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Avrupa’da Yapay Zekâyla İlgili Yasal 

Gerekliliklerin Etkisini 

Değerlendirmeyi Destekleme 

Çalışması 

Av. Beril Çubukçu  

 

Avrupa Komisyonu’nun dijital gündemi 

yönetmek ile görevli bir kurulu olan DG 

CONNECT (The Directorate-General for 

Communications Networks, Content and 

Technology) için tamamlanan bu çalışma, 

Avrupa Komisyonunun Yapay Zekaya (“YZ”) 

Avrupa Yaklaşımına ilişkin olarak önerdiği 

Yönetmeliğin etki değerlendirmesini 

desteklemektedir. Çalışma aşağıda kısaca 

açıklanan dört ana bölümden oluşmaktadır: 

Çalışmanın ilk bölümü, emniyet/güvenlik ile 

temel haklar yönünden YZ tarafından ortaya 

çıkartılan risk ve zararlar bakımından mevcut 

kanıtların ve ileriye dönük değerlendirmelerin 

kapsamlı bir şekilde incelenmesine ayrılmıştır.  

İkinci bölüm, risk yönetimine özel vurgu 

yaparak, bu alanda strateji ve düzenleyici 

çerçeve geliştirirken ortaya çıkan ulusal 

deneyimlere karşılaştırmalı bir genel bakış 

sağlamaktadır.  

Üçüncü bölüm, Avrupa Komisyonu Yapay 

Zekâ Raporuna ilişkin kamuoyu istişaresinin 

sonuçlarının ayrıntılı bir analizini 

içermektedir. Ayrıca bu bölüm, Rapor 

istişaresinde yer alan 18 adet serbest yanıtlı 

soruya istinaden gönderilen cevapların (6,667 

adet serbest yanıt) analizini ve kamu 

istişaresine istinaden gönderilen 408 adet 

görüşün incelemesini de içermektedir. 

Son olarak dördüncü bölüm, hem idari yükler 

hem de önemli uyum maliyetleri dahil olmak 

üzere, taslak Yapay Zekâ Yönetmeliğinin 

neden olduğu uyumluluk maliyetlerinin 

değerlendirilmesine ayrılmıştır. Maliyet 

tahmini, taslak Yönetmelik kapsamında 

getirilen yeni gerekliliklerin neden olduğu 

faaliyetlerin zaman sarfiyatını temel 

almaktadır. 

Yapay Zekâ Uygulamalarının Yarattığı 

Riskler ve Zararlar 

Birinci bölüm, YZ sistemlerinin belirli 

kullanımlarının Avrupa Birliği Temel Haklar 

Bildirgesi'nde tanınan tüm temel hakları 

önemli ölçüde etkileyebileceğine dair güçlü 

kanıtlar ortaya koymaktadır. Bu bağlamda söz 

konusu çalışma ile YZ'nin temel hakları hem 

olumlu hem de olumsuz olarak etkileme 

potansiyeline sahip olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca YZ risklerinin, içeriğe ve 

özel kullanıma büyük ölçüde bağlı olduğu 

söylenmektedir. Çalışma ayrıca sistematik bir 

literatür taraması yoluyla güvenlik risklerine 

de değinmektedir. 

YZ Politikasının Uluslararası Deneyimi: 

Ortaya Çıkan Politika Çerçeveleri 

Çalışma, yapay zekâ risklerinin yönetimine 

özel olarak odaklanarak, yapay zekanın 

sorumlu kullanımına dair politika 

çerçevelerinin tasarlanması ve uygulanmasına 

ilişkin bir dizi seçilmiş uluslararası deneyimi 

analiz etmektedir. Karşılaşılan manzara 

oldukça heterojen ve sürekli evrim halinde 

görünmektedir; Ancak bugüne kadar hiçbir 

ülkenin yapay zekâ için kapsamlı, yatay bir 

düzenleyici çerçeve sunmaya çalışmadığı 

belirtilmektedir.  

Öte yandan çalışmda, uluslararası, az taraflı 

veya çok taraflı düzeyde ve ayrıca özel sektör 
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tarafından YZ’ye ilişkin başkaca çerçeveler 

tanıtılmıştır. Bunlar Nordik-Baltık bölgesi, 

UNESCO, OECD, G20, Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği ve YZ Küresel 

Ortaklığı tarafından geliştirilen G7 

bağlamındaki çerçeveler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kuruluşlar, devlet dışı aktörler 

ve çeşitli çok paydaşlı girişimlerle birlikte 

küresel YZ yönetişim ortamını 

şekillendirmektedir. ISO/IEC ve IEEE 

Standart Birliği, iki önemli uluslararası 

standart kuruluşu olarak, YZ’ye özgü 

standartlar oluşturarak bu gelişmelere katkıda 

bulunmaktadır. 

Açık Kamuoyu İstişaresinin Sonuçlarının 

Özeti 

Çalışmanın üçüncü bölümü, paydaşların 

Avrupa Komisyonu Yapay Zekâ Raporuna 

(2020) ilişkin açık kamuoyu istişaresine 

istinaden ilettikleri yanıtların analizlerini 

sunmaktadır. 

