi 

platformların kullanımında bazı etik sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yönerge bu tür 



 
 

 

sorunların neler olabileceği ve bunların ortaya çıkmasının nasıl önlenebileceği 

konusunda öneriler sunmaktadır. 

Amaç : 

(1) Bu yönerge, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Tüzüğü’nün 18. 

maddesinde yer alan Dernek Etik Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları 

çerçevesinde dernek üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarının yazılı, görsel ve 

sosyal medyayı kullanmaları esnasında karşılaşacakları sorunlar hakkında 

farkındalık yaratmak ve bu sorunları nasıl çözebileceklerini belirtmek amacıyla 

hazırlanmıştır.  

(2) Dernek üyelerinin sosyal medya kullanımı esnasında TKDCD Etik Kurul 

Yönergesi'nde tanımlanan temel etik ilkelere ve profesyonel davranış 

standartlarına uymaları beklenir. 

(3) Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kalp ve damar 

cerrahisi uzmanları ve bu meslekle ilgili eğitim alan hekimler sosyal medya 

kullanımında sağlık hizmetinin özelliği ve tıp mesleğinin saygınlığını dikkate 

alarak kendilerini bu ilke ve kurallarla bağlı sayarlar. 

(4) Dernek, üyelerinin mesleki beklentileri karşılamak şartıyla, sosyal medya 

platformlarının diğer olası faydalarının yanı sıra hasta hizmeti, tıp eğitimi, mesleki 

yeterlilik ve meslektaşlığı geliştirmek için önemli fırsatlar sunabileceğini kabul 

eder.  

(5) Kalp ve damar cerrahisi uzmanları hastaları, meslektaşları, meslek dernekleri 

ve düzenleyici kurumlarla etik ve profesyonel bir şekilde etkileşim kurmak için 

modern yaşamın bir parçası haline gelen sosyal medyayı nasıl başarılı bir şekilde 

kullanacaklarını bilmelidirler, böylece kendileri de dahil olmak üzere tüm 

tarafların çıkarlarını korumuş olurlar. Bu yönerge, dernek üyelerine yazılı/görsel 

ve sosyal medya kullanımı konusunda rehberlik etmeyi amaçlar. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Etik İlkeler 

Genel Etik İlkeler : 

(1) Genel etik ilkeler, TKDCD Etik Kurul Yönergesi Madde 5'de(TKDCD Etik Kurul 

Yönergesi’nin 5. maddesinde) detaylı olarak verilmiştir. Dernek üyeleri, medya 

kullanımı esnasında da bu temel etik ilkelere uymakla yükümlüdürler. 

(2) Tıbbi Uygulamaları Yöneten Yasal ve Mesleki Yükümlülükler; TKDCD Tüzüğü, 

TKDCD Etik Kurul Yönergesi, Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi, 1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 sayılı Türk 

Tabipleri Birliği (TTB) Kanunu, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, TTB Disiplin 



 
 

 

Yönetmeliği, TTB Uzmanlık Dernekleri İçin Etik Kılavuzlar, Tıbbi Deontoloji 

Tüzüğü, Beşeri İspençiyari Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği, Hasta 

Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlarında belirtilmiştir.  

Bu yükümlülükler genel olarak tıbbi uygulama için geçerli olmakla birlikte yazılı, 

görsel ve sosyal medya kullanımı için de geçerlidir ve tüm kalp ve damar 

cerrahisi dernek üyeleri tarafından yerine getirilmelidir.                                   

Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz:                                                                          

(a)- Hasta mahremiyetini ve gizliliğini korumak için tüm yasal ve mesleki 

yükümlülüklere uyulmalı;                                                                                               

(b)- Hastalar ve onların yakınları ile uygun profesyonel sınırlar korunmalı;                            

(c)- Hastalar, hekimler ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile profesyonel ve saygılı 

ilişkiler sürdürülmeli;                                                                                       

(ç)- Hekim reklamcılığı ile ilgili mevzuata uyulmalı;                                                   

(d)- Çevrimiçi içerik yayınlarken telif hakkı ve intihal ile ilgili yasalara uyulmalı; 

(e)- Toplum, hastalıklar ve tedavileri hakkında bilimsel veriler ışığında doğru 

bilgilendirilmeli, yanıltıcı ya da bilimsel dayanağı olmayan bilgiler verilmemeli ve 

(f)- Çıkar çatışmalarından kaçınılmalıdır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Etik İhlaller, Yaptırımlar, Soruşturma ve Karar 

(1) Uygunsuz yazılı, görsel ve sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkan etik 

ihlallerle ilgili olarak “Etik İhlallerine Uygulanacak Yaptırımlarla İlgili Esaslar”, 

“Etik İhlallerinde İşleyiş ve Etik İhlallerine Uygulanacak Yaptırımlar”, Etik Kurul 

Yönergesi’nde Madde 13, Madde 14, Madde 15, Madde 16, Madde 17, Madde 18 

ve Madde 19'da detaylandırılmıştır. Madde 13’te belirtilen eylemin kasıtlı veya 

mükerrer olması gibi durumlar göz önüne alınarak uyarı, kınama, üyeliğin askıya 

alınması veya üyelikten çıkarılma gibi cezai işlemler Etik Kurul kararınca 

uygulanır. 

(2) “Soruşturma Açılmasında Genel Kurallar”, “Soruşturmaya Başlanması ve 

Zaman Aşımı”, “Bildirim”, “Karar”, “Kararlara İtiraz ve Yargı Yolu”, “Yaptırımın 

Tamamlanması ve Kayıtlardan Silinmesi”, “Düzeltici Öneriler” ve “Kamu Davası 

İhbarı” ile ilgili kurallar ve esaslar Etik Kurul Yönergesinde Madde 20, Madde 21, 

Madde 22, Madde 23, Madde 24, Madde 25, Madde 26 ve Madde 27'de 

detaylandırılmıştır.  

(3) Bu yönerge kapsamındaki meslek elemanları hakkında bağlı bulundukları 

kamu kurumu ya da tabip odası tarafından disiplin soruşturması açılması ya da 

açılmaması, bir ceza verilmesi ya da verilmemesi, bu yönergeye göre işlem 

yapılmasını engellemez. Ancak, yargıya intikal etmiş durumlar “Etik Kurul 

Yönergesi’nin 3. Maddesi 4.Bendine tabidir ve değerlendirmeye alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 



 
 

 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük :  

Bu Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme : 

Bu yönergeyi, Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. 

 

SOSYAL MEDYA KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ KONULAR VE ÖNERİLER: 

 

Kalıcılık :  

Sosyal medyadaki her paylaşımın değiştirilse veya silinse bile kalıcı olduğu 

hesaba katılmalıdır. Çevrimiçi olarak yayınladığınız tüm bilgi ve resimlerin 

farkında olun ve bunu öngörülü bir şekilde yönetin; 

a) Çevrimiçi olarak yayınladığınız herhangi bir bilgi ve resim sürekli olarak orada 

kalabilir ve hastalarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız veya işverenleriniz de dahil 

olmak üzere her zaman herkes tarafından erişilebilir, dağıtılabilir, paylaşılabilir, 

yorumlanabilir. 

b) Yanlışlıkla yüklediğiniz yayınları ve diğer bilgileri hemen nasıl sileceğinizi 

öğrenin, çünkü bu dağılımı azaltabilir. Ancak, silinen materyallerin bile 

kurtarılabileceğini veya bazı durumlarda herkesin erişimine açık kalabileceğinin 

bilincinde olmak gerekir. 

 

Kimlik ve Mesleki Bilgiler : 

a) Profesyonel bir şekilde posta gönderiyorsanız, genellikle kendinizi profesyonel 

adınızla açıkça tanımlamanız gerekir. Bu ifade özgürlüğünü, hesap verebilirliği 

teşvik eder ve kamuoyu ve meslektaşlar ile güven tesis eder. 

b) Bir takma ad kullanıyorsanız veya anonim olarak gönderiyorsanız, takma ad 

kullanımının, özellikle uzun vadede sizin veya hastalarınız için güvenilir bir 

anonimlik sağlamadığını ve bir meslektaşınızdan veya halktan bir şikâyet olması 

durumunda sizi disiplin işlemlerinden korumadığını unutmayın. 

c) Profil sayfalarınızı ve arama motorları tarafından alınan bilgileri düzenli olarak 

denetleyin. Kalp ve damar cerrahları kendileri veya kendi adına, kurumları ve 

işverenleri de dahil, başkaları tarafından yayılan kişisel bilgi ve mesleki 

aktiviteleri ile ilgili her türlü dijital içeriğin doğruluğundan sorumludurlar. Bu tür 

dijital içerik üçüncü şahıslar tarafından yayılmışsa bunları incelemek ve sonradan 



 
 

 

da olsa farkına vardığı yanlış, yanıltıcı ve uygunsuz içeriği düzeltmek için gerekli 

adımları atmakla da sorumludurlar. 

ç) Bazı hekimler, belirli rolleri veya görevleri yerine getirmek için bir çevrimiçi 

takma ad kullanmayı seçebilirler (örneğin; forum yöneticisi olarak hareket etmek 

veya hassas konular hakkında veya komedi / hiciv amacıyla yazmak). Bu 

durumda, bunu yapma nedenlerinizi açıklamak ve herhangi bir çıkar çatışmasını 

açık bir şekilde beyan etmek önemlidir. Hekim olduğunuz hiçbir zaman 

unutulmamalıdır. 

d) Çevrimiçi olarak kullanmayı seçtiğiniz ad ne olursa olsun, çevrimiçi varlığınız 

kim olduğunuzun bir yansımasıdır ve kişisel inançlarınızı, değerlerinizi ve 

önceliklerinizi ifade eder. 

 

Gizlilik : 

l)- Size Ait Gizlilik : 

Kişisel ve profesyonel hesap ayrımı (her zaman ayrılamayacağını kabul edin); 

a) Size ait sosyal medya araçlarının gizlilik ve profil ayarlarını nasıl 

kullanacağınızı ve aynı zamanda sınırlamalarını da öğrenin. Doktor olarak gizlilik 

ayarlarını varsayılan ayarlardan daha yüksek bir seviyeye ayarlamanız 

gerekebileceğini unutmayın. 

b) Kişisel ve profesyonel çevrimiçi profilleriniz arasında bir ayrım yapmaya 

çalışın. Arkadaşlarınızı ve ailenizi ilkine, hastalarınızı ve meslektaşlarınızı 

ikincisine yönlendirin. Bir hasta sizden kişisel sosyal paylaşım sitenizde arkadaş 

olmayı talep ederse, hastalarla çevrimiçi arkadaşlıklar kurmamanın politikanız 

olduğunu bildiren kibar bir mesaj uygun bir yanıt olacaktır. Arkadaşlık isteklerinin 

genellikle iyi niyetli olduğunu ve hastaların neden bunları kabul edemeyeceğinizi 

anlamayabileceğini unutmayın. Kişisel profilinize bir hastanızın arkadaşlık isteğini 

kabul ediyorsanız da profesyonel sınırları korumak için uygun adımları 

attığınızdan emin olun. Hastalarınızın kişisel sosyal ağınıza katılmalarını 

istemeyin. 

c) Bir konu hakkında profesyonel veya kişisel olarak yorum yaparken dikkatli 

olun. Kişisel olarak yorum yapmak sizi mesleki yükümlülüklerinizden kurtarmaz. 

ç) Çoğu sosyal medya sitesinin, gizlilik ayarlarının düzeyinden bağımsız olarak 

gizliliği garanti etmediğini unutmayın. "Özel" veya doğrudan iletilerin güvenli 

olmayabileceğini ve bu siteleri çalıştıran kuruluşların personeli tarafından 

erişilebilir olabileceğini unutmayın (dolayısıyla bu ortamlar hastalar hakkında 

veya hastalar ile gizli iletişim için kullanılmamalıdır). 

d) Özel bir birey olarak yaşamınız ile profesyonel olarak sorumluluklarınız 

arasında uygun bir dengenin sağlanması iç yargı ve deneyimle mümkün olacaktır. 



 
 

 

ll)- Hastaya Ait Gizlilik : 

Hasta mahremiyetine saygı gösterin. Tüm iletişim ortamlarında hasta 

mahremiyetini korumak duyarlı ve tedbirli olmayı gerektirir. 

a) İlgili hastaların açık ve bilgilendirilmiş onayı dışında gerçek hastaları, 

hastalıklarını, durumlarını veya kişisel bilgilerini kamuya açıklamayın. Aksi 

takdirde gizliliklerini ihlal etme riski altındasınız. 

b) Bir vakada, hastanın yaşı veya cinsiyeti gibi bir veya iki ayrıntıyı değiştirseniz 

bile, hastanın veya ailesinin diğer ayrıntılardan hala tanımlanabileceğini 

unutmayın. Bu özellikle daha nadir durumları veya olağandışı sunumları içeren 

vakalar için olasıdır. 

c) İzole bir bilgi parçasının açığa çıkmasının kendi başına gizliliği ihlal anlamına 

gelmeyebilir, ancak diğer bilgi öğeleriyle bir araya getirildiğinde gizliliği ihmal 

kapsamında değerlendirilebileceğini unutmayın.  

 

Bilgi Paylaşımı : 

l)- Hastayla İlgili : 

Toplum ile temasa geçin ancak kişisel tavsiyelerde bulunmak konusunda dikkatli 

olun. 

a) Herkese açık sosyal medya platformlarında kişiye özel tavsiyelerde 

bulunmaktan kaçının. Genel yorumlar, yetkili ve uygun bilgi kaynaklarına 

yönlendirme genellikle iyidir, ancak çevrimiçi konsültasyonlar vermeyin. 

b) Herhangi bir kişi herkese açık bir forumda tıbbi tavsiye için sizinle iletişim 

kurarsa, kibar bir dille resmi, güvenli ve uygun sağlık site ve kanallarına 

yönlendirin. Talep hastalarınızdan birinden geliyorsa, bunları çalıştığınız yerin / 

hastanenizin web sitesine, telefona, e-postaya veya randevu sisteminize uygun 

şekilde yönlendirin. 

c) E-posta veya WhatsApp gibi diğer elektronik iletişimler yalnızca yerleşik bir 

hasta-hekim ilişkisindeki hekimler ve hasta onayı ile kullanılmalıdır. Yeni taburcu 

ettiğiniz ve tedavi sürecini iyi bildiğiniz bir hastanızın ilk fiziki kontrole gelene 

kadar birkaç INR değerini değerlendirmek kabul edilebilir bir yaklaşımdır. Hasta 

hizmeti için yapılan iletişim ile ilgili belgeler, hastanın tıbbi kaydına dahil 

edilmelidir. 

ç) Tıbbi bir hata oluştuğunda hasta veya hasta yakını, yüz yüze görüşerek 

bilgilendirilmeli, durum hakkında internet ortamında tartışma yapılmamalıdır. 

d) Bazen acil müdahale gerektiren bir hastadan acil yardım talebi alabilirsiniz. 

Hastanın çıkarları doğrultusunda hareket etmeli ve hekim olarak mesleki 

yükümlülüklerinizi yerine getirmelisiniz. 



 
 

 

ll)- Toplumla İlgili : 

Sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak tüm dünyada en önde gelen sağlık sorunu olan 

kalp ve damar hastalıklarının risk faktörleri konusunda farkındalığı artırmak ve 

cerrahi tedavi yöntemleri hakkında halkı eğitmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. 

Bu sorumluluğu yerine getirmekte etkili bir platform sağlayan, meslektaşlarla ve 

hastalarla etkileşime girmenin iyi bir yolu olan sosyal medyayı etkin şekilde 

kullanırken bazı önemli etik sorunlarla karşılaşılabilir. 

Sosyal medyada ve diğer çevrimiçi kaynaklarda bulunan sağlık bilgilerinin kanıta 

dayalı tıbbı temel almasının ve güvenilir olmasının sorumluluğu, paylaşımı yapana 

ait olup, çoğunlukla herhangi bir değerlendirme veya denetim söz konusu 

değildir. Buna ek olarak, tıbbi bilgiler referans verilmemiş, eksik veya gayri resmi 

bir dille yazılmış olabilmektedir. Konvansiyonel medyanın aksine, sosyal medya 

küresel ölçekte çok sayıda insana hızla bilgi yayabilir. 

Bu nedenlerle insan sağlığı üzerine yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer 

alacak kısa görüş veya kanaat, demeç, röportaj ile köşe yazılarında aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmesi önemlidir: 

a) Kanıta dayalı tıbbı esas almayan, bilimsel anlamda yaygın kabul görmemiş 

girişim ve tedavi yöntemlerinin sunumu veya paylaşımının toplumda yanlış 

anlaşılmalara ve tedavi arayışlarına neden olabileceği göz önünde bulundurularak 

dikkatli davranılmalıdır. Yine bu tarz bilgi paylaşımlarında örtülü reklam 

yapılmasına sıkça rastlanılmakta hastaların yanlış yönlendirilmesine sebebiyet 

verebilmektedir. 

b) Haber, röportaj veya paylaşım yapılırken bilimsel kabul gören referanslar 

verme çabası yanlış bilgi paylaşımlarının önüne geçer. Sosyal medyada paylaşılan 

bilgiler genel özellikler içeriyorsa referans belirtmek gerekmeyebilir. Ancak kendi 

web sitesi veya blog yazısında referansların belirtilmesi önem arz etmektedir. 

c) Hekim yorum veya görüşünü açıklarken mesleğini çevreleyen bilimsel sınırlar 

içinde kalmalı, kalp ve damar cerrahisini içeren yanlış tedavi, komplikasyon vb. 

konularda hüküm verici olmaktan kaçınmalı hem hasta hem de meslektaşlarının 

kişilik haklarının korunmasına özen göstermelidir.  

ç) Gazete veya dergilere verilen demeç veya röportajların basılacak son halini 

kontrol etmek yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir.   

d) Kalp ve damar cerrahı olarak bir tedavi metodunu tanımlarken “en yeni, 

üstün, ilk, yüzde yüz başarılı” gibi ifadelerin kullanılmasının toplumda 

konvansiyonel tedavi metotlarının demode, başarısız ve yetersiz olduğu gibi bir 

algı sonucu hastaların tedavilerinde gecikme ve yetersizliklere neden olabileceği 

bilinmelidir. Benzer şekilde bir hekim, becerilerini paylaşırken “ilk kez uygulanan” 

veya “diğer yöntemlerden üstün” gibi nitelemeleri, literatür ve genel kabul gören 

dergileri kaynak göstererek yapmalıdır. Aksi durumda, diğer meslektaşlarının 

becerileri tartışma konusu olacaktır. 



 
 

 

e) Sosyal medya kullanıcıları, yorumlayamayacakları gizli ve açık çıkar 

çatışmaları nedeniyle zarar görebilirler. Ürünü hakkında bilgi paylaştığınız 

firmadan ayni veya nakit olarak aldığınız danışmanlık ücreti varsa bunu 

paylaşımınızın bir yerinde sözlü ya da yazılı olarak açıklamanız, hesap verebilirlik 

ve güven duyulması açısından, bu durumun sonradan başkaları tarafından dile 

getirilmesine göre daha uygundur. 

f) Özellikle tüm platformlarda röportaj verme, konuk olma veya köşe yazısı 

hazırlanması ve benzeri davetler, bireysel veya bir sponsor aracılığı ile yapılan 

maddi anlaşma karşılığında gerçekleşiyor ise bu durum mutlaka açıklanarak 

mesleki sorumluluk yerine getirilmelidir. Televizyon kanallarında ücret ödeyerek 

çıkılan sağlık programlarına katılan hekimlerin bu durumu mutlaka belirtmesi 

beklenir. 

g) Ne amaçla olursa olsun kendi uzmanlık alanı dışına çıkmamak ve mevcut 

mevzuatlara göre hareket etmek önemlidir. 

 

Söylem ve Davranış Biçimi : 

Başkalarına dikkat, nezaket ve saygı ile davranın; 

a) Görüşlerinizi açıkça ifade etme hakkınız vardır. Ancak bunu başkalarına 

saldırarak veya onların haklarını ihlal edecek şekilde yapmamalısınız. 

b) Diğer insanlar hakkında ağır sözler sarf etmeden veya aşırı eleştirmeden önce 

dikkatlice düşünün; onlarla yüz yüze konuştuğunuzu hayal edin. Size karşı kaba 

veya nahoş olsalar bile başkalarına karşı kibar ve saygılı kalmaya çalışın. Oturum 

kapatma düğmesine ne zaman basacağınızı öğrenin ve argolu tartışmalara veya 

'trolling’e gitmeyin. 

c) Halk, doktorların hayatlarının her alanında yardımcı ve merhametli olmasını 

beklemektedir. Bazen böyle hissetmeyebilirsiniz, ama her zaman nazik ve 

kibarsanız, sıkıntı yaşama ihtimaliniz o kadar azdır. 

ç) Kendinizi öfkeli veya sinirli hissettiğinizde çevrimiçi yorum gönderme 

cazibesine karşı koyun. Duygularınızı dışa vurmak için alternatif (veya daha 

uygun!) yollar bulun. Yorum yayınlayıp yayınlamama konusunda bir belirsizlik 

hissediyorsanız, bu muhtemelen yorum göndermemeniz gerektiği anlamına gelir. 

d) Diğer kişiler veya kuruluşlar hakkında gönderdiğiniz her şeyin, tıpkı diğer 

ortamlarda yaptığınız gibi, gerçekten doğru olup olmadığını kontrol edin; hatalı 

veya iftira niteliğindeki bilgileri ilettikleri için yaptırımlara veya yasal işlemlere 

maruz kalan meslek sahiplerinin olduğunu unutmayın. 

e) Çevrimiçi bir grubun parçası olarak, aşağılayıcı yorumlar yapılırken 

başkalarına katılma konusunda dikkatli olun. Bu davranış "siber zorbalık" olarak 

kabul edilebilir. Çetenin gücüne karşı dikkatli olun. 



 
 

 

f) Jest ya da hiciv olarak ifade etseniz bile ırkçı, cinsiyetçi ya da başka bir şekilde 

önyargılı olarak algılanabilecek yorum yapmaktan kaçının; bu tür yorumlar 

kolayca yanlış anlaşılabilir. Beden dili olmadan kullanılan yazı dili belirsiz kalabilir. 

g) Birini rahatsız ettiyseniz, derhal ve içtenlikle (ve uygunsa kamuya açık 

şekilde) özür dileyin. 

ğ) Başkaları hakkında aşağılayıcı, tehdit edici veya karalayıcı yorumlarda 

bulunmanın kariyeriniz üzerinde zararlı bir etkisi olabilir. "Ben sadece içimi 

dökmek istedim" şeklinde bir açıklamanın yönetici ve işverenler tarafından geçerli 

bir gerekçe olarak kabul edilmesi pek olası değildir. 

 

İzlenme : 

Başkalarının sizi izliyor olabileceğini unutmayın; 

a) Sosyal medya sitelerinde gönderdiğiniz yorumların kamuya açık/aleni 

olduğunu ve ulusal basın da dahil olmak üzere diğer medyada da 

alıntılanabileceğini ve mesleki organların davranışlarınızı kendi itibarları veya bir 

bütün olarak mesleğin itibarı için bir risk olarak gördükleri takdirde size yaptırım 

uygulayabileceklerini (orijinal kaydınız özel bir ağda veya profesyonel olmayan 

bir bağlamda yapılmış olsa bile) unutmayın. 

b) Gizliliği ihlal etmek, işvereninize veya tıbbi kayıt otoritesine şikayet edilme ve 

sonucunda iş kaybı da dahil olmak üzere potansiyel disiplin cezaları ile veya 

kişisel verilerin korunması yasasına muhalefet sonucu yasal işlemler ile 

sonuçlanabilir. 

c) Gazetecilerin potansiyel hikayeler için doktorların sosyal medya sitelerindeki 

faaliyetlerini rutin olarak izleyebileceklerini unutmayın. 

ç) Bir gazeteci sizinle iletişim kurduğunda hangi kuruluşta çalıştıklarını ve 

hikayelerinin ne hakkında olacağını netleştirin. Tüm görüşmelerinizi “KAYIT 

EDİLİYOR” olarak düşünmelisiniz. 

 

Müdahil Olma : 

a) Çalıştığınız kuruluşlardaki sosyal medya politikasını gözden geçirin.  

b) Bir meslektaşınızın çevrimiçi olarak uygunsuz davrandığını görürseniz, bunu 

sağduyulu ve hassas bir şekilde dikkatlerine sunun, böylece düşünme ve 

harekete geçme fırsatına sahip olurlar. Meslektaşınız değişiklik yapmazsa ve 

ihlalin ciddi olduğuna inanıyorsanız, ilgili organlara bildirin. 

c) Cezai bir sorun olabileceğinden şüphelendiğiniz bir şeye doğrudan yanıt 

vermeyin, polise bildirin. 



 
 

 

ç) Telif hakkı, gizlilik ve veri koruma yasasının temellerini öğrenin ve bunun yasal 

olarak çevrimiçi olarak kopyalayabileceğiniz, yükleyebileceğiniz, dağıtabileceğiniz, 

depolayabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz materyal, resim ve kişisel verileri nasıl 

etkilediğini anlayın (ör: Blog oluştururken). 

d) Bir sağlık ekibini yönetmekten veya eğitmekten sorumlu iseniz, sosyal medya 

kullanımı konusunda bir eğitim oturumu düzenlemeyi düşünün. 

