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Bağlı ve Otomatikleştirilmiş 

Araçlarda Etik  

Berkay Akbaş 

Yol Güvenliği Konusunda Öneriler, Açıklık, 

Açıklanabilirlik ve Sorumluluk 

Özetini yaptığımız bu rapor, kara yolu 

taşımacılığı için otonom hareketlilikten doğan 

özel etik sorunlar hakkında tavsiye vermek 

üzere kurulan Avrupa Komisyonu Uzman 

Grubu tarafından hazırlanmıştır. Rapor; bağlı 

ve otomatikleştirilmiş araçların geliştirilmesi 

ve düzenlenmesi, etik unsurların sistematik 

olarak dahil edilmesi konularında, paydaşları 

desteklemek ve bu araçların kullanımını belli 

ilkeler çerçevesinde teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bağlı ve otomatikleştirilmiş araçlara ilişkin 

etik sorular, özellikle son birkaç yılda 

akademik incelemelerin konusu olmuştur. Bu 

doğrultuda raporda, otonom araçların 

gelecekteki gelişimi ve kullanımına ilişkin 

yirmi etik öneri sunulmaktadır. Bu öneriler, 

AB Antlaşmalarında ve AB Temel Haklar 

Şartı’nda belirtilen temel etik ve yasal ilkelere 

dayanmaktadır. Söz konusu öneriler, üç temel 

konu başlığı altında sunulmuş ve tartışılmıştır: 

Bölüm 1: Yol Güvenliği, Risk, İkilemler 

Bölüm 2: Veri ve Algoritma Etiği: 

Mahremiyet, Açıklık, 

Açıklanabilirlik 

Bölüm 3: Sorumluluk 

 

 

 

Kılavuz Etik İlkeler 

Güvenilir araştırma ve inovasyon yaklaşımı ile 

bağlı ve otomatikleştirilmiş araçların 

tasarımları ve uygulamalarının, toplum 

tarafından eleştirel olarak benimsenmiş temel 

etik ve yasal ilkelere dayalı etik kılavuzlar 

üzerine inşa edilmesinin gerekliliği 

belirtilmiştir. 

Avrupa Bilim ve Yeni Teknolojilerde Etik 

Grubu’nun yapay zekâ hakkındaki açıklaması 

ve Yapay Zekâ Üst Düzey Uzman Grubu’nun 

Güvenilir Yapay Zekâ Kılavuzu 

doğrultusunda, bu rapordaki analiz ve 

önerilerin, AB Antlaşmaları ve AB Temel 

Haklar Şartı’nda belirtilen zararsızlık, 

yardımseverlik, itibar, bireysel özerklik, 

sorumluluk, adalet, dayanışma, kapsamlı 

müzakere olarak öngörülmüş etik ve hukuki 

ilkeler ile yönlendirilmesi önerilmektedir. 

Sonuç ve Gelecek Çalışmalar 

Bu rapor, üç konu başlığındaki etik sorunları 

ele almak için 20 öneri sunmuştur. 

Her öneri bireysel paydaş grupları için farklı 

alt öneriler içermekte ve öneriler, üç paydaş 

için eyleme dönüştürülebilir hale getirilmiştir: 

i) üreticiler ve uygulayıcılar (Örneğin: 

otomobil üreticileri, tedarikçiler, yazılım 

geliştiriciler ve mobil hizmet sağlayıcılar), ii) 

yürütme organları/karar vericiler (Avrupa 

Komisyonu ve AB Ulusal Bakanlıkları gibi 

ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda 

çalışan kişiler), iii) araştırmacılar (Örneğin: 

üniversitelerde, araştırma enstitülerinde ve  

Ar-Ge departmanlarında çalışan kişiler). 

Öneriler, Uzman Grubu üyelerinin bilimsel ve 

akademik uzmanlığını yansıtmakta ve bağlı ve 

otomatikleştirilmiş araçların tasarımı, 
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geliştirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgilenen 

paydaşların çalışmalarına yönelik rollerinin 

korunmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Ayrıca rapor, ilgili etik değerlendirmeler 

bakımından kapsamlı bir liste değildir. Uzman 

Grubu, daha fazla araştırma ve paydaşlarla iş 

birliğinin; sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve 

sosyo-ekonomik etkiler gibi diğer hususlar 

açısından yol gösterici olacağı yönünde 

tavsiyede bulunmaktadır. 

