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Avrupalı Robotların Geleceği Nedir?1 

Av. Pınar Saruhan 

Robot üretiminde lider konumda olan 

Avrupa’nın toplumun dijital dönüşümünü ve 

ekonomisini yapay zekâyla birleştirmesinin pek 

çok avantajı bulunmaktadır. Lakin bu durumun 

gelecekte getirebileceği olan yıkıcı etkiler de 

yadsınamaz bir durumdadır. Bu bağlamda, 

Avrupa’da gelecekte meydana gelecek 

gelişimleri ve zorlukları araştıran Joint Research 

Centre‘ın önderliğinde yapılan “What future for 

European Robotics? (Avrupalı Robotların 

Geleceği Nedir?)” adını taşıyan konferansta 

temel olarak, yapay zekânın güvenirliliği, robot 

- çocuk etkileşimi, girişimcilik ekosistemi, 

dijital ekonomiler, döngüsel ekonomi alanları 

incelenmiştir.  

1- Robotlaşmanın Ekonomiye, 

İstihdama, Verimliliğe ve Rekabete Etkisi 

 

Uzmanlara göre distopik bir gelecekte, her işi 

yapabilen robotlar ya her iş kolunu ele 

geçirecekler ya da insanlar yalnızca haftanın 5-

6 saati çalışıp geriye kalan zamanlarını 

hobilerine ayıracaklardır. Her ne kadar 

otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte yeni iş 

kolları da ortaya çıkacak olsa da gelir 

dağılımlarında kutuplaşmalar ortaya 

çıkabilecektir. Bununla birlikte yapılan 

araştırmalar neticesinde, teknolojide yaşanan 

gelişimin verimliliği pozitif yönde etkilediği de 

yadsınamaz bir gerçektir. Yaşam boyu eğitime 

 
1https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/h
andle/JRC125343  

yatırım yapılması, ekonominin dengede 

tutulması, dijital altyapıya yoğunlaşma gibi 

politikaların izlenmesiyle birlikte artan sosyal 

eşitsizlik ve işsizlik riskinin de önüne 

geçilebilecektir. 

 

2- Robot Endüstrisi, Avrupa’nın 

Kalkınmasını Nasıl Katkı Sağlıyor? 

Bükreş merkezli UiPath tarafından tasarlanan 

Robotik Süreç Otomasyonu, özellikle Covid-

19’un getirdiği pek çok negatif etkiyi 

değiştirmiştir. Örneğin, kamuda yapılan 

işlemlerin süresi azalmış, bankacılık 

sektöründeki işlemler ise daha kolay hale 

gelmiştir. 

Avrupa Birliği, robotik teknolojileri geliştirme 

açısından oldukça güçlü bir altyapıya sahiptir 

lakin AR-GE sektörünün bu konudaki 

katkılarının teknolojik alandaki bilginin 

geliştirilmesine bağlı olduğunu da unutmamak 

gerekmektedir. Her ne kadar Avrupa Birliği 

robot üretiminde güçlü durumda olsa da 

özellikle Kore ve Japonya, özel sektörde 

bulunan şirketlerdeki robotik gelişmeler 

bakımından lider konumdadırlar. Bu durumun 

temel sebebinin ise işçilik maliyetleri olduğu 

vurgulanmıştır.  

Endüstriyel alanda robot üretimi küresel 

şirketlerin tekelinde olarak değerlendirilse de 

hizmet alanındaki robotların kullanılma alanının 

daha geniş olduğunu söylemek mümkündür. 

3- Sosyal Etkinin Değerlendirilmesinde 

Robot ve Yapay Zekâ  

Yapay zekâ ve robotların sosyal etki alanındaki 

değerlendirilmesi 3 temel başlıkta ele alınmıştır: 

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125343
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125343
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Getirdiği yeni fırsatlar, potansiyel yeni riskler ve 

bu riskleri en aza indirmek için uygulanması 

gereken politikalar. Özellikle endüstriyel alanda 

robotların enerji optimizasyonu, rekabete 

sağladığı olumlu katkılar değerlendirilmiştir. 

Yapay zekâ ve robotların, çocuklar için bile 

basit olan işlemlerde (duyusal-motor algı 

becerileri gibi) alanlarda zorlandıkları ve bu 

nedenle insan ve makina zekâsının tamamlayıcı 

temel noktalar olduğunu unutmamak gerektiği 

vurgulanmıştır. Bununla birlikte içerdiği riskler 

düşünüldüğünde sağlam ve güvenilir robotik 

sistemler geliştirmenin temelde insan haklarına 

uygun olması ve karar verme sistemlerinin de 

detaylı bir değerlendirmeden geçmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Robot üretiminde geri dönüşüm 

sistemlerinin malzemeler, güç tüketimi, atıklar, 

karbon ayak izi bakımından da önemine ayrıca 

değinilmiştir. Bu nedenle tüm üretim 

aşamalarında yaşam döngüsü hassasiyetle takip 

edilmelidir. Güvenirlilik, sağlamlık ve emniyet 

gibi tüm aşamalar için dikkat edilerek izlenmeli 

test edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.  

İnsan hakları ve etik değerler açısından tasarım 

ve üretim süreçlerinde ahlaki hayal gücü 

kullanılarak yanlış gidebilecek durumlar hesaba 

katılmalı ve önlem alınmalıdır.  

4- İnsan Robot Etkileşimi ve Eğitimde 

Robotik Uygulamalar  

Bu bölümde, insan - robot ortak görevlerinde 

yer alan robotların insan davranışları üzerindeki 

etkisi, insanlarla etkileşim halinde olan 

robotların tasarımı açısından yaşanılan sorunlar 

ve eğitimde robotik çalışmalara dair 

politikaların belirlenmesi incelenmiştir. 

Çocuklar için basit oyuncaklardan robotlara 

doğru giden bir evre geçiren robot üretimi 

çocukların zihinsel gelişimine katkıda 

 
2 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/I
DAN/2021/690706/EPRS_IDA(2021)690706_EN.pdf  

bulunmanın yanı sıra pek çok hastalığın tanı ve 

tedavisinde aktif olarak kullanılmaktadır.  

Yapılan tüm değerlendirmeler ışığında 

robotların doğru üretimi ve kullanımıyla birlikte 

toplumsal refah artabilir, sosyoekonomik alanda 

verimlilik maksimum düzeylere erişebilir. Bu 

noktada Avrupa her ne kadar dünya çapındaki 

robot üretiminin üretimin hala üçte birine sahip 

olsa da bu alanda lider konumundadır ve dijital 

çağa ayak uydurabilmektedir. 

 

Avrupa Birliği Sınırlarında Yapay Zekâ2 

Av. Tarık T. Yazıcılar 

1- Genel Bakış 

Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi 

tarafından geçtiğimiz temmuz ayında Avrupa 

Birliği (“AB”) genelinde sınır kontrolü ve sınır 

güvenliğini iyileştirmek amacıyla yapay zekâ 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına 

ilişkin AB girişimlerinin ele alındığı bir analiz 

yayımlandı. Analizde ilk olarak pasaport, parmak 

izi, fotoğraf, poligrafi, yüz tanıma gibi kimlik 

belirleme teknolojilerinin tarihsel gelişimi; 

Ardından AB'nin merkezi bilgi sistemleri ve sınır 

güvenliğine yönelik önemli bilgi alışverişi 

mekanizmaları incelenerek akıllı sınırlara dair AB 

politikası özetlenmektedir. Akabinde, yapay 

zekânın sınır güvenliğinde kullanımına ilişkin 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690706/EPRS_IDA(2021)690706_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690706/EPRS_IDA(2021)690706_EN.pdf
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mevcut ve müstakbel AB girişimleri ele 

alınmaktadır. Nihayetinde ise bu tür yapay zekâ 

uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılmasıyla 

ortaya çıkan teknolojik doğruluk, veri kalitesi, 

önyargı ve ayrımcılık, veri koruma ve güvenlik, 

yasadışı profilleme, hesap verebilirlik ve şeffaflık 

gibi temel meseleler tartışılmaktadır. 

2- AB Sınırlarında Mevcut ve Olası Temel 

Yapay Zekâ Uygulamaları 

Son yıllarda AB, sınır güvenliğini muhafaza etme 

ve sınır ötesi tehditlere ilişkin riskleri azaltma 

amacıyla sınırlarda yapay zekâ teknolojilerini 

kullanma eğilimindedir. Bu eğilimin irdelendiği 

analizde ise AB'nin sınır kontrolü amacıyla 

kullandığı veya kullanmayı planladığı dört temel 

yapay zekâ uygulaması tanımlanarak etraflıca 

incelenmektedir: 

➢ Biyometrik Tanımlama: Analizin bu 

başlığı altında otomatik parmak izi tanıma ve 

otomatik yüz tanıma teknolojileri ele 

alınmaktadır. Otomatik parmak izi tanıma 

teknolojisi şu anda Schengen Bilgi Sistemi, 

Eurodac ve Vize Bilgi Sistemi dahilinde 

kullanılmakta olup ayrıca diğer iki sistemde de 

(Giriş/Çıkış Sistemi ve Üçüncü Ülke Vatandaşları 

için Avrupa Adli Sicil Bilgileri Sistemi) 

kullanılacaktır. Otomatik yüz tanıma ise henüz 

hiçbir bilgi sisteminde kullanılmamakla birlikte, 

Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme 

Sistemi dışındaki tüm sistemlerin yakın gelecekte 

doğrulama ve/veya tanımlama amacıyla yüz 

görüntülerini işlemesi beklenmektedir. 

 

➢ Duygu Algılama: Duygu algılama 

teknolojileri, yapay zekânın en tartışmalı 

uygulamalarından birini teşkil etmektedir. Şu 

anda AB sınırlarında konuşlandırılmış hiçbir 

duygu algılama sistemi bulunmamakla birlikte, 

AB tarafından finanse edilen bir dizi proje ve 

girişim çatısı altında, sınır kontrolünü geliştirmek 

amacıyla bu tür teknolojiler araştırılmakta ve test 

edilmektedir.  

 

➢ Algoritmik Risk Değerlendirmesi: 

Bilinen kişileri doğrulamanın ve tanımlamanın 

yanı sıra yapay zekâ, veri tabanlı risk profillerine 

dayalı olarak bilinmeyen kişileri belirlemek için 

de kullanılmaktadır. Güvenlik ve düzensiz göç 

risklerini değerlendirmek için algoritmik profil 

oluşturma, şu anda Vize Bilgi Sistemi ve Avrupa 

Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi 

bağlamında geliştirilmektedir.  

 

➢ Göç İzleme: AB göç eğilimlerini ve 

güvenlik tehditlerini izlemek, analiz etmek ve 

tahmin etmek için yapay zekâ tabanlı araçlara da 

yatırım yapmaktadır. Avrupa İltica Destek Ofisi 

şu anda iltica başvurularının sayısını tahmin 

etmek için bir erken uyarı ve tahmin sistemi 

kullanmaktadır. 

 

3- Sınır Kontrolünde Yapay Zekâ 

Kullanımından Doğan Ana Sorunlar 

Analizde sınır kontrolü amacıyla yapay zekâ 

teknolojilerinin kullanılması sayesinde; 

suiistimallerin hızla tespiti, karar almak için ilgili 

bilgilere daha iyi ve zamanında erişim sağlanması, 

savunmasız kişilerin daha etkin korunması gibi 

net faydalar elde edileceği kabul edilmekte; ancak 

bu faydaların, bu teknolojilerin temel haklara 

getirdiği önemli risklere karşı dengelenmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda ilk 

olarak yüz tanıma teknolojilerinin, başta önyargı 

ve ayrımcılık, veri koruma ve toplu gözetim ile 

ilgili riskler olmak üzere temel haklara ilişkin 

kuvvetli endişeler doğurduğu ifade edilmektedir. 

Öte yandan AB bilgi sistemlerinde biyometrik 

verilerin artan kullanımının, yasadışı profil 

oluşturma riskini artırdığının altı çizilmekte; profil 

oluşturmanın ise biyometrik veya kişisel verilere 

dayalı olmasa bile, ayrımcılığa yol açma riskini 

ihtiva ettiği belirtilmektedir. 

