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Moskova Metro İstasyonları ve Yüz 

Tanıma 

Av. Kübra İslamoğlu Bayer 

 

Bilenler bilir, Moskova Metro istasyonları 

güzelliği ile ünlüdür. Moskova’da 

görülmesi gereken yerler listesinde bu 

istasyonların sarsılmaz bir yeri vardır.  

1931'de inşasına başlanan metro hattı 15 

Mayıs 1935 tarihinde açılmış. 11,2 

kilometrelik bir hatta 13 istasyon ile 

başlayan bu serüven bugün, 346,6 

kilometrelik bir hat uzunluğuna sahip, 278 

istasyondan oluşan ve şehri boydan boya 

kaplayan bir yapıya dönüşmüş durumda. 

Halen yapımı devam eden ve 2023 yılı 

içerisinde tamamlanması planlanan 25 yeni 

istasyon da cabası. Hafta içi ortalama 9 

milyon yolcunun metroyu kullandığı tahmin 

ediliyor1.  

 

Bugünlerde Moskova Metrosu’nun 

gündemde olmasının sebebi ise güzelliği 

değil, ekim ayında Moskova’daki 

istasyonların tamamını kapsayan bir ödeme 

sistemi hayata geçirilmiş olması. Sistemi 

 
1 https://gup.mosmetro.ru/o-metropolitene/  

türünde bir ilk yapan ise, yüz tanıma ile 

ödemenin bu ölçekte kullanıldığı ilk sistem 

olması. “Face Pay” adı verilen sistem, 

Metro’da kullanılan banka kartı, mobil bilet, 

Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay gibi 

temassız ödeme sistemlerinin yanında 

alternatif bir ödeme sistemi olarak 

konumlandırılmış durumda. Hizmeti 

kullanmak için Moskova Metrosu mobil 

uygulamasına kaydolmak, bir adet 

biyometrik fotoğrafı uygulamaya yüklemek, 

ödeme için kullanılacak banka kartını 

sisteme tanımlamak gerekiyor. Bu 

aşamadan sonra ödeme turnikesinin önünde 

bulunan siyah etiketin üzerinde durmak ve 

turnikede bulunan kameraya bakmak 

gerekiyor. Akabinde mucize gerçekleşiyor: 

Kapılar açılıyor ve eş zamanlı olarak 

tanımlanan banka hesabından bilet bedeli 

düşülüyor. Face Pay sisteminden 

yararlanmak ücretsiz. Sistemin tanıtım 

videosuna bakıldığında geçiş kartını bulmak 

için ceplerini karıştıran insanlar ve 

arkalarında ise, onları beklemekten sıkılmış 

bir kalabalık görülüyor. Yani Face Pay hızlı, 

kolay ve temassız ödeme vaat ediyor. Diğer 

bir deyişle teknolojinin insan hayatını 

kolaylaştırdığı onlarca küçük detaydan biri 

daha. Yetkililer önümüzdeki birkaç yıl 

içinde yolcuların %10-15’inin bu sistemi 

düzenli olarak kullanmalarını beklediklerini 

söylüyor ki bu da ortalama 1 milyon kişi 

demek.  

Face Pay’in nasıl kullanılacağını anlatan 

internet sayfasına göre kullanıcıların 

biyometrik verileri Rusya Federasyonu 

mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak 

güvenli sunucularda şifrelenmiş olarak 

saklanıyor.2 

 

2 https://facepay.mosmetro.ru/  

https://gup.mosmetro.ru/o-metropolitene/
https://facepay.mosmetro.ru/
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Öte yandan yüz tanıma ile ödeme sisteminin 

Rusya’daki herkes tarafından ilgi ile 

karşılandığını söylemek zor görünüyor. 

Kendisini dijital haklar ve bilgi özgürlüğünü 

korumaya adamış bir grup olan 

Roskomsvoboda, Face Pay sisteminin 

kitlesel gözetim amacıyla kullanılabileceği, 

bu verilere kimlerin ulaşabileceğinin belirli 

olmadığı hususunda insanları uyarıyor.3 

Roskomsvoboda’nun Hukuk Departmanı 

Başkanı Sarkis Darbinyan açıklamasında 

“(Face Pay) hiç şüphesiz ki iki yönlü bir 

kullanıma sahip. Bir taraftan ulaşımın rahat 

kullanılmasını sağlarken diğer taraftan 

bireylerin kişisel verilerini toplamak ve 

bireyleri gözetlemek için kullanılacak” 

diyor.  

 

Bu uyarının haksız olmadığını anlamak için 

çok değil, bu yılın başlarında Rusya’da 

gerçekleşen protestolara bakmak yeterli. 

Zira Metro istasyonlarında yüz tanıma ile 

ödeme sistemi Ekim ayında yürürlüğe 

girmiş ise de istasyonlarda yüzlerce 

kameranın olduğu ve bunun yüz tanıma 

amacıyla kullanıldığı biliniyor. 31 Ocak’ta 

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 

destekçilerinin protestolarını 

gerçekleştirdiği sırada Metro istasyonlarını 

kullanan birçok kişinin gözaltına alındığı 

haberleri medyada geniş yer buldu. Adını 

vermek istemeyen bir kolluk kuvvetleri 

 
3https://www.reuters.com/world/moscow-metro-

facial-id-payment-system-raises-privacy-concerns-

rights-group-says-2021-03-04/  

görevlisi yaptığı açıklamada protestolara 

düzenli olarak katılan kişilerin 

görüntülerinin depolanması amacıyla bu 

teknolojinin kullanıldığını iddia ediyor.4  

Yüz tanıma sistemi 2018 yılında 

Moskova’nın Dünya Kupası’na ev sahipliği 

yaptığı dönemde kullanılmaya başlandı ve 

kapsama alanını giderek genişletti. Şu anda 

tüm Moskova bu kameralarla gözetleniyor 

durumda. Sistemin nasıl çalıştığı tam 

anlamıyla bilinmiyor. Darbinyan’ın 

aktardığına göre sistemin önce kayıp 

çocukların ve kaçak mahkûmların 

bulunması için devreye alındığı söylenmiş. 

Daha sonra karantina kurallarına uyulup 

uyulmadığını denetlemek amacıyla 

kullanılmış, şimdi ise protestocuları ve 

aktivistleri gözetlemek amacıyla 

kullanılıyor. 

Tüm bu hususları bir arada 

değerlendirdiğimizde ise yanıtlanması 

gereken en önemli soru olarak akla şu soru 

geliyor: Bir metro biletini cebimizden 

çıkartmak en fazla ne kadar sürer? 

 

 

 

 

 

 

 

4https://www.reuters.com/technology/face-control-

russian-police-go-digital-against-protesters-2021-

02-11/  

https://www.reuters.com/world/moscow-metro-facial-id-payment-system-raises-privacy-concerns-rights-group-says-2021-03-04/
https://www.reuters.com/world/moscow-metro-facial-id-payment-system-raises-privacy-concerns-rights-group-says-2021-03-04/
https://www.reuters.com/world/moscow-metro-facial-id-payment-system-raises-privacy-concerns-rights-group-says-2021-03-04/
https://www.reuters.com/technology/face-control-russian-police-go-digital-against-protesters-2021-02-11/
https://www.reuters.com/technology/face-control-russian-police-go-digital-against-protesters-2021-02-11/
https://www.reuters.com/technology/face-control-russian-police-go-digital-against-protesters-2021-02-11/
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Avrupa Komisyonu’nun Yapay Zekâ 

Yasası Önerisi – RAILS Üyeleri 

Tarafından Yapılan Eleştirel Bir 

Değerlendirme 

Av. Elif Akdağ 

 

21 Nisan 2021'de Avrupa Komisyonu 

tarafından, "Yapay Zekâ Yasası" (AIA) 

olarak adlandırılan ve yapay zekâ ile ilgili 

uyumlaştırılmış kurallar belirleyen bir 

yönetmelik için uzun zamandır beklenen 

teklif sunulmuştur. Robotics and AI Law 

Society (RAILS) üyelerinin sunulan teklif 

metni hakkındaki detaylı 

değerlendirmelerini içeren makale birçok 

yönüyle önem arz etmektedir.  

 

Makine öğrenimi ve diğer tekniklere dayalı 

yapay zekâ (YZ) sistemleri, genel ekonomik 

ve toplumsal refahın yanı sıra yaşamlarımızı 

iyileştirme potansiyeline sahiptir. YZ 

destekli sistemler, iklim değişikliği ve 

pandemi gibi önemli küresel zorluklarda 

bile yardımcı olabilir. Bununla birlikte, her 

yıkıcı teknolojide olduğu gibi, YZ sistemleri 

de yalnızca faydalarla değil, aynı zamanda 

çok çeşitli yasal ve etik zorluklar doğuran 

önemli risklerle birlikte gelir. Bu nedenle 

belge, daha fazla argüman için bir temel 

sağlamak amacıyla AIA'nın bir ön 

değerlendirmesi/eleştirisi olarak 

anlaşılmalıdır. 

