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 Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi Kılavuzu 

– Müzakere için Taslak Kılavuz 

Av. Tarık T. Yazıcılar 

 

Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi 

(ICO), 19 Şubat 2020 tarihinde veri koruma 

uyumluluğunu azami düzeye ulaştırma 

gayesiyle; denetim araçları ile belirleyici 

ölçümleri içeren, yapay zekâdan 

kaynaklanabilecek temel hak ve hürriyetlere 

ilişkin risklerin azaltılması için 

uygulanabilecek eylemleri ele alan ve genel 

olarak yapay zekâyı denetlemeye odaklanan 

bir kılavuz taslağı ortaya koymuştur. 

Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi Kılavuzu 

(“Taslak Kılavuz”); yapay zekâ 

uygulamalarını denetlemek ve kişisel 

verilerin adil, hukuki ve şeffaf bir şekilde 

işlenmelerini sağlamak için güçlü bir 

metodoloji sunan ve yapay zekâdan 

kaynaklanan hak ve özgürlüklere ilişkin 

riskleri analiz ve kontrol etmek için gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlayan bir çerçeve 

sunmaktadır. Yapay zekâ kullanımına 

ilişkin genelleyici etik veya tasarım ilkeleri 

sağlamadığı özellikle vurgulanan bu belge, 

yalnızca yapay zekâ sistemlerinin 

kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte artan 

veri koruma zorluklarına odaklanmaktadır. 

Bu yönüyle Taslak Kılavuz’un, bir normdan 

ziyade yapay zekâya özgü veri koruma 

risklerinin yönetişim ile hesap verebilirliğe 

ilişkin etkilerini içeren ve önceki ICO 

belgelerini tamamlayıcı bir belge 

niteliğindedir. 

Birleşik Krallık 2018 Veri Koruma Yasası 

bağlamında yapay zekânın veri korumaya 

dair meydana getirdiği zorluklara ışık tutan 

Taslak Kılavuz, dört bölümden 

oluşmaktadır: 

Birinci bölümde yapay zekâda hesap 

verebilirlik ve yönetişim konuları ele 

alınmış, özellikle veri koruma etki 

değerlendirmelerinde nelere dikkat edilmesi 

gerektiğine ışık tutulmuştur. İkinci bölümün 

konusunu -yapay zekânın performansının 

analizi, optimizasyonu ve potansiyel 

ayrımcılığın azaltılmasını da içeren- yasal 

altyapıya ilişkin adil, hukuki ve şeffaf 

süreçler oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde 

veri minimizasyonu ve güvenliği 

irdelenmiştir. Dördüncü bölümde ise 

otomatik karar vermeye konu olan haklar 

dahil olmak üzere yapay zekâ sistemlerinde 

kişisel hakların etkin şekilde kullanılmasını 

kolaylaştırılabilecek mekanizma ve 

yöntemler ele alınmıştır. 

Özellikle Taslak Kılavuz’un dördüncü 

bölümü, yapay zekânın yarattığı riskler 

karşısında bireylerin haklarının hangi 

araçlarla korunabileceğine ışık tutması 

bakımından önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda Taslak Kılavuz’da herhangi bir 

yapay zekâ sisteminin kullanım amacı 

hakkında en baştan net bir bilgi sağlanması, 

örneğin yapay zekânın insan karar verme 

sürecini desteklemek için mi yoksa 
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tamamen otomatik kararlar alınması için mi 

kullanılacağının açıkça belirtilmesi, bu 

suretle otomatikleştirilmiş yapay zekâ 

sistemleri ile destek sistemlerin birbirinden 

ayrılması gerektiğinin özellikle altı 

çizilmiştir. Zira yapay zekâ, bireyler 

hakkında önemli kararların alınmasında 

kullanıldığında bu kararların insan gözetimi 

olmaksızın alınma riski mevcuttur. Bu da 

otomasyon yanlılığını, yorumlanabilirlik 

eksikliğini ve GDPR’ın 22’nci maddesi ile 

uyumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Bu 

nedenle Taslak Kılavuz’da; risklerin 

azaltılması amacıyla insan gözetiminin 

sağlanması ve gereken her durumda sistem 

çıktılarına müdahale edilmesi gerektiği 

belirtilerek genel itibarıyla insan gözetimi 

ve insan müdahalesinin anlamlılığı 

vurgulanmıştır. 

Yönetişim, veri koruma ve yapay zekâ 

sistemlerine ilişkin hem teknik hem de 

hukuki bileşenlerden oluşan bu Taslak 

Kılavuz, özellikle yapay zekânın 

standardizasyonu ve etkin denetimi 

açılarından önemli bir kilometre taşı olarak 

görülmektedir. ICO, kılavuz taslağının 

müzakereye kapandığı Nisan 2020’den bu 

yana, Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi 

Kılavuzu için çalışmalarına devam 

etmektedir. 

Detaylı bilgi için: 

https://ico.org.uk/media/2617219/guidance-

on-the-ai-auditing-framework-draft-for-

consultation.pdf 

 

 

E-Sağlık, Sağlık Verisi Yapay Zekânın 

Avrupa Birliğinde Sağlık ve Bakım 

Hizmetlerinde Birlikte Kullanımı 

Üzerine Bir İnceleme  

Av. Sibel Büyükkılıç 

 

Kısım 2: AB’de Yapay Zekânın Sağlık ve 

Bakım Hizmetlerinde Kullanımı 

Nihai Çalışma Raporu 

PwC tarafından Avrupa Komisyonu için 

hazırlanan bu çalışma aşağıdaki konulara 

genel bir bakış ve analiz sağlamayı 

amaçlamaktadır: 

• AB Üye Ülkelerinde sağlık 

sektöründe yapay zekâ (“YZ”) 

teknolojilerinin ve uygulamalarının 

geliştirilmesi, benimsenmesi ve 

kullanımına ilişkin ilgili mevzuat ve 

politika çerçeveleri 

• AB Üye Ülkelerinin bilimsel çıktısı 

ve sağlık hizmetlerinde YZ alanında 

Üye Ülkeler arasındaki iş birliğinin 

durumu 

• AB Üye Ülkelerindeki sağlık 

tesislerinde geliştirilen ve dağıtılan 

YZ teknolojilerinin ve 

uygulamalarının doğası ve türleri 

• Sağlık hizmetlerinde yapay zekâ 

alanında her AB Üye Devletinin 

sosyal medya ve haber farkındalığı. 

• Paydaşların YZ’nin geliştirilmesi, 

benimsenmesi ve kullanılmasına 

ilişkin görüşleri 

https://ico.org.uk/media/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf
https://ico.org.uk/media/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf
https://ico.org.uk/media/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf
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• AB Üye Ülkelerinde sağlık 

sektöründeki teknolojiler ve 

uygulamalar 

• AB Üye Ülkelerinde sağlık 

sektöründe YZ teknolojilerinin ve 

uygulamalarının daha yaygın olarak 

geliştirilmesini ve benimsenmesini 

engelleyen zorluklar ve engeller 

 

AB üye ülkeleri, getireceği faydaların 

farkında olarak geliştirdikleri ulusal politika 

ve stratejilerinde çoğu odak noktası olarak 

rekabeti yükseltmeyi, YZ’nin sorumlu bir 

şekilde geliştirilmesini ve YZ’yi topluma ve 

iş dünyasına entegre etmeyi 

amaçlamaktadır. Çoğu strateji gelecekte 

sağlık hizmetlerine YZ’nin entegre 

edilmesinin önemini vurgulayarak bu 

hedefe ulaşmak için önemli adımlar 

sunmaktadır. Bu entegrasyon sağlık 

hizmetlerinin kişiye özel, önleyici, 

öngörücü ve katılımcı olmasını 

sağlayacaktır. 

Doğrudan doğruya sağlık hizmetleriyle 

bağlantılı olmasa da ulusal strateji ve 

politikalarda önerilen faaliyet ve 

girişimlerin çoğu yatay uygulamaya sahip 

olup sağlık sektörü ile ilişkilidir. Yetenek ve 

beceri geliştirme, araştırmadan uygulamaya 

geçiş, veri ve alt yapı üst başlıkları bu 

kapsama düşmektedir. 

YZ’nin sağlık hizmetlerine entegrasyonu 

henüz erken aşamalarında olmasına rağmen, 

üye devletlerin ulusal stratejilerinin ve almış 

oldukları aksiyonların çoğu AB’deki 

Elektronik Sağlık Kayıtları ile ivmeli bir 

hareketi işaret etmekte ve sağlık sektöründe 

YZ uygulamalarının daha yaygın bir şekilde 

geliştirilmesi ve benimsenmesine yönelik 

bir adım olarak kabul edilmektedir. Sağlıkla 

ilgili dokümanlarına ve eylemlerine YZ’yi 

açıkça dâhil eden birkaç üye devletten biri 

olan Fransa’nın e-sağlık hazırlıkları YZ’ye 

bağlı olup YZ inovasyonunu teşvik etmek 

için büyük veri paylaşımının Fransa’ya 

rekabet avantajı sağlaması ve sağlık 

girişimlerinin YZ destekli çözümleri 

geliştirmeye teşvik etmesi bekleniyor. 

YZ teknolojilerinin sağlık sektöründe 

başarılı bir şekilde geliştirilmesini ve 

yaygınlaştırılmasını desteklemek için 

hedefe yönelik, iyi geliştirilmiş ve etkili bir 

düzenleyici çerçeve gerekmektedir. Sağlık 

verilerinin paylaşımına ilişkin 

düzenlemenin varlığı olumlu bir ilk adım 

olsa da düzenlemenin yenilik dostu olması 

önemli olup YZ teknolojilerinin sağlık 

uygulamalarına entegrasyonu, bilgi 

yönetimi, veri sahipliği, serbest veri akışı, 

sertifikasyon ve standardizasyon gibi 

konuların ele alınması gerekmektedir.  

Sağlık hizmetlerinde beceri geliştirmeyi ve 

YZ’ye güvenin teşvik edilmesini sağlayan 

girişimlerin yanı sıra yeniliği ve 

araştırmanın uygulamaya dönüştürülmesini 

destekleyen önlemlerin alınması önemlidir. 

Sağlık hizmetlerinde YZ alanında İtalya 

bilimsel çıktıları bakımından iş birliği 

yaptığı ülke sayısı (22) açısından ilk sırada 

yer alan en dışa dönük ülkedir. Buna 

rağmen, Almanya, beş Üye Devlet 

(Hollanda, Avusturya, Polonya, İsveç ve 

İrlanda) için en çok iş birliği yapan ülke 

olarak görünmektedir ve Alman araştırma 

kurumları ile diğer AB Üye Devletleri 

arasında daha güçlü iş birliği bağlantılarına 

işaret etmektedir. 

Start-up ekosistemini geliştirmek isteyen 

birçok AB Üyesi Devlet, yabancı yetenekli 

girişimcileri bu ülkelerde iş fikirlerini 

geliştirmeye teşvik etmektedir. Bu 

genellikle özel vize programları ve daha 

spesifik olarak başlangıç vizesi programları 

ile sağlanmaktadır. Bu başlangıç vizesi 
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programları, AB üyesi olmayan ve AET 

üyesi olmayan vatandaşlara genellikle 

geçici ikamet şekli olarak sağlanmakta ve iş 

planlarına dayanmaktadır. Almanya'nın 

start-up ekosistemini etkileyen ve başarısına 

katkıda bulunan önemli bir gelişme, Dijital 

Sağlık Yasası'nın kısa süre önce yürürlüğe 

girmesidir. Bu girişim, ülkenin sağlık 

sisteminin dijital dönüşümünü 

yönlendirmekte ve dijital sağlık yenilikleri, 

çevrimiçi danışmalar, elektronik reçeteler 

ve bilişim teknolojileri güvenliği gibi çeşitli 

yönler için belirli yönergeler sağlamaktadır. 

AB'deki bazı sağlık kuruluşlarının yavaş 

yavaş YZ teknolojilerinin kullanımına açık 

hale gelirken, hastanelerde ve sağlık hizmeti 

sağlayıcılarında kullanımın hala sınırlı 

olduğu ve daha yaygın kullanımı teşvik 

edecek önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

AB’nin sağlık hizmetlerinde YZ 

kullanımına yaklaşık %42 oranında Hastalık 

Teşhisi kategorisinin hakimdir. Bunu, 

sırasıyla, Hasta İzleme (%34), Diğer (%16), 

Medikal Robotik (%6,6) ve Genom Analizi 

(%2,4) takip etmektedir. 

YZ tabanlı teknolojilerin ve uygulamaların 

sağlık hizmetlerine bütünsel olarak dahil 

edilmesinin etkisini anlamak için hasta 

duyarlılığı çok önemlidir. Hastalar sağlık 

sektöründeki kilit paydaşlardır ve YZ ile 

ilgili algıları toplumda bir damlama etkisine 

sahip olabilir. Hastalar, özellikle akıl sağlığı 

alanında YZ insan katılımına, empatiye ve 

katılıma zarar verip vermeyeceğini 

sorgulama eğilimindedir. 

Sağlık alanında YZ kullanımına ilişkin yasal 

düzenlemelerinin gelişmesi için YZ 

sistemlerinin şeffaflığı, doğruluğu ve 

öngörülebilirliği sağlamak için etik 

gereklilikleri, YZ’nin sağlık hizmetlerinde 

kullanımı için sertifikasyon politikaları, 

rekabet, telif ve veri koruma alanlarında 

mevcut yasal düzenlemelerin revize 

edilmesi öncelikli bir gerekliliktir. 

 

 Detaylı bilgi için: 

 https://euagenda.eu/publications/study-on-

ehealth-interoperability-of-health-data-and-

artificial-intelligence-for-health-and-care-in-

the-european-union 

 

     

Çocuklar İçin Yapay Zekâ Politikaları 

Kılavuzu 

 Av. Zeynep Cemre Demirtaş 

 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

(UNICEF) tarafından Finlandiya Dışişleri 

Bakanlığı’nın fonlaması ve teknik desteği 

ile Kasım 2021 tarihinde hem yapay zekâ 

(“YZ”) 2.0 sistemlerinin kullanımının 

çocuklar üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesine hem de çocuk merkezli 

yapay zekâ ortamının oluşturulmasına yol 

göstermesi amacıyla Policy Guidance on AI 

for Children adıyla bir kılavuz yayımlandı. 

Kılavuz içerisinde öncelikli olarak YZ 

sistemlerinin dünyayı tamamen değiştirmesi 

neticesinde halihazır ve gelecek 

jenerasyonları etkileyeceği, çocukların 

günümüzde YZ teknolojileri ile farklı 

şekillerde doğrudan ve dolaylı şekilde 

etkileşim halinde oldukları 
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vurgulanmaktadır. Ayrıca; kılavuzda YZ 

sistemlerinin demokratikleştirilmesinin 

öneminden de bahsedilerek YZ 

sistemlerinin çocukların gelişimi ve kendi 

potansiyellerini ortaya çıkarmak için 

kullanımı süresince çocukların haklarının, 

mahremiyetlerinin ve güvenliklerinin 

korunmasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar belirtilmiştir. 

Yapay Zekânın Çocuklar İçin Faydaları 

ve Riskleri 

Kılavuzda bugünün çocuklarının akıllı 

telefon öncesi dönemi hiç bilmeyen, sağlık 

hizmetleri ve eğitim alanlarında YZ 

sistemleri temelli uygulamalar ve cihazlara 

tarafından aracılık edilen ilk nesil oldukları 

ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

kapsamında 18 yaşından küçük çocukların 

ayrımcılığa, kötü muameleye karşı koruma, 

mahremiyet hakkı ve çocukların kişisel 

verilerinin korunması hakkı gibi çocuk 

haklarının ihlallerine ilişkin olarak YZ 

uygulamalarından doğan risklerin gelecekte 

daha da yerleşik hale gelmeden önce ele 

alınması gerektiği ve insan temelli YZ 

politikaları ve sistemlerinin geliştirilmesi 

yanı sıra çocuk merkezli YZ sistemlerin ve 

politikaların da oluşturulması gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

Kılavuzda; çocuklar üzerinde YZ 

sistemlerinde kullanılan verilerin ön yargılı 

olması veya YZ sistemlerinin ulaştıkları 

sonuçların ön yargılı olması durumunda 

çocukların hayatları boyunca  sistematik ve 

otomatik ayrıma maruz kalma ve önyargılı 

şekilde dışlanma riski, YZ temelli tahmine 

dayalı modelleme sistemlerinde çocukların 

aile bilgileri, yaşadıkları çevre bilgileri gibi 

verilere dayanılarak sistematik önyargı ve 

ayrımcılığına yol açma riski, çocukların 

kişisel verilerinin korunması hususunda 

gerekli önemi kavrayamama olasılığı 

karşısında çocukların verilerinin ve 

mahremiyetlerinin korunmama riski ve  

karakteristik olarak dezavantajlı ailelerin 

çocuklarının YZ sistemlerine ulaşımlarının 

kısıtlı olması ve YZ sistemlerinin 

kullanımının artması dolayısıyla çocuklar 

arasındaki dijital uçurumun artma riskinin 

mevcut olduğu vurgulanmıştır. Bu risklerin 

gerçekleşmesi durumunda hem çocukların 

temel haklarının ağır ihlali 

oluşturulacağının da altı çizilmiştir. 

Diğer yandan ise; çeşitli YZ sistemlerinin 

çocuklar tarafından kullanılması neticesinde 

YZ sistemlerinin çocukların fiziksel, bilişsel 

ve duygusal gelişimlerini etkilediği su 

götürmez bir gerçektir. YZ sistemlerinin 

çocuklar üzerindeki temel faydaları kılavuz 

kapsamında üç başlık altında 

düzenlenmiştir. 

1.Çocukların eğitimlerine ve 

gelişimlerine yardımcı olmak 

YZ sistemleri, okul yönetiminden sanal 

danışmanlığa kadar eğitim imkanlarının 

gelişmesine önemli şekilde katkı 

sağlamaktadır. YZ temelli öğrenme 

araçlarının, çocukların nasıl iş birliği 

yapacaklarını öğrenmelerine ve eleştirel 

düşünme ve problem çözme becerilerini 

geliştirmelerine yardımcı olduğu 

görülmektedir. Uyarlanabilir öğrenme 

platformları ise her kullanıcının benzersiz 

ihtiyaçlarını karşılamak için 

kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri 

sağlama potansiyeline sahiptir. Ek olarak, 

YZ tabanlı etkileşimli oyunlar, sohbet 

robotları ve robotlar, çocukların kendilerini 

ifade etmeleri ve yaratıcı düşünmeleri için 

yeni imkanlar sunmakta ve YZ çağında çok 

ihtiyaç duyulan becerilerin kazanılmasına 

olumlu etki etmektedir. 
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2.Çocukların sağlık sonuçlarına katkı 

sağlamak 

Hastalıkları teşhis etmek, tedavileri 

önermek, için YZ destekli sistemler 

kullanılmaktadır. YZ teknolojisindeki 

gelişmeler, işitme engelli çocukların 

dünyada daha kolay gezinmelerini 

desteklemektedir. YZ sistemleri, özellikle 

çocuklar için duygusal desteğe katkıda 

bulunma kapasitesi göstermekle birlikte 

mevcut şefkat ve duyguyu algılama 

yöntemleri metodolojik olarak ve çoğu 

durumda etik açıdan sorgulanabilmektedir. 

3.SDG’nin (Sustainable Development 

Goals) gelişimini desteklemek  

Konuya ilişkin yayımlanan son raporlara 

göre YZ sistemlerinin gözetiminin 

sağlanması şartıyla SDG ile ilişkilendirmek, 

çocukların gelişimini ve esenliğini 

ilerletmeye ve çocukların hakkaniyete ve 

içermesine öncelik verilmesine yardımcı 

olabileceği öngörülmektedir.  

Diğer yandan ise çocuklar üzerinde YZ 

sistemlerinde kullanılan verilerin veya bu 

sistemlerin ulaştıkları sonuçların önyargılı 

olması durumunda çocukların hayatları 

boyunca  sistematik ve otomatik ayrıma 

uygulama ve önyargılı şekilde dışlanma 

riski, YZ temelli tahmine dayalı modelleme 

sistemlerinin kullanımı ile çocukların 

adalete ve sağlık hizmetlerine erişimleri 

amaçlanmaktaysa da bu uygulamalar 

nedeniyle çocukların aile bilgileri, 

yaşadıkları çevre bilgileri gibi verilere 

dayanılarak sistematik önyargı ve 

ayrımcılığına yol açma riski, çocukların 

kişisel verilerinin korunması hususunda 

gerekli önemi kavrayamama olasılığı 

karşısında çocukların verilerinin ve 

mahremiyetlerinin korunamaması riski ve  

karakteristik olarak dezavantajlı ailelerin 

çocuklarının YZ sistemlerine ulaşımlarının 

kısıtlı olması ve YZ sistemlerinin 

kullanımının artması dolayısıyla çocuklar 

arasındaki dijital uçurumun artacağı ve bu 

durumun da çocukların teknoloji erişimi ve 

eğitim kalitesindeki oluşturacağı 

farklılıklar, çocukların haklarının ihlalini 

oluşturmada risk teşkil etmektedir.  

Çocuk Merkezli Yapay Zekâ İçin 

Gerekenler 

Kılavuzda, çocuk merkezli YZ 

ekosisteminin kurulması adına atılması 

gereken adımlar ise özetle şu şekilde 

belirtilmiştir; 

• Çocukların refahını ve gelişimlerini 

desteklemesi 

• Çocukların katılımının sağlanması 

• Çocuklar için adalet ve ayrımcılık 

yapılmamasının önceliklendirilmesi 

• Çocukların verilerinin ve 

mahremiyetlerinin korunması 

• Çocukların güvenliklerinin 

sağlanması 

• Şeffaflığın, açıklanabilirlik ve hesap 

verilebilirliğin sağlanması 

• İdarenin ve işletmelerin bilgilerle 

güçlendirilmesi 

• Çocukları halihazırdaki ve 

gelecekteki gelişmeler için 

hazırlanması 

• Çocuk merkezli yapay zekâ olanağı 

sağlayan bir ortamın oluşturulması 

 

Detaylı Bilgi için: 

https://www.unicef.org/globalinsight/media/11

71/file/UNICEF-Global-Insight-policy-

guidance-AI-children-draft-1.0-2020.pdf 

 

 

 

https://www.unicef.org/globalinsight/media/1171/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-draft-1.0-2020.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/1171/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-draft-1.0-2020.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/1171/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-draft-1.0-2020.pdf
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Avrupa Regülasyonunun Sosyal 

Güvenlik Ağını Tehdit Eden Kusurları ve 

Öneriler 

 Av. Günse Alçınkaya 

Nisan 2021’de Avrupa Komisyonunun 

yapay zekâyı (YZ) düzenlemeye yönelik 

teklifinin Avrupa ve ötesinde YZ ve diğer 

algoritmik karar verme mekanizmalarının 

sosyal ve ekonomik haklara etkisi ve dar 

güvenceler, dijital bölünme, sosyal güvenlik 

kesintileri ile işgücü piyasasındaki 

ayrımcılık hususlarında mevcut eşitsizlikleri 

ve hakları yeterince koruyamamasından 

dolayı endişelere yol açmaktadır. 

Avrupa’daki hükümetler sosyal güvenlik 

bağlamında 3 kilit aşamada algoritmik karar 

vermeye güvenmiştir. Bunlardan ilki, bir 

kişinin kimliğini doğrulamada 

kullanılmasıdır. İrlanda’da kullanıldığı 

üzere sosyal güvenlik desteği için yüz 

tanıma yasaklanmış değildir. Ancak yapılan 

araştırmalarda koyu tenli kadınların yüz 

tanımasının daha fazla hataya mahal verdiği 

ortaya konmuştur. İkincisi, bir kişinin 

yardımlara uygunluğunu ve hak ettikleri 

miktarı değerlendirmektir ki bu yapılacak 

yardım ödemelerinin boyutunun kişilerdeki 

gelir değişikliğine göre yapılması halinde de 

insanlara borçlu olmadıkları borçları 

yüklemiş ve sosyal yardımlarda 

gecikmelere yol açmıştır. Son olarak, fayda 

dolandırıcılığının önlenmesi ve araştırılması 

noktasında algoritmik karar vermeye 

başvurulmuştur. Dolandırıcılıkla 

mücadelede Hollanda’da kullanılan risk 

puanlama algoritmasının da yoksul 

insanlara ve ırksal azınlıklara ayrımcılık 

yaptığı itirazlarına, gerekli şeffaflıktan 

yoksun olduğu ve gizlilik haklarını ihlal 

ederek itiraz etmenin imkânsız olması 

noktalarında mahkemece karar verilmiştir. 

Kısaca bu uygulamalar kişilerin 

mahremiyetini tehlikeye atmakta, devlet 

yardımı almaya hak kazandıklarını 

kanıtlamayı da daha külfetli hale 

getirmektedir. Aynı zamanda sağlanacak 

fayda ile gereğinden fazla kişisel veri elde 

edilmesi konusunda oransızlığa ve bazı 

gruplar için ayrımcılığa sebebiyet 

vermektedir. İş arayanların istihdam 

beklentilerinin bireyselleştirilmiş bir puana 

indirgenerek özellikle 30 yaş üstü kadınlar, 

çocuk bakımı yükümlülüğü olan kadınlar, 

göçmenler, yaşlılar ve engellilerde istihdam 

edilebilirliğin az olduğu tespit edilmiştir. 

Algoritmik ayrımcılığa karşı her ne kadar 

sağlayıcıların verileri incelemesi zorunlu 

kılınsa da Avusturya örneğindeki gibi 

algoritma yalnızca kadınlara, engellilere ve 

bakıcılara karşı yanlı çıkarımlara sahip 

olmaktan ziyade bütçe kesintileri için de bir 

araç olarak kullanılmıştır. İngiltere’de kredi 

yardımlarını hesaplamak için kullanılan 

algoritmanın yarattığı kusurların 

düzeltilmesi için mahkeme kararı olmasına 

rağmen ödemelerde düzensiz 

dalgalanmalara ve indirimlere sebebiyet 

vermiştir. Bunun için hem bu 

otomatikleşme girişimlerinin savunmasız ve 

marjinal gruplarda orantısız bir azalmaya 

yol açıp açmayacağı hem de düşük dijital 

okuryazarlığa sahip kişiler için kısıtlayıcı 

koşullar getirip getirmeyeceği 

araştırılmalıdır. Düşük dijital okuryazarlığa 

veya güvenilir olmayan internet erişimine 

sahip kişilerin, bir yapay zekâ sisteminin 

yaşam döngüsü boyunca, sosyal güvenlik 

önlemlerine başvurmaktan otomatik bir 
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kararı anlamaya veya bu karara itiraz 

etmeye kadar karşılaşabilecekleri engellerin 

ele alınması gerekmektedir. 

Devlet kurumlarının sosyal yardım veya iş 

desteği için başvuran kişileri puanlaması ve 

profil oluşturması tamamen engellenmiş 

değildir. ‘Güvenilirlik’ puanlamasına ilişkin 

yasak ‘genel amaçlı’ puanlama sistemleriyle 

sınırlı olup Hollanda’daki dolandırıcılık 

tespit yazılımı ve Avusturya’daki istihdam 

profili oluşturma algoritması gibi mevcut 

puanlama uygulamalarının zararlarını 

yakalayamamaktadır. Belirli bir süre” 

boyunca bazı “güvenilirlik” puanlama 

türlerini yasaklayan mevcut öneri belirsizdir 

ve anlamlı bir şekilde uygulanması 

imkansızdır. Bunun yerine yönetmelik, 

sosyal güvenlik, yeterli yaşam standardı, 

mahremiyet ve ayrımcılık yapmama hakları 

dahil olmak üzere insan haklarını gereksiz 

yere kısıtlayan veya olumsuz etkileyen her 

türlü davranışsal puanlamayı 

yasaklamalıdır. Örneğin, insanların geçmiş 

davranışlarının kayıtlarına dayanarak bir 

dolandırıcılık riski olup olmadığını veya 

gerileyen sosyal güvenlik kesintileri için bir 

bahane olarak hizmet edip etmediğini 

tahmin etmeye çalışan puanlama sistemleri 

yasaklanmalıdır. 

 

Kamuya açık alanlarda “gerçek zamanlı” 

uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerinin 

kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmasına 

kısmi bir yasak getirilmiş olmasına karşın 

kayıp çocukları bulma, terör saldırılarını 

önleme veya cezalandırılabilir bir suçtan 

dolayı şüpheliyi belirleme gibi YZ 

sistemleri için şeffaflığı ve hesap 

verebilirliği engelleyebilecek ve haklara 

yönelik ciddi riskler yaratabilecek ifşa 

gereklilikleri göz önünde bulundurularak 

“kolluk yaptırımı ve göç, iltica ve sınır 

kontrol yönetimi alanlarında bilgi 

verilmeyeceği” prensibine hatırı sayılır 

istisnalar öngörülerek belirli kolluk 

görevlerini yerine getirmek için izin 

verilmesi düşüncesi endişe verici olarak 

görülmektedir. Sistemin insan haklarını 

nasıl koruyabileceğini veya ihlal 

edebileceğini ve insan hakları risklerini 

önleme veya azaltma yollarını belirlemeden 

önce, kullanıcıların insan hakları etki 

değerlendirmeleri yürütmesini ve 

yayınlamasını zorunlu kılmak ve 

Kullanıcılara, “yüksek riskli” YZ 

sistemlerini devreye almadan önce eşitlik 

kurumları ve ulusal insan hakları kurumları 

gibi ilgili kamu kurumlarına danışma görevi 

verilmelidir. 

 

Düzenlemede güvencelerin büyük bir 

kısmının kullanan kurumlardan çok 

‘sağlayıcılara’ ait olmasından, kurum kendi 

yazılımını tasarlamış olsaydı yüksek riskli 

bir YZ sağlayıcısı olacakken hazır satın 

alınması halinde ‘kullanıcısı’ olarak kabul 

edilecektir. Ancak sosyal hizmetlerin 

sağlanmasında kamu-özel sektör 

ortaklıklarında kamu yetkililerin 

kullandıkları yazılımın haklarının 

korunmasında nihai sorumluluğu vardır. 

Düzenleme ayrıca, yazılım hataları 

nedeniyle faydaları reddedilen kişilere 

sağlayıcıya karşı doğrudan bir eylem planı 

veya başka herhangi bir tazminat yolu 

sağlamaz. Ülkelerindeki mevzuata 

uygunluktan sorumlu devlet kurumları, 

yazılıma karşı düzeltici önlem alabilir veya 

çalışmasını durdurabilir, ancak yönetmelik, 

doğrudan etkilenen kişilere bu kurumlara 

itirazda bulunma hakkı vermemektedir.  

Düzenlemeye göre AB'de geliştirilen ve 

kullanılan yüksek riskli YZ sistemlerinin 

merkezi bir veri tabanını oluşturacaktır Her 
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ne kadar bu insanların kamu hizmetlerinin 

nasıl otomatikleştiğini sistemin etkin olup 

olmadığı ve sistemin hangi AB ülkelerinde 

etkin olduğu gibi genel ayrıntıları 

anlamalarına yardımcı olsa da sistemi 

kullanan belirli devlet kurumları, hizmet 

tarihleri ve sistemin ne için kullanıldığı gibi, 

halkın bir sistemin etkisini anlaması için 

kritik olan ayrıştırılmış veriler mevcut 

olmayacaktır. İnsanların bir sistemin 

kusurlu kararlarını anlamalarını ve geçersiz 

kılmalarını sağlayan gözetim önlemlerinin 

önemini yüzeysel olarak kabul ediyor, 

ancak bu hedefin önündeki gerçek 

dünyadaki engelleri ele alan standartları 

belirlemede başarısız olmaktadır. Fransa'da, 

Mediapart soruşturmasında, vaka 

çalışanlarının insanların sosyal yardım 

ödemelerinde düzensiz düşüşlere ve 

dalgalanmalara neden olan yazılım 

hatalarını düzeltmeye çalıştıkları için 

yüksek düzeyde stres ve kaygı yaşadıklarını 

belirttiklerinden gözetim gereksinimlerinin 

hem sağlayıcıları hem de bunları kullanan 

kurumları kapsayacak şekilde genişletilmesi 

hem kolaylık sağlayacak hem de yazılım 

hatalarından ve diğer kusurlardan doğrudan 

etkilenen kişilere düzeltme için birden çok 

yol sunacaktır. 

AB, yeri geldikçe YZ uygulamalarıyla ilgili 

insan hakları endişelerini derhal tanımlayan 

ve ele alan bir kontrol ve denge sistemi 

tasarlamalıdır. “Kabul edilemez risk” 

oluşturan sistemler listesine eklemeler 

yapmak ve önermek için bir mekanizma 

oluşturulmalı ve kamu ve sivil toplum için 

açık ve kapsayıcı bir süreç oluşturmalıdır. 

"Yüksek riskli" sistemlerin "kabul edilemez 

riskli" sistemlere yükseltilmesi için özellikle 

bu sistemlerin konuşlandırılması haklar 

üzerinde gereksiz veya orantısız 

kısıtlamalar yaratıyorsa bir süreç de 

olmalıdır. 

Ulusal düzeyde düzenleyici teftişlerin 

yürütülmesinden sorumlu bağımsız bir 

gözetim organının oluşturulmasını zorunlu 

kılmalı ve kamuya, bağımsız gözetim 

kuruluşundan, insan hakları etki 

değerlendirmelerinin yeterince yapılıp 

yapılmadığı da dâhil olmak üzere, kendi 

yetki alanı içindeki bir YZ sistemini insan 

hakları standartlarına uygunluk açısından 

araştırmasını talep etme hakkını veren bir 

işaretleme mekanizması oluşturulmalı ve 

otomatik bir sistem tarafından 

kolaylaştırılan kararlara itiraz etme hakkı 

oluşturmak insan hakları etkisine 

uyulmaması durumunda para cezaları ve 

diğer cezaları uygulamak gerekmektedir. 

 

Detaylı Bilgi için: 

https://www.hrw.org/news/2021/11/10/how-

eus-flawed-artificial-intelligence-regulation-

endangers-social-safety-net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/news/2021/11/10/how-eus-flawed-artificial-intelligence-regulation-endangers-social-safety-net
https://www.hrw.org/news/2021/11/10/how-eus-flawed-artificial-intelligence-regulation-endangers-social-safety-net
https://www.hrw.org/news/2021/11/10/how-eus-flawed-artificial-intelligence-regulation-endangers-social-safety-net
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Bu ay neler yaptık? 

    Av. Günse Alçınkaya 

 

 

❖ 16 Aralık 2021 

Çalışma Grubumuz üyelerinden Av. Zeynep 

Öğretmen Kotil tarafından moderatörlüğü 

üstlenilen etkinliğimizde sayın Dr. Öğr. 

Üyesi Elif Küzeci’yi Hukukun ve Devletin 

Geleceği: Dijital Çağ söyleşisinde dinledik.  

Tekrarı için: 

https://www.youtube.com/watch?v=CPGa0

kSmLxw&ab_channel=%C4%B0stanbulBa

rosu 

 

❖ 23 Aralık 2021  

Grubumuz üyelerinden Av.Kübra İslamoğlu 

Bayer moderatörlüğünde Sayın Prof. Dr. 

Albert Ali Salah’ı “Yapay Zekâ, Tasarım ve 

Etik Yaklaşımlar ” adlı eğitimi ile dinledik.  

Tekrarı için: 

https://www.youtube.com/watch?v=h1azJT

y2fwg&ab_channel=%C4%B0stanbulBaro

su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPGa0kSmLxw&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu
https://www.youtube.com/watch?v=CPGa0kSmLxw&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu
https://www.youtube.com/watch?v=CPGa0kSmLxw&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu
https://www.youtube.com/watch?v=h1azJTy2fwg&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu
https://www.youtube.com/watch?v=h1azJTy2fwg&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu
https://www.youtube.com/watch?v=h1azJTy2fwg&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu


 

Yapay Zekâ Çağında Hukuk                                                                                                              Aralık 2021 / Sayı 15                                                                                                                                                     

 

 

12 
 

 

 

  

  

 

İSTANBUL BAROSU 

 

 

 

 

Bilişim Hukuku Komisyonu 

 

 

Yapay Zekâ Çalışma Grubu 

 

 

 

 

 

 

Yapay Zekâ Çağında Hukuk 

 

2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan Bülten Ekibi 

Av. Selin Çetin 

Av. Pınar Saruhan  

Av. Mert Uzan 

Av. Günse Alçınkaya 


	E-Sağlık, Sağlık Verisi Yapay Zekânın Avrupa Birliğinde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Birlikte Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
	Av. Sibel Büyükkılıç
	❖ 16 Aralık 2021
	❖ 23 Aralık 2021