Analizde benzer şekilde duygu algılama 

teknolojilerinin bilimsel temeli ve güvenilirliği 

konusunda da ciddi şüpheler bulunduğundan 
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bahisle; özellikle konuyla ilgili bir AB projesi olan 

iBorderCtrl uygulamasının bilimsel geçerliliğine, 

güvenilirliğine ve sosyal etkisine ilişkin 

eleştirilerin göz ardı edilemez nitelikte olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu itibarla analizde özellikle 

yapay zekâ teknolojilerinin “insan ön yargısını 

aklama” potansiyeli göz önüne alındığında, bu 

müdahaleci teknolojilerin kullanılmasının, 

özellikle azınlıklar ve nöroatipik bireyler için 

önemli etkileri olabileceği, hatta bu nedenle 

böylesi bir kullanımın kimi çevrelerce “bilimsel 

ırkçılığın dirilişi” olarak görüldüğü 

aktarılmaktadır. Analizde ayrıca, duygu algılama 

teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanan 

iBorderCtrl tecrübesi örnek gösterilerek özellikle 

sınırlar ve güvenlik gibi temel hakları alakadar 

eden son derece önemli alanlardaki AB 

finansmanının şeffaf olmasına özellikle ihtiyaç 

duyulduğuna işaret edilmektedir. 

4- Kısa Sonuç 

AB sınırlarında biyometrik tanımlama, duygu 

tespiti, risk değerlendirmesi ve göç izleme 

amaçlarıyla bir dizi yapay zekâ uygulaması 

hâlihazırda faaliyete geçirilmiş veya test 

edilmiştir. AB, sınır kontrolünü ve güvenliğini 

iyileştirmek için yapay zekâ teknolojilerinin nasıl 

geliştirilebileceğini ve faaliyete geçirilebileceğini 

araştırmaya devam etmektedir. Ele alınan analiz; 

yapay zekâ teknolojilerinin artan verimlilik, 

gelişen tespit kabiliyeti ve risk analizi gibi önemli 

faydalarla sınır kontrolü ve güvenliği için müspet 

sonuçlar sağlayabileceği sonucuna varmaktadır. 

Öte yandan bu teknolojilerin, özellikle yetersiz 

veya değişken doğrulukları ve içerdikleri çoklu 

temel hak riskleri açısından güçlü zorluklar 

barındırdığı da analizde göz ardı edilmemiş olup 

dört temel yapay zekâ uygulaması, önyargı ve 

ayrımcılık, veri koruma, gizlilik ve yasadışı 

 
3 
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/18/ca

lls-for-legal-review-of-uk-welfare-screening-

system-that-factors-in-age  

profilleme gibi riskler bağlamında etraflıca 

tartışılmaktadır. Analiz; teknolojik determinizmin 

ve “teknolojik tarafsızlık” mitinin sakıncalarına ve 

sınır kontrolü amacıyla yapay zekâ teknolojilerin 

kayıtsız şartsız benimsenmesinin temel hakları, 

şeffaflığı ve hesap verebilirliği zayıflatacağına 

ilişkin düşüncelerle sona ermektedir. 

 

 

Birleşik Krallık Sosyal Yardım İnceleme 

Sisteminin Başvurucuların Yaşını Dikkate 

Almasının Hukuken İncelenmesi İçin 

Çağrıda Bulunuldu3 

Av. Benay Çaylak 

Sosyal yardım başvurularını, dolandırıcılığa 

teşebbüs veya hata yapılması ihtimaline 

istinaden tarayan bir otomasyon sisteminin, 

kararlarını kısmen başvurucunun yaşına 

dayandırdığı ortaya çıktı. Bu sebeple, söz 

konusu sistemin hukuka uygun olup olmadığının 

incelenmesi için çağrıda bulunuldu.  

Yaklaşık seksen belediyeye ‘risk bazlı 

doğrulama’ sağlayan ve yüzbinlerce 

başvurucuyu değerlendirmiş olan, teknoloji 

şirketi Xantura (Birleşik Krallık), daha önce, 

algoritmasını ayrımcılıkla mücadele yasaları 

kapsamında korunan herhangi bir bilgiyle 

beslemediğini söylemişti. Ancak, şirketin Genel 

 

https://www.theguardian.com/society/2021/jul/18/calls-for-legal-review-of-uk-welfare-screening-system-that-factors-in-age
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/18/calls-for-legal-review-of-uk-welfare-screening-system-that-factors-in-age
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/18/calls-for-legal-review-of-uk-welfare-screening-system-that-factors-in-age
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Müdürü Wajid Shafiq, algoritmanın 

başvurucuların yaşını dikkate aldığını itiraf etti.  

‘Yaş’ kriteri, 2010 tarihli Eşitlik Yasası 

(Equality Act 2010) kapsamında korunan bir 

özellik olup; yukarıda bahsi geçen bu durum, bu 

özellik esas alınarak bir kimseye daha aleyhe 

davranılmasının doğrudan ayrımcılık teşkil ettiği 

ve dolayısıyla işlemin hukuka aykırı olabileceği 

anlamına gelmektedir.  

Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası kapsamında, 

yurttaş özgürlükleri kampanya grubu Big 

Brother Watch tarafından elde edilen birtakım 

belgeler, Xantura’nın sisteminin işleyişine ışık 

tutmuştur. Söz konusu sistem, konutlandırma ve 

belediye vergisi yardımı talebinde bulunan daha 

riskli başvurucular için, otomatik olarak daha 

sert kontroller tavsiye etmektedir. Söz konusu 

daha sert kontroller ise bu başvurularda 

kararların gecikmesine yol açabilmektedir. 

Düşük risk arz ettiği iddia edilen başvurucuların 

başvuru süreçleri ise, sistem tarafından 

hızlandırılmaktadır. 

Xantura, yaş kriteri kullanmasının, dolandırıcılık 

ve hatanın azaltılmasına yardımcı olduğu ve 

başvuruların birçoğunu hızlandırdığı konusunda 

ısrarını sürdürerek bu durumun Eşitlik Yasası’nı 

ihlal etmediğini savunmakta; finansal servis 

sağlayıcılarının yaşı değerlendirmeye katmasına 

izin veren hukuki bir istisnayı dayanak 

göstermektedir. Ancak, kampanyacılar, daha 

kapsamlı bir denetim yapılması gerektiği 

konusunda çağrıda bulunmayı sürdürüyorlar. 

Big Brother Watch’ın erişim sağladığı belgeler, 

Xantura’nın, bölge sakinlerinin etnik karışımı da 

dahil olmak üzere kişilerin yaşadıkları yer, 

cinsiyetleri ve aile durumları hakkında veri 

işlediğini göstermektedir. 

Irk ve cinsiyet, korunan özelliklerdir. Shafiq, yaş 

dışında başka herhangi bir korunan özelliğin 

değerlendirmede kullanılmadığını muhit ve 

cinsiyete ilişkin bilgilerin ise yalnızca, karar 

verildikten sonra, sistemin yanlı bir biçimde 

çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 

kullanıldığı belirtilmiştir.  

Shafiq, başka hangi kişisel bilgilerin algoritmaya 

verildiği sorusuna yanıt vermeyi, başvurucuların 

sistemi, oyuna getirmesine olanak 

sağlayabileceği gerekçesiyle reddetse de 

başvurucuların sundukları söz konusu verilerin, 

dolandırıcılık ve hatanın önlenmesi için 

kullanılabildiğini belirtmiştir. 

Algoritmanın yaşlıların mı yoksa gençlerin mi 

dolandırıcılığa teşebbüs etmesini veya hata 

yapmasını daha olası öngördüğü Genel Müdür 

Shafiq’e sorulduğunda, Shafiq cevap olarak 

durumun bu kadar basit olmadığını, çok 

değişkenli bir model olması sebebiyle 

dolandırıcılığın veya hatalı taleplerin meydana 

gelmesi için birçok risk faktörü 

kombinasyonunun var olması gerektiğini 

söylemiştir.  

Big Brother Watch’ın erişim sağladığı 

belgelerde, Xantura’nın, 2012 tarihli gizli bir 

‘model değerlendirmesi’nde, ‘istatistiksel olarak 

anlamlı görülen’ değişkenler arasında, kısmen 

etnik yapıyı yansıtan geniş kategorilerde 

tanımlanan, kişinin yaşadığı alan tipinin de 

bulunduğunu söylediği görülmektedir. O 

dönemde, Ulusal İstatistik Ofisi tarafından 

tanımlanmış olan bu gruplar, tipik olarak 

Birleşik Krallık’ın ortalama ‘karma etnisitesi 

olan veya siyahi ırka mensup olan kişi’ 

sayısından daha fazla beyaz ırktan olmayan kişi 

barındıran lokasyonları tanımlamak için 

kullanılan ‘etnisite merkezi’ni de içermekteydi. 

Xantura’nın iş ortağı Northgate tarafından 

yazılan ve Salford Belediye Meclisi tarafından 

çıkarılan, 2017 tarihli bir RBV ‘kullanıcı 

rehberi’nde, risk skoru hesaplamak için 

kullanılan, içinde cinsiyet, yaş ve engelliliğin de 

bulunduğu, 66 adet ‘Xantura tarafından talep 



 

 
Yapay Zekâ Çağında Hukuk                                                                                                              Ağustos 2021 / Sayı 11 

 

 

6 
 

edilen spesifik veri’ listelenmiştir. Daha önce 

RBV modelinde hiçbir korunan özelliğin 

kullanılmadığını söyleyen Shafiq, belgelerin 

yazılma şeklinde bir hata olduğunu, bu 

faktörlerin tümünün talepte bulunan birinin 

taşıdığı riski tayin etmek için kullanılmadığını, 

RBV sistemi ile RBV modeli arasında bir fark 

olduğunu ve bu ayrımın belgelerde daha net bir 

şekilde yapılması gerektiğini, ortada bir 

iletişimsizliğin söz konusu olduğunu 

belirtmiştir.  

Northgate, Japon teknoloji devi NEC’nin bir 

parçası olup, Xantura’nın ürünü, Northgate’in 

gelirler ve sosyal yardım sistemi ile entegredir. 

NEC Software Solutions, kriterlerin 

tanımlanmasına hiçbir şekilde dahil olmadığını 

söylemektedir. 

Xantura’nın yerel yönetim müşterilerinden 

bazıları, kamu belgelerinde, yaş, cinsiyet, ırk ve 

engellilik gibi korunan özellikleri kullanmadığı 

için, sistemin bir ‘eşitlik etkisi’ olduğuna 

inanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Xantura, müşterisi olan belediyelere, performans 

raporlaması ve onaylama da dahil olmak üzere, 

RBV politikalarını devreye almak için bir taslak 

şablon sunmaktadır. Shafiq, konu hakkında; 

‘Bizim tecrübemiz, müşterilerimizin, bizim 

taslak politikalarımızı kendi politikalarının 

geliştirilmesinde kullandıkları şeklinde.’ 

beyanında bulunmuş; Ayrıca, dolandırıcılığın ve 

hatanın önlenmesi görevinin bulunan yerel 

otoriteler, modelleme sürecinde yaş kriterini 

kullanmamaları gerektiğine karar verirlerse, bu 

kriterin çıkartılabileceğini de belirtmiştir. 

Shafiq, yaşın ve diğer kriterlerin kullanılmasının 

tamamen uygun olduğunu; çünkü talep 

sahiplerinin sundukları tüm verilerin, 

dolandırıcılık ve hatanın önlenmesi için 

kullanılabildiğini belirterek algoritmayı savunsa 

da birçok kişi ve kurum söz konusu sistemlere ve 

bu sistemlerin değerlendirmeye alınan kişiler 

üzerindeki olası olumsuz etkilerine ilişkin olarak 

endişe duymaya ve bu endişelerini dile 

getirmeye devam etmektedir. 

Big Brother Watch’ın Araştırma ve Soruşturma 

Müdürü Jake Hurfurt; ‘Düzinelerce belediye, 

RBV politikalarını, algoritmaların ortaya 

koyduğu gerçek ayrımcılık riskini dikkate 

almadan kabul ettiler ve yanlılık ve orantısızlık 

monitorize edilmediği için, kimsenin bu 

algoritmaların verebileceği zarar hakkında bir 

fikri yok.’ şeklinde beyanda bulunarak; şu an 

karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak geçmişte 

gerekli öngörüde bulunulmadığını 

vurgulamıştır.  

AI Law Consultancy’nin (Yapay Zekâ Hukuk 

Danışmanlığı) yöneticisi, Ayrımcılık Avukatı 

Robin Allen QC; korunan bir özellik olan yaşın, 

kimlerin yardım sistemini kandırıyor 

olabileceğine ilişkin öneride bulunmak için 

kullanılmasının hukuki olmasının muhtemel 

olmadığını, yaşın dürüstlük için iyi bir gösterge 

olmadığını ve bu kriterin normalde bu şekilde 

kullanılmaması gerektiğini söylemiştir.  

Başkalarına başvurularında yardımcı olan, 

kendisi de yardım başvurucusu olan ve Andy 

Mitchell’ın; ‘Ekseriyetle hedef alınan tüm 

gruplar - toplumdaki en fakir olanlar, sesi 

olmayan insanlar, bu algoritmalardan tekrar 

darbe alıyorlar.’ açıklamaları, olası yanlı veya 

hatalı kararların sonuçlarına ilişkin üzücü 

çıkarımlarda bulunmaktadır.  

Xantura ve birçok diğer şirket, yardım sistemini 

otomatikleştirmeye etmeye yardımcı olmakta 

iselerse de sosyal yardım robotları’nın işleyişi 

halen gizliliğini korumaktadır. Bu durum, 

başvuruculara, başvurularının algoritmik karar 

verme sürecine tabi tutulduğunun söylenmemesi 

ve Andy Mitchell’ın, otomatikleştirilmiş 

sistemlerin hatalı değerlendirmelerinin en çok 

toplumda dışlanan, sesini duyuramayan ve 

maddi açıdan dezavantajlı grupları etkilediğine 
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ilişkin açıklamaları ile birlikte 

değerlendirildiğinde; otomatikleştirilmiş 

sistemlerin etkinliği, isabeti ve olası hatalı 

kararların yardıma muhtaç toplum üyeleri 

üzerindeki olumsuz etkileri hususlarında 

endişeler gün geçtikçe artmaktadır.  

 

İrlanda Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi4 

Av. Zeynep Cemre Demirtaş 

İrlanda, dünyanın en büyük bilgi ve iletişim 

teknoloji şirketlerinden bazılarını bünyesinde 

barındırmasının etkisiyle, hem yapay zekânın 

(“YZ”) toplumsal, çevresel ve ekonomik 

alanları hızla ve artarak nasıl etkileyebileceğini 

öngörmesi sebebiyle hem de yapay zekâ 

konusunda uluslararası anlamda öncü 

ülkelerden olma amacıyla sekiz ana başlıktan 

oluşan İrlanda Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni 

hazırladı. 

Yapay Zekâ ve Toplum 

YZ’nin iklim, çevre, enerji tasarrufu ve sağlık 

gibi konularda toplum yaşantısına fayda 

sağlaması ve mültecilere kendi dillerinde 

eğitime erişim imkânı sunan programlar gibi 

yazılımlar vb. vasıtasıyla toplumsal 

kapsayıcılığı arttırması beklenmektedir. Ayrıca, 

toplumsal sürdürülebilirliğin güçlenmesi adına 

YZ ile akıllı ve sürdürülebilir şehirler 

oluşturulması da amaçlanmaktadır.  

YZ’ye ilişkin kamu güveninin oluşturulması 

amacıyla ise YZ elçisi atamak, çocuklarla ve 

 
4 https://www.gov.ie/en/publication/91f74-national-

ai-strategy/#  

gençlerle yapay zekâya ilişkin iletişim kanalları 

oluşturmak, insanların YZ ile ilgili konularda 

eğitilmesi amacıyla ilgili kursların kapsamını 

genişletmek ve bu gibi kurslara katılımı teşvik 

etmek, iklim politikalarının bir parçası olarak 

YZ kullanmak ve ilgili fonun genişlemesini 

sağlamak gibi hususları içeren bir eylem planı 

hazırlanmıştır.  

Diğer yandan, yukarıda bahsedildiği şekilde 

YZ’nin toplumsal hayata adapte edilmesi 

noktasında yapay zekâ sistemlerinde adaletli 

olma, kapsayıcılık, hesap verilebilirlik, 

şeffaflık, güvenilirlik, etik prensipler ve insan 

hakları kilit rol oynamaktadır. 

Güvenilir Yapay Zekâyı Teşvik Eden Bir 

Yönetim Ekosistemi 

YZ’ye ilişkin yaklaşımların sorumluluk sahibi, 

etik ve güvenilir olması gerekmektedir. Bu 

kapsamda, YZ ile ilgili hukuki çerçevenin 

çizilmesi amacıyla Avrupa Birliği Güvenilir 

Yapay Zekâ için Etik Kuralları’nda belirlenen 

toplumun etik değerlerin desteklenmesi, insan 

haklarının korunması ve YZ ile ilgili hukuki ve 

etik standartlarının ve sertifikasyonunun 

yapılması gerekmektedir. Bu standartların 

belirlenmesi amacıyla 2020 yılında İrlanda 

Ulusal Standartlar Otoritesi kurulmuştur. 

İrlanda’da Bulunan İşletmelerce Yapay 

Zekânın Benimsenmesini Sağlamak 

Günümüzde YZ; teknoloji, finans, tarım, 

mühendislik, sağlık ve fen bilimleri gibi hemen 

hemen her alanda üretkenliğin arttırılmasında 

önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, 

işletmelerin YZ sistemlerinin ticari 

işletmelerine adaptasyonunun artırılması ve 

YZ’nin üreticiler, sanayiciler vb. teşebbüsler 

arasında yayılmasını sağlamak amacıyla 

 

https://www.gov.ie/en/publication/91f74-national-ai-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/91f74-national-ai-strategy/


 

 
Yapay Zekâ Çağında Hukuk                                                                                                              Ağustos 2021 / Sayı 11 

 

 

8 
 

yönetim, endüstri ile her türlü iş birliğini 

sağlamak için gerekli planlamaları yapacaktır. 

Diğer yandan, Avrupa Dijital İnovasyon 

Merkezi’nin İrlanda’nın planlanmış 

programının bir parçası olarak İrlanda’da YZ 

İnovasyon Merkezi kurularak araştırma ile 

sektör arasındaki iş birliği pekiştirilecektir. 

Topluma Hizmet Eden Yapay Zekâ 

YZ’nin kamu hizmetlerinde güvenilir ve etik 

şekilde kullanımının yaygınlaşması vasıtasıyla 

hem endüstri YZ temelli ürünlerin ve 

hizmetlerin tedariki konusunda teşvik edilmekte 

hem de YZ konusunda kamu güveni 

oluşturulması sağlanmaktadır. Kamu 

hizmetlerinde YZ’nin etik ve güvenli şekilde 

kullanılması amacıyla ise “GovTech Delivery 

Board” adıyla bir kurul oluşturulmaktadır.  

Güçlü Bir İnovasyon Ekosistemi 

YZ sistemlerinin başarılı bir şekilde topluma 

entegre edilmesi için güçlü bir YZ inovasyon 

ekosistemi oluşturulmalıdır. Bu kapsamda 

İrlanda, işbu stratejisinin bir parçası olarak YZ 

sistemlerinin itibar kazanması ve endüstri, 

akademi ve araştırma arasında güçlü bağların 

oluşması için çalışmaktadır. Destekleyici bir 

finansman ortamı, uluslararası ortaklarla 

bağlantı kurma fırsatları ve YZ uygulamalarının 

gerçek dünya ortamlarında denenebileceği test 

ortamlarına erişim imkanları bahsi geçen 

inovasyon ekosistemini oluşturmaktadır. 

Yapay Zekâ Eğitimi, Beceriler ve Yetenek 

YZ’nin ve otomasyon araçlarının topluma 

entegre edilmesi ile İrlanda’da bulunan 

mesleklerin 1/3’ünün riske gireceği tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle işlerinin kaybetme 

ihtimali olan kişilerin işlerini kaybetmek yerine 

sadece iş tanımlarının ve/veya rollerinin 

değişmesi ile sistem içerisinde kalmaları 

amaçlanmaktadır. Toplumu oluşturan kişileri bu 

değişime hazırlamak adına kişilerin dijital ve 

teknik becerilerinin geliştirilmesi için detaylı 

programlar hazırlanmakta, çocukların ve 

gençlerin bu yetenekleri kazanması adına ise 

eğitim sisteminde revizelerin yapılması 

öngörülmektedir. Genel olarak toplumun dijital 

ve teknik becerilerin arttırılmasına ilişkin 

programların temelini ise cinsiyet eşitliği, 

uluslararası yetenek ve çeşitlilik prensipleri 

oluşturmaktadır. 

Yapay Zekâ İçin Destekleyici ve Güvenli Bir 

Altyapı 

YZ’nin gelişiminin ve kullanımının artmasıyla 

birlikte güvenilir, yüksek hıza sahip ve iyi 

işleyen bir telekomünikasyon ağı, yeterli 

programlama gücü ve depolama kapasitesi 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, 

YZ’nin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 

vatandaşlar, SMEs, kamu kesimi ve büyük 

işletmeler ise yüksek kaliteli ve güvenilir veriye 

ulaşmak için altyapı, programlama, 

bağlanabilirlik, gizlilik ve güçlü veri yönetimi 

talep etmektedir. YZ temelli sistemler sıkı 

şekilde veriye bağımlı sistemler olduğundan, bu 

doğrultuda YZ için kaliteli verilere erişimin 

sağlanması adına İrlanda SFI Research Center 

for Data Analytics adında bir araştırma merkezi 

kurmuştur. YZ’ye ilişkin altyapıda da gizlilik, 

eşitlik, şeffaflık ve kapsayıcılık kriterlerini 

merkeze koyan bir veri yönetimi ve veri 

güvenliği kilit rol oynamaktadır. Bu gibi 

konular, AB mevzuatı kapsamında AB Veri 

Yönetimi Kanunu’nda (EU Data Governance 

Act) düzenlenmiştir. İrlanda’da ise EMPOWER 

olarak adlandırılan bir veri koruma programı 

oluşturulmuş, 2019 yılında Veri Paylaşımı ve 

Yönetişimi Yasası olarak adlandırılan Veri 

Paylaşımı ve Veri Yönetimi Kanunu yürürlüğe 

girmiş ve kanunda yer alan hususların hayata 

geçirilmesi amacıyla Veri Yönetim Kurumu 

oluşturulması için çalışmalar sürmektedir. 

Verilerin korunmasına ilişkin temel alınan yasa 

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olması 
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yanı sıra İrlanda, YZ için katı veri koruma 

standartlarını desteklemeye kararlıdır ve yakın 

zamanda kurulan YZ üzerine Küresel 

Ortaklık'ta Sorumlu YZ ve Veri Yönetişim 

Çalışma Grubu'nun uzmanlığı ve 

tavsiyelerinden yararlanarak bu gündem 

üzerinde uluslararası ortaklarla iş birliği 

yapacaktır. 

Stratejinin Uygulanması 

İşbu YZ stratejisi de dahil olmak üzere 

İrlanda’nın dijital stratejinin uygulanmasının 

sağlanması için kamu kurum ve kuruluşları 

koordineli şekilde çalışması amaçlanmakta ve 

kamu ile birlikte çalışacak olan Kurumsal Dijital 

Danışma Kurulu oluşturulması planlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Avrupa Dijital İnovasyon 

Merkezi’nin bir parçası olarak İrlanda’da Yapay 

Zekâ İnovasyon Merkezi oluşturularak 

İrlanda’da bulunan işletmelerin YZ’yi 

benimsemeleri konusunda destek sağlanacaktır. 

Diğer yandan, idare, YZ’nin iş kollarında 

kullanılabilecek olan potansiyelinin 

kullanılmasının teşvik edilmesi ve YZ’ye ilişkin 

farkındalığın arttırılması amacıyla bir Yapay 

Zekâ Elçisi görevlendirecektir. Ayrıca idare, 

stratejinin uygulanması amacıyla GovTech 

Delivery Board olarak adlandırılan bir kurul da 

oluşturacaktır. İşbu stratejinin uygulanmasını 

sağlamak amacıyla idare tarafından ayrıntılı bir 

eylem planı geliştirecek ve bu eylem planı, 

ortaya çıkan zorlukları ve fırsatları ele almak 

için her yıl güncellenecektir.   

 

 

 

 
5https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-

observatory-osor/open-source-software-country-

intelligence  

 

 

Avrupa Komisyonu: 2021 OSS İstihbarat 

Raporu – Türkiye5 

Av. Elif Akdağ 

Avrupa Komisyonu’nca hazırlanan (European 

Commission) Açık Kaynaklı Yazılım Ülke 

İstihbarat Raporu’nun Türkiye ayağında, 

Türkiye’nin 2000’li yıllardan bu yana açık 

kaynaklı yazılımların (OSS) geliştirilmesi ve 

uygulamaya sokulması adına yaptığı çalışmalar 

ve güncel durum açıklanmaktadır. Rapor son on 

yılın OSS ile ilgili ana politikalarını ve yasal 

eylemlerini kronolojik bir sırayla 

özetlemektedir. 

Türkiye'de açık kaynaklı yazılımlara ilişkin ilk 

politika belgesi 2006-2010 yıllarını kapsayan 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’dır. Bu 

belgenin ardından yeni politikalar geliştirilmiş 

ve On Birinci Kalkınma Planı, 2023 yılına kadar 

izleyeceği politika ile OSS kullanımını teşvik 

etmeyi, Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 Yıllık 

Programı Türkiye'de bir OSS ekosisteminin 

geliştirilmesini, Ulusal e-Devlet Stratejisi ve 

Eylem Planı, yönetimin dijitalleşmesini, e-

Devlet hizmetlerinin geliştirilmesini ve 

uygulanmasını artırmayı amaçlamıştır. 

2005 yılında Türk hükümeti, ülkenin kamu 

idareleri tarafından açık kaynaklı yazılım 

kullanımının yaygınlaştırılması için Linux 

tabanlı bir işletim sistemi olan Pardus'un 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/open-source-software-country-intelligence
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/open-source-software-country-intelligence
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/open-source-software-country-intelligence
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geliştirilmesine TÜBİTAK BİLGEM ile birlikte 

öncülük etmiştir. Sistem şu anda binlerce Türk 

okulunda ve Türk ordusu da dahil olmak üzere 

çeşitli kamu idarelerinde kullanılmaktadır. 

Pardus projesi, 2016 yılından itibaren işletim 

sistemini tamamlamayı amaçlayan ‘Ahtapot 

Siber Güvenlik Yazılımı’, ‘Engerek Kimlik 

Yönetim Sistemi’ ve ‘Liderahenk Yönetim 

Sistemi’ gibi Pardus uyumlu OSS'nin 

geliştirilmesiyle hız kazanmıştır.  

2020'den bu yana Türk hükümeti, ülkede açık 

kaynak yazılım kullanımını teşvik etmek için 

yaklaşık 100 kamu kuruluşu ve özel kuruluşu bir 

araya getiren bir Açık Kaynak Platformu 

oluşturarak Türkiye'de açık kaynak 

ekosisteminin gelişimini teşvik etme çabalarını 

yoğunlaştırmıştır. Bu çabalar neticesinde Sağlık 

Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı, İstanbul Su Kanalları İdaresi, 

Pendik belediyesi gibi kurum ve kuruluşlar açık 

kaynaklı yazımları kullanıma sokmuştur. 

OSS'nin geliştirilmesi, Türkiye'de bilimsel 

araştırmaların yönetimi, finansmanı ve 

yürütülmesinden sorumlu devlet kurumu olan 

TÜBİTAK’ın desteğiyle Türk hükümeti 

tarafından yürütülmektedir. Bunun yanı sıra 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Teknoloji 

Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve 

Verimlilik Genel Müdürlüğü gibi aktörlerin de 

çalışmalara katkıda bulunduğu açıklanmaktadır. 

 

 

 

 
6 https://edri.org/wp-content/uploads/2021/07/The-

Rise-and-Rise-of-Biometric-Mass-Surveillance-in-

the-EU_Dutch-Summary.pdf 

 

Avrupa Birliği’nde Kitlesel Biyometrik 

Gözetimin Gittikçe Artması6 

Av. C. Sümeyye Uçar 

Avrupa’daki en büyük çevrimiçi hak ve özgürlük 

savunucu teşkilatı olan European Digital Rights 

(EDRi), 7 Temmuz 2021 tarihinde, Edinburgh 

Uluslararası Adalet Girişimi (EIJI) tarafından 

hazırlanan yeni bağımsız raporu “The Rise and 

Rise of Biometric Mass Surveillance in the EU” 

(Avrupa Birliği’nde Kitlesel Biyometrik 

Gözetimin Gittikçe Artması) yayınladı. Raporda 

Almanya, Hollanda ve Polonya tarafından 

gerçekleştirilen çeşitli kitlesel biyometrik gözetim 

uygulamalarına yönelik vaka çalışması ve Avrupa 

Birliği yasaları, yerel ve uluslararası hukuk 

bakımından karşılaştırılması yapılmaktadır. 

EDRi’ye göre, ulaşılan sonuçlar, kitlesel 

biyometrik gözetimin yasa uygulayıcılar, diğer 

kamu otoriteleri ve özel şirketler tarafından endişe 

verici boyutta normalleştirildiğini göstermektedir. 

Raporda çeşitli vakalar ele alınmış olup bu yazıda 

yalnızca her ülkeden birer örneğe yer verilmiştir. 