 

Teklif metninde öngörülen sosyal puanlama 

amacıyla kullanılan YZ sistemlerine yönelik 

yasak, AIA'nın 5. maddesinde kamu 

yetkilileri tarafından görevlendirilenlerle 

sınırlıdır. Bir sistemin belirli bir sonuca 

“yönlendirdiği” zaman belirsiz olduğundan 

bu, sosyal puanlama sistemini kullanan 

otoritenin puanlamanın belirleyici bir faktör 

olmadığını iddia etme olasılığını 

doğurmaktadır. Ayrıca düzenlemede bu tür 

sistemlerin özel kuruluşlar tarafından 

kullanımı ihtimali göz ardı edilmiştir. 

 

Kamusal alanlarda biyometrik tanımlama 

sistemlerinin kullanımının yalnızca kanuni 

yaptırımlar açısından yasaklanmasını 

öneren yaklaşım çok dardır. Kamu yararına 

bağlı olmayan özel şirketlerin çıkarlarını 

gözeten uygulamaların atlanmaması ve 

yasakların bu sistemlerin kamusal ve özel 

tüm kullanımları için genişletilmesi 

gerekmektedir.  

 

AIA'da belirtilen yüksek riskli YZ 

sistemlerinin şeffaflığına ilişkin 

gereksinimler doğru yönde atılmış bir 

adımdır. Ancak, norm birçok yönüyle 

açıklayıcı olmaktan uzak ve yoruma açıktır. 

Bu nedenle, AIA, YZ sistemlerinin 

yeterince şeffaf olmasını sağlamak için 

alınması gereken belirli önlemler 

konusunda sessiz kalmaktadır. Diğer bir 

sorun, AIA kapsamında ne sağlayıcıların ne 

de kullanıcıların, YZ tabanlı bir tahmin veya 

karardan etkilenen kişiye şeffaflık 

sağlamasının gerekmemesidir. Sağlayıcı 

yalnızca sistemin kullanıcısına karşı 

şeffaflığı sağlamalıdır. Bu bağlamda, 

AIA'nın, bireylerin hak ve özgürlüklerini 

korumak için, etkilenen kişilere açıklama 

yükümlülüğünü içerecek şekilde 

değiştirilmesi tavsiye edilmiştir. 

 

İnsan gözetimine (Human Oversight) ilişkin 

hüküm pek çok uygulanamazlık 

içermektedir. İlk olarak, bir insanın yüksek 

riskli bir YZ sisteminin kapasitelerini ve 

sınırlamalarını tam olarak anlaması 

gerekliliği uygulanabilir değildir ve buna 

bağlı olarak dolaylı yoldan bu tür 

sistemlerin yasaklanmasına yol açabilir.  
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AIA, “bağımsız” yüksek riskli YZ 

sistemlerinin kaydı için Avrupa Komisyonu 

tarafından yönetilen yeni bir merkezi veri 

tabanı önermektedir. Bir AB veri tabanının 

amacı, daha fazla şeffaflık olsa da bunun 

yalnızca bağımsız yüksek riskli YZ 

sistemleriyle sınırlı olması eleştirilmiştir. 

Yüksek risk teşkil eden YZ sistemlerinin, 

piyasaya sürülmeden veya AB'de başka bir 

şekilde faaliyete geçirilmeden önce bir 

uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması 

gerekirken "bağımsız" YZ sistemlerinin 

sadece bir iç kontrolden geçmesi endişe 

verici bulunmuştur. 

 

“Genel Kullanımlı Yapay Zekâ 

Sistemlerinde” yani sistemin birçok farklı 

amaç için kullanılabileceği durumlarda, bu 

sistemin sağlayıcıdan bağımsız olarak 

yüksek riskli bir sisteme entegre edildiği 

durumlar meydana gelebilir. Yüksek riskli 

yapay zekâ sistemlerinin yükümlülüklerini 

düzenleyen madde, bir YZ sisteminin 

sağlayıcısının veya geliştiricisinin aynı 

zamanda onu yüksek riskli bir uygulamada 

dağıtan kişi olduğunu varsaydığından bu 

yön büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, 

Avrupa Komisyonu'nun genel kullanımlı 

YZ sistemleri sağlayıcılarının 

sorumluluklarını netleştirmesi tavsiye 

edilmiştir 

 

En can alıcı noktalardan biri olarak, 

AIA’nın herhangi bir bireysel hak 

sağlamaması gösterilmiştir. Düzenleme 

temel hakları korumayı amaçlasa da 

bireylerin düzenlemenin ihlali durumunda 

tazminat talep edebilecekleri çözüm 

yollarından yoksundur. Taslak özellikle, 

bireylerin yapay zekâ güdümlü karar 

vermeye karşı başvurmasını kolaylaştıracak 

herhangi bir mekanizma öngörmemektedir. 

Her durumda, bireysel haklar mevcut haklar 

ile iyi koordine edilmelidir. 

 

Değerlendirmede Avrupa Yapay Zekâ 

Kurulunun (EAIB) yeterlilikleri, GDPR’ın, 

temel olarak bireysel hakların korunmasını 

ele aldığı, AIA’nın ise, doğrudan herhangi 

bir bireysel hak tesis etmeden ürün 

kontrolünü ve sistemik riskleri hedeflediği 

bu yönleriyle GDPR ve AIA’nın farklı 

yaklaşımlarının olası sonuçları da ele 

alınmıştır.  

 

Bazı kusurlara ve yetersiz açıklamalara 

rağmen, Avrupa Komisyonu'nun Yapay 

Zekâ Yasası Teklifi’nin birçok yenilikçi 

unsura sahip olduğu belirtilmiştir. Riske 

dayalı düzenleyici yaklaşım eleştirilebilir 

yönleri olsa da sadece uygun değil, aynı 

zamanda en pratik olanıdır. Bununla 

birlikte, eleştirilen ana yönlerden biri “YZ” 

teriminin oldukça geniş yapılmış tanımıdır. 

Diğer ana eleştiri, uygunluk standartları ve 

kriterlerine ilişkin hükümlerin genellikle 

parça parça ve belirsiz görünmesidir. Sonuç 

olarak, AIA'nın Avrupa'da YZ için güvenli 

bir ortam yaratmak için uygun önlem; 

dolayısıyla doğru yönde atılmış bir adım 

olduğu belirtilmiştir. 

 

 Detaylı bilgi için: 

 https://ai-laws.org/en/2021/10/the-european- 

commissions-proposal-for-an-artificial-

intelligence-act-a-critical-assessment/ 

 

 

https://ai-laws.org/en/2021/10/the-european-%20commissions-proposal-for-an-artificial-intelligence-act-a-critical-assessment/
https://ai-laws.org/en/2021/10/the-european-%20commissions-proposal-for-an-artificial-intelligence-act-a-critical-assessment/
https://ai-laws.org/en/2021/10/the-european-%20commissions-proposal-for-an-artificial-intelligence-act-a-critical-assessment/
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Birleşik Krallık Ulusal Yapay Zekâ 

Stratejisi 

 Av. Zeynep Cemre Demirtaş 

 

Birleşik Krallık, önümüzdeki on yıllık süreç 

içerisinde küresel anlamda yapay zekâ 

konusunda süper güç olmayı 

hedeflemektedir. Bu doğrultuda; Eylül 2021 

tarihinde Dijital, Kültür, Medya ve Spor 

Bakanlığı tarafından Ulusal Yapay Zekâ 

Stratejisi parlamentoya sunulmuştur. Ulusal 

Yapay Zekâ Stratejisi içerisinde hem yapay 

zekânın sunduğu fırsatlardan ve hükümetin 

sonraki adımlarından bahsedilmiş hem de 3 

temel başlık altında strateji detaylarına yer 

verilmiştir. 

İşbu Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile 

hükümet; yapay zekâya ilişkin uzun dönem 

gereksinimlerine yapılacak olan yatırımları 

planlamayı, yapay zekâ destekli bir 

ekonomiye geçiş yapmayı ve Birleşik 

Krallık'ın yeniliği, yatırımı teşvik etme ve 

halkı ile temel değerlerini koruyarak yapay 

zekâ teknolojilerinin ulusal ve uluslararası 

yönetiminde öncü olmayı hedeflemektedir. 

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için de 3 aylık 

kısa vadeli, 6 aylık orta vadeli ve 12 aylık 

uzun vadeli dönemler belirlenmiş ve 

planlanan faaliyetler dönemlere ayrılmıştır. 

 

 

1. Başlık: Yapay zekâ ekosisteminin uzun 

dönem gereksinimlerine yatırım yapmak 

Birleşik Krallık, bilim ve yapay zekâ 

alanının süper gücü olarak yerini 

sağlamlaştırma adına yapay zekâ 

ekosisteminin uzun vadeli ihtiyaçlarını 

planlamak ve bu planlar doğrultusunda 

yatırımlar yapmayı hedeflemektedir. Bu 

kapsamda; yeni bir ulusal yapay zekâ 

araştırması ve inovasyon programı 

oluşturulması, uluslararası işbirlikleri ile 

yapay zekâ Ar-Ge konusundaki küresel 

faaliyetlere katılım sağlanması, çeşitli ve 

yetenekli işgücü oluşturulması, yapay zekâ 

için gerekli olan verilere daha sağlıklı 

şekilde ulaşılabilmesi için bir çerçeve plan 

yayımlanması hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda; hükümet hâlihazırda veri 

hakları açısından destek de sağlamaktadır. 

Ayrıca; uzun dönem yapay zekâ 

gereksinimlerinin karşılanması amacıyla 

ulusal bir siber-fiziksel altyapının çerçevesi 

de oluşturulmakta, yapay zekânın 

ticarileşmesinin ve yaygınlaşmasının 

desteklenmesi amacıyla gerekli olan 

hesaplama kapasitesine ilişkin rapor 

hazırlanmakta, bilgisayar tarafından 

okunabilen verilerin açık şekilde 

yayınlanmasına devam edilmekte, yapay 

zekâ uygulamalarının gelişimlerinin 

hızlandırılması için değerli veri setleri 

değerlendirilmekte, şirketlerin fonlanma 

durumlarının değerlendirilmesine ilişkin 

rapor hazırlanmakta ve uluslararası veri 

akışı sağlanırken diğer yandan da kişisel 

verilerin korunması sağlanmaktadır. Tüm 

bunlara ek olarak; uzun vadede yapay 

zekânın kullanılabilmesi adına en eğitimli, 

tecrübeli ve yetenekli kişilerin de Birleşik 

Krallık’a gelmesi ve nitelikli iş gücü 

oluşturulması adına çeşitli çalışmaların 

yapılması da strateji kapsamında 

hedeflenmektedir. 
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2. Başlık: Tüm sektörlerin ve bölgelerin 

yapay zekâdan yararlanmasını sağlama 

Birleşik Krallık’ta bulunan tüm sektörlerin 

ve bölgelerin yapay zekâ dan 

yararlanmasının sağlanması adına bakanlık 

dışı bağımsız bir kamu kurumu olan Birleşik 

Krallık Araştırma ve İnovasyonu 

bünyesinde oluşturulan Ulusal Yapay Zekâ 

Stratejisi’nin bir parçası olarak yüksek 

potansiyelli fakat düşük yapay zekâ 

kullanımı olan sektörlerde yapay Zekâ 

teknolojilerinin geliştirilmesini ve 

benimsenmesini teşvik etmek için 

tasarlanmış bir program oluşturulması,  

2022 yılında sağlık ve sosyal bakımında 

yapay zekâ ulusal stratejisinin taslağı 

oluşturulması, yapay zekâ ekonomiye 

etkilerine ilişkin raporlar yayımlanması, 

Savunma Bakanlığı kendi yapay zekâ 

stratejisini yayımlanması, enerji sektörü gibi 

sektörlere ilişkin olarak yapay zekâ 

konusunda gelişmekte olan ülkelerle 

yapılacak çok taraflı anlaşmalar aracılığı ile 

bu lokal bölgelerin de desteklenmesi ve 

yapay zekâ ile bağlantılı şekilde stratejik 

önceliklere yönelik gerçek dünya 

çözümlerini belirleme ve uygulama 

konusunda daha geniş sivil toplumu 

güçlendirmek için gerçek dünya 

uygulamalarıyla açık bir yapay zekâ 

zorlukları havuzu oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca; strateji içerisinde 

ticarileşmenin, yapay zekâ teknolojileri ile 

bağlantılı olarak fikri mülkiyet hakların 

korunmasının, yapay zekânın kamu yararına 

kullanılmasının da öneminden 

bahsedilmiştir.  

3. Başlık: Etkili şekilde yapay zekâ 

yönetimi 

Birleşik Krallık yönetimi, dünyadaki en 

güvenilir ve yenilikçi yapay zekâ yönetim 

sistemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu 

doğrultuda; yapay zekâ yönetim çerçevesi 

oluşturulması, YZ ürün ve hizmetlerinin 

güvenilir olmasının sağlanması, 2022 

yılında bir hükümet raporu yayımlanması, 

Birleşik Krallık’ta olgun bir yapay zekâ 

ekosisteminin geliştirilmesi için çalışılması, 

yapay zekâ standartları merkezi 

oluşturularak küresel anlamda bir 

standardın oluşturulmasına katkı 

sağlanması, uluslararası kuralların ve 

standartların oluşturulmasına katkı 

sağlanması ve yapay zekâ teknolojilerinin 

güvenilirliğinin, kabul edilebilirliğinin, 

uyarlanabilirliğinin ve şeffaflığının 

gelişmesine destek olunması, savunma 

bakanlığının kullandığı yapay zekâ 

sistemlerine ilişkin detayların 

yayımlanması, Alan Turing Enstitüsü ile 

çalışarak yapay zekâ etiği ve güvenliğine 

ilişkin kılavuz revize edilmesi ve ulusal 

güvenlik, savunma ve araştırmacılarla 

birlikte çalışılarak olgun bir yapay zekâ 

ekosistemi oluşturulması hususları da 

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi içerisinde yer 

almaktadır. 

Sonraki adımlar 

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında 

planlanan sonraki adımlar ise şu şekildedir; 

yapay zekânın toplum ve ekonomi 

üzerindeki etkilerinin takibi amacıyla belirli 

aralıklarla sayısal göstergeler yayımlanacak 

ve geniş topluluklardan alınan geri 

bildirimler doğrultusunda stratejiler revize 

edilecektir. Diğer yandan; Yapay Zekâ 

Konseyi, hedeflerimizi yerine getirmek ve 

hükümeti stratejide yer alan eylemlerden 

sorumlu tutmak için ekosistem genelinde 

eylemleri harekete geçirmeye yardımcı 

olmaya devam edecek, yakın zamanda 

kurulan Bilim ve Teknoloji Stratejisi Ofisi, 

Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi ve 

Ulusal Teknoloji Danışmanı ise bilim ve 
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teknoloji önceliklerini merkezden ileriye 

taşımak için hükümetin geri kalanıyla birlikte 

çalışacaktır. 

Detaylı Bilgi için: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/gov

ernment/uploads/system/uploads/attachmen

t_data/file/1020402/National_AI_Strategy_

-_PDF_version.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1020402/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1020402/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1020402/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1020402/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf
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Bu ay neler yaptık? 

 Av. Günse Alçınkaya 

 

 

❖ 09 Kasım 2021 

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz 

üyelerinden Av. Betül Çolak tarafından 

“Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ne İlişkin İlk 

Gözlemler” adlı blog yazısı kaleme alındı. 

Strateji’deki hedefleri öncelikle genel bir 

bakış açısıyla ardından hukuki perspektif 

ile fikri mülkiyet hukuku, kişisel veriler ve 

açık veriler bakımından değerlendiren 

yazıya erişim için: 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/kom

isyonlar/yzcg/ulusalyapayzekastratejisineili

skinilkgozlemler.pdf 

❖ 18 Kasım 2021  

Önceki dönemlerde grup içi kapalı olarak 

yapılan etkinliklerimiz, artık her ayın 

üçüncü haftası perşembe günleri İstanbul 

Barosunun Youtube hesabından herkese 

açık olarak canlı gerçekleştirilecektir. Bu 

ayki etkinlikte, Av. Kübra İslamoğlu Bayer 

moderatörlüğünde Sayın Prof. Dr. Lale 

Akarun’u “Yapay Zekâya Giriş” adlı 

eğitimi ile dinledik. Tarihçesinden yapay 

zekânın ne olduğu, yapay sinir ağları, derin 

öğrenme ile yapay zekânın hayatımızı 

hangi noktalarda nasıl etkileyeceğine dair 

yapay zekâya giriş niteliğindeki bu 

etkinliğin tekrarını izlemek için: 

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

y2fwg&ab_channel=%C4%B0stanbulBaro

su 

 

❖ 23 Kasım 2021 

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuzca 

hazırlanan “Turkey National AI Strategy” 

adlı İngilizce infografiğimiz yayımlandı. 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/kom

isyonlar/yzcg/yzcgtrnationalaistrategyinfog

rafic.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/ulusalyapayzekastratejisineiliskinilkgozlemler.pdf
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/ulusalyapayzekastratejisineiliskinilkgozlemler.pdf
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/ulusalyapayzekastratejisineiliskinilkgozlemler.pdf
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
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/yzcgtrnationalaistrategyinfografic.pdf
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/yzcgtrnationalaistrategyinfografic.pdf
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/yzcgtrnationalaistrategyinfografic.pdf
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