 

 

SOSYAL MEDYA KULLANIMIYLA İLGİLİ BAZI SORULAR/YANITLAR : 

 

- Klinik görüntüleri çevrimiçi paylaşmanın uygun yolu nedir? 

Klinik ve / veya eğitim amaçlı olarak profesyonel ve / veya kapalı bir çevrimiçi 

forumda telefonunuzda çekilen bir klinik imaj paylaştığınızda, klinik görüntülerin 

“sağlık bilgileri” olduğunu ve diğer sağlık kayıtları veya bilgileriyle aynı gizlilikte 

ele alınması gerektiğini unutmayın. Hastanın rızası yoksa veya hasta görüntüyü 

bu şekilde kullanmanızı makul bir şekilde beklemiyorsa veya yasalarca izin 

vermiyorsa, asla çevrimiçi bir forumda klinik görüntü kullanmayın. 

Yanlış kişiye klinik bir görüntü gönderirseniz veya daha sonra hastanın gizliliğini 

veya mesleki veya iş yükümlülüklerinizi ihlal ettiğini düşündüğünüz bir resmi 

çevrimiçi olarak gönderirseniz, hastane yönetiminden, işvereninizden veya tıbbi 

savunma organizasyonunuzdan en kısa zamanda tavsiye alın. 

Bazı forumlarda, resmi veya yayını hemen silebilirsiniz. Bununla birlikte, resmin 

bir forumdan silindiğinde bile, önbelleğe alınmış bir dosya veya bir arama 

motorunda arşivlenmiş içerik olarak yayılabileceğini bilmelisiniz. Bu, içeriğin hala 

aranabilir olduğu anlamına gelir, ancak bağlantı tıklandığında hiçbir şey 

görünmez. Orijinal içeriğin forumda veya başka bir sitede silindiğini onayladıktan 

sonra önbelleğe alınmış içeriği Google gibi hizmetlerden kaldırma isteği 

gönderebilirsiniz. 

- Ameliyathane ve yoğun bakımda çekilen fotoğraflar sosyal 

medyada paylaşılabilir mi?  

Ameliyat görüntüleri hasta ve bazen kurum onayı ile eğitim amaçlı paylaşılabilir. 

Hasta kimliği gizlenmelidir. Sosyal medyada kalp ve damar ameliyatları ile ilgili 

bir paylaşımda aşırı kanlı bir ortam görselinin kullanılması, halkta korkuya veya 

benzer hastalığa sahip hastalarda endişeye neden olabilir. Doktorların sosyal 

medya paylaşımları hakkında bazı konularda tam bir görüş birliği 

sağlanamamıştır. Örneğin, ameliyathaneden paylaşılan ve ameliyat/hasta 

görüntüsünün olmadığı fotoğraflar ile ilgili etik bir kural yoktur. Cerrahlar için 

rutin çalışma ortamı olarak görülen ameliyathaneden yapılan görsel paylaşımlar, 



 
 

 

özellikle sık tekrarlanırsa hasta, hasta yakınları ve toplum tarafından farklı 

algılanabilir. Yoğun bakım ortamının toplumdaki algısı da ameliyathane gibidir ve 

buradan yapılan bazı iyi niyetli paylaşımlar hoş karşılanmayabilir. 

- Meslektaşlar arasında hastalarla ilgili iletişim güvenli midir? 

Özellikle genç doktorlar (asistanlar) yeni bir dönem için bir sağlık ekibine 

katıldıklarında, iletişim kurmak için genellikle “WhatsApp” gibi bir "mesaj 

grubuna" eklenirler. Bu herkese açık mesajlaşma olmasa da bu mobil 

uygulamaların güvenliği sınırlıdır (6 Temmuz 2019 tarih ve 30823 Sayılı Resmi 

Gazete yayınlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu 

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019/12 no.lu genelgesiyle kamu görevlilerinin resmi 

işlerde “WhatsApp”,“Telegram” vb. sosyal medya ve yabancı mobil uygulamalar 

üzerinden, gizlilik  dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacağı” 

belirtilmiştir.) Son zamanlarda bazı hastaneler ve kurumlar bunların yerini almak 

için kendi güvenli mobil mesajlaşma platformlarını oluşturmaktadır. 

- Meslektaşları etiketlemek uygun mudur? 