Her halde; bağlı ve otomatikleştirilmiş araçlara 

yönelik olarak, kanun koyucular, 

araştırmacılar, üreticiler ve uygulayıcılar, 

önerileri belirli politika veya endüstri 

alanlarına getirme, gerçekleştirilebilir bir 

uygulamanın şartlarını ve zamanını tanımlama 

ve bunları yaşayan politika ve uygulamalara 

dönüştürmek için ihtiyaç duyulan özel araçları 

belirleme gibi ek adımlar atmak zorunda 

kalacaktır. 

Detaylı bilgi için: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/5014975b-fcb8-11ea-b44f-

01aa75ed71a1/ 

 

COVID-19 Bilgi Havuzu ve 

Kamunun Tutumu: 2020 İncelemesi 
 

 

Beril Çubukçu 

COVID-19 Bilgi Havuzu 

Mart 2020’den itibaren CDEI (Veri Etiği ve 

İnovasyon Merkezi), bilim ve teknolojinin 

COVID-19 salgınının etkileriyle paralel olarak 

hangi alanlarda kullanılacağına dair örnekleri 

izlemeye başlamış ve bunları bir “COVID-19 

Bilgi Havuzu” içerisinde belgelemiştir. Bilgi 

havuzu; yapay zekâyı, geleneksel algoritmik 

sistemleri, veri bilimi disiplininden araçları ve 

teknikleri kapsayan; veriye dayalı teknolojiyi 

içermektedir. 

Veriye dayalı teknolojiler yalnızca acil halk 

sağlığı kriziyle mücadele etmek için 

kullanılmamıştır. Ek olarak, sokağa çıkma 

yasağı ve karantinanın daha geniş etkilerini 

azaltmak, özellikle de kamu hizmetlerini 

çalışır durumda tutmak için de kullanılmıştır. 

Kamunun Tutumu 

Raporda aynı zamanda halkın nabzı 

yoklanmakta ve kriz sırasında teknolojinin 

kullanımı hakkında toplumsal düşünceler 

üzerinde durulmaktadır. Toplum bilgi 

havuzunda yer alan yenilikleri destekledi mi? 

Teknolojinin yerinde ve zamanında 

kullanıldığı hissedildi mi? Teknolojinin 

kullanımı konusunda yeterli gözetim olduğuna 

inanılıyor mu? 

CDEI, bu soruları yanıtlamak amacıyla 

Deltapoll’u, Haziran-Aralık 2020 arasında 

12.000’den fazla kişiden oluşan temsili bir 

örnek grupla Birleşik Krallık kamuoyunda bir 

anket yapması için görevlendirmiştir. Anket 

sonuçları veriye dayalı teknolojinin 

kullanımına yönelik önemli bir kamu desteği 

olduğunu göstermektedir. Ancak yanıt 

verenlerin çoğu, veriye dayalı teknolojinin tam 

olarak potansiyeline ulaşmadığını ve yeterli 

düzeyde uygulanmadığını da belirtmiştir. 

Raporda bu durumun teknolojinin potansiyeli 

ile nasıl uygulandığına dair algılanan gerçeklik 

arasında bir uçuruma, yani “fırsat boşluğuna” 

işaret ettiği vurgulanmaktadır. Bu fırsat 

boşluğunun sebebine ilişkin olarak ise, bazı 

katılımcılar veriye dayalı müdahalelerin 

yönetimiyle ilgili endişeleri bulunduğunu ifade 

etmiştir. 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5014975b-fcb8-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5014975b-fcb8-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5014975b-fcb8-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
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Sonraki Adımlar 

Raporda yer verilen anketin sunduğu genel 

resim, yapay zekâ ve salgının üstesinden 

gelmek için kullanılan verilere ilişkin 

toplumsal desteğin zayıf ve teknolojinin 

yönetimine duyulan güvene bağlı olduğuna 

işaret etmektedir. Bu bağlamda güvenilir 

yönetimin, Birleşik Krallık’ın veriye dayalı 

teknolojiyi daha iyi kullanmasını ve ortaya 

çıkan fırsat açığını bu şekilde kapatmasını 

destekleyeceği vurgulanmıştır. 

CDEI’nın güven matrisi, kuruluşların güvenilir 

yönetim oluşturmalarına yardımcı olmak için 

bir çerçeve sağlamaktadır. Bu bağlamda ortaya 

konulan ilkeler hesap verilebilirlik, şeffaflık, 

değer, güvenlik ve kontrol olarak 

belirlenmiştir. 