Sunulan görüşlerde, yanıt verenlerin çoğu için 

en önemli nokta 'yüksek riskli' kavramının 

tanımı olarak belirlenmiştir. Yanıtlayanların 

çoğu, teknik incelemedeki yüksek risk 

tanımının net olmadığına veya iyileştirilmesi 

gerektiğine inanmaktadır. YZ'nin tanımı ile 

ilgili olarak, paydaşların yaklaşık %15,7'si YZ 

konusunda Yüksek Düzey Uzman Grubu ve 

Komisyon tarafından ortaya atılan tanıma ya 

çok geniş ya da çok dar olduğu gerekçesi ile 

katılmadıklarını belirtmektedirler. Beklenen 

maliyetlerle ilgili olarak, sunulan görüşlerin 

%84 kadarı, açıkça YZ ile ilgili bir düzenleme 

ile dayatılabilecek maliyetlerle ilgili 

endişelerden bahsetmemektedir. Sunulan 

görüşlerin yaklaşık %23'ü, yapay zekâyı 

yönetmek için AB'deki potansiyel kurumsal 

yapıları ele almaktadır. Bu görüşlerin 

yarısından fazlasında ise, rapordaki yüksek 

riskli YZ için önerilen yasal gerekliliklerden 

(insan gözetimi, eğitim verileri, veri ve kayıt 

tutma, bilgi sağlama, dayanıklılık ve tutarlılık) 

bahsetmemektedir. 

Yapay Zekâ ile İlgili Önerilen Düzenleme 

Sebebiyle Ortaya Çıkan Uygunluk 

Maliyetlerinin Değerlendirilmesi 

Son bölüm, taslak YZ Yönetmeliği tarafından 

üretilen uygunluk maliyetlerinin 

değerlendirmesini içermektedir. Maliyet 

tahmini, idari yüklerin ve önemli uyum 

maliyetlerinin değerlendirilmesinde 

konsolidasyon yöntemlerine dayanmaktadır. 

Bu çalışma özellikle, idari faaliyet ve 

karmaşıklık düzeyi başına zaman tahminleri ile 

standartlaştırılmış tablolar sunma noktasında 

ek avantaja sahip olan Alman hükümetinin 

Federal İstatistik Ofisi tarafından geliştirilen 

maliyet modelini kullanmaktadır. 

Sonuç olarak rapor, YZ sistemlerine ilişkin 

önerilen düzenlemenin toplam uyum 

maliyetinin toplam YZ yatırım maliyetinin 

yaklaşık %17'si olduğunu tahmin etmektedir. 

Nüfusa yönelik tahminler, önerilen 

düzenlemeye uyumun AB ekonomisine 

2022'de 131 Milyon EURO-345 Milyon 

EURO'ya ve küresel ekonomiye sadece yüksek 

riskli (%10 kapsama) YZ düzenlemesi 

kapsamında 1.569 Milyar EURO'ya mal 

olabileceğini göstermektedir. 

Bu tahminler, YZ pazarının gelişimine ve 

önerilen düzenleme ile yüksek riskli 

uygulamaların tanımına bağlı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Son olarak bu rapor aynı zamanda 

düzenleyici otoritelerin karşılaştığı birtakım 

zorluklara da değinmektedir. 

Detaylı bilgi için:  

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

/publication/55538b70-a638-11eb-9585-

01aa75ed71a1/language-en/format-

PDF/source-204305195 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55538b70-a638-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-204305195
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55538b70-a638-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-204305195
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55538b70-a638-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-204305195
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55538b70-a638-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-204305195
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KPMG- Dijitalleşme Yolunda 

Türkiye 2021 

Av. Pınar Saruhan 

 

Dijital Türkiye Platformu’nun, KMPG 

Türkiye ile birlikte hazırladığı Dijitalleşme 

Yolunda Türkiye raporu Nisan 2021’de 

yayımlanmıştır. Raporda dijitalleşme 

sürecindeki Türkiye’nin mevcut durumu 

değerlendirilerek önerilerde bulunulmuş ve 

dijitalleşme eğilimleri sınıflandırılarak 

kavramsal olarak da açıklanmıştır.  

İncelemenin başlangıç odağında; “Strateji ve 

Değer Yönetimi”, “Risk ve Uyum” konuları 

temel alınarak “Veri ve Analitik”, “Modern İş 

Gücü”, “Akıllı Otomasyon” kavramlarına 

ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Rapora göre dijital araçların daha aktif olarak 

kullanılması, COVID-19 salgını ile 

dijitalleşme yolundaki beklentilerin de 

artmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle 

raporda günümüzde devamlılığını sürdürmek 

isteyen her kurum ve kuruluşun halihazırda var 

olan istikrarını sürdürmesinin yanında dijital 

dünyanın getirdiği yeni düzene uyum 

sağlamasının da zorunlu hale geldiği 

belirtilmiştir. 

Toplumların evriminin son aşaması olarak 

nitelendirilen Toplum 5.0, Japonya Başbakanı 

Shinzo Abe tarafından 2017 yılındaki bir 

etkinlikte “Her şeyin birbirine bağlı olduğu ve 

tüm teknolojilerin bütünleştiği bu çağ, Toplum 

5.0 çağıdır” ifadeleri ile tanımlanmıştır. Bu 

noktada önemle vurgulanması gereken husus; 

bireyin siber dijital alanla kurduğu bağın 

kendisi ve toplum arasında bir sınır haline 

gelmemesi, tam aksine hayatı kolaylaştırmanın 

yanı sıra duygusal ve fiziksel ihtiyaçlara da yer 

verebiliyor olmasıdır. Bu noktada, Türkiye 

endüstrinin Toplum 4.0 çalışmasının (Bilgi 

Toplumu) olgunluk düzeyinden daha geride 

olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bahse 

konu standartlara erişmek, teknolojinin insanı 

merkeze alması ve multidisipliner çalışmalar 

gerçekleştirmesi neticesinde mümkün 

olacaktır.  

İngiliz Matematikçi Katie Steckle’ın 

araştırmalarına göre, dijital dünyanın bir 

getirisi olarak insanlar her yıl günlük 

hayatlarındaki rutin işler için harcayacakları 

zamandan iki hafta tasarruf etmektedirler. Bu 

tasarrufa katkı sağlayan en kayda değer 

örneklerden birisi akıllı otomasyon 

teknolojileridir. Akıllı otomasyon 

teknolojilerinin çalışanların beceri eksiklerini 

kapatabilmesinin yanı sıra, vakit kaybının 

önüne geçmesi gibi pozitif etkileri nedeniyle 

de kullanım yaygınlığı artmaktadır. 

KPMG’nin araştırmalarına göre kurumların 

%94’ü rekabet yarışı içerisinde yapay zekâ 

kullanımının önemli olduğunu düşünürken, 

%60’tan fazlası aktif olarak yapay zekâyı 

kullanmaktadırlar. 

Bilgi işlem hizmetlerinin daha hızlı yenilik, 

esnek kaynaklar ve ekonomik ölçeklendirme 

sunması olarak adlandırılan bulut bilişim 

stratejilerinin hayata geçirilmesi noktasında 

sürdürebilir yaklaşım, bulut bilişim tercihleri, 

alıcılar gibi 12 anahtar bileşen bulunmaktadır. 

Her ne kadar bulut sistemlerine geçişte 

zorluklarla karşılaşılsa da iyi hazırlanmış bir 

yol haritasıyla meydana gelebilecek 

olumsuzlukların önüne geçilebilmesi 

mümkündür.  

Akıllı otomasyon yönünden küresel örneklere 

verilen rapora göre Türkiye’de Ekonomi, 

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın Platform 
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hizmeti (Paas) modeli kullanılarak sırasıyla 

ticari bir platform kullanma, ekolojik tüketici 

elektroniği ve cihaz satışlarını destekleyen bir 

ağ uygulamasına erişimi mümkün kılmıştır. 

Bulut kaynakları temelinde “Eco Puan 

Programı” içerisinde yapılan işlemler 

bakımından bir web uygulaması başlatılmıştır. 

Program, bir SaaS modelinde son kullanıcılara 

sunulmuş ve böylece eş zamanlı olarak 40 

milyon ziyaretçinin bu programının 

kullanabilmesi sağlanmıştır 

Akıllı şehirlere ilişkin de pek çok eylem planı 

ve uygulama bulunmaktadır. Türkiye’de Akıllı 

şehir uygulamalarının hayata geçişini somut 

olarak gözlemleyebildiğimiz İstanbul ve 

Çanakkale örneklerinin yanında küresel olarak 

Hindistan’ın da bu alandaki çalışmalarının ilgi 

çekici boyutta olduğu görülmektedir. 

Gelişen teknolojiye uyum sağlamanın yanında 

Covid-19’un da getirdiği etkiyle birlikte risk 

anlayışı, çalışan ve işgücü beklentilerinin de 

değişime uğradığını söylemek mümkündür. 

Yaşanan bu değişime uyum sağlayabilmenin 

temel yolu, insan odaklı bir yönetim modeli 

geliştirerek, işgücü önerileri oluşturma, 

geleceğin iş gücünü şekillendirme, çalışan 

deneyimini yeniden tasarlama ve anlamlı bir 

kurum kültürü oluşturma aşamalarını takip 

etmek olacaktır. 

Dijitalleşme sürecinin en önemli aktörlerinden 

biri olarak kabul edebileceğimiz dijital etik, pek 

çok skandala da maruz kalarak şekillenmeye 

devam etmektedir. Bununla birlikte veri koruma 

kurallarının düzenlenmesi ve bu kuralların 

uygulanma oranı arttıkça dijital etiğin de gelişip 

hukuk kuralları çerçevesinde daha fazla 

korunacağı öngörülmektedir. 

Tüm bunlara ek olarak raporda ayrıca, 

Türkiye’deki siber güvenlik stratejisinin 

güvenlik açıkları, yasal düzenlemeler, bulut 

dönüşümünün de içinde bulunduğu sekiz temel 

noktaya odaklanıldığı belirtilmiş ve bunlara 

ilişkin önerilere de yer verilmiştir.  

Raporun son bölümünde Türkiye’nin, günümüz 

itibariyle var olan göstergelerinden ve Dijital 

Avrupa Platformu’nun verilerinden yola çıkmak 

suretiyle 2025 yılına kadar dijitalleşme 

yolundaki hedeflerinin listesini incelemek 

mümkündür. 

Detaylı bilgi için: 

https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2021/04/dijit

allesme-yolunda-turkiye-2021.html 

 

Covid-19 Salgını Esnasında ve Olası 

Kriz Yönetiminde Yapay Zekâ 

Kullanımına İlişkin Ayrımcılıkla 

Mücadele, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık 

Bağlamında Benimsenmesi Gereken 

İlkeler  

Av. Gökçe Ergün 

 

Geçtiğimiz yıl patlak veren Covid-19 

salgını, toplumsal kriz durumunda alınan 

önlemler ve yürürlüğe konulan uygulamaların 

farklı kesimlerde yarattığı sosyal ve ekonomik 

etkiler neticesinde mevcut engelleri belirgin 

hale getirmiş, eşitsizlik ve ayrımcılığın daha da 

etkin hale geldiğinin gözlemlenmesine vesile 

olmuştur. Buradan hareketle Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi (“Komite”) tarafından 5 

Mayıs 2021 tarihi itibariyle 47 üye devlet 

tarafından benimsenmek üzere Covid-19 

salgını ve olası benzer krizlerin yönetiminde 

eşitliğin sağlanması ve korunması ve 

ayrımcılığa karşı mücadelenin teşvik 

https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2021/04/dijitallesme-yolunda-turkiye-2021.html
https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2021/04/dijitallesme-yolunda-turkiye-2021.html
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edilmesini amaçlayan birtakım ilkelerin 

düzenlendiği “Yönerge” kabul edilmiştir.  

Ayrımcılığa Karşı Mücadele, Çeşitlilik ve 

Kapsayıcılık Yürütme Kurulu (“CDADI”) 

tarafından düzenlenen Yönerge kapsamında, 

üye devletlerin Covid-19 salgını ve benzer 

krizleri yönetmek üzere etkili yapılanmaları ve 

prosedürleri benimsemesinin önemi 

vurgulanmakta olup, savunmasız gruplar 

nezdinde eşitliğin sağlanması ve korunması 

üzerinde hızlı, efektif ve kapsayıcı önlemler 

alınması öngörülmektedir. Yönerge 

kapsamında ayrıca dijitalleşme, temas izleme 

ve yapay zekâ kullanımına ilişkin alınması 

gereken tedbirlere de yer verilmektedir. 

Üye devletler tarafından Covid-19 salgını 

esnasında alınan tedbirlere ilişkin düzenlenen 

ankete verilen cevaplar esas alınarak 

hazırlanan Yönerge kapsamında, hizmet ve 

yardımlara erişim, nefret söylemi ile mücadele, 

ayrımcılığın önlenmesi, dijitalleşme ve yapay 

zekâ konularına odaklanılarak; 

● Kriz halinde savunmasız gruplar ile aktif ve 

süreklilik arz eden bir diyalog sürdürmek 

suretiyle krize ilişkin önlem ve politika 

oluşturma süreçlerine dahil edilmeleri, 

kaygılarının karar alma süreçlerinde 

gözetilmesi, 

● Savunmasız gruplara mensup kişilerin aşı 

dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine 

erişiminde eşitliğin sağlanması, 

● Savunmasız gruplara mensup olanlar dahil 

olmak üzere tüm çocukların yeterli eğitime 

devamının sağlanması, 

● Savunmasız gruplara mensup tüm kişilerin 

sağlıkla ilgili kural ve önerilere uymasını 

sağlamak üzere iyi hijyen standartlarına 

sahip barınmaya erişimin verilmesi, 

● Özellikle işyerinde ve işe ulaşımda krizin 

yarattığı riske maruz kalanlara yönelik 

olmak üzere, çalışanların korunması için 

gerekli tedbirlerin alınması, 

● Nefret suçu, ev içi şiddet ve cinsiyete dayalı 

şiddet dahil olmak üzere şiddetle 

mücadelenin sağlanması, mağdurlara 

gerekli psikolojik, sosyal ve hukuki 

desteğin verilmesi, yardım hatları ve 

sığınakların sağlanması, 

● Salgınla mücadele için geliştirilen dijital 

araçların savunmasız gruplara mensup 

kişilere karşı ayrımcılığa veya haklarının 

ihlaline yol açmaması için gerekli 

önlemlerin alınması, 

Amaçlanmak üzere düzenlenen ilkeler ile 

müşterek standartlar oluşturarak üye devletler 

arasında birlik ve uyum sağlamayı 

hedeflemektedir.  

Dijitalleşme, yapay zekâ ve temas izlemeye 

ilişkin düzenlemeler doğrultusunda Yönerge 

hükümlerinde üye devletler ve yetkili 

mercilerinin (i) savunmasız gruplara mensup 

kişilerin ilgili hizmetlere dijital kanallarla 

başvurma imkânı bulunmasa dahi erişim 

sağlamalarını temin etmek üzere gerekli 

tedbirleri alması ve (ii) kriz yönetimi ve 

mütevellit risklere karşı geliştirilen dijital araç 

ve uygulamaların savunmasız gruplar için 

ayrımcılık oluşturmadığını veya haklarını ihlal 

edecek bir duruma yol açmadığını temin etmek 

üzere gerekli tedbirleri alması tevdi 

edilmektedir.  

Yönerge’de düzenlenen bu tedbirlere ilişkin 

açıklayıcı muhtırada, Covid-19 salgını 

esnasında kamu hizmeti veren pek çok ön 

büronun kapandığı ve bireylerin kamu 

hizmetleri, destek ve yardımına ilişkin 

başvurularını yapmak için bilgisayar 

sistemlerine yönlendirildiği ancak savunmasız 

gruplara mensup kayda değer sayıda insanın 

bilgisayar ve internet erişimi olmaması 

nedeniyle mağdur olduğu ifade edilmiştir. 

Yapısal ayrımcılık ve dijital dışlamaya yol 

açan bu hususun düzeltilebilmesi maksadıyla 

yetkili mercilerin destek hizmetlerini telefon 

veya video yardım hatları üzerinden vermeye 

devam etmesi öngörülmüş, daha etkili sonuç 
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almak için bu desteğin çevrimiçi form ve 

başvuruların doldurulmasındaki yardımı da 

kapsaması gerektiği belirtilmiştir.  

Açıklayıcı maddelerin devamında ise, kriz 

yönetimine karşı temas izleme ve diğer 

araçların geliştirilmesinde, yetkili merciler ve 

yüklenicileri tarafından henüz tasarım 

aşamasında, savunmasız gruplara mensup 

kişilerin ayrımcılığa uğramalarına veya özel 

hayatlarının gizliliğinin ihlal edilmesine sebep 

olacak türden bir risk teşkil edip etmediğinin 

değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ek 

olarak, bu tür araçların uygulamaya konulması 

halinde, savunmasız gruplara mensup kişilerin 

ilgili araçlara ve bu araçların kullanımına 

elverişli teknik altyapıya erişiminin 

sağlanması gerektiği belirtilmiştir.  

Bununla birlikte, ayrımcılık ve diğer insan 

hakları ihlallerinin önlenmesi, 

değerlendirilmesi ve gözetimine ilişkin 

düzenlenen tedbirler kapsamında veri 

toplanması ve işlenmesi hususuna da yer 

verilmiştir. Yönerge, bu başlık altında, yetkili 

merciler tarafından kriz yönetimi kapsamında 

alınan önlemlerin savunmasız gruplara 

mensup kişileri orantısız biçimde 

etkilememesi ve yapısal ayrımcılığa veya 

dezavantaja yol açmaması adına, gizlilik, 

bilgilendirilmiş rıza ve kimlik verilerinin 

paylaşılmasına ilişkin gönüllülük esaslarına 

uyulması kaydıyla krizin ve alınan önlemlerin 

savunmasız gruplara olan etkisine dair 

ayrıştırılmış verilerin toplanması gerektiğini 

öngörmektedir. Böylece kriz döneminde 

yürürlüğe konulan uygulamaların farklı 

savunmasız gruplar üzerindeki etkisi 

ölçülebilecek ve duruma uygun özel önlemler 

ile eksikliklerin giderilmesi ve orantılı 

yönetimi sağlanacaktır.  

Bir kriz başlangıcında ancak temel verilerin 

mevcut olabileceğinin belirtildiği Yönerge 

muhtırasında, kriz hali ilerledikçe mevcut 

kaynaklar ile hedefe yönelik anket ve 

araştırmalar vasıtasıyla sistematik olarak veri 

toplanması gerektiği açıklanmaktadır.  

Son olarak, CDADI tarafından Yönerge’nin 

hazırlık aşamasında üye devletlere yönelik 

yapılan ankete verilen yanıtlar arasından 

Covid-19 salgınının ele alınmasına ilişkin 

doğru uygulama örneklerinin derlendiği ek bir 

rapor düzenlenmiştir. Raporda yer alan 

örnekler nezdinde dijital araçların kullanımına 

ilişkin yoğunlukla veri toplanması ve analizine 

eğildiği gözlemlenmekte olup, bu araçların 

kullanımında şeffaflığın vurgulandığı 

görülmektedir.  

 

Detaylı bilgi için: 

iYönerge metni için: Belge No. CM(2021)37-

add1final - 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.a

spx?ObjectId=0900001680a25afc 

iiYönerge’nin açıklayıcı muhtırası için; Belge No. 

CM(2021)37-add2final - 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.a

spx?ObjectId=0900001680a25afa 

iiiYönerge’ye ek ayrımcılık karşıtı, kapsayıcı doğru 

uygulama örneklerinin yer aldığı 09.03.2021 

tarihli rapor için; Belge No. CDADI/2021)3rev –  

https://rm.coe.int/cdadi-2021-3rev-good-

practices-responses-to-the-covid-19-pandemic-

in-t/1680a1b72d  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a25afc
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a25afc
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a25afa
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a25afa
https://rm.coe.int/cdadi-2021-3rev-good-practices-responses-to-the-covid-19-pandemic-in-t/1680a1b72d
https://rm.coe.int/cdadi-2021-3rev-good-practices-responses-to-the-covid-19-pandemic-in-t/1680a1b72d
https://rm.coe.int/cdadi-2021-3rev-good-practices-responses-to-the-covid-19-pandemic-in-t/1680a1b72d
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Karar Özeti  

Uber Sürücüleri Uber’e Karşı 

Av. Kübra İslamoğlu Bayer 

 

UBER sürücüleri ile UBER arasındaki savaş 

farklı cepheler açarak sürmeye devam ediyor. 

Bu defa Birleşik Krallık’ta ikamet eden beş 

UBER sürücüsü tarafından açılan bir davaya 

istinaden Amsterdam Bölge Mahkemesi, 11 

Mart 2021 tarih, C/13/692003/HA RK 20-302 

sayılı kararı ile anlamlı bir insan müdahalesi 

olmaksızın tamamen algoritmalara dayalı olarak 

alınan kararlara istinaden bir inceleme yapmıştır. 

Mahkeme kararında algoritmaların dahil olduğu 

bir karar alma sürecinde ne zaman otomatik bir 

karar alınmış olduğundan söz edileceği ve veri 

sorumlusunun şeffaflık yükümlülüğünün 

kapsamı üzerinde durmuştur. 

Aşağıda bu kararın kısaltılmış bir özetine yer 

verilmiştir: 

Davacıların İddiaları: 

Davacılar iddialarının temelini UBER tarafından 

yapılan incelemeler neticesinde sahtecilik 

yaptıklarının ve buna bağlı olarak da sözleşme 

koşullarını ihlal ettiklerinin tespit edildiği ve 

hesaplarının kapatıldığına dair UBER tarafından 

gönderilen mesajlara dayandırmıştır. Davacılara 

göre UBER, bu kararları anlamlı bir insan 

müdahalesi olmadan, tamamen otomatik 

yöntemlerle almış, alınan karar taraflar 

arasındaki sözleşmenin derhal feshine yol açmış 

olmakla davacıların gelir kaybına uğramasına 

neden olmuştur. Ayrıca otomatik karar almanın 

hangi kriterlere göre yapıldığı yani kararın 

altında yatan mantığın ne olduğu ile bu şekildeki 

bir veri işlemenin önem ve sonuçlarının yanı sıra 

davacıların ne tür bir sahtekarlık yaptıkları 

hakkında davacılara bilgi verilmemiş olmasının 

şeffaflık yükümlülüğünün ihlali anlamına 

geldiği de başvurucuların iddiaları arasında yer 

almaktadır.  

Savunma: 

UBER savunmasında, söz konusu kararların 

tamamen otomatik yöntemlerle alınmadığını, 

hesapların kapatılmasının insan çalışanlar 

tarafından yapılan bir inceleme neticesinde 

gerçekleştirildiğini, sahteciliğin sonuçları ile 

ilgili olarak insan çalışanların, sürücüler ile 

görüştüğünü ve bu çalışanlar tarafından 

sürücülere yazılı bildirim yapıldığını, UBER 

sürücü uygulaması üzerinden sahtecilik sinyali 

alındığında hesabın geçici olarak kapatıldığını 

ancak bahsi geçen görüşmeler neticesinde 

sürücüler ile anlaşma sağlandığında hesapların 

tekrar açıldığını ifade etmiştir.  

Uyuşmazlık: 

Mahkemeye göre taraflar arasındaki 

uyuşmazlık, bahsi geçen hesap kapatma 

kararlarının tamamen otomatik olan yöntemlerle 

alınıp alınmadığı yani hesap kapama kararının 

GDPR’ın 22. Maddesi kapsamında kalıp 

kalmadığı ile UBER’in veri sorumlusu olarak 

şeffaflık yükümlülüğünü ihlal edip etmediğidir. 

Karar: 

Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk 

Mahkeme yaptığı incelemede öncelikle 

kendisinin bu uyuşmazlığı incelemede yetkili 

olup olmadığını ve uyuşmazlığa hangi ülke 

kanunlarının uygulanacağını ele almıştır. Bu 

kapsamda davacılar Birleşik Krallık’ta ikamer 

ediyor olsalar da UBER’in Amsterdam’da 

kurulu olması nedeniyle mahkeme kendisini 
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yetkili saymıştır. Öte yandan başvurucuların 

taleplerini GDPR’a ve Hollanda Hukukuna 

dayandırmaları nedeniyle Roma 1 Tüzüğü’nün 

3. Maddesi gereğince başvurucuların açıkça 

hukuk seçimi yaptıklarını ifade etmiştir.  

Otomatik Karar Alma ve Profilleme 

GDPR md. 22’ye göre, bazı istisnaları 

bulunmakla birlikte, ilgili kişilerin profilleme 

dahil olmak üzere tamamen otomatik 

yöntemlerle alınan ve ilgili kişiler için hukuki ya 

da başka şekilde önemli ölçüde etkiler doğuran 

bir kararın konusu olmama hakları 

bulunmaktadır.  

Karar alma süreçlerinde anlamlı bir insan 

müdahalesi olmadan alınan bir karar, tamamen 

otomatik işlemeye dayalı olarak alınan bir 

karardır. Burada bahsi geçen anlamlı insan 

müdahalesi sembolik bir hareket olmamalıdır. 

Müdahaleyi yapacak insanın bu karara etki etme 

ve onu değiştirme yetkisi bulunması gerekir. 

“Önemli ölçüde” kriterinden ne anlaşılması 

gerektiği ise ilgili kişi nezdinde hukuki etkiler 

doğuran bir kararla kıyaslama yapılarak 

belirlenebilecektir. Şayet bu karar potansiyel 

olarak ilgili kişinin koşullarını, davranışlarını ya 

da tercihlerini etkiliyorsa; İlgili kişi üzerinde 

uzun dönemli ya da kalıcı etkiler bırakıyorsa ya 

da uç bir durumda bu kişinin dışlanmasına yahut 

ayrımcılığa uğramasına yol açıyorsa artık 

maddedeki ifade ile kararın kişi üzerinde 

“önemli ölçüde” bir etkisi olduğu kabul 

edilmelidir. Herhangi bir insan müdahalesi 

olmaksızın tamamen çevrimiçi olarak bir kredi 

başvurunun reddedilmesi bunun tipik örneğidir.  

Öte yandan ilgili kişi ile veri sorumlusu arasında 

akdedilen bir sözleşmenin ifası için gerekli ise ya 

da ilgili kişiden açık rıza alınmış ise artık 

otomatik karar almaya izin verildiği kabul 

edilmektedir. Ancak bu durumda da veri 

sorumlusu, GDPR md. 22/3’te belirtildiği gibi, 

ilgili kişiye, insan müdahalesini talep hakkı, 

ilgili kişinin veri sorumlusunun bakış açısını 

bilme hakkı ve karara itiraz etme hakkını 

sağlamak gibi uygun vasıtaları sağlamakla 

yükümlüdür.  

Burada bahsi geçen karar almanın sözleşme ifası 

yahut açık rıza temelinde gerçekleştirilmesi 

durumunda iznin varlığının kabul edilmesi, ilgili 

kişinin otomatik karar almanın sözleşmenin 

uygulanmasında ne ölçüde rol aldığı hakkında 

bilgi sahibi olmasının sağlanması yani 

şeffaflıkla bağlantılıdır. Zira böyle bir iznin 

varlığından söz edebilmek için ilgili kişi 

otomatik karar alma ve profillemenin olası 

etkilerinin farkında olmalıdır. Bu kapsamda 

ilgili kişiye otomatik karar alma ve/ya 

profillemenin mevcut olup olmadığı, bunun 

altında yatan temel mantık, bu işlemenin önemi 

ve sonuçları hakkında bilgi verilmelidir.  

Son olarak belirtmek gerekir ki şayet 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

için gerekli ise veri sorumlusu ilgili kişinin 

erişim talebini reddedebilir (GDPR md 15/4). 

Burada başkaları ibaresinden üçüncü kişiler ile 

birlikte veri sorumlusunun kendisinin de 

anlaşılması gerekmektedir. 

Otomatik bir karar alma? 

UBER’in karar alma sürecine dair açıklamaları 

kısaca şu şekildedir: 

Potansiyel sahtecilik vakalarının bir yazılım 

tarafından tespit edilmesi üzerine hesap geçici 

olarak kapatılmakta ve durum iki kişiden oluşan 

bir risk takımı tarafından şirketin dahili 

protokolleri çerçevesinde ve inceleme yapan 

kişilerin bilgi ve tecrübelerine dayanarak 

incelenmekte; İnceleme neticesinde risk takımı 

tarafından bir sahtecilik olduğuna kanaat 

getirilirse sürücünün kalıcı olarak hesabı 

kapatılmaktadır. Şayet bu iki kişi ortak bir karara 

varamazlarsa üçüncü bir kişinin görüşü de 

alınmaktadır.  

Somut olayda da inceleme bu şekilde 

gerçekleştirilmiş ve davacıların hesapları 
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kapatılmıştır. Davacıların başvurusu üzerine 

konu yeniden değerlendirilmiş ise de risk takımı 

yine aynı sonuca ulaşmıştır. Akabinde UBER 

durumu davacılara yazılı olarak bildirmiştir.  

UBER tarafından yapılan bu açıklamaya 

davacılar karşı çıkmadığından mahkeme 

açıklanan inceleme sürecinin bu şekilde 

gerçekleştirildiğini varsaymıştır. 

Yukarıda kısaca özetlenen değerlendirmelerden 

hareketle mahkeme, yazılım kullanılarak 

herhangi bir insan müdahalesi olmadan otomatik 

şekilde üretilen karara istinaden kullanıcı 

hesaplarının geçici bir şekilde kapatıldığını 

ancak bunun kullanıcılar üzerinde uzun vadeli ya 

da kalıcı etkileri olmadığını, bu nedenle de 

sürücüler üzerinde hukuki ya da önemli ölçüde 

başka bir etkiden söz edilemeyeceğini ifade 

ederek hesap kapatma kararlarının GDPR md 

22/1 kapsamında alınan otomatik bir karar 

olduğunun kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir.  

Şeffaflık yükümlülüğünün ihlali? 

Şeffaflık yükümlülüğün ihlali yönünden ise 

mahkeme, başvurucular arasında ayrım 

yapmıştır. Bir kısım davacılara UBER tarafından 

gönderilen yazılı mesajda sahtecilik iddiasına 

konu eylemler nedeniyle açıklama yapılmış 

olması sebebiyle bu davacılar yönünden 

şeffaflık yükümlülüğünün ihlal edilmediği 

sonucuna varan mahkeme, bir kısım davacılara 

yeterli şekilde açıklama yapılmamış olmasının 

bu kişilerin hangi kişisel veriler kullanılarak bu 

karara ulaşıldığını kontrol etme imkanını 

ortadan kaldırdığından bahisle, bu davacılar 

yönünden hesap kapatma kararlarının yeterince 

şeffaf şekilde alınmadığına, bu nedenle de 

davacılara bu bilgiler yönünden erişim hakkı 

sağlanması gerektiğine karar vermiştir.  

UBER, bu davacılara GDPR md 15/4’te 

düzenlenen istisnanın (başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin olumsuz etkilenmesi) 

uygulanmasını talep etmiş ise de mahkeme bu 

talebi kabul etmemiştir.  

Sonuç: 

Netice olarak mahkeme davacıların manevi 

tazminat talepleri ile birlikte bir kısım 

başvuruların yukarıda bahsi geçen kişisel 

verilerine erişim sağlanması dışındaki taleplerini 

reddetmiş; UBER’e bu erişimi sağlaması için 

kararın tebliğinden itibaren iki aylık süre 

vermiştir. 

Kararın tamamı için: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?i

d=ECLI:NL:RBAMS:2021:1018  
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Görüş Yazısı 

Hava Yollarında Toplu Taşımada 

Otonom Araçların Kullanımı ve 

İdarenin Sorumluluğu 

 
Arş. Gör. Aslıhan Deniz BİLGEHAN * 

 

Son yıllarda hız kazanan teknolojik gelişmeler 

idarenin sunduğu hizmetin niteliğini 

değiştirmeye başlayacaktır. Dünya çapında 

hedeflenen değişimlerden biri yakın gelecekte 

insanların akıllı şehirlerde yaşamasıdır. Akıllı 

şehir, “tüm şehir ve topluma dijital ve elektronik 

teknolojilerin geniş kapsamda uygulandığı1” bir 

kent yaşamını ifade eder. Akıllı şehirde, yerel 

yönetimin en önemli hizmetlerinden biri olan 

toplu taşıma da akıllı hale gelecektir. Yapay zeka 

teknolojisiyle çalışan otonom araçlar akıllı 

şehirlerde ulaşımın bir parçası olacaktır. 

Toplu taşımanın otonom araçlarla 

gerçekleştirilmesi için hem Türkiye’de hem de 

diğer ülkelerde çalışmalar hızla devam 

                                                           
1 Martin Fodor, “Smart Cities: Democratic and Inclusive 

Cities”, The Congress of Local and Regional Authorities 

of the Council of Europe, 03.10.2019, s. 3, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17508975

.2011.586673. 
2 Karsan, “Karsan, Otonom Atak Electric’in Üretimine 

Başladı! | Karsan”, (20.05.2021), 

https://www.karsan.com/tr/basin-odasi/guncel-

haberler/karsan-otonom-atak-electricin-uretimine-

basladi. 
3 Bu konuda kapsamlı bir çalışma için bkz. Çağla 

Tansuğ, “Karayollarında Toplu Taşıma Hizmeti 

Sunumunda Yapay Zeka Kullanımı, Otonom Araçlar ve 

İdarenin Sorumluluğu”, Gelişen Teknolojiler ve Hukuk 

etmektedir. Özellikle Türkiye’de üretilen 

otonom otobüsün seri üretimine başlandığı 

haberi heyecanı artırdı2. Kara yolunda otonom 

araçların yakın görünmesi bu alanda idarenin 

sorumluluğunu tartışan hukuki çalışmaların da 

ortaya çıkmasını sağladı3. Bununla birlikte, hem 

dünyadaki gelişmelere hem de Türkiye’nin akıllı 

ulaşım sistemleriyle (AUS) ilgili planlarına 

baktığımızda toplu taşıma hizmetinde karşımıza 

çıkan bir seçenek daha var: hava taksi.  

Kentsel hava taşımacılığı alanında bir teknoloji 

firması olan EHang, EH216 adında otonom 

drone taksi geliştirdi. Bu taksi yakın zamanda, 

Nisan 2021’de yolcuyla taşıma yapabildiğini 

ispatladı4. Güney Kore, trafik sorununa çözüm 

olarak üretilen bu aracı 2025 yılında kullanmaya 

başlamayı planlıyor5. Bu araçların hayatımıza 

gireceğini gösteren başka bir gelişme 

İngiltere’de yaşandı. İngiltere’de otonom hava 

araçlarında yolcu ve kargo taşımacılığının 

sağlanması için dünyanın ilk drone havaalanı 

kuruldu ve 2021 yılının sonlarında hizmete 

geçmesi planlanıyor. Bu gelişmeler yalnızca 

hizmetin daha hızlı sunumunu değil, aynı 

zamanda çevrenin zararlı etkilerden korunmasını 

ve sürdürülebilirliği sağlıyor. Hava taksi şehir 

taşımacılığında sıfır emisyonun sağlanması için 

etkin bir yöntem olarak görülüyor6 

Türkiye, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji 

Belgesi 2020-2023 Eylem Planı’nda hava taksi 

ve benzeri araçların kullanımın 

II: Yapay Zeka, Ed. Eylem Aksoy Retornaz/Osman Gazi 

Güçlütürk, İstanbul: Onikilevha, 2021, ss. 303-31. 
4 “EHang | EHang Promoted UAM Applications at the 

Digital China Summit”, (21.05.2021), 

https://www.ehang.com/news/761.html. 
5 “Drone taksi Güney Kore’nin başkenti Seul’da ilk 

uçuşunu gerçekleşirdi”, CNN Türk, (20.05.2021), 

https://www.cnnturk.com/dunya/drone-taksi-guney-

korenin-baskenti-seulda-ilk-ucusunu-gerceklesirdi. 
6 “World’s First Airport For Flying Cars And Drones 

Opens This Year”, Intelligent Living, 17.03.2021, 

https://www.intelligentliving.co/worlds-first-airport-

for-flying-cars-drones-this-year/. 
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yaygınlaştırılasını uzun dönem hedefleri 

arasında saymıştır7.  

Kamu yararı açısından olumlu etkileri olduğu 

görülen hava yolu otonom araçları, riskleriyle 

beraber gelmektedir. Otonom araçların kazalara 

neden olmayacağına dair bir belirlilik yoktur.  

Aksine çalışmalarını sağlayan yazılımları, 

onların zarar vermesine neden olabilir. Bir 

otonom aracın makine öğrenmesiyle çalışan ve 

tamamen insan kontrolünün dışında olan bir 

yapay zekaya sahip olmasıyla yarı otonom 

olması birbirinden farklı sonuçlar yaratır.  

Kara yolundaki motorlu araçlar için belirlenen 

beş seviye, Ziesing tarafından idarenin dijital 

ortamda verdiği tüm hizmetlere uyarlanmıştır. 

Buna göre tamamen kamu görevlisinin görevli 

olup hiçbir bilişim teknolojisinin kullanılmadığı 

ilk seviyeden hiçbir görevlinin dahil olmadığı ve 

kendi kendini denetleyen tam otomasyona 

uzanan beş aşama vardır8. Destekli olarak 

adlandırılan ikinci aşamada tüm süreçler kamu 

görevlisi tarafından yerine getirilirken bilişim 

teknolojisinden basit destekler alınmaktadır. 

Koşullu otomasyon adındaki üçüncü aşamada 

sürecin temel noktaları kamu görevlileri 

tarafından yerine getirilirken geri kalanı 

otomatik sürece bırakılmıştır. Yüksek 

otomasyon adındaki dördüncü aşamada ise süreç 

tamamen otomatik haldedir ve yalnızca istisnai 

durumlarda kamu görevlileri devreye girer.  

Hava taksiyi üreten Ehang firması, otonom pilot 

teknolojisinin kullanıldığını ve bu pilotun 5G 

üzerinden komuta ve kontrol merkezine 

bağlanacağını belirtmiştir9. Bu durumda hava 

taksiler henüz aracın kendi kendini tamamen 

yