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Yapay Zekâ Çalışma Grubu Bülteni 

Birinci Yılında  

     Av. Selin Çetin 

     

Yapay zekânın toplumda, hukuk sisteminde 

ve mesleğimizde yarattığı etkiler karşısında 

harekete geçmenin bir gereklilik olduğunu 

düşünerek İstanbul Barosu Bilişim Hukuku 

Komisyonu bünyesinde oluşturduğumuz 

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz, bugün 

yüzü aşkın üyesi ile gelişen 

teknolojiler karşısında avukatlık mesleğinin 

dönüşümüne ve gelişimine katkı sunan 

çalışmalar yapmaktadır. 

Yaklaşık 3 yıl önce; Türkiye’nin üç büyük 

barosunu -İstanbul, Ankara ve İzmir 

Barosu- bir araya getirdiğimiz Çalıştay 

Serisi’nin akabinde Türkiye’nin barolar 

nezdinde yapay zekâ ve hukuk konusunu 

kapsamlı bir şekilde ele alan ilk raporunu 

hazırlamıştık. Çalışma Grubumuz için 

başlangıç noktası olan bu rapor ile birlikte 

bugün, uluslararası anlamda da 

çalışmalarımızı genişleterek öncü işler 

yapmaya devam etmekteyiz. 

Her ay yayınladığımız “Yapay Zekâ 

Çağında” Hukuk başlıklı hukuk bültenimiz 

de fark yaratan çalışmalarımızdan biri 

olarak bu ay itibariyle bir yılını 

doldurmaktadır. Yapay zekâ ve hukuk 

alanındaki hem ulusal hem uluslararası 

gelişmeleri her ay derleyerek sizler ile 

paylaştığımız bültende şimdiye kadar 

yirmiden fazla üyemizin yazıları yayınlandı. 

Bülteni bu alanın Türkiye’de gelişmesi ve 

avukatlar arasında dijitalleşme konusunda 

farkındalık yaratılması için önemli bir adım 

olarak görüyoruz. 

Yapay Zekâ Çalışma Grubu olarak gelecek 

dönemde de ekibimizi ve çalışmalarımızı 

geliştirmeye devam edeceğiz.  

Saygılarımızla 
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Avrupa Parlamentosu Üyeleri Kolluk 

Kuvvetlerinin Yapay Zekâ Kullanarak 

Kitlesel Gözetimi Yapmasına Karşı Çıktı 

Av. Günse Alçınkaya 

Ayrımcılığı önlemek ve mahremiyet hakkının 

korunması için Avrupa Parlamentosu Üyeleri 

tarafından kolluk kuvvetlerince yapay zekâ 

araçları kullanıldığında güçlü koruma tedbirleri 

talep edilmektedir. 377 lehe 248 aleyhe ve 62 

çekimser oy ile kabul edilen parlamento 

kararına göre; yapay zekâ uygulamalarında 

algoritmik önyargı riskine işaret edilmekte ve 

özellikle kolluk kuvvetleri ile sınır geçişi 

konularında ayrımcılığın önüne geçmek için 

insan denetimine ve güçlü kanun gücüne 

ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Üyelere 

göre, nihai karar her zaman insan işletmenler 

tarafından verilmesi gerekmektedir ve yapay 

zekâ destekli sistemler tarafından izlenen 

konularda kanuni yollara erişim sağlanmalıdır. 

İlgili metne göre, yapay zekâ destekli 

tanımlama sistemlerinin orantısız bir şekilde 

yanlış tanımlanıp yanlış sınıflandırılmasından 

dolayı hâlihazırda azınlık etnik grupları, LGBT 

bireyleri, yaşlıları ve kadınları daha yüksek 

oranlarda yanlış tanımlaması hem kolluk 

kuvvetleri hem de yargı bağlamında oldukça 

endişe verici bir durum olarak 

nitelendirilmiştir. Bu sebeple bu teknolojileri 

kullanırken temel hakların korunmasını 

sağlamak açısından algoritmaların şeffaf, 

izlenebilir ve yeterli düzeyde olduklarının 

belgelenmiş olması ve mümkün olduğu 

takdirde kamu yetkililerinin daha şeffaf 

olabilmek adına açık kaynak yazılım 

kullanmaları talep edilmektedir. 

Mahremiyet ve insan onuruna saygı 

çerçevesinde, Avrupa Parlamento üyeleri 

tarafından vatandaşların suç şüphesi söz 

konusu olduğunda izlenmeleri ile 

sınırlandırılabileceğinin onun haricinde 

bireylerin kamusal alanlarda otomatik olarak 

tanınmasının kalıcı olarak yasaklanması 

istenmektedir. Parlamento, kullanılan 

Clearview YZ sistemi gibi özel yüz tanıma 

veritabanlarının ve davranışsal verilere dayalı 

öngörücü polisliğin yasaklanması çağrısında da 

bulunmaktadır. Bunun yanında vatandaşların 

davranışlarına ve kişiliklerine göre 

güvenilirliklerinin derecelendirilmeye 

çalışıldığı sosyal puanlama sistemlerinin de 

yasaklanması istenmektedir. 

Son olarak, otomatik tanıma sistemi kullanan 

sınır kontrol kapıları ve iBorderCtrl projesi 

yani AB’ye giriş için gezginlerde kullanılan bir 

akıllı yalan tespit sistemi gibi insanları uzaktan 

tanımak için onların biyometrik verilerinden 

faydalanmanın da durdurulması, gerekli 

olduğu hallerde de Komisyonun üye devletlere 

karşı ihlal prosedürlerini başlatmaya teşvik 

etmektedir. 

Özetle karar; yasal olarak bir bağlayıcılığı 

olmasa da insanların YZ sistemlerini 

denetlemesi ve algoritmaların da açık olması 

gerektiği, özel yüz tanıma veri tabanlarının, 

davranışsal polisliğin ve vatandaş puanlamanın 

yasaklanması ve otomatik tanımanın sınır 

kontrolünde ve kamusal alanlarda 
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kullanılmaması gerektiği noktalarında 

toplanmaktadır. 

Detaylı bilgi için:  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210930IPR13925/use-of-artificial-intelligence-

by-the-police-meps-oppose-mass-surveillance 

 

 

 

Otomatik Adaletsizlik: Avrupa Ceza 

Yargılamasında Yapay Zekâ Ve Otomatik 

Karar Verme Sistemlerinin Kullanımı 

 

Av. Zeynep Cemre Demirtaş 

Yapay zekâ ve otomatik karar sistemlerinin 

Avrupa’da kullanımının yaygınlaşması ile 

birlikte belediyeler, kamu kurumları ve polis 

teşkilatları da bu sistemlerden risk 

değerlendirmesi, risk modellemesi ve profil 

çıkarma, coğrafi suç tahmini gibi amaçlarla 

yararlanmaya başladılar. Ancak; kullanılan 

sistemlerinin ceza yargılamaları ve polis 

sistemlerine entegre şekilde kullanılması; makul 

suç şüphesi, resmi suç isnadı veya yargılama 

sonucunda kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan 

ilgili kişilerin çeşitli verilere dayanılarak 

potansiyel suçlu, suçlu veya riskli kişiler olarak 

etiketlenmesine ve hukuka aykırılıkların 

oluşmasına neden olmaktadır. Konuya ilişkin 

olarak, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan 

Fair Trials,  Hollanda’da, Birleşik Krallık’ta, 

Almanya’da, İtalya’da, Ukrayna’da ve 

İspanya’da kullanılan çeşitli sistemleri detaylı 

şekilde incelemiştir. Bu sistemlerin 

kullanımından doğan ayrımcılık, adil yargılanma 

hakkının ve masumiyet karinesinin ihlali ve yargı 

kararlarının alınma sürecindeki şeffaflık ve 

hesap verilebilirlik hususlarına değinerek 

konuya ilişkin bir rapor yayımlamıştır.  

Ceza Yargılamasında Yapay Zekâ & Otomatik 

Karar Alma Sistemleri: Temel Aksaklıklar / 

Noksanlıklar  

1. Ayrımcılık 

Yapay zekâ ve otomatik karar alma sistemleri 

hem verileri analiz ederek risk değerlendirmeleri 

yapmakta hem de makine öğrenmesi sayesinde 

verileri işleyerek kendisi nasıl değerlendirme 

yapacağını ve karar alacağını öğrenmekte ve bu 

doğrultuda sistem kendisi kararlar almaktadır. 

Yapay zekâ veya karar verme sistemlerinde 

kullanılan verilerin eksik, yanlış veya önyargılı 

olması durumunda ise sistemlerin yanlış veya 

taraflı, önyargılı değerlendirme yapma veya 

karar alma ihtimali ortaya çıkmaktadır. 

Genel itibari ile ise Avrupa’da ayrımcılık, etnik 

köken, ırk ve vatandaşlık durumu üzerinden 

ortaya çıkmaktadır. AB Temel Haklar Ajansı’nın 

(Fundamental Rights Agency) 2018 yılı 

verilerine göre; beş yıllık bir süreçte 

Avusturya’da Afrika kökenli kişilerin %66’sı, 

Yunanistan’da ise Güney Asyalılar durdurulup 

aranmıştır. Aynı dönem içerisinde Romanların 

ise Portekiz’de %84’ünün, Yunanistan’da 

%63’ünün, Çekya’da %57’sinin, Romanya’da 

%52’sinin ve İspanya’da %46’sının etnik 

kökenleri sebebiyle polis tarafından 

durdurulduğu kaydedilmiştir. 2010 yılında Ajans 

tarafından yürütülen çalışmada ankete katılan on 

üye devletten altısında, etnik azınlık 

katılımcılarının önceki 12 ayda çoğunluk (beyaz) 

gruplardan daha sık polis tarafından 

durdurulduğunu ortaya çıkmıştır. Yine 2018 

yılında Fair Trial kuruluşu ile JUSTICIA 

European Rights Network tarafından yapılan 

çalışmada yirmi üye devlet incelenmiş ve ceza 

yargılama sisteminin en az bir aşamasında 

kişilerin etnik kökeni, ırkı veya ulusal 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13925/use-of-artificial-intelligence-by-the-police-meps-oppose-mass-surveillance
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13925/use-of-artificial-intelligence-by-the-police-meps-oppose-mass-surveillance
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13925/use-of-artificial-intelligence-by-the-police-meps-oppose-mass-surveillance
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kökeninden kaynaklı eşitsizlikler oluştuğu, 

siyahi kişilerin tutuklanma ihtimallerinin daha 

fazla olduğu ve İtalyan, Macar ve Rumen polisler 

arasında tüm Romanların suçlu karakterine sahip 

olduğuna ilişkin genel bir inanış olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca; BM Irk Ayrımcılığının 

Ortadan Kaldırılması Komitesi (UN Committee 

on the Elimination of Racial Discrimination) 

soruşturma aşamasındaki yabancı kişilere 

yapılan ayrımcılığa dikkat çekerek Avrupa 

Konseyi’ne üye ülkelerde tutuklu olan tüm 

yabancı kişilerin %40’ının soruşturma 

aşamasında tutuklandığını ve bu oranın tüm 

tutuklular arasında %25 olduğunu, Fransa’da 

soruşturma aşamasında tutuklu Fransa dışında 

doğan kişilerin oranının Fransa doğumlu olan 

kişilerin 3 katı olduğunu, Belçika’da soruşturma 

aşamasında tutuklanan kişilerin %45.82’inin 

Belçika vatandaşı olmadığı gibi  konuya ilişkin 

verileri açıklamıştır. 

Sonuç itibari ile Avrupa genelinde hem polis 

tarafından yapılan durdurma, arama, diğer 

kontrol yöntemleri ile tutuklama ve hatta 

soruşturma evresinde tutuklama gibi ceza 

yargılamasına ilişkin kararlarda azınlık etnik 

gruplar aleyhine kararlar alınarak hem de yapılan 

bu ayrımcı uygulamalardan elde edilen veriler 

kullanılarak, istenmeden de olsa, ceza 

yargılamasında ve polis teşkilatında kullanılan 

yapay zekâ ve otomatik karar verme 

sistemlerince yapılan değerlendirmeler ve 

verilen kararlar neticesinde kişiler arasında 

ayrımcılığa neden olunmaktadır. 

2.Adil Yargılanma Hakkının ve Masumiyet 

Karinesinin İhlali  

Masumiyet karinesi, adil bir yargılamanın temel 

ögelerinden olup bu hak İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesi, 2016/343 sayılı AB Direktifi ve AB 

Temel haklar Bildirgesi kapsamında 

korunmaktadır. Ancak; yapay zekâ ve otomatik 

karar alma sistemlerinin ceza yargılamasında 

kullanımlarının artması ile birlikte sistemler 

kişilere ilişkin tahmin, risk değerlendirmesi 

yapmakta ve profil oluşturmakta ve bu faaliyetler 

neticesinde kişiler herhangi bir ceza yargılaması 

neticelendirilmeden suçlu olarak etiketlenmekte 

ve suçlu muamelesi görmektedirler. Ayrıca; ilgili 

kişiler, ceza hukuku uyarınca suçlu olduklarına 

dair herhangi resmi suçlama ve kanıt 

bulunmadan ciddi polis hareketlerine, 

gözetlenmeye, durdurma ve aramaya, 

sorgulanmaya, cezalandırılma, tutuklanmaya, 

kovuşturmaya ve adil olmayan başkaca 

yaptırımlara maruz kalmaktadırlar. 

Bahsi geçen sistemlerin, suçu ve zararı azaltmak 

ve/veya önlemek gibi meşru amaçları 

bulunmakla birlikte bu sistemler kişilerin 

geçmişleri, yaşadıkları bölge, bulundukları 

sosyoekonomik sınıf gibi kişilere ilişkin verileri, 

geçmiş faaliyetleri, arkadaş çevresi, kökeni ve 

diğer ilgili faktörleri kullanarak elde ettiği 

verilere dayanarak risk değerlendirmesi ve 

modellemesi yapmakta ve insanları, suçun 

mağduru olsa bile, suçlu veya potansiyel suçlu 

şeklinde etiketlemektedir. Bunun sonucu olarak 

da etiketlenen kişiler veya bu kişilerin 

çevresindeki diğer kişiler polisin müdahalesine, 

durdurulup aranmaya, sorgulanmaya, 

tutuklanmaya, sosyal hizmetlere bildirilme ile 

tehdide ve cezai nitelikteki önlemlere herhangi 

bir suç şüphesi veya resmi suçlama olmadan 

veya hukuk kuralları kapsamında suçlu 

bulunmadan hukuka aykırı ve haksız şekilde 

maruz kalmakta ve suç işlemeden dahi adil 

yargılanma hakları ve masumiyet karinesinden 

yararlanma hakları ihlal edilmektedir. Bu 

doğrultuda; Fair Trials kuruluşu; bireyleri ve 

temel haklarını, özellikle adil yargılanma hakkını 

ve masumiyet karinesini gerektiği gibi korumak 

için, AI ve ADM sistemlerinin ceza adaletinde 

riski tahmin etmek, profil oluşturmak ve 

değerlendirmek için kullanılması yasaklanması 

gerektiği görüşündedir. 
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3. Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik 

Her ne kadar yapay zekâ ve otomatik karar verme 

sistemlerinin ceza yargılamasına ilişkin 

kararlarda önemli etkisi olsa da bu sistemlerin 

kararlarından etkilenen bireylerin bunlara 

anlamlı ve etkili bir şekilde meydan 

okuyabilmeleri çok önemlidir. Adil yargılanma 

hakkı ve bağımsızlık hakkı, ancak şüpheli ve 

sanıkların kendilerine ilişkin kararlara itiraz etme 

imkân ve kabiliyetlerine sahip oldukları 

durumlarda etkin bir şekilde kullanılabilir. Zira; 

şeffaflık adil yargılanma hakkı gibi temel 

hakların temelidir. Polis veya ceza yargılaması 

faaliyetlerine konu olan kişiler verilen kararların 

hangi gerekçe ile verildiğini ve kararların 

içeriğini anlamak zorundadırlar. Zanlılar veya 

sanıklar haklarında verilen kararların hukuki 

neticeleri ve dosyaları ile ilgili diğer tüm 

hususlarda bilgilendirilmelilerdir ki böylece 

haklarında verilen kararların doğruluğuna veya 

hukuka aykırılığına karşı itiraz edebilsinler. 

Ancak; ceza yargılamasında veya polislerce 

kullanılan yapay zekâ ve otomatik karar verme 

sistemlerince yapılan tahminler veya verilen 

kararların gerekçesinin öğrenilmesi teknolojik 

engellere takılmaktadır. 

Ceza yargılamasına konu kişiler hakkında 

verilen kararlara karşı ilgili kişilerin kendilerini 

savunabilmesi, verilen kararların adil ve 

hukuki olması adına verilen kararların 

gerekçelerin ile hukuki sonuçlarının da 

açıklanması gerekmektedir. Bu meyanda, karar 

mekanizmasının da şeffaf ve hesap verilebilir 

nitelikte olması önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda; bahsi geçen sistemlerin şeffaflık ve 

hesap verilebilirliği garanti edilmedikçe, bu 

sistemler ceza yargılamasında 

kullanılmamalıdır. 

 

 

Detaylı Bilgi için: 

https://www.fairtrials.org/publication/automatin

g-injustice 

 

 

NATO’nun Yapay Zekâ Stratejisi 

     Av. Pınar Saruhan 

22 Ekim 2021’de yayınlanan NATO’nun 

Yapay Zekâ Stratejisi’nde, yapay zekânın 

gelişimi küresel boyutta savunma ve 

güvenlik açısından olumlu etkileri 

olmasının yanı sıra tehdit içeren bir dizi 

sorunu da beraberinde getirmektedir. 

Özellikle kolektif savunma, kriz yönetimi 

ve işbirliği güvenliği açısından yapay 

zekânın gelişiminin değerlendirme altına 

alınması gerekmektedir.  NATO’nun bu 

amaçla hazırlamış olduğu stratejinin dört 

temel özelliği bulunmaktadır:  

i. Savunma ve güvenlik amaçlarına 

bağlı kalınarak yapay zekânın 

geliştirilmesi ve kullanılmasının 

teşvik edilmesi için bir temel 

oluşturmak, 

ii. İttifak içinde yapay zekânın 

çalışabilirliğini arttırmak, 

kullanımını yaygın hale getirmek, 

iii. Sorumlu Kullanım İlkelerimizi göz 

önüne alınarak güvenlik politikaları 

nezdinde yapay zekâ teknolojisinin 

ilerleyişini korumak ve denetlemek, 

https://www.fairtrials.org/publication/automating-injustice
https://www.fairtrials.org/publication/automating-injustice
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iv. Yapay zekânın kötü amaçlı 

kullanımdan doğan tehditleri 

belirlemek ve bunlara karşı önlem 

almak 

Gelecekte NATO İttifakı uluslararası 

hukuka uygun olarak işletilmesi, misyon 

desteği ve operasyonel anlamda tanınarak 

yürütülecektir. Bahsi geçen strateji ile 

NATO ile özel sektör arasında işbirliği 

kurularak gerekli iş gücü, güvenli amaca 

bağlı bir veri altyapısı ve uygun olan bir 

siber savunma ile desteklenecektir. 

Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon 

Hızlandırıcısı (DIANA) kapsamında, ulusal 

yapay zekâ test merkezleri, NATO'nun 

yapay zekâ çalışmalarını destekleyebilir. 

NATO ve İttifakları düzenli üst düzey 

diyaloglar yürütecek ve teknoloji 

şirketlerini bilgilendirilmesi için stratejik 

siyasi düzeyde çalışmalar yürütecek, yapay 

zekâ alanlı teknolojilerin gelişimini 

şekillendirmeye yardımcı olacak, yapay 

zekâdan kaynaklanan fırsatlar ve riskler 

hakkında ortak bir anlayış oluşturacaktır. Ek 

olarak NATO, YZ kötü amaçlı kullanıma 

karşı koruma sağlayarak yapay zekânın 

savunma ve güvenlik alanlarında 

çalışmalarına transatlantik forum olmaya 

devam edecektir. 

Sorumlu Kullanım İlkeleri 

NATO Sorumlu Kullanım İlkeleri (İlkeler), 

NATO'nun tarihsel olarak faaliyet 

gösterdiği ve altında faaliyet göstermeye 

devam edeceği mevcut ve yaygın olarak 

kabul gören etik, hukuki ve politika 

taahhütlerine dayanmakla birlikte ulusal ve 

uluslararası mevcut yükümlülükleri ve 

taahhütleri etkilemez veya bunların yerini 

almaz. Bahse konu ilkeler her türlü yapay 

zekâ uygulaması için geçerli olacak ve temel 

alınacaktır. 

1.Yasallık: Yapay zekâ uygulamaları, 

uluslararası insani hukuk ve insan hakları 

hukuku da dâhil olmak üzere ulusal ve 

uluslararası hukuka uygun olarak 

geliştirilecek ve kullanılacaktır. 

2. Sorumluluk ve Hesap 

Verilebilirlik: Yapay zekâ uygulamaları 

hukuka uygun şekilde geliştirilecek ve 

kullanılacaktır; hesap verebilirliği sağlamak 

için de açık bir şekilde bir insan 

sorumluluğunun öngörülmesi 

gerekmektedir. 

3.Açıklanabilirlik ve İzlenebilirlik: Yapay 

zekâ uygulamaları, gözden geçirme 

metodolojileri, kaynakları ve 

prosedürlerinin kullanımı da dâhil olmak 

üzere uygun şekilde anlaşılabilir ve şeffaf 

olacaktır. Bu ilke aynı zamanda NATO 

ve/veya ulusal düzeyde doğrulama, 

değerlendirme ve doğrulama 

mekanizmalarını da kapsamaktadır. 

4.Güvenilirlik: Yapay zekâ 

uygulamalarının açık, iyi tanımlanmış 

kullanım örneklerine sahip olacak ve 

güvenirliği, emniyeti gibi özellikleri 

yerleşik NATO 

ve/veya ulusal belgelendirme prosedürleri 

de dâhil olmak üzere tüm kullanım 

durumları için test ve güvenceye tabi 

olacaktır. 

5.Yönetilebilirlik: Yapay zekâ amaçlanan 

işlevlere göre geliştirilip kullanılacaktır. Bu 

minvalde; insan-makine etkileşimi, 

istenmeyen sonuçların tespit edilmesi ve 

önleme yeteneği, istenmeyen davranışlar 

gösterilmesi halinde sistemlerin devre dışı 

bırakılması gibi durumlara izin verilecektir.  

6.Önyargı Azaltma: Yapay zekâ 

uygulamalarının geliştirilmesinde ve 

kullanımında ve veri kümelerinde 

istenmeyen ön yargıları en aza indirmek için 

aktif adımlar atacaktır.  
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İttifakların yapay zekâyı güvenli ve sorumlu 

kullanımını sağlamak için NATO 

tarafından, Sorumlu Kullanım İlkelerini 

operasyonel olarak faaliyet gösterilerek 

yapay zekânın kullanımını tamamen 

kapsayıcı şekilde uygulanacaktır. Ayrıca 

yapay zekânın ayrımcılığın azaltılması 

alanlarında ( cinsiyet etnik köken kişisel 

özellikler gibi ) ayrımcılığı en aza indirmeye 

gibi bireysel özelliklere karşı ön yargıları en 

aza indirmeye çalışacaktır. NATO yapay 

zekânın kullanımına geçmeden önce uygun 

risk ve/veya etki değerlendirmelerini 

tamamlayacaktır. Kullanımın güvenirliliği 

için her türlü müdahale manipülasyon ve 

sabotajlardan korunmak için gerekli 

önlemler alınmalıdır.  Bununla birlikte özel 

güvenlik denetimleri yapılmalı ve güvenlik 

sertifikasına dair düzenlemeler yapılmalıdır. 

Potansiyel olan güvenlik açıkları tespit 

edilmeli ve önlemler alınması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Detaylı bilgi için: 

NATO - Summary of the NATO Artificial 

Intelligence Strategy, 22-Oct.-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_187617.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_187617.htm
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Bu ay neler yaptık? 

     Av. Pınar Saruhan 

 

 

❖ 02 Ekim 2021 

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz üyelerinin 

de panelist olarak yer aldığı Yapay Zekâ ve 

Ceza Hukuku Konferansı, İstanbul Barosu 

Youtube kanalı üzerinden canlı olarak 

gerçekleştirildi. Yayının tekrarına İstanbul 

Barosu Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.  

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

8kRl4&ab_channel=%C4%B0stanbulBaro

su 

❖ 11-12 Mayıs 2021  

Yapay Zekâ Çalışma Grubu olarak İstanbul 

Barosu’nu temsilen gözlemci statüsüyle yer 

aldığımız Avrupa Konseyi Yapay Zekâ ile 

ilgili Ad Hoc Komitesi’ndeki 11-12 Ekim 

tarihli toplantılara katıldık. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgTtqj8kRl4&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu
https://www.youtube.com/watch?v=cgTtqj8kRl4&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu
https://www.youtube.com/watch?v=cgTtqj8kRl4&ab_channel=%C4%B0stanbulBarosu
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