Sosyal medya yayınlarını iş arkadaşlarınızla paylaşırken veya dikkatlerini çekmek 

için 'etiketlerken', herkese açık bir forumda ilişkilendirilmek istemeyebileceklerine 

dikkat edin. 

- Kapalı gruplar ne olacak? 

Kapalı meslek grupları, meslektaşların meseleleri özel bir ortamda ele almalarına 

ve tartışmalarına izin verir. Yöneticiler üyeleri onaylamalıdır ve yalnızca grup 

üyeleri yayınlanan içeriği görebilir. Kapalı gruplar, ortak çıkarları olan insanları bir 

araya getirmede yararlı olabilir ve bir topluluk duygusu yaratabilir.  

Ancak, birçok kapalı grup göründüğü kadar özel olmayabilir ve tıbbi olmayan 

insanlar da üye olabileceğinden, davranışlarınıza dikkat etmek hala önemlidir. 

Kapalı bir grupta yayınladığınız her şeyin kopyalanıp paylaşılabileceğini ve kapalı 

bir grubun parçası olarak davranışlarınız için aynı mesleki standartların geçerli 

olduğunu unutmayın. 

- Reklam vermek ile ilgili konular nelerdir? 

Tıbbi hizmetlere ilişkin reklamlar, hastalara bilgi sağlamada yararlı olabilir. 

Sosyal medya aracılığıyla reklam veren doktorlar, tüm materyallerin reklamcılıkla 

ilgili organizasyonların kılavuz ilkelerine uygun olduğundan emin olmak için 

içeriklerini düzenli olarak gözden geçirmelidir. 

İster geleneksel ister sosyal medya kullanın, reklamlarınızdan siz sorumlusunuz. 

Bir sağlık çalışanı hakkında kamuoyu geri bildirimlerini veya yorumlarını davet 

eden ve hasta tavsiyelerini paylaşan web siteleri, bazı kuruluşların kuralları 

uyarınca “düzenlenmiş bir sağlık hizmetinin reklamı” olarak değerlendirilmez. 



 
 

 

Ancak, hasta övgülerini web sitenizde veya Facebook'ta kendi reklamlarınızda 

kullanmanın hoş karşılanmayacağını bilmeniz önemlidir. 

- Çevrimiçi olumsuz hasta yorumlarını nasıl yönetebilirim? 

Çevrimiçi forumlarda uygulamanızla ilgili olumsuz yorumlar sıkıntı ve hayal 

kırıklığına neden olabilir. Yanıt vermenin birkaç yolu vardır: 

1- Yorumu görmezden gelmek ve başka yorumlar olumsuz olanı sayfanın altına 

getirene kadar beklemek. 

2- Yorumların yazarını / yazarlarını belirleyebiliyorsanız, nazikçe onlardan geri 

çekmelerini istemek. 

3- Forum sunucusundan rahatsız edici yorumları kaldırmasını istemek. 

4- Hakkınızdaki yorumlar yanlışsa ve itibarınızı zedeler türdeyse yasal işlemler 

başlatmayı düşünün. 

Diğer yapılacaklar: 

(1) Bir hastadan veya bir hastanın yakın bir akrabasından çevrimiçi olarak 

olumsuz bir yorum alırsanız, hemen kızgın veya savunmacı bir şekilde cevap 

vermenin cazibesine karşı koyun. 

(2) En uygun yanıt yolu hakkında bir iş arkadaşınızdan ve / veya Dernek veya 

tıbbi danışma kurumundan tavsiye alın. 

(3) Yorumu gönderen kişiyi belirleyebiliyorsanız, endişelerini tartışmak ve 

çözmek için kişiyle iletişime geçmenin uygun olup olmadığını düşünün. 

(4) Sinir bozucu veya dikkat dağıtan birinden gelen mesajlar bulursanız, 

engellemeyi veya sessize almayı düşünün. Kalıcı tacizcilerin sizinle iletişim 

kurması engellenebilir veya siteye bildirilebilir. 

Çevrimiçi olumsuz bir yoruma yanıt vermeyi seçerseniz : 

1- Hastanın gizliliğini istemeden ihlal etmemeniz ve bunu profesyonel sınırlar 

içinde yapmanız önemlidir. 

2- Basit tutun ve mümkün olduğunca objektif bir ton alın, örneğin: geri 

bildiriminiz için teşekkür ederiz. Uygulamamı geliştirmeye kararlıyım ve 

yorumlarınızı dikkate aldım. 
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