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2021 PwC Yapay Zekâ Öngörüleri Raporu1 

Av. Ayça Vesile Aslanoğlu  

   

 

Pricewaterhouse Cooper (PwC) tarafından hazırlanan 

dördüncü yıllık Yapay Zekâ Öngörüleri Raporu 

yayımlanmıştır. Rapora göre; birçok şirket için zor bir 

yıl olmasına rağmen, ABD şirketleri yapay zekâya 

(AI) daha sıcak bakmaya başlamıştır; Şirketler artık 

sadece yapay zekânın kullanımı için temel 

atmamakta, aynı zamanda yapay zekâ kullanımının 

mükafatını da almaktadır.  Ancak rapora göre çoğu 

şirket, yapay zekâ hızında hareket eden bir dünya 

karşısında yetenek stratejilerini, organizasyon 

yapılarını, iş stratejilerini, iş geliştirme yöntemleri ile 

risk önleme tedbirlerini henüz kendilerine 

uyarlamamış olduğundan bu şirketlerin yapacak çok 

işleri bulunmaktadır. 

Raporda Yapay Zekâ Öngörüleri şu şekilde 

sıralamaktadır: 

1- Yapay Zekâ Yatırımları Artacak 

Yapay zekâ, şirketlerin gelir artışından aldığı daha iyi 

kararlara ve hatta iyileştirilmiş müşteri deneyimlerine 

kadar çeşitli avantajlarla somut şekillerde karşılığını 

vermektedir. Rapor yapay zekâ yatırımı yapan 

şirketlerin gelecekteki getirilerinin çok daha büyük 

olacağını ve yapay zekâyı kullanmaya erkenden 

başlayanların rakiplerinin asla erişemeyeceği bir 

avantaj sağlayabileceğini öngörmektedir.  

2- Stratejik Müttefikiniz Olacak 

Rapor, yapay zekâya yapılan yatırımlarla birlikte 

daha hızlı ve daha iyi kararlar almak için fikir ve 

uygulama arasındaki boşluğu kapatarak yapay 

zekânın stratejik bir müttefik haline getirilebileceğini 

belirtmektedir. Doğru veri ve modellerle yapay zekâ, 

                                                           
1Detaylı bilgi  için: 

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-

intelligence-predictions-2021.html 

pazarlarda meydana gelen değişiklikleri ve tedarik 

zincirine yönelik riskleri algılayabileceğini; 

şirketlerin yatırımları, iş gücü ve pazara açılma 

stratejileri için seçenekler üzerinde düşünebileceğini; 

kendi performansını sürekli olarak izleyip 

geliştirirken karar verilmesine ve harekete 

geçilmesine yardımcı olabileceğini de öngörülerine 

eklemiştir.  

3- Sorumlu Yapay Zekâ: Risk farkındalığından 

risk eylemine 

Rapora göre; sorumlu yapay zekâ, yapay zekâ 

risklerini azaltmanın tek yolu olarak gösterilmektedir. 

Hassas verilere dayalı iş açısından kritik kararları 

desteklemek için yapay zekâyı kullandığınızda, 

yapay zekânın ne yaptığından ve nedeninin 

anlaşıldığından emin olunması gerekmektedir. 

4- Beceri geliştirmenin ötesinde: yeni yetenek 

stratejileri ortaya çıkacak 

Raporda net iş büyümesinin yapay zekânın uzun 

vadeli bir etkisi olacağı, ancak bu işlerin geçmişte var 

olanlardan farklı olacağı öngörülmektedir. Şirketlerin 

geleceğin işgücünden tam olarak neye ihtiyaç 

duyacaklarını yeniden değerlendirmeleri 

gerekmektedir. Yapay zekânın kullanımı ve yeni iş 

türlerinin çıkmasıyla birlikte,  şirketlerin teknik 

ekipleri etkilenecek ve ekip üyelerinin yeni çalışma 

ve düşünme yollarını öğrenerek uyum sağlamaları 

gerekecektir.  

5- Yapay zekâ modeli asla tükenmez: Yapay 

zekânın yeniden düzenlenmesi hızlanır 

Rapora göre, 2021 yapay zekâ ve analitik 

uygulamaların hepsi için en iyi seçeneklerin - 

kaçınılmaz olarak - ortak bir yönü vardır: Tüm 

organizasyonu kapsaması. Şirket ekipler ve işlevler 

arasında verileri, konu uzmanlığını, yönetişim ve 

yapay zekâ modellerini halihazırda etkin bir şekilde 

paylaşmıyorsa, gerektiğinde işbirliği yapabilmek için 

yeniden organize olunması gerekecektir. 

 

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions-2021.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions-2021.html
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Avrupa Yeşil Mutabakatında Yapay Zekânın 

Rolü2 

Av. Selen Alkan 

 

Giriş 

Avrupa Parlamentosu Dijital Çağda Yapay Zekâ Özel 

Komitesi’nin talebi üzerine Ekonomik, Bilimsel ve 

Yaşam Kalitesi Politikalarına İlişkin Politika 

Departmanı tarafından hazırlanan “Avrupa Yeşil 

Mutabakatında Yapay Zekânın Rolü” başlıklı rapor 

(“Rapor”) Mayıs 2021’de yayımlandı. Toplamda beş 

bölümden oluşan Raporda, 2050 yılına kadar sera 

gazı net emisyon değerinin sıfırlanması başta olmak 

üzere Avrupa Yeşil Mutabakatında ortaya konulan 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde yapay zekâ 

teknolojilerinin hangi alanlarda ve ne şekilde 

kullanılabileceği ile söz konusu teknolojilerin 

potansiyel etkilerinin neler olabileceği ortaya 

konulmuştur. 

Raporun Özeti 

Raporun ilk bölümünde Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 

ortaya konulan ve sektörel bazda yeşil dönüşümü 

öngören hedeflerin gerçekleştirilmesinde yapay 

zekânın önemli ölçüde fayda sağlayabileceği ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte, yapay zekâ 

teknolojilerinin yaygınlaşmasının enerji tüketimi ve 

hammadde kullanımının artmasına yol açmak gibi 

çevreye yönelik olumsuz etkilerinin olabileceğine de 

dikkat çekilmiştir. Anılan nedenle, çevresel hedeflere 

ulaşmada kullanılacak yapay zekâ uygulamalarının 

                                                           
2 Detaylı bilgi için bkz: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662906/IP

OL_STU(2021)662906_EN.pdf 

etkin bir düzenlemeye kavuşturulması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır.   

Raporun Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yapay zekâyı 

genel olarak ele alan ikinci bölümünün ilk başlığında 

yapay zekânın çevresel sorunlara çözüm bulma 

noktasındaki kullanım alanları açıklığa 

kavuşturulmuştur. İlk olarak, yapay zekâ ile çevresel 

sorunlara ilişkin daha kaliteli verilerin 

toplanabileceği ve analiz edilebileceğine işaret 

edilmiştir. Yapay zekânın şirket politikalarını ve 

tüketici davranışlarını sürdürülebilir kılma amacıyla 

kullanılabileceği de ifade edilmiştir. Tüketici 

davranışları alanında yapay zekâ kullanımına ilişkin 

olarak tüketiciye online alışveriş sırasında incelediği 

ürünlerin sürdürülebilir alternatiflerini sunan “Yeşil 

Tüketim Asistanı” isimli uygulama ile otelde kalan 

misafirlerin su tüketimi ve havlu kullanımlarını analiz 

eden robotlar olmak üzere iki ayrı örnek ele 

alınmıştır. Aynı zamanda, yapay zekânın çevresel 

etki analizi yapan teknolojik sistemlerin etkinliğinin 

değerlendirilmesinde kullanılabileceği ortaya 

konulmuştur. Çevre politikasının oluşturulması, 

çevre kanunlarının uygulanması ve bu konudaki 

katılımcı yönetimi güçlendirmede yapay zekâ 

uygulamalarından faydalanılabileceği ifade 

edilmiştir. İkinci başlıkta ise inşaat, enerji, ulaşım ve 

tarım sektörlerinde çevresel konulara yönelik yapay 

zekâ kullanımı mercek altına alınmıştır. Bunun yanı 

sıra Avrupa Yeşil Mutabakatında kendisine yer bulan 

döngüsel ekonomi, kirlilik, biyolojik çeşitlilik gibi 

konulara ilişkin yapay zekâ uygulamaları 

değerlendirilmiştir. Bu bölümde son olarak yapay 

zekâ uygulamalarının olumsuz çevresel etkileri ve bu 

etkilerin azaltılmasına ilişkin alınabilecek önlemler 

irdelenmiştir. 

Raporun üçüncü bölümünde Avrupa Yeşil 

Mutabakatı ve yapay zekânın ortak ekseninde 

bulunan Avrupa Birliği programları ele alınmıştır. Bu 

kapsamda yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılan 

Avrupa Birliği Yapay Zekâya İlişkin Tüzük teklifi de 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662906/IPOL_STU(2021)662906_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662906/IPOL_STU(2021)662906_EN.pdf
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değerlendirilmiş, doğrudan kişi hak ve menfaatlerine 

olumsuz bir etkisinin bulunması hali dışında çevresel 

zarara yol açabilecek yapay zekâ uygulamaların 

öneride kendisine yer bulamadığı ortaya 

konulmuştur. Bunun yanı sıra, özellikle Avrupa Yeşil 

Mutabakatı Ortak Veri Alanı’nın (Common European 

Green Deal Data Space) ve Herkes İçin Yeşil Veri 

(GreenData4All) inisiyatifinin yeşil dönüşüme ilişkin 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir yer 

tuttuğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu bölümde 

uluslararası diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu 

yapılmıştır. Akabinde, yapay zekâ ve çevresel 

dönüşüm ilişkine yönelik olarak Birleşmiş Milletler 

ve UNESCO gibi aktörlerin aldıkları aksiyonlar ile 

2019 yılında OECD ülkelerinin yaptığı hükümetler 

arası düzenleme değerlendirilmiştir. 

Raporun dördüncü bölümünde üye devletlerin yapay 

zekâya ilişkin ulusal stratejileri mercek altına 

alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle üye devletlerin 

2018 yılında Yapay Zekâya İlişkin Eşgüdümlü Plan 

(Coordinated Plan on AI) ile ulusal yapay zekâ 

stratejisi oluşturmayı taahhüt ettiği ifade edilmiştir. 

Akabinde yapılan değerlendirmede, Almanya 

Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya ve Macaristan 

olmak üzere toplamda yalnızca altı üye devletin yeşil 

dönüşüm ve yapay zekâ ilişkisini de içerir şekilde 

kapsamlı bir ulusal yapay zekâ stratejisi benimsediği 

ortaya konulmuştur. Gelecekte bu sayının artmasının 

Avrupa Birliği’nin özellikle yapay zekâ 

uygulamalarında global bir aktör haline gelme hedefi 

bakımından da önem arz ettiğinin altı çizilmiştir. 

Raporun son bölümünde yeşil dönüşümde yapay zekâ 

kullanımının yol haritasını çizecek bazı önerilerde 

bulunulmuştur. Bu öneriler arasında Avrupa Yeşil 

Mutabakatı ile ortaya konulan hedeflere ulaşmak 

bakımından yapay zekâ sistem ve uygulamalarının 

kullanılmasına ilişkin araştırmaların yapılması, yapay 

zekânın çevresel etkilerine ilişkin yöntemlerin 

geliştirilmesi, yapay zekâya ilişkin gelişmelerin 

yakından takip edilmesi, dijital pazarlarda 

                                                           
3 Detaylı bilgi için bkz: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-

protection/key-data-protection-themes/explaining-decisions-made-with-

ai/  

dönüştürücü sistem ve uygulamaların etkisinin 

güçlendirilmesi, sürdürülebilir yapay zekâ için 

Avrupa Birliği modeli veri ekonomisinin 

geliştirilmesi, üye devletlerin Avrupa Birliği’nin 

yapay zekâ stratejisini ulusal yapay zekâ stratejilerine 

entegre etmesinin sağlanması ve son olarak Avrupa 

Birliği’nin yapay zekâya ilişkin gündeminin 

uluslararası düzleme taşınması yer almaktadır.  

 

Yapay Zekâ ile Alınan Kararların Açıklanması3 

Av. Ayşegül Sivri  

 

ICO (Information Commissioner’s Office) ve Alan 

Turing Enstitüsü tarafından Yapay Zekâ ile Alınan 

Kararların Açıklanması (Explaining decisions made 

with AI) başlığı altında bir rehber yayımlandı. 

Rehberin ana amacı; kuruluşların yapay zekâ 

sistemleri tarafından alınan kararları onlardan 

etkilenen insanlara açıklamalarına yardımcı olmaktır 

ve rehber kendi içerisinde üç kısma bölünmüştür: 

Birinci kısım yapay zekâ sistemlerinin tanımlarını, 

yapay zekâyı açıklamak için kullanılabilecek yasal 

gereklilikleri, yapay zekâyı açıklamanın doğuracağı 

riskleri ve avantajları, açıklama türlerini ve konula 

ilgili bağlamsal faktörleri bize sunmaktadır. 

Rehberde yapay zekâ kavramı oldukça geniş bir 

şekilde tüm algoritma tabanlı teknolojileri 

kapsayacak bir çatı terim olarak kullanılmıştır. Bu 

kısımda ayrıca yapay zekâ çıktısının ne olduğundan, 

yapay zekâ destekli kararlardan ve yapay zekânın 

içerisine dâhil olduğu yasal çerçeveden 

bahsedilmiştir.  

Rehberin ikinci kısmı yapay zekâyı pratikte 

açıklamak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu kısım ilgili 

sektöre uygun açıklamanın seçilmesi, uygun bir 

 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/explaining-decisions-made-with-ai/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/explaining-decisions-made-with-ai/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/explaining-decisions-made-with-ai/
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şekilde açıklanabilecek bir model seçilmesi ve 

yoruma daha az açık modellerden açıklama 

çıkarılabilmesi için belirli araçlara yönelinmesi 

konularına odaklanmaktadır. Rehber, uygun bir 

şekilde açıklanabilecek yapay zekâ sistemleri 

geliştirmeye ve söz konusu sistemlerin sonuçlarının 

bu sistemlerden etkilenen kişilere (operatörler, 

uygulayıcılar, denetçiler, karar alıcılar) net bir şekilde 

açıklanmasına yardımcı olmak adına bir dizi görev 

belirlenmiş ve bunlar ayrı başlıklar altında 

açıklanmıştır. Bu görevlerden bazıları şu şekildedir: 

-Yapay zekânın etki alanını, kullanım durumunu ve 

birey üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak 

öncelikli açıklamaların seçilmesi, 

-Verilerin açıklamaya duyarlı bir şekilde toplanması 

ve önceden işlenmiş olması, 

-Sistemin yapılacak açıklama türlerine göre ilgili 

bilgileri çıkarabilecek şekilde oluşturulması, 

-Sistemin sonuçlarının, kullanılabilir ve kolay 

anlaşılır nedenlere çevrilmesi, 

-Yapay sisteminin dağıtılması için uygulayıcılar 

hazırlanması, 

-Açıklamanın nasıl hazırlanacağının ve sunulacağının 

düşünülmesi. 

Rehberin son kısmı yapay zekâyı açıklamanın 

organizasyonlar özelinde ne anlama geldiğini 

açıklamaktadır. Bu kısım, organizasyonun etkilenen 

bireylere anlamlı açıklamalar sağlayacak şekilde 

kurulduğundan emin olmak için uygulanabilecek 

çeşitli rolleri, politikaları, prosedürleri ve belgeleri 

kapsamaktadır.  

Rehbere göre organizasyon içerisinde ister yeni 

politikalar ve prosedürler oluşturulsun ister mevcut 

olanlar güncellensin, bu politika ve prosedürler 

konseptten yapay zekâ karar destek sistemlerinin 

kurulumuna kadar tüm 'açıklanabilirlik' hususlarını 

ve eylemlerini kapsamalıdır. Ayrıca rehbere göre 

nasıl karar verildiğine dair tam bir açıklama sağlamak 

için bir yapay zekâ karar destek sisteminin tasarımı 

                                                           
4 Detaylı bilgi için bkz; https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-

2021-review 

ve dağıtımının arkasındaki sürecin her aşamasını 

belgelemek çok önemlidir. Yapay zekâ destekli 

kararların açıklanması durumunda, bu, hem yapay 

zekâ sisteminin tasarımının ve uygulanmasının 

arkasındaki süreçlerin belgelenmesini hem de 

sonucunun gerçek açıklamasının belgelenmesini 

içermektedir. 

 

Yapay Zekâ Koordine Planı | 2021 Revizyonu4 

Av. Tarık T. Yazıcılar 

 

1. Genel Bakış 

2018’de yayımlanan Yapay Zekâ Koordine Planı ile 

yapay zekâ politikalarında öncü olma yolunda önemli 

girişimlerde bulunan Avrupa Komisyonu (bundan 

sonra “Komisyon” olarak anılacaktır), iki yılı aşkın 

bir süre boyunca yürütülen faaliyetlerin ardından 21 

Nisan 2021 tarihinde planın ikinci aşaması olarak 

nitelendirilen Yapay Zekâ Koordine Planı 2021 

Revizyonu’nu (bundan sonra “Plan” olarak 

anılacaktır) yayımlamıştır. Avrupa Birliği’nin 

(bundan sonra “AB” olarak anılacaktır) sektördeki 

lider konumunu güvence altına almak için ihtiyaç 

duyulan reformların ana hatlarıyla ele alındığı 

Plan’da, 2018’den bugüne yapay zekâya ilişkin 

Avrupa genelindeki strateji ve aksiyonların bir özeti 

ortaya konularak üye devletlerin yatırımlarına ilişkin 

çeşitli göstergelere yer verilmiş; güvenilir yapay zekâ 

çalışmalarında AB liderliğinin oluşturulması için 

Komisyon ve üye devletler düzeyinde gerekli hukuki 

reformlar ve ekonomik yatırımlar özetlenmiştir. 

 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
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2. Önerilen Temel Eylemler 

Plan’da; yapay zekâda AB liderliğinin sağlanması 

için üye devletlerin ve özel sektörün iş birliğiyle üç 

temel eylemin gerçekleştirilmesi gerektiği 

vurgulanmış olup bu eylemler; “ekonomik ve sosyal 

iyileşme sağlamak adına yapay zekâ teknolojilerine 

yatırımları hızlandırmak”, “belirlenen yapay zekâ 

stratejilerini tam ve zamanında uygulamak” ve 

“ayrışmayı önlemek ve küresel zorlukları ele almak 

için yapay zekâ politikalarında uyumluluğu 

sağlamak” olarak ifade edilmiştir.  

Plan doğrultusunda Komisyon, 2022 yılında yapay 

zekânın kullanılmasından zarar gören mağdurlara adil 

bir tazmin imkânı sağlamak için sorumluluk 

çerçevesini yeni zorluklara uyarlayan düzenlemeler 

önermeyi planlamaktadır. Öte yandan Güvenlik 

Operasyon Merkezlerinin kurulması, AB Siber 

Güvenlik Stratejisi ile paralel şekilde Plan’daki 

hedefler arasında da yer almış; özellikle yapay zekâ 

ile işlenen suçlardan doğan yeni zorluklarla mücadele 

edilebilmesi için yapay zekâ teknolojilerinin kolluk 

faaliyetlerinde, sınır güvenliğinde ve göç 

politikalarında etkin şekilde kullanılması gerektiği 

ifade edilmiştir. Ayrıca çevre suçlarıyla mücadele 

kapsamında çevre kanunu uygulamalarının yapay 

zekâ ile desteklenmesi de Plan ile belirlenen hedefler 

arasında sayılmıştır.  

Önerilen temel eylemler sayılanlarla sınırlı olmayıp 

eylemlerin tamamı, Plan ekinde yer alan zaman 

çizelgesinde dört ana başlık altında listelenmiştir. 

Sonuç 

Plan; insan merkezli, sürdürülebilir, güvenilir ve 

kapsayıcı yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesinde 

AB’nin lider konumunu güçlendirmeye yönelik 

politikaları ana hatlarıyla ortaya koyarak yeni bir 

vizyon sağlamıştır. Plan’da belirlenen temel amaç ise 

Komisyon ile üye devletlerin iş birliğiyle AB 

                                                           
5 Detaylı bilgi için;  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662908/IP

OL_STU(2021)662908_EN.pd 

genelinde yapay zekâ politikalarına hız verilmesinin, 

mevzuatın uyumlu hâle getirilmesinin ve ayrışmanın 

ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır. 2022 yılında 

Komisyon, diğer AB kurum ve kuruluşlarıyla istişare 

hâlinde olarak ve Plan’a ilişkin üye devletlerden 

gelen geri bildirimlere dayanarak Plan'ın bir sonraki 

revizyonu için bir zaman çizelgesi, bir matris ve bir 

metodoloji önerecektir. 

 

Yapay Zekâya Açık Kaynak Yaklaşımının 

Zorlukları ve Sınırları5  

Av. Ece Gökce  

 

Avrupa Parlamentosu Dijital Çağda Yapay Zekâ Özel 

Komisyonu (“AIDA”) talebi ile Ekonomik, Bilimsel 

ve Yaşam Kalitesi Politikaları Departmanı tarafından 

kaleme alınan “Yapay Zekâya Açık Kaynak 

Yaklaşımının Zorlukları ve Sınırları” başlıklı çalışma 

Mayıs 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Çalışmada açık 

kaynak kodlu yazılım açıklanmış, açık kaynak kodlu 

yazılım ile uygulanan yapay zekâ sistemlerinin ve 

bunlara yaklaşımın zorlukları ve sınırları 

tartışılmıştır.  

Açık Kaynaklı Yazılım  

Açık kaynaklı yazılım, belirli bir telif hakkı lisansı 

türü kapsamında kullanıma sunulan bir özgür yazılım 

alt kümesidir. Açık kaynak yaklaşımı, bireylerin ve 

kuruluşların yazılımı özgürce yeniden kullanabilmesi 

sayesinde hem kamu hem de özel sektörde yenilik 

için büyük bir potansiyele sahiptir. Çoğu işletme için 

yüksek etki yaratmaya yönelik benzersiz bir fırsat 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662908/IPOL_STU(2021)662908_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662908/IPOL_STU(2021)662908_EN.pdf
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sunduğu gibi zorlukların da doğru bir şekilde 

belirlenmesi ve ele alınması gerekmektedir.  

Zorluklar ve Faydalar  

Çalışmada önemli bir zorluk olarak, açık kaynak 

kodlu yazılım ve açık kaynaklı verilerin kullanımı ile 

bilgilere erişilerek lisansın verildiği alanda kötüye 

kullanım gerçekleştirilmesi riski örnek olarak 

verilmiştir. GDPR kapsamında amaçla sınırlılık da 

başka bir zorluk teşkil etmektedir. Kuruluşlar, neden 

kişisel veri veya kod topladıklarını ve toplama 

amaçlarını açıkça belirmelidirler. Telif hakkı yasaları 

düzgün yazılmazsa verilerin veya kodun farklı 

amaçlar için kullanılma riski her zaman mevcut 

olacaktır.  

Teknik zorluk olarak, kamuda ve özel sektörde 

geleneksel yapıda kurulmuş sistemlerin, 

yapılandırılmamış kaynaklardan gelen verileri 

yönetmek için iyi donanıma sahip olamayabileceğine 

değinilmiştir. Bu sebeple Büyük Veri’yi 

yönetebilmek için uygun teknik altyapı 

benimsenmeli, BT altyapılarına yatırım yapılmalıdır. 

Açık kaynak çözümlerine aşina olunmaması ve bu 

yazılımın nasıl çalıştığını öğrenmenin büyük 

miktarda çaba ve uzmanlık gerektirmesi teknik bir 

zorluk olarak görülmektedir. Ayrıca çoğu açık 

kaynak kodlu yazılımların teknik destek ekibinin 

olmaması güvenlik yamaları veya güncellemelerin 

olmamasına sebep olabilir.  

Yeni işgücü alımı ve mevcut personeli eğitmek de 

maliyete yol açacağından bir diğer zorluk olarak 

görülmektedir. Ancak açık kaynak, geri bildirim 

döngüsü doğasına sahip olduğu için küçük 

kuruluşların karşılaştığı sorunları dengelemeye ve 

eşit şartlar oluşturmaya yardımcı olduğu gibi 

genellikle idari yükü azaltmak, verimliliği artırmak, 

maliyetleri düşürmek, açık kaynak topluluğunun 

fikirlerinden yararlanmak ve teknoloji devleriyle 

rekabet edebilmek için iyi bir seçenek olarak 

düşünülmektedir. TensorFlow gibi teknoloji devleri 

tarafından piyasaya sürülen açık kaynak çözümleri de 

birçok proje için temel oluşturmaktadır.  

Öte yandan bir diğer kaygı ise, özellikle devletlerde 

yapay zekâ kullanımının, vatandaşların 

mahremiyetinin ihlali veya adalet eksikliğinin ortaya 

çıkabileceği ve vatandaşların devlete ve devlet 

kararlarına olan güveninin azalabileceğidir. Ancak 

kamu yönetiminde yapay zekâya açık kaynaklı bir 

yaklaşımın, “yapay zekânın kara kutusunun” kilidini 

açmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. 

Algoritmik kararların önyargısı algoritmanın 

kendisinden değil, tasarımından, eğitim verilerinden 

ve eğitim sürecinin kendisinden kaynaklandığı için 

dikkatle tasarlanmış yazılımın, insan kararlarından 

daha az önyargılı çıktılar verebileceği 

öngörülmektedir. Açık kaynak sistemleri en şeffaf 

seçenek olarak görüldüğü için yapay zekânın 

denetlenebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Bunun bir 

örneği ise geleneksel yapay zekâya kıyasla makine 

öğrenimi modellerinde ayrımcılığın ve önyargının 

azaltılabilmesidir. Bu kapsamda daha fazla şeffaflık, 

nihayetinde güveni ve hesap verebilirliği 

artırmaktadır.  

Çalışmada kamuda açık kaynaklı yapay zekâ 

uygulamaları örneklerine de yer verilmiştir. Örneğin 

Covid-19 salgınında İspanya (Covid Radar) ve 

İrlanda (Covid Tracking App) gibi birçok Üye 

Devlet, Covid-19 virüsünü izlemek, tahmin etmek 

veya raporlamak için açık kaynaklı çözümler 

uygulamaktadır. Kamu sektörleri ayrıca oylama 

sistemleri için de açık kaynaklı yapay zekâ 

sistemlerini kullanmayı düşünmektedir.  

Sonuç  

Açık kaynaklı yapay zekânın, tüm topluluğun 

bilgisinden yararlanma, büyük teknoloji 

oyuncularının hakimiyetini dengeleme veya bu 

teknoloji devlerinin mevcut teknolojileri ve verileri 

geliştirme potansiyeline sahip olduğu belirtilmiştir. 

Ancak yapay zekânın doğasında var olan riskler göz 

önüne alındığında, bu risklerin ne kadarının açık 

kaynak yaklaşımıyla azaltılabileceğini incelemek 

önemlidir. Bu kapsamda yakın zamanda yayımlanan 

Yapay Zekâ Tüzüğü Teklifi’nin yürürlüğe girdikten 

itibaren uygulanması, güven bazlı bir yaklaşımı 
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sağlayacak ve bu riskleri azaltacaktır. Çalışma 

sonunda ayrıca çeşitli politikalar oluşturulması 

hususunda önerilere yer verilmiştir.  

 

Karar İncelemesi: Güney Kore’de Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu İlk Defa Bir 

Yapay Zekâ Sistemi’ne Uygulandı6 

 Av. C. Sümeyye UÇAR  

  

28 Nisan 2021 tarihinde Güney Kore Kişisel Veri 

Koruma Komisyonu (“PIPC”) tarafından, 

ScatterLab, Inc şirketine bazı yaptırımların yanı sıra 

103,3 milyon KRW (Güney Kore Wonu) (yaklaşık 

772 bin TL) para cezası uygulanmasına karar verildi. 

Yayımlanan kararda, “Lee Luda” isimli sohbet 

robotunun geliştiricisi olan ScatterLab’ın, Güney 

Kore Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“PIPA”) 

bakımından sekiz adet ihlal gerçekleştirdiği belirtildi. 

Bu ceza, PIPC tarafından bir yapay zekâ şirketine 

karşı rastgele kişisel veri işlenmesi gerekçesi ile 

verilen ilk ceza olması bakımından önemli bir 

karardır. 

2021 Ocak ayının başlarında, sohbet robotu Lee 

Luda, kaba, ırkçı, homofobik ve ayrımcı bir dil 

kullanıyor olması sebebiyle gündeme gelmiş ve 

büyük çapta tartışmalara sebep olmuştur. 20 

yaşlarındaki bir üniversite öğrencisinin karakterini 

taşıyan Lee Luda, piyasaya sürüldükten sonra bir ay 

içerisinde 750 binden fazla kullanıcıyı kendisine 

çekmiştir. Hazırlanan medya raporları, PIPC’nin 12 

Ocak’ta resmi bir inceleme başlatmasına sebep 

olmuştur. 

Yürütülen inceleme sonucunda ScatterLab’in Lee 

Luda’nın geliştirilmesi ve işletilmesi amacı 

                                                           
6 Detaylı bilgi için bkz: https://fpf.org/blog/south-korea-the-first-case-
where-the-personal-information-protection-act-was-applied-to-an-ai-
system/  

doğrultusunda Güney Kore’de popüler olan 

KakaoTalk adlı mesajlaşma uygulaması aracılığıyla, 

Şubat 2000 ve Ocak 2021 tarihleri arasındaki 

mesajları topladığı görülmüştür. “Lee Luda”nın 

geliştirilmesi için eğitim algoritmasında 600.000 

kullanıcı arasında geçen 9,4 milyar KakaoTalk mesaj 

kullanılmıştır ve bu işlem sırasında kullanıcıların 

isimlerinin, telefon numaralarının, adreslerinin de 

dahil olduğu kişisel verilerinin imha edilmesi veya 

şifrelenmesi gibi herhangi bir çaba gösterilmemiştir.  

Yapılan incelemeler, ScatterLab tarafından bu 

mesajlara erişmek için kullanılan aracı uygulamaların 

hüküm ve koşullarında “yeni geliştirilen hizmetler”e 

dair hükümlerin yer almasının kullanıcıların “açık 

rıza” verdikleri anlamına gelmediğini ve bu hükümler 

uyarınca kullanıcıların mesajlarının Lee Luda’nın 

geliştirilmesinde ve işletilmesinde kullanılacağına 

dair öngörü oluşturmalarına yetecek şekilde 

bilgilendirilmediklerini ortaya çıkarmıştır. Bu 

nedenle PIPC, ScatterLab’in kullanıcıların kişisel 

verilerini, toplanma amacının dışında işlediğine karar 

vermiştir. PIPC, yaptığı açıklamada, kullanıcıların 

kişisel bilgileri üzerindeki kontrollerinin sınırlı 

olması sebebiyle öngörülemez zararlara 

uğrayabilecekleri üzerinde durmuştur. 

Ayrıca Ekim 2019- Ocak 2021 tarihleri arasında, 

ScatterLab tarafından, kod paylaşım ve iş birliği 

platformu olan Github’ta kullanıcıların isim (soyadı 

olmadan), lokasyon (bölge ve mahalle hariç 

tutularak), cinsiyet ve ilişkilerini içeren 1,431 

KakaoTalk mesajlarının yer aldığı Yapay Zekâ 

modelleri paylaşılmıştır. Bu durum, PIPA’nın “veri 

sorumlusunun bulanıklaştırılmış (Pseudonymized) 

bilgileri üçüncü kişilere açıklarken bir kişiyi 

belirlemek için kullanılabilecek bilgileri içermemesi  

gerekliliği”ni düzenleyen 28. maddesinin ihlaline 

sebep olmuştur. Aynı zamanda ScatterLab, 

uygulamaları kayıt sırasında yaş doğrulama 

içermediği için, 200,000’den fazla 14 yaşın altındaki 

https://fpf.org/blog/south-korea-the-first-case-where-the-personal-information-protection-act-was-applied-to-an-ai-system/
https://fpf.org/blog/south-korea-the-first-case-where-the-personal-information-protection-act-was-applied-to-an-ai-system/
https://fpf.org/blog/south-korea-the-first-case-where-the-personal-information-protection-act-was-applied-to-an-ai-system/
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çocuğun kişisel bilgilerini velilerinin izni olmadan 

topladığı iddiasıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Bu karar için Yapay Zekâ gelişimi ve hizmeti ile ilgili 

kişisel veri işleme, hukuki ve teknik bakış açıları 

üzerine endüstriyel, hukuki, akademik ve sivil toplum 

gruplarından görüşlerini talep eden PIPC’nin başkanı 

Jong-in Yoon, bu cezanın; şirketler tarafından belirli 

hizmetler için toplanan kişisel verilerin 

ayrıştırılmadan, veri ilgilileri açık bir şekilde 

bilgilendirilmeden ve açık rızaları alınmadan 

kullanılmasının yasak olduğunu ortaya koyduğunu; 

bu yönüyle Yapay Zekâ şirketlerine yol gösterici 

nitelikte olduğunu; bu nedenle önemli bir karar 

olduğunu açıklamıştır. 

PIPC ayrıca Yapay Zekâ geliştiricileri ve 

işleticilerinin “Yapay Zekâ Hizmetleri Bakımından 

Kişisel Bilgi Korunması Kontrol Listesi” sunmalarını 

sağlayarak Yapay Zekâ şirketlerinin güvenlik 

kapasitelerinin geliştirmelerine yardımcı olmaya 

çalıştıklarını belirterek; Yapay Zekâ ve veri bazlı 

endüstrinin gelişmesi için Yapay Zekâ şirketlerini, bir 

yandan insanların kişisel bilgilerini koruyarak, aktif 

olarak desteklemeyi planladıklarını bildirdi. 

ScatterLab ise yayınlanan karara cevaben; bir 

Yapay Zekâ şirketi olarak, benzer teknoloji ve 

hizmetlerin gelişmesi hususunda, düzgün kişisel 

bilgi işleme gerekliliğiyle ilgili ağır bir sosyal 

sorumluluk hissettikleri ve karar neticesinde gerekli 

aksiyonların alınacağı ve yasayla ve endüstriyel 

rehberlerle uyumluluk göstermek için çalışacakları 

yönünde açıklama yapmıştır. 

Güney Kore’de ilk defa bir yapay zekâ şirketine 

karşı kişisel veri ihlaline ilişkin uygulanan bu 

büyük çaplı ceza hem yapay zekâ geliştiricilerinin 

hem de kullanıcılarının yapay zekâ teknolojilerinde 

kullanılan kişisel bilgilerin boyutunu ve 

                                                           
7 Detaylı bilgi için bkz. https://noyb.eu/en/digital-rights-alliance-

file-legal-complaints-against-facial-recognition-company-

clearview-ai  

korunmasındaki önemi fark etmeleri açısından 

önemli bir karar olmuştur. 

 

İnsanın Algoritması: Clearview Şikâyeti7  

Av. Elif Akdağ  

 

 

Giriş 

2017 yılından bu yana faaliyet gösteren New York 

merkezli bir yapay zekâ şirketi olan Clearview AI 

hakkında gizlilik ihlâli yaptığı gerekçesiyle şikâyette 

bulunuldu. Clearview AI dışarıdan göründüğü 

şekliyle, tek ürünleri olan ‘Yüz Tanıma Platformu’ ile 

kullanıcılarının, fotoğraflarını yalnızca halka açık 

kaynaklardan elde edilmiş 3 milyardan fazla yüz 

görüntüsünün (facial image) bulunduğu bilinen en 

büyük veri tabanında yer alan çevrimiçi görüntüler ile 

eşleştirmelerini sağlıyor. Şirket hakkında çeşitli 

ülkelerde çok sayıda şikâyet ve hukuki işlem 

bulunduğu biliniyor ancak bu kez platformun iç 

yüzünü teknik açıdan da ele alan ve hakkında 

yapılmış tüm şikâyetleri de tek bir metin altında 

toplayan ciddi bir süreç söz konusu. Aşağıda şikayet 

dilekçesinde yer alan iddialara kısaca yer verilecektir: 

Şikâyetin Konusu, Verilerin Nitelendirilmesi ve 

Olası Sonuçlar 

Fotoğraflar, GDPR’ın 4 (1) Maddesinde yer alan 

kişisel veri tanımına girdiği için Clearview'in halka 

açık internet kaynaklarından topladığı görüntüler 

kişisel verilerdir. Biyometrik veriler; parmak izi, ses, 

https://noyb.eu/en/digital-rights-alliance-file-legal-complaints-against-facial-recognition-company-clearview-ai
https://noyb.eu/en/digital-rights-alliance-file-legal-complaints-against-facial-recognition-company-clearview-ai
https://noyb.eu/en/digital-rights-alliance-file-legal-complaints-against-facial-recognition-company-clearview-ai
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yüz, retina, yürüyüş, vücut koordinasyonu veya DNA 

profilleri gibi insan özelliklerinden üretilen benzersiz 

ve genellikle değiştirilemez veriler olduğu için bir 

kişiyi tüm yaşamı boyunca ayırt edici nitelikte 

tanımlayabilir. O yüzden özel bir kişisel veri 

kategorisi olan “hassas veriler” kategorisine dâhil 

edilmişlerdir. Clearview tarafından toplanan yüz 

fotoğrafları biyometrik verilerdir ve açıklanan 

sebeple "insan tanıma” odaklı tanımlanmaktadır. 

Şikâyet eden, somut durumda Clearview’in bu 

tanımlamayı ürettiği teknoloji sayesinde yapay zekâ 

algoritmalı makinalar aracılığıyla gerçekleştirdiğini 

belirtmiştir. 

Şikâyetçi, şikâyetinde halka açık kaynaklar üzerinden 

yürüttükleri araştırmaları sonucunda Clearview’in 

Yüz Tanıma Platformu’nun işleme mekanizmasını 4 

adımda tanımlamaktadır: İlk adımda açık web 

sayfalarını tarayarak insan yüzü içeren tüm 

görüntüleri toplayan Otomatik Görüntü Kazıyıcı ile 

görüntü veya web sayfası başlığı ve kaynak bağlantısı 

gibi bu görüntülerle ilişkili meta verileri de 

toplanmaktadır. Sonraki adımlarda, kazıma işlemi 

yoluyla toplanan görüntüler ve meta-verilerin 

toplandıkları web sayfası kaldırıldıktan veya özel 

hale getirildikten sonra bile Clearview'in 

sunucularında süresiz olarak depolanmakta, akabinde 

toplanan her görüntüde bulunan her yüzün benzersiz 

olabilecek özelliklerinin belirlenebilmesi için taranıp 

işlenmekte ve ‘Vektörler’ olarak adlandırılan sayısal 

temsillere çevrilmektedir. Böylece “yüzler” insan 

tarafından tanınabilir görüntülerden ziyade makinalar 

tarafından okunabilen sayısal verilere 

dönüştürülmekte ve son aşamada oluşturulan 

vektörler çeşitli işlemler sonucu yüzleri birbiriyle 

eşleştirmek için kullanılmaktadır. Bunların tümü, 

GDPR Madde 4 (2) kapsamındaki "işleme" tanımının 

bir parçasını oluşturan işlemlerdir. İşlemenin hassas 

veri olarak kabul edilebilecek biyometrik verileri 

içerip içermediği veya kamuya açık kaynaklardan 

elde edilmiş olup olmadığı gizliliğin korunması 

ihtiyacını azaltmamaktadır. 

Diğer yandan, toplanan fotoğrafların yanı sıra, bu 

görüntülerle ilişkilendirilen meta veriler de görselin 

bulunduğu web sayfasının açıklamaları ve kişilerin 

adları gibi kişisel verileri içerebilmektedir. Şikâyet 

eden, Clearview’in bu sayede "dolaylı olarak" veri 

sahibini tanımlayabilmesinin mümkün olabileceğini 

belirtmiştir. Örneğin bir kilise müdavimleri derneği 

web sitesinden alınan yüz görüntüsü ile bireyler, özel 

veri kategorilerinden olan dini veya felsefi inanç 

hakkındaki kişisel verilerle ilişkilendirebilirler. Yine 

örnek olarak cinsel saldırı mağdurları ve göçmenler 

gibi kırılgan grupların Clearview tarafından 

tanımlanması, bu gruplar için güvenlik açısından risk 

anlamına gelebilecektir. Ayrıca yüz görüntülerinin 

taranarak sayısal verilere dönüştürülmesi potansiyel 

olarak insanların yüzlerinin benzerlik derecelerine 

göre sınıflandırılmasına olanak tanıyacaktır. Bu da 

insanları etnik kökenlerine, renklerine veya diğer 

özelliklerine göre otomatik olarak gruplandırma 

imkânı sağlayacaktır. 

Şikayet edene göre bireylerin hak ve özgürlüklerine 

yönelik olarak ortaya çıkan çok sayıda ciddi risk ve 

zarar dikkate alındığında GDPR Madde 6(1)(f) 

(meşru menfaat) kapsamında Clearview'in 

faaliyetlerinin geçerli bir yasal temeli 

bulunmamaktadır.  

Hukuksal Sürece Dair Ayrıntılar 

Şikâyet eden, Clearview hakkında medyada yer alan 

ifşaat niteliğindeki yazılardan ve müteakip yasal 

işlemlerden bahsederek 2020’de New York Times’da 

yayımlanan ‘Bildiğimiz şekliyle gizliliği bitirecek 

gizli şirket’ başlıklı haberden sonra, (ABD’de federal 

bir gizlilik yasası olmaması nedeniyle) şirket aleyhine 

açılmış ve farklı eyaletlerde görülen sekiz dava 

olduğunu ifade etmiştir. Devamında Kanada Kişisel 

Verileri Koruma Kurumu olan OPCC (Office of the 

Privacy Commissioner of Canada) tarafından Şubat 

2020'de Clearview'in uygulamaları hakkında bir 

soruşturma başlatıldığını, OPCC’nin Şubat 2021'de 

tespit edilen bulgulara ilişkin rapor yayımlayarak 

Clearview'in Kanada'da hizmet sunmasını, veri 

toplamasını, verileri kullanmasını ve ifşa etmesini 

durdurmasını önerdiğini belirtmiştir. Buna ilave 

olarak OPCC tarafından, Clearview’ın çocuklar da 
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dâhil olmak üzere Kanada'daki milyonlarca kişiye 

ilişkin görüntülerin kazınması, bu görüntülere dayalı 

biyometrik yüz tanıma dizileri geliştirilmesi, kaynak 

görüntü veya bağlantı internetten kaldırıldıktan sonra 

dahi bu bilgilerin saklanması, kendi ticari amaçları 

için kullanılması ve ifşa edilmesinin veri öznesine 

zarar verebileceği ve Clearview’un bu eylemlerinin 

meşru bir amaca dayanmadığı sonucuna varıldığına 

vurgu yapılmıştır. ABD ve Kanada’nn yanı sıra 

Birleşik Krallık, Avustralya ve çeşitli Avrupa 

ülkelerinde de Clearview’a karşı yürütülen hukuksal 

süreçler bulunmaktadır. Şikayet edene göre, 

Avrupa'da ve başka yerlerde gündeme getirilen farklı 

davaların sayısı, bireylerin ve yasa koyucuların 

Clearview’ın uygulamalarıyla ilgili endişelerini 

göstermektedir ancak yine de özünde küresel olduğu 

belirtilen bu soruna karşı koordineli bir tepki 

gösterilmemiştir. 

Şikâyet eden, Clearview’in eylemlerinin GDPR’a 

göre hangi maddelerin kapsamına alınabileceği 

konusunda detaylı bir inceleme yapmış ve dünya 

çapında Avrupalı kullanıcılarını izleyen herhangi bir 

web sitesi operatörü veya alt denetleyicisinin GDPR 

kapsamına gireceğini, benzer şekilde çerezler, 

etiketler ve pikseller aracılığıyla izlemenin de GDPR 

kapsamında kabul edileceğini belirtmiştir. Ayrıca 

GDPR’ın 26. Maddesi verilerin hangi yolla işlendiği 

veya toplanan bilgilerin içeriği hakkında ayrım 

yapmadığından, Clearview'in, örneğin Avrupalı 

kullanıcılardan çerez verileri veya görüntü verileri 

toplayıp toplamadığının GDPR’ın uygulanabilirliğini 

etkilemeyeceğini savunmaktadır. 

Şikayet eden’in iddiasına göre kişisel verilerin veri 

sujesinden elde edilmediği durumlarda, veriler elde 

edildikten sonra makul bir süre içinde veri sujesine 

bilgi verilmeli ve bu verilerin nasıl işleneceği 

hakkında aydınlatma yapılmalıdır. Bu yönüyle 

Clearview şeffaflık ilkesini en az iki açıdan ihlal 

etmektedir, bu da veri süjelerinin verilerinin 

işlendiğine dair bilgi sahibi dahi olamamalarına ve 

haklarını kullanamamalarına sebep olmaktadır. 

Ayrıca, Clearview’un GDPR Madde 27/1 

kapsamında Avrupa Birliği’nde bir temsilcisi 

bulunmadığından bu da ihlâl kapsamında 

değerlendirilebilecektir. 

Sonuç 

Clearview, kamuya açık çeşitli raporlarda, hizmetinin 

yalnızca bir "yüz arama motoru" olduğunu ve arama 

terimleri olarak kelimeler yerine yüzleri kullandığını 

iddia ederek, hizmetini Google'ın arama motoruyla 

karşılaştırmaktadır. Şikâyet eden ise Google 

tarafından gerçekleştirilen teknik işlemlerim temelde 

Clearview’ın işlemlerinden farklı olduğunu öne 

sürmektedir; örneğin Google, web sitesi sahiplerine, 

tamamen devre dışı bırakma seçeneği de dâhil olmak 

üzere, sayfalarındaki hangi bilgilerin dizine 

ekleneceği ve arama sonuçlarında listeleneceği 

konusunda kontrol sağlamaktadır. 

Bu şikâyet, Clearview’un kullandığı algoritmayı 

tanımlaması, olası olumsuz sonuçları açıklaması, 

Clearview’un platform aracılığıyla ihlal ettiği kişisel 

veri politikalarını belirlemesi, çeşitli dünya 

ülkelerinde Clearview hakkında verilmiş kararları ve 

yapılmış tespitleri derleyerek veri koruma 

otoritelerini koordinasyon içinde hareket etmeye 

teşvik etmesi açısından ayırıcı niteliktedir. 

‘Kullanıcılarına’ ücretsiz bir ürün sunuyormuş gibi 

görünüp topladığı verilerle kullanıcıyı ürün haline 

getiren çok sayıda teknoloji temelli şirketten biri olan 

Clearview hakkında başlatılan bu süreç, 

sonuçlanmasıyla birlikte benzer durumlara ışık 

tutacak bir emsal olabilecektir. 

Görüş Yazısı: Algoritmik Karar 

Mekanizmalarında Açıklama Hakkı ve KVKK 

İzdüşümleri 

Av. Gökçe Ergün 

Giriş  

Bilişim teknolojileri ve ürünlerinin günlük yaşamda 

giderek daha da hâkim olmasıyla oluşan fazlaca veri 

üretimi, algoritmik karar mekanizmalarının pek çok 

sektör ve işlemde kullanımını artırmış, iş 

paylaşımında otomasyonu yoğunlaştırmıştır. Gerek 
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özel gerekse kamu sektörleri tarafından insan 

müdahalesinin azaltılmasıyla verim ve 

optimizasyonun sağlanması adına çeşitli 

algoritmalardan faydalanılmakta, karar alma ve 

değerlendirmelerde otomasyon teknolojilerinin 

kullanılması ile karmaşık iş süreçleri 

çözülebilmektedir. Derin ve kapsamlı veri 

örüntülerini çözümleyerek objektif kriterlere dayalı 

ve pratik karar almayı sağlamak üzere geliştirilen bu 

algoritmalar, işlev göstermek üzere büyük veri 

setlerinden faydalanırken beraberinde kapalı bir 

işleyişi getirmekte, kullanıldığı süreçlerde yapay 

zekânın yanlılık riskine karşı önleyici bir yaklaşımla 

ele alınmasına ket vurmaktadır. Bu sebeple 

algoritmik sistemler ve otomatik karar 

mekanizmaları, teknik yapısı dikkate alındığında 

ortaya koyduğu sonuçlar bakımından şeffaflık ve 

hesap verilebilirlik adına soru işaretleri 

uyandırmaktadır8. Bu doğrultuda algoritmaların 

kullanıldığı otomatik karar alma süreçlerinde 

şeffaflığın ve anlaşılabilirliğin sağlanması ve hesap 

verilebilirliğin somut bir düzleme koyulabilmesi için 

öğretide açıklama hakkı (“the right to explanation”) 

veri koruma hukukunun temel prensiplerinden doğan 

bir çözüm olarak ileri sürülmüştür 9.  

Açıklama hakkı, yürürlükte bulunan veri koruma 

mevzuatlarında açıkça düzenlenmemiş olmakla 

birlikte, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü10 

(“GDPR”) hükümleri başta olmak üzere türediği 

regülasyonlar doktrinde sıkça tartışılmıştır. Avrupa 

                                                           
8 N. Diakopoulos. Accountability in Algorithmic Decision Making. 

Communications of the ACM (CACM). Feb. 2016. 
9 Bryce Goodman and Seth Flaxman, ‘EU Regulations on Algorithmic 

Decision-Making and a “Right to Explanation”’ (2016) 

ARXIV:1606.08813 Erişim için: https://arxiv.org/pdf/1606.08813.pdf, 
Gianclaudio Malgieri ve Giovanni Comandé,’Why a Right to Legibility 

of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection 

Regulation’ (2017) 7 INT’L DATA PRIV. L. 243 Erişim için: 
https://doi.org/10.1093/idpl/ipx019 
10 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data and on the free movement of such data 
11 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council 

Directive 95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data 
12 Edwards, Lilian & Veale, Michael. (2017). Slave to the Algorithm? 
Why a Right to Explanation is Probably Not the Remedy You are Looking 

for. SSRN Electronic Journal. 16. 10.2139/ssrn.2972855, Sandra 

Wachter, Brent Mittelstadt, Luciano Floridi, ’Why a Right to Explanation 

veri koruma mevzuatında gerek GDPR gerekse 

95/46/EC sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 

Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunmasına 

İlişkin Direktif11 (“Direktif”) kapsamında açıklama 

hakkının algoritmik karar alma mekanizmaları ve 

süreçlerinin kullanımına dair şeffaflıkta etken bir 

himaye olarak yer aldığını savunan görüşler de 

bulunmakla birlikte, böyle bir hakkın varlığının ileri 

sürülemeyeceğini savunan görüşler de 

bulunmaktadır12. Veri koruma otoritelerinin yapay 

zekâya ilişkin son dönemdeki hâkim duruşu da 

gözetilerek13 kişisel verileri koruma hukukunun 

bireylerin hak arama bilincine atfettiği önem dikkate 

alındığında, mevcut mevzuatın temelinde algoritmik 

mekanizmalar vasıtasıyla işlenen otomatik karar 

verme süreçlerinde kullanılan metot ve yürütülen 

mantık hakkında anlamlı bilgi edinme hakkının 

belirlenebilir bir kapsamda var olduğu 

savunulabilir14. Bu bağlamda açıklama hakkı, ilgili 

kişilere haklarında alınan kararlara dair işlevsel bir 

bilgilendirilme imkânı sunmaktadır.  

II. Algoritmik Karar Mekanizmaları ve 

Profilleme 

En basit ifadeyle belirli emir dizileri olan 

algoritmalar, bir problemi veya problem serisini 

çözmek için uygulanan anlamı açık prosedürlerdir15. 

Algoritmalar nitelik itibariyle ölçülebilir, soyut, 

etken, verilen direktifler doğrultusunda belirli bir 

amaca bağlı çalışan bileşik kontrol yapıları16 olup 

of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data 

Protection Regulation’ (2017) 7 International Data Privacy Law s.76 
Erişim için: https://doi.org/10.1093/idpl/ipx005 
13 Information Commissioner’s Office ve The Alan Turing Institute, 

Explaining decisions made with AI, 20 Mayıs 2020, Erişim için: 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-

protection-themes/explaining-decisions-made-with-ai/ 
14 Kaminski, Margot E., The Right to Explanation, Explained (Haziran 15, 
2018). U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 18-24, 

Berkeley Technology Law Journal, Vol. 34, No. 1, 2019, Erişim için; 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3196985 veya 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3196985 
15 European Parliament Panel for the Future of Science and Technology. 

(2019). Understanding Algorithmic decision-making: Opportunities and 
challenges. Brussels: European Union. Erişim için: 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)62

4261  s.3 
16 Hill, R.K. What an Algorithm Is. Philos. Technol. 29, 35–59 (2016). 

Erişim için: https://doi.org/10.1007/s13347-014-0184-5 

https://doi.org/10.1093/idpl/ipx019
https://doi.org/10.1093/idpl/ipx005
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/explaining-decisions-made-with-ai/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/explaining-decisions-made-with-ai/
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3196985
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)624261
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)624261
https://doi.org/10.1007/s13347-014-0184-5
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yaygın olarak geniş çapta kişisel veriler üzerinden 

korelasyonlar çıkarmak veya verimli bilgi türetmek 

maksadıyla uygulama alanı bulurlar. 

Bu algoritmalar ile geliştirilen otomatik karar alma 

süreçleri ve profilleme uygulamaları, giderek daha 

geniş bir yelpazede kullanılmakta, bankacılık ve 

finans, sağlık hizmetleri, pazarlama ve reklamcılık, 

vergilendirme gibi özel ve kamu sektörlerinde ve 

çeşitli ticari uygulamalarda yer almaktadır. Büyük 

veri setlerinin yapay zekâ ve makine öğrenimi ile 

analizinin hızlı ve pratik bir şekilde yerine 

getirilebilmesi, ileri teknoloji ürünleri ile otomatik 

karar alma süreçlerinin günlük hayatta kullanımını 

mümkün kılmıştır. Ancak bu kullanım beraberinde 

birtakım yan etkiler getirmekte, bireylerin özel 

hayatın gizliliği ve kişisel verilerinin korunması 

hakkı kapsamında şeffaflığın sağlanması ve 

ayrımcılığın önlenmesine dair risk teşkil etmektedir. 

Bu risklere karşı ilgili kişilerin verileri üzerindeki 

hakimiyetine ilişkin bir çözüm sunan açıklama hakkı 

ve kapsamını tam olarak kavrayabilmek için, 

öncelikle profilleme ve otomatik karar alma süreçleri 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. 

a.     Profilleme 

Profilleme, terim olarak çeşitli kaynaklardan 

meydana gelen büyük veri setlerinden algoritmalar ve 

başkaca teknikler vasıtasıyla bilgi oluşturan, 

keşfeden veya yorumlayan teknolojileri ifade 

etmektedir17. GDPR’ın tanımlara ilişkin olan 4. 

maddesi ise profillemeyi, “bir gerçek kişinin iş 

performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel 

tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışları, 

konumu veya hareketlerine ilişkin verilerin analiz 

edilmesi veya tahmin edilmesi başta olmak üzere, söz 

konusu gerçek kişiye ait belirli kişisel özelliklerin 

değerlendirilmesi için kişisel verilerin kullanımını 

                                                           
17 Mireille Hildebrandt, ‘Defining Profiling: A New Type of 
Knowledge?’ in Mireille Hildebrandt and Serge Gutwirth (eds), 

Profiling the European Citizen. (Springer, 2018) s.17. 
18 Council of Europe, ‘The protection of individuals with regard to 
automatic processing of personal data in the context of profiling’ 

(Recommendation CM/Rec, an explanatory memorandum) (CoE, 23 

November 2010) s.13. 

ihtiva eden her türlü otomatik kişisel veri işleme 

biçimi” olarak tanımlanmaktadır. 

Profilleme, veri toplama, korelasyon tanımlama için 

otomatik analiz ve ilgili korelasyonu mevcut 

karakteristik özellikleri veya gelecekteki davranışını 

saptamak için bir bireye uygulama faaliyetlerini 

içerebilir18. Buna göre profilleme, bir durumun 

tekrarlanma olasılığını ölçen korelasyonlar 

bakımından bir bilgi üretme yöntemidir19. Profilleme, 

belirli bir birey veya gruba bağlı verilerin işlenmesi 

ile doğrudan veya büyük bir popülasyonun 

karakteristik özelliklerinin analiziyle dolaylı olmak 

üzere iki teknikte uygulanır20. Bu şekilde profil 

çıkarma yoluyla bir kişinin muhtemel kimliği, 

nitelikleri, davranışları, kişiliği, sağlığı, politik 

görüşleri, cinsel yönelimi hakkında bilinmeyen 

bilgiler türetilebilir. Elde edilen bu bilgiler bireylerin 

değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, sıralanması 

veya belirli bir konuda yorumlanması gibi 

uygulamaların otomasyonunda kullanılır. 

 b.      Otomatik Karar Alma 

Otomatik karar alma mekanizmalarının farklı bir 

kapsamı olsa da profilleme ile örtüşen yanları 

bulunmaktadır. Otomatik karar alma basitçe insan 

müdahalesi olmaksızın teknolojik yöntemlerle karar 

alabilmeyi ifade eder. Otomasyon kararları doğrudan 

ilgili kişi tarafından temin edilen veri (örneğin bir 

gerçek kişi tarafından doldurulan anket), farklı 

bireylerin izlenen verileri (örneğin mobil uygulama 

ile toplanan konum verileri), veya hazır oluşturulmuş 

profilden edinilen veriler (örneğin ilgili kişinin kredi 

notu) üzerinden alınabilir. 

Otomasyon kararları, profilleme ile veya profil 

çıkartmaksızın alınabilir. Ancak, profilleme ve 

otomatik karar alma mutlak biçimde birbirinden 

ayrılmaz, basit bir otomatik karar alma olarak 

başlayan süreç verinin nasıl kullanıldığına bağlı 

19 Mireille Hildebrandt, ‘Defining Profiling: A New Type of 

Knowledge?’ in Mireille Hildebrandt and Serge Gutwirth (eds), 

Profiling the European Citizen. (Springer, 2018) s.18. 
20 David-Olivier Jaquet-Chiffelle, ‘Direct and indirect profiling in the 

light of virtual persons’ in Mireille Hildebrandt and Serge Gutwirth 

(eds), Profiling the European citizen (Springer, 2008). 
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olarak profillemeyi baz alabilir niteliktedir21. Nitekim 

otomatik karar mekanizmaları, makine öğrenimi 

temelli olsun veya olmasın, genellikle veri 

çeşitliliğinin analizine dayalıdır. Bu bakımdan 

değişen ölçüde insan müdahalesi de barındırabilir. 

Örneğin, yarı otomatik karar mekanizmaları ilgili 

verilerin karmaşık ve kıt olduğu klinik bir düzlemde 

doktorların hastalık teşhisinde yardımcı olabilir22. 

III. Kişisel Verileri Koruma Mevzuatında 

Açıklama Hakkı 

Açıklama hakkı ne GDPR kapsamında ne de 

GDPR’ın yerini aldığı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) baz aldığı 

95/46/EC sayılı Direktif’te doğrudan düzenlenmiştir. 

Ancak, bu kavramın ilgili kişilerin haklarına ilişkin 

hükümlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Bilhassa otomasyon süreçleri vasıtasıyla elde edilen 

sonuçlara karşı ilgili kişi hakları, aydınlatma 

yükümlülüğü ve erişim hakkı bağlamında açıklama 

hakkına ulaşılmaktadır. 

a. İlgili Kişinin Hakları Bağlamında Açıklama 

Hakkı 

Açıklama hakkının yasal dayanağı GDPR md. 22 ve 

Direktif md. 15 kapsamında doğrudan verilmekte 

olup, GDPR 71 no’lu Gerekçede açıklanmaktadır. 

GDPR 71. Gerekçeye göre veri sujesi, kendisi ile 

ilgili olarak yalnızca otomatik işlemeye dayanmak 

kaydıyla kişisel yönlerini değerlendirerek, örneğin 

herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın çevrimiçi 

bir kredi başvurusunun otomatik olarak reddedilmesi 

veya e-işe alma uygulamaları gibi, kendisi ile ilgili 

yasal sonuçlar doğurabilecek veya benzer şekilde 

kendisini önemli ölçüde etkileyebilecek ya da bir 

önlem alınmasına sebebiyet verebilecek bir karara 

tabi olmama hakkına sahip olmalıdır. GDPR md. 

22(3) veri sorumlusuna ilgili kişinin hak ve 

özgürlükleri ve meşru menfaatinin korunması adına 

                                                           
21 Article 29 Working Party, ‘Guidelines on automated individual 

decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679’ 

(WP 251, 6 February 2018) s.7. 
22 European Parliament Panel for the Future of Science and Technology. 

(2019). Understanding Algorithmic decision-making: Opportunities and 

challenges. Brussels: European Union. Erişim için: 

insan müdahalesi temin edilmesi veya karara itiraz 

etme imkânı sunulması yükümlülüklerini 

düzenlerken, ilgili gerekçe otomatik sistemler 

vasıtasıyla yürütülen değerlendirme sonucu alınan 

karara ilişkin bir açıklamada bulunulmasını 

eklemektedir.  

KVKK hükümlerinde ise bu husus çok daha dar 

kapsamda yer almaktadır. İlgili kişinin haklarını 

düzenleyen 11. maddede tanınan “işlenen verilerin 

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme” hakkı ile 

otomasyon sürecinin yürütülmesinden ziyade elde 

edilen sonuca odaklı bir itiraz hakkı tanınmıştır. 

Nitekim 29. Madde Çalışma Grubu görüşüne göre 

GDPR md. 22 düzenlemesinin ilgili kişinin talepte 

bulunması şart koşulmaksızın otomasyon kararlarına 

dair genel bir çerçeve çizdiğini ifade ederken23, 

KVKK md. 11 kapsamındaki hakların kullanılması 

için ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurma 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

b. Aydınlatma Yükümlülüğü Gereği Açıklama 

Hakkı 

GDPR md. 13 ve 14, KVKK kapsamında ise md. 10 

ile düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca, 

veri sorumlusuna kişisel verilerin elde edilmesi 

sırasında şeffaf ve yansız veri işleme faaliyetinin 

sağlanması maksadıyla ilgili kişilere bilgilendirmede 

bulunma yükümlülüğü yüklenmektedir. Otomatik 

karar mekanizmalarına ilişkin KVKK hükmünde 

herhangi bir ifadeye yer verilmemekte iken, GDPR 

md. 13/2(f) ve md. 14/2(g) kapsamında profilleme 

dahil olmak üzere, otomatik karar mekanizmalarının 

kullanılması halinde bu mekanizmanın kullanımı, 

yürütülen mantığa ilişkin anlamlı bilgi, bu tür bir 

işleme faaliyetinin önemi ve muhtemel sonuçlarına 

ilişkin bilgilendirmede bulunulmasını 

öngörmektedir. KVKK’ya ilişkin ikincil yasal 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)6242

61 s.3 
23 Article 29 Working Party, ‘Guidelines on automated individual 
decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679’ 

(WP 251, 6 February 2018) s.19. 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)624261
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)624261
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)624261
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)624261
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düzenlemeler kapsamında ise, otomatik sistemlerin 

kullanılması halinde yalnızca bu yöntemlerden 

hangisi ile veri elde edildiğine ilişkin aydınlatma 

yükümlülüğü düzenlenmiştir24.  