Bulgular 

Raporda yer alan retrospektif detaylar, 

COVID-19 bilgi havuzunu oluşturarak elde 

edilen bulguları ve ortaya çıkan 10 ana temayı 

ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Bu temalara 

kısaca aşağıda yer verilmiştir: 

1. Geleneksel veri analizi; yapay zekânın 

değil, COVID-19 etkilerinin merkezinde 

yer almaktadır. 

2. Mevcut veri kümeleri, küresel salgına karşı 

tepkinin büyük bir kısmının temelini 

oluşturmaktadır. 

3. Veri paylaşımını sağlamak için yeni veri 

depolama yöntemleri uygulanmıştır. 

4. Halk sağlığı krizi karşısında, topluluk veri 

paylaşımı artmıştır. 

5. Yerel yönetimler, verilerin önemini ve 

değerini giderek daha fazla fark etmiştir. 

6. COVID-19 ile ilgili sorunları çözmek için 

birçok mevcut araç yeniden tasarlanmıştır. 

7. Yapay zekânın yaygın olduğu yerlerde, 

bunlar genellikle bir sağlık hizmeti 

ortamında kullanılmaktadır. 

8. Veriye dayalı araçlar, yeni kuralların 

etkilerini ölçmek ve anlamak için de 

kullanılmaktadır. 

9. Odak noktası, gelecekteki dayanıklılığı inşa 

etmeye doğru kaymaya başlamıştır. 

10. Sınırlar arası veri paylaşımı, yeni aşıların ve 

tedavilerin keşfedilmesini kolaylaştırmıştır. 

  

Detaylı bilgi için:  

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

nment/uploads/system/uploads/attachment_da

ta/file/967585/CDEI_COVID19_Repository_

and_Public_Attitudes.pdf  

 

Yapay Zekânın Faydalı ve 

Profesyonel Bir Araç Olmasını 

Sağlamak: İngiltere ve Galler 

Günse Alçınkaya 

Yapay zekâ gelişmeleri, İngiltere’de özellikle 

avukatlar ve onların bağlı oldukları SRA 

(Dava Avukatları Düzenleme Kurumu) 

tarafından büyük ilgiyle karşılanmaktadır. 

2008 yılında SRA tarafından yayınlanan bir 

raporda; artan ilgiye rağmen henüz net bir 

tanımın yapılmadığından bahisle yapay zekâyı, 

insanların onu yeniden oluşturmasına gerek 

kalmadan kendi yeteneklerini geliştirebilen 

makine öğrenmesi olarak tanımlanmıştır. 

İleride insanların yerini alma ihtimaline 

yönelik ise yapay zekânın belli görevlere 

odaklanarak bunları geliştirmeye çalıştığından, 

dolayısıyla aslında insan beyninin yerini almak 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967585/CDEI_COVID19_Repository_and_Public_Attitudes.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967585/CDEI_COVID19_Repository_and_Public_Attitudes.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967585/CDEI_COVID19_Repository_and_Public_Attitudes.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967585/CDEI_COVID19_Repository_and_Public_Attitudes.pdf
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yerine onu destekleyip geliştireceğinden söz 

edilmiştir. 

İngiltere ve Galler Baroları tarafından 

yayınlanan bir makalede ise hukuk sektöründe 

şu anda tam 6 şekilde yapay zekânın 

kullanıldığından bahsedilmiştir. Bu alanlar; 

yönetim uygulamaları otomasyonu, öngörüsel 

kodlama, belge birleştirme, hukuki 

araştırmalar, ses tanıma, Chatbot (sohbet 

robotu) ve DIY (do-it-yourself). Özellikle DIY 

ve Chatbot, işletmelerin kendi hukuki 

belgelerini oluşturabilmelerini ve hukuki 

tavsiyeye kolay erişimini sağlamaktadır. SRA; 

yapay zekânın gelişimine olumlu bakmakta ve 

sözleşmelerin incelenmesi, anlaşmaların 

denetlemesi, durum tespiti, hukuki 

araştırmaların yapılıp emsallerin 

belirlenmesinde, davaların sonuçlarını tahmin 

etmede ve faturalandırma işlemlerinde yapay 

zekâya başvurulduğunu ve geliştirildiğini ifade 

etmektedir. Tüm bu kullanımlar gelecekte 

avukatların yerinin alınmasından çok rutin 

işleri hallederek onlara vakit kazandıracaktır. 

Ayrıca örneğin, yapay zekâya önce park 

cezaları gibi ufak çaplı hukuki danışmalarda 

başvurulacak ve teknoloji geliştikçe çevrimiçi 

hukuk desteği sağlayan sanal hukuk firmaları 

gibi yeniliklere de yol açacaktır. Uluslararası 

düzeyde olan büyük firmaların; işlerinin 

niteliği, hacimlerinin büyüklüğü ve elbette 

ekonomik sebeplerle hukuk bürolarının 

yapacağı işleri daha hızlı ve ucuza mal etmek 

için yapay zekânın belge birleştirme ya da 

öngörüye dayalı kodlama yeteneklerinden 

yaygın biçimde faydalanmaları olasıdır.  

SRA, hukuk firmaları çalışanlarının nerede ve 

nasıl çalıştığı önemsiz olmakla birlikte serbest 

çalışan avukatların tabi olduğu düzenlemeleri 

yapmakla görevlidir. Ayrıca kendisini risk 

odaklı düzenleyici olarak tanımlar ve hem 

müvekkillerin çıkarı ile kamu yararını hem de 

hukuka ve hukuk mesleğine güvenin 

sağlanmasına öncelik vermektedir. Şu anki 

risk öncelikleri ise bilgi, siber güvenlik, 

bütünlük, etik ve hizmet standartlarıdır.  

SRA’nın Teknoloji ve Hukuki Hizmetler adlı 

bir yayınında; düzenlemelerin, firmaların 

başarı sağlamaları için elde ettikleri bir araç 

değil, elde ettikleri çıktılara dayandığından 

bahsetmektedir. İlgili yayında değinilen yapay 

zekâ kullanımındaki bazı etik ve risk bazlı 

meseleler ise: 

•Hukuki danışmanlık sağlamak için 

Chatbotların kullanılması halinde sistem, 

avukat veya hukuk firması adına danışmanlık 

verdiği tüm müvekkilleri 

tanımlayamayabilecek ve bu çıkar 

çatışmalarına yol açabilecektir; 

• Bazı işlemlerin yapılması izne tabi olduğu 

için, bunların yapay zekâ tarafından yapılması 

hukuki sınırlamalara tabi olabilir; örneğin, 

gayrimenkul devir işlemleri ve vesayet 

faaliyetleri yalnızca avukat gibi nitelikli kişiler 

tarafından gerçekleştirilebilir.  

• Kişisel verileri işlemek için yapay zekâ 

teknolojisinin kullanılması, veri koruma 

mevzuatının ve ilgili kişilere verilmesi gereken 

bilgilerin dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

•Yapay zekâ sistemlerindeki önyargı eşitlik, 

çeşitlilik ve kapsayıcılık açısından kanunun 

uygulanmasıyla; hukuk firmalarında avukatlar 

ve diğer çalışanlara verilen görevler ile SRA 

standart ve yönetmeliklerindeki düzenleyici 

görevler nedeniyle karışıklıklar gündeme 

gelecektir. 

Yapay zekâ ve yenilikçi teknolojiler SRA 

tarafından teşvik edilirken, aşağıdaki 

hususların anlaşılması gerektiği üzerinde 

durulmaktadır: 

•Yapay zekâ kullanımıyla ilgili hiçbir şey bir 

bireyin veya firmanın etik, düzenleyici ve 

hukuki görevlerini zayıflatmamalı veya 

bunlardan ödün vermemelidir. 

•Firmalar, yapay zekânın etik ve hukuki 

kullanımını denetlemek için etkili denetim 

sistemleri uygulamalıdır. 
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•Yapay zekâ kullanmanın riskleri kabul 

edilmeli, yönetilmeli ve azaltılmalıdır. Güncel 

sorunlar arasında bilgi güvenliği ve veri 

koruma ile siber saldırıların neden olduğu veri 

ihlali tehdidi yer almaktadır. İhlaller dikkate 

alınmalı ve ciddiyetine bağlı olarak 

muhtemelen hem SRA'ya hem de Birleşik 

Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi’ne 

bildirilmelidir. 