Almanya: Araştırma kapsamında, Köln şehrinde 

polis teşkilatı tarafından, açıklanan belirli bir 

amaç olmadan, biyometrik gözlem ekipmanı satın 

alındığı ve yerleştirildiği ortaya çıkarılmıştır. Bu 

durum öncelikle, kişisel verilerin mutlaka gerekli 

ve belirli amaca uygun şekilde ölçülü olarak 

işlenebileceği yönündeki hem yerel hem Avrupa 

Birliği yasalarına aykırılık teşkil etmektedir. Aynı 

zamanda biyometrik gözlemin yalnızca güncel 

olarak uygulanmadığına, önceden toplanmış 

görüntülerde yüz tanıma algoritmaları 

https://edri.org/wp-content/uploads/2021/07/The-Rise-and-Rise-of-Biometric-Mass-Surveillance-in-the-EU_Dutch-Summary.pdf
https://edri.org/wp-content/uploads/2021/07/The-Rise-and-Rise-of-Biometric-Mass-Surveillance-in-the-EU_Dutch-Summary.pdf
https://edri.org/wp-content/uploads/2021/07/The-Rise-and-Rise-of-Biometric-Mass-Surveillance-in-the-EU_Dutch-Summary.pdf
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kullanıldığına dair artan nitelikte deliller 

bulunmuştur. Raporda ekipmanların LGBTQ+ 

mekanlarının, dini mekanların, muayenehanelerin 

ve avukatlık bürolarının bulunduğu alanlara 

kurulduğu ve polisin herhangi belirli bir amaç 

sunmadan, kişilerin korunması gereken özellikleri 

(din veya cinsel yönelim gibi) ile kolaylıkla 

eşleştirilebileceği alanları gözlem altına alması, 

ayrımcılığa sebebiyet verme riski taşıması 

yanında, kişisel verilerin korunması prensiplerini 

ve temel hak ve özgürlükleri delmek anlamına 

geldiği belirtilmektedir. 

Hollanda: Hollanda polisi 2016 yılında bireylerin 

ve işyerlerin güvenlik kameralarının kaydolması 

için bir veri tabanı oluşturmuştur. Kayıt 

gerçekleştikten sonra, kameranın yakınlarında bir 

suç işlenmesi halinde, polis görüntülere 

ulaşabilmekte ve yüz tanıma yazılımından 

geçirebilmektedir. Polis aynı zamanda, veri 

tabanına kaydolmuş kamera sahiplerinden 

görüntülerin kendilerine verilmesini talep etme ve 

verilmemesi halinde ceza kesme yetkisine 

sahiptir. Aralık 2019 itibari ile 230.000’e yakın 

kamera ilgili veri tabanına kaydolmuştur. Rapora 

göre, elde edilen görüntüler biyometrik veri 

içermektedir ve polisin görüntüleri fotoğraf veri 

tabanı ile eşleştirebiliyor olması da kitlesel 

gözlem gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. 

Polonya: Covid-19 ile birlikte hükümet, 

karantinada olması gereken insanların 

bulundukları lokasyonu tespit etmek için bir 

telefon uygulaması geliştirilmesi kararı almıştır. 

Üç günde geliştirilen uygulama Mart 2020’de 

gönüllü olarak kullanıma açılmış ve birkaç hafta 

içerisinde zorunlu hale getirilmiştir. Uygulamanın 

yüklenmemesi cezai yaptırımlara tabi kılınmıştır. 

Kişiler uygulamaya karantinada olduklarını 

belirttikleri mekânda öz çekim yaparak 

kaydolmaktadırlar. Gönderilen fotoğraf daha 

sonra rastgele zamanlarda istenen ve yirmi dakika 

içinde yüklenmesi zorunlu kılınan fotoğraflar için 

referans olarak kullanılmaktadır. Yüz tanıma ile 

kullanıcı belirlenirken GPS ile kişinin lokasyonu 

belirlenmektedir. İhlal halinde ise polise otomatik 

bildirim gönderilmektedir. Raporda bu tür bir yüz 

tanımanın kullanılmasının kamu sağlığını 

korumak için gerekli veya ölçülü olup olmadığı 

tartışılmaktadır. Polonya polis tarafından 

belirtildiğine göre 2020’nin Mart ayında 8 gün 

içerisinde takip edilen 83.000 kişiden yalnızca 600 

kişi olası karantina ihlali gerçekleştirmiştir. 

Sonuç olarak rapor, üç ülkede de biyometrik 

sistemlerin artış göstererek kamusal alanlarda, 

seyahat, alışveriş ve diğer günlük aktivitelerde 

kullanıldığını ortaya koymaktadır. Rapora göre bu 

uygulamalarla, insanlara hassas verilerini sunmak 

ya da toplumdan dışlanmak arasında sahte bir 

‘seçim’ sunulmaktadır. Ayrıca, birden fazla 

durumda, kitlesel biyometrik gözlem 

uygulamalarının “test” veya “deneme” olarak 

nitelendirildiği ve geçici tabiatları nedeniyle 

detaylı incelemeye tabii tutulmadıkları 

gözlemlenmiştir. 

Rapor, ortaya koyduğu veriler bakımından 

Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS) ve 

Avrupa Veri Koruma Kurumu’nun (EDPB), 

Haziran ayında ortaklaşa kabul ettiği Avrupa 

Komisyonu’nun Yapay Zekâ hakkında kuralların 

belirlenmesine yönelik Regülasyon Teklifi’ne 

yönelik görüş ile uyumluluk göstermektedir. 

EDPS ve EDPB, Avrupa Birliği’nde kamusal 

alanlarda kullanılan ve insan özelliklerinin 

otomatik olarak tanınmasını sağlayan yapay zekâ 

sistemlerine genel bir yasak getirilmesi yönünde 

çağrı yapmıştır. EDRi tarafından ise, yayınlanan 

raporun, Avrupa Birliği tarafından bu tür 

uygulamaların yasa dışı kabul edilmesi 

gerekliliğinin kanıtı olduğu ileri sürülmektedir. 
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