Bu bakımdan açıklama hakkı ilgili kişilere yalnızca 

şeffaflık sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda 

kendilerine dair oluşturulan haksız veya ayrımcı 

nitelikteki kararlara itiraz edebilmek üzere 

dayanaklara erişebilmeleri ve bu doğrultuda talepte 

bulunabilmeleri adına kişisel verileri üzerindeki 

kontrollerinin ve verilerinin işlenme süreçlerine dair 

tam bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

c. Erişim Hakkı Bağlamında Açıklama Hakkı 

Yukarıda açıklananlara ek olarak, açıklama hakkı 

GDPR md. 15 kapsamında düzenlenen erişim 

hakkına da dayandırılabilmektedir. GDPR md. 15 

uyarınca, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, 

kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

işleme faaliyeti olması halinde kişisel verilere erişim 

talep etme hakkı mevcuttur. İşbu madde hükmü ile 

otomatik karar mekanizmalarına ilişkin fıkrada 

düzenlenen erişim hakkı, aydınlatma yükümlülüğünü 

düzenleyen md. 13 ve 14 ile özdeş ifadeleri 

barındırmakta olup farklı olarak ilgili kişinin talebini 

zorunlu kılmaktadır. 

KVKK hükümlerinde ise erişim hakkına yer 

verilmemiştir. Ancak, ikincil mevzuatta25 KVKK md. 

11/1(b) hükmünde yer alan ilgili kişinin kendisiyle 

ilgili kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep 

etme hakkının, Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” 

başlıklı 20. maddesinde yer alan herkesin, kendisiyle 

ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme ve bu 

verilere erişme hakkını da kapsadığı ifade 

edilmektedir. Buna göre erişim hakkı, bilgi talep etme 

hakkını tamamlayarak ilgili kişinin kişisel verileri 

üzerindeki haklarını kullanabilmesi için kişisel 

verilerinin ne şekilde işlendiğine dair tam olarak bilgi 

                                                           
24 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ, md. 5/1(i). 
25 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilgili kişi ile veri sorumlusu şirket 
arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların ilgili 

kişiye verilmesi yönündeki talebin reddedilmesi hakkında 14.01.2020 

sahibi olmasına imkân sağlamaktadır. Dolayısıyla bu 

bakımdan, aydınlatma yükümlülüğü gereği açıklama 

hakkına paralel niteliktedir. 

IV. Sonuç 

Her ne kadar mevcut mevzuattan açıklama hakkının 

mukayeseli olarak yorumlanabildiği anlaşılsa da 

açıklama hakkının esasları, uygulaması, kriter ve 

şartları açısından hukuki bir boşluk bulunmaktadır. 

Nitekim, açıklama hakkının metodolojisi ve 

açıklayıcılığının olay bazında değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda Avrupa Parlamentosu’nun 

ortaya koyduğu algoritmik karar mekanizmalarının 

anlaşılmasına ilişkin çalışmada anlaşılabilirlik, 

tutarlılık, kesinlik, tamlık ve doğruluk kriterleri 

sunulmuş ve değerlendirmeye dair tespit aşamaları 

verilmiş olup, mevzubahis değerlendirmeye dair yol 

çizmektedir26. 

Özellikle dijital ekonomide otomasyon ve algoritmik 

karar mekanizmalarını merkezine alan iş 

modellerinin baş göstermeye başladığı dikkate 

alındığında, bu algoritmaların kullanımına ilişkin 

hukuki ve idari tedbirlerin nasıl alınması gerektiği, 

veri sorumlularının mevzuata uyum bakımından 

dikkat etmesi gereken unsurlar ve bireylerin 

algoritmik süreçlerde kişisel verilerinin korunmasına 

dair hususlar önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda 

açıklama hakkının uygulamadaki yerine ilişkin 

proaktif adımlar atılması, mevzuattaki kapsamının 

dikkatlice belirlenmesi ve usul ve esaslarının yol 

gösterici kılavuzlar ile ortaya konulması 

gerekmektedir. Nitekim doğru uygulandığında, 

algoritmalar ve otomasyon sistemleri, daha isabetli 

tahminlerde bulunmak ile kalmayacak, aynı zamanda 

daha şeffaf ve hakkaniyetli uygulamalar sunacaktır. 

  

tarihli ve 2020/13 sayılı karar özeti, Erişim için: 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6698/2020-13 
26 European Parliament Panel for the Future of Science and Technology. 

(2019). Understanding Algorithmic decision-making: Opportunities and 
challenges. Brussels: European Union. Erişim için: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EP

RS_STU(2019)624261_E N.pdf  s.53 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6698/2020-13
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6698/2020-13
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6698/2020-13
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Bu Ay Neler Yaptık? 

Stj. Av. Aleyna Öztürk 

 

❖ 04 Haziran 2021 

 

Türkiye Adalet Akademisi mensubu Hasan Kadir 

Yılmaztekin yaptığı sunumda Yapay Zekâ ve Fikri 

Mülkiyet konusunu ele aldı. Etkinlikte Fikri mülkiyet 

hukuku anlamında eserden ve unsurları ile, eser 

sahipliğinden ne anlaşılması gerektiği, eser sahipliği 

türleri, kimlerin eser sahipliğinden doğan hakları 

kullanabileceği, ABD, İngiltere ve Türkiye gibi 

ülkelerdeki mahkemelerin yaklaşımlarının nasıl 

olduğu gibi konular açıklandıktan sonra yapay zekâ 

tarafından ortaya konulan ürünlerin fikri mülkiyet 

hukuku çerçevesinde nasıl konumlandırılabileceği ne 

dair kapsayıcı ve detaylı açıklamalara yer verdi.  

(Grup içi eğitimlerimize adli tatil süresince ara 

veriyoruz.) 

 

❖ 14 Haziran 2021  

 

Çalışma grubumuz ve LITLAB işbirliğiyle hazırlanan 

“Güvenilir Yapay Zekâ İlkeleri” /”Ethics Guidelines 

For Trustworthy AI” konulu infografik çalışmamız, 

Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. İlgili 

infografiğe ve çalışma grubumuz tarafından daha 

önce yayınlanan ilgi çekici çalışmalara Bilişim 

Hukuku Komisyonumuzun sosyal medya 

hesaplarından ulaşabilirsiniz. 

 

❖ 23 Haziran 2021  

 

Çalışma grubumuzun yoğun ve özverili çalışmaları 

sonucunda Avrupa Birliği Yapay Zekâya İlişkin 

Tüzük Teklifi Türkçeye çevrildi. Tercümenin 

ülkemizde yapay zekâya ilişkin yapılan çalışmalara 

katkı sağlayacağına ve alanın daha çok 

meslektaşımıza duyurulmasına önayak olacağına 

inanmaktayız. Söz konusu tasarı, yapay zekâ 

alanına ilişkin birçok tanımlamayı içermekte ve 

Avrupa Birliğinin perspektifini anlamaya yardımcı 

olmaktadır. 

 

Tercümeye başta sayın Ertuğrul Uzun olmak üzere, 

Taner Kuru, Selin Çetin, Seçil Bilgiç, Osman Gazi 

Güçlütürk, Eren Sözüer, Sibel Büyükkılıç, Başak 

Kayrancıoğlu, Ece Gökce, Günse Alçınkaya, Berkay 

Akbaş, Ceren Halatçı, Efe Gökdemir, Dila Ay 

Kocabıyık, Arda Fırat ve Su Kelleoğlu katkı sundu.  

Tercüme metninin tamamına İstanbul Barosunun web 

sitesinden ve sosyal medya hesaplarından 

ulaşabilirsiniz.  

 

❖ 26 Haziran 2021  

 

Avrupa Birliği Yapay Zekâya İlişkin Tüzük Teklifi’ni 

ele alan bir panel gerçekleştirdik. Panelimizde, Av. 

Selin Çetin’in moderatörlüğünde Öğr. Gör. Osman 

Gazi Güçlütürk, Av. Seçil Bilgiç ve Arş. Gör. Eren 

Sözüer bizimle tüzük teklifine ilişkin görüşlerini 

paylaşarak önerinin start-uplar ve global teknoloji 

şirketleri açısından uygulanabilirliğini; 

uygulamaların yol açabileceği bütçesel ve etik 

sıkıntıları; insan hakları bağlamında nasıl eleştirilere 

maruz kaldığını paylaştılar.  

 

Etkinliğimizde ayrıca Surrey Universitesi’nden Prof. 

Ryan Abbort, Hogan Lovells’ten Av. Dan Whitehead 

ve Future of Privacy Forum’dan Dr. Gabriela Zanfir-

Fortuna misafir katılımcı olarak yer aldı ve tüzük 

teklifi hakkında görüşlerini, tüzük teklifinin çıkış 

noktalarını, uluslararası uygulamaları ve uygulamada 

ortaya çıkabilecek durumları da açıklayarak bizlerle 

paylaştılar. Etkinliğimize Baromuzun YouTube 

Kanalından ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=dLUUGNfA9Q

c  

https://www.youtube.com/watch?v=dLUUGNfA9Qc
https://www.youtube.com/watch?v=dLUUGNfA9Qc
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