Detaylı bilgi için: 

https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx

?DocumentUid=54b366e7-03dd-4d39-8c0f-

b48d99791b21  

 

Stanford Üniversitesi Yapay Zekâ 

Endeks Raporu 2021 

Kübra İslamoğlu Bayer 

 

Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay 

Zekâ Enstitüsü tarafından düzenli olarak 

yayımlanan Yapay Zekâ Endeks Raporu, 

yapay zekâ ilgili olarak üretilen verileri 

izlemekte, incelemekte ve anlaşılabilir şekilde 

okuyuculara sunmaktadır. Bu anlamda yapay 

zekâyla ilgilenen her kesimden aktöre bütünsel 

bir bakış açısı sağlamakta ve yapay zekâ 

alanındaki gelişmeleri kolaylıkla takip 

edebilme imkânı sunmaktadır.  

Enstitü tarafından bu amaçla hazırlanmış 

dördüncü yayın olan 2021 raporu, mart başında 

kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Rapor; 

araştırma ve geliştirme, teknik performans, 

ekonomi, yapay zekâ eğitimi, yapay zekâ 

uygulamalarının etik sorunları, yapay zekâda 

çeşitlilik ile yapay zekâ politikaları ve ulusal 

stratejiler başlıklarını içeren yedi bölümden 

oluşmaktadır. Raporda, önceki yıllarda söz 

konusu olan gelişmelerle karşılaştırma 

yapılmış olması yapay zekânın son yıllardaki 

hızlı ilerlemesini gözler önüne sermekle 

birlikte güncel bir konu olarak hayatlarımızda 

önemli bir yer edinen COVID-19 salgınının 

yapay zekâ ile kesiştiği noktalar da aynı 

başlıklar altında birkaç açıdan ele alınmış 

durumdadır. 220 sayfadan oluşan rapor, sayısız 

araştırma ve istatistik ile desteklenmiş olup 

yapay zekâ ile ilgili olarak bugüne kadar 

yayımlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri 

olarak kabul edilmektedir.  

Raporda Öne Çıkan Tespitler 

Bu yılki rapordan çıkarılan en önemli dokuz 

sonucun şunlar olduğu ifade edilmektedir: 

1. İlaç tasarlama ve keşfi alanında yapay zekâ 

yatırımları önemli ölçüde artmıştır, öyle ki 

“ilaçlar, kanser, moleküler biyoloji, ilaç 

keşfi” alanlarında özel sektörde yapay 

zekâya 2020 yılında 13.8 Milyar Amerikan 

Dolarını aşan bir yatırım yapılmıştır ki bu 

tutar, 2019 yılında yapılan yatırımlardan 4.5 

kat daha yüksektir. 

2. Endüstri dönüşümü devam etmektedir. 

2010 yılında yapay zekâ alanında Kuzey 

Amerika’da doktora seviyesinde eğitim 

görenlerin %44,4’ü endüstride çalışmaya 

başlamışken 2019 yılında bu oran %65’e 

yükselmiştir.  

3. Her şey üretilebilir hale gelmiştir. 

Günümüzde yapay zekâ sistemlerinin 

geldiği aşamada yapay zeka tarafından 

üretilen yazı, ses ve görüntülerin insanlar 

tarafından üretilenlerden ayrılmasında 

zorlanılmaya başlanmıştır, 

4. Yapay zekâ eğitiminde çeşitlilik (diversity) 

sorunu söz konusudur, zira 2019 yılında 

yapay zeka doktora programına kaydolan 

kişilerden %45’i beyaz ırktan iken, yalnızca 

%2,4’ü Afro-Amerikan ve %3.2’si 

İspanyol’dur. 

https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=54b366e7-03dd-4d39-8c0f-b48d99791b21
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=54b366e7-03dd-4d39-8c0f-b48d99791b21
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=54b366e7-03dd-4d39-8c0f-b48d99791b21
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5. Yapay zekâ yayımlarındaki atıflarda ABD 

üstünlüğünü Çin’e kaptırmıştır ancak ABD 

konferanslardaki üstünlüğünü halen 

sürdürmektedir, 

6. Kuzey Amerika’da yapay zekâ alanında 

doktora eğitimi gören uluslararası öğrenci 

sayısı 2018 yılına kıyasla 2019 yılında %4,3 

daha artarak %64,3’e yükselmiştir. Bu 

yabancı mezunların %81,8’i Birleşik 

Devletlerde kalmış iken %8,6’sı Birleşik 

Devletler dışında bir işe girmiştir.  

7. Gözetleme teknolojileri giderek daha ucuz, 

hızlı ve yaygın hale gelmektedir. Geniş 

kitleleri gözetlemek için kullanılan 

gözetleme teknolojileri, 2020 yılında görsel 

sınıflandırma, yüz tanıma, video analizi ve 

ses tanımlama tekniklerinde gözlemlenen 

olağanüstü ilerleme birlikte hızla 

gelişmektedir, 

8. Yapay zekâ etiği temel ölçütlerden 

yoksundur ve üzerinde uzlaşılmış kriterler 

söz konusu değildir. Yapay zekâ alanında 

çok çeşitli niteleyici ve normatif çıktılar 

ortaya konulmasına rağmen, genel olarak 

değerlendirme yapmayı sağlayacak ölçütler 

halen ortaya konulamamıştır. Başka bir 

çıktı olarak araştırmacılar ve sivil 

toplumun, endüstriyel kuruluşlara oranla 

yapay zekâ etiğine daha çok önem verdiği 

anlaşılmaktadır.  

9. Yapay zekâ, Birleşik Devletler Kongresinin 

de ilgisini çekmiştir. 116. kongrede, 115. 

kongreye kıyasla 3 kat daha fazla yapay 

zekâdan bahsedilmiş olup bu, kongre 

tarihinde gerçekleşen en yapay zekâ odaklı 

oturum olmuştur. 

Detaylı bilgi için: 

https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2021 

 

 

                                                           
* Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, akarun@boun.edu.tr  

Görüş Yazısı 

Stanford Yapay Zekâ Endeks 

Raporu 2021  
 

 

Prof. Dr. Lale Akarun* 

 

Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen 

Yapay Zekâ (YZ) endeks çalışmasının 2021 

raporu yayınlandı. Raporun amacı, 

araştırmacılar, politika koyucular, yöneticiler, 

gazeteciler ve halka YZ alanındaki kararları 

insanların yararına ve etik şekilde 

verebilmelerine yardımcı olmak üzere bu 

alandaki gelişmelerle ilgili veriye dayalı 

güvenilir bilgi vermek. Rapor, 2017’den beri, 

Stanford Üniversitesi ve endüstri 

kuruluşlarından bir grup tarafından 

hazırlanıyor. 2021 raporu, yedi bölüm şeklinde 

düzenlenmiş: 1.Araştırma ve geliştirme; 2. 

Teknik gelişmeler; 3. Ekonomi; 4. YZ eğitimi; 

5. YZ uygulamalarının yol açtığı etik 

sorgulamalar; 6. YZ ve çeşitlilik; 7. YZ 

politikası ve ulusal stratejiler. Aşağıda bu 

başlıklar arasında ne veriler sunulduğu ve 

bunların analizinden ne gibi vargılar 

sunulduğu kısaca özetlenecektir. 

Raporun ilk bölümü, araştırma ve geliştirme. 

Bu bölümde Scopus veritabanı ve Microsoft 

Akademik Ağı kullanılarak, yapay zekâ 

alanına giren makaleler, konferans bildirileri 

ve patentler ve bunlara yapılan atıflar veri 

olarak kullanılmış. Yapay zekanın alt alanları 

için belli anahtar kelimeler kullanılarak 

https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2021
mailto:akarun@boun.edu.tr
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yayınların ve patentlerin ait olduğu alanlar 

analiz edilmiş.  İlk bulgu, 2019’dan 2020’ye 

kadar bu alandaki yayınların sayısının %34,5 

oranında artmış olduğu. Bu artış, 2018’den 

2019’a %19,6 imiş; dolayısıyla artışın 

hızlanarak sürdüğü görülüyor.  Yayınların 

çoğunun, akademiden kaynaklandığı 

görülüyor: Bu alandaki çalışmaların en büyük 

kısmı akademiden geliyor.  İkinci en büyük 

grup, ABD’de şirketler iken, Çin’de ve 

Avrupa’da devlet kuruluşları. Bu bölümün en 

çarpıcı bulgusu, Çin’in yayın sayılarında zaten 

üstünlüğü varken, 2020 yılında ilk defa, Çin’in 

YZ dergi yayınlarına yapılan atıflarda liderliği 

almış olması. Sayılar, Çin’in sayısal 

üstünlüğün yanı sıra, kalitede de belli bir eşiği 

aştığını gösteriyor. YZ alanında dünyada 

yapılan tüm yayınların %22,4 ünü Çin, 

%16,4’ünü AB, %14,6’sını ABD yapıyor. Öte 

yandan, ABD’nin konferans yayınlarında hala 

liderliği sürdürdüğü görülüyor. YZ alanındaki 

yayınlar, tüm mecralarda artarak, dünyadaki 

tüm yayınların %3,8’ini oluşturur hale gelmiş. 

Bu oranın, 2011 yılında %1,3 olduğunu 

dikkate alınınca, yayınların ne kadar arttığı 

görülüyor. Aynı şekilde, 2020 yılında dünyada 

alınan tüm patentlerin %2,9’u YZ alanında 

olmuş. 

Türkiye YZ alanında yeterince varlık 

göstermediğinden, grafiklerde görünmüyor. 

Ancak buna bir istisna akademi-şirketler ortak 

YZ çalışmaları: YZ alanında her bir ülkeden 

akademi-şirket ortak yayınlarını sayı ve etki 

değeri açısından değerlendiren ve iki boyutta 

gösteren bir grafik var. Ancak 1000 ve üstünde 

YZ yayını olan ülkelerin dahil edildiği grafikte 

24 ülke arasında Türkiye de var. Türkiye, 

Malezya, Endonezya ve İran’dan çok yayın 

yapmış; Endonezya, Rusya, Brezilya ve 

Hindistan’dan da daha yüksek etki değerli 

yayınlar yapıyor. Öte yandan Türkiye’den 

kaynaklanan yayınların hem etki değeri hem 

de sayı olarak ortalamanın altında olduğu 

görülmekte. Bu grafikte, ABD sayı açısından 

en ileride görülürken, Singapur en yüksek etki 

değerli yayınlara sahip. Çin ve Japonya 

Türkiye ile benzer ortalama etki değerli 

yayınlara sahipken, yayın sayısı tabii ki çok 

daha yüksek.   

Raporun ikinci bölümü, YZ alanındaki teknik 

gelişmelerle ilgili: bu alandaki gelişmeler, 

imge, video, dil, konuşma, muhakeme, karar 

yürütme, sağlık ve biyoloji alanında 

gruplanmış. Nesne bulma, tanıma, insan bulma 

ve poz tanıma, insan aktivitesi tanıma gibi 

imge ve video işleme alanında problemler, 

otonom cihazlar için şehir görüntülerinin 

bölütlenmesi ve anlamlandırılması, dilden dile 

çeviri, görsel soru cevaplama, konuşma 

diktasyon sistemleri gibi uygulamalar 

tanıtılıyor. Bu alanlarda tanımlanmış 

problemler, bu problemlerde elde edilen 

başarıların üstünden geçiliyor. Son sene içinde 

sentetik imge ve video yaratma alanında 

yapılan çalışmalar ve DeepFake tespit etme 

çalışmalarından bahsediliyor. Bilgisayarla 

görme alanının hızla ticarileştiğine, ürünlerin 

ortaya çıktığına dikkat çekiliyor. Doğal dil 

kullanılarak arama teknolojilerinde sağlanan 

başarılardan bahsediliyor. Protein katlama 

probleminde elde edilen başarılarla biyoloji ve 

sağlık alanında yapay öğrenme ile elde edilen 

başarılara dikkat çekiliyor ve COVID ile ilgili 

ilaçların geliştirilmesinde YZ teknolojilerinin 

kullanımına dikkat çekiliyor. Raporun bu 

bölümü, yapay zekâ alanında gelinen seviye ve 

çalışmaları anlamak isteyen kişiler için değerli 

bir kaynak. 

2020’de ilaç, kanser, moleküler ve ilaç keşfi, 

13,8 milyar dolar ile en büyük yatırımı çeken 

YZ alanları olmuş. Brezilya, Hindistan, 

Kanada, Singapur ve Güney Afrika YZ 

alanında en çok istihdam artışı gören ülkeler 

olmuş. Türkiye’de YZ alanında istihdam 

artışında 11. sırada. Daha önce bu alanlarda 

çok büyük istihdam talebi olan Çin ve ABD’de 

ise bu sene artış görülmemiş. Raporun 3. 

Bölümü ayrıca, hangi sektörlerin en çok YZ 

istihdamı aradığını, hangi sektörlerin YZ 

yatırımı aldığı ve hangi sektörlerde YZ 
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becerilerinin yaygın olarak kullanıldığı ve 

arandığını da analiz ediyor. 

Bölüm 4, YZ eğitimine ayrılmış: Bu alanda 

üniversitelerde Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği bölümlerinde YZ alanında 

lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 

açılan dersler, özel programlar, endüstriye 

yönelik kurslar, bu alanda verilen doktora 

dereceleri sayıları veriliyor. Daha çok 

ABD’deki belli başlı üniversiteleri kapsayan 

verilere göre, son dört yılda açılan ders 

sayısının lisans seviyesinde % 102,9 ve 

lisansüstü seviyede % 41,7 arttığı belirtiliyor. 

Kuzey Amerika’da YZ alanında doktora 

derecesi alanların çoğunun endüstride 

çalışmaya yöneldiği kaydediliyor. 2019 yılında 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 

verilen doktora derecelerinin % 23,7’si YZ 

alanında olmuş. YZ alanındaki doktora 

öğrencilerinin % 64,3’ü yabancı öğrenciler ve 

bu öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 81,8) 

ABD’de çalışma hayatına atılıyor. Geçmiş 

yıllarda ABD üniversitelerinde görülen YZ 

alanında çalışan öğretim üyelerinin akademiyi 

bırakıp şirketlere geçme trendi, biraz 

yavaşlamış. 

Bölüm 5’te, YZ alanında etik kaygılar ve 

sorgulamalara yer verilmiş. Bu konuda 

makaleler olsa da standartların ve yol 

haritalarının yerleşmediğinden bahsediliyor; 

Avrupa komisyonunun YZ raporu, BM YZ 

etik komisyonu, Vatikan YZ etik planı, IBM ve 

Google’daki etik tartışmalara dikkat çekiliyor. 

Bölüm 6, yine ilgili bir konuya, YZ 

istihdamında çeşitlilik azlığına dikkat 

çekiliyor. YZ alanındaki öğretim üyeliği 

pozisyonlarında kadınların çok az olduğu 

(%16,1), doktora öğrencilerinde de benzer bir 

durum olduğu (%22,1 kadın) görülüyor.  

Son olarak, 7. bölüm, değişik ülkelerde YZ 

politikaları ve yapılanmalarına referans 

veriliyor. Türkiye’de, CB Dijital Dönüşüm 

Ofisi, TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı 

altındaki yapılanmalardan bahsediliyor; ancak 

bir politika dokümanı olmadığı kaydediliyor. 

OECD, AB, UNESCO, ASEAN gibi 

kuruluşlar çerçevesinde çok ortaklı YZ ortak 

girişimlerinden ve ikili YZ girişimlerinden 

bahsediliyor. Bu girişimlere Türkiye taraf 

değil. Raporda daha sonra ABD’de YZ alanına 

yapılan kamu yatırımları ve Kongre’de YZ 

alanına yapılan atıflardan bahsediliyor. YZ 

araştırmalarına Federal (merkezi) Hükümet 

bütçesinden 1 milyar dolar ayrılırken, savunma 

bakanlığı bütçesinden 5 milyar dolar ayrıldığı 

kaydediliyor.  

Yapay Zekânın sadece üniversitelerin ve 

şirketlerin değil, hükümetlerin ve kanun 

koyucuların gündemine girdiğinin göstergesi 

olarak ABD, Birleşik Krallık ve Kanada 

parlamento tutanaklarında yapay zekâ ile ilgili 

terimlerin ne kadar geçtiği analiz edilmiş. 

2016-2017’den başlayarak yapay zekâ ve 

yapay öğrenme tutanaklarda giderek daha çok 

yer almış. Değişik ülkelerin merkez 

bankalarının açık iletişim tutanaklarında da 

yapay zekâ anahtar kelimelerinin yer bulduğu 

görülüyor. Türkiye’nin de bu ülkeler arasında 

yer aldığı ama henüz gündeme yeni gelen 

yapay zekanın, ülkemizde konu olarak henüz 

yeterince yer bulmadığı, politika belgelerinin, 

etik ve hukuki standartların yeterince 

oluşmadığı görülüyor. 

Öte yandan, hem akademi-şirket ortak 

yayınlarının varlığı, hem de YZ alanında özel 

sektörde istihdam talebi artışı, ülkemizde 

yapay zekâ alanında ekonomik değere ve 

büyümeye işaret ediyor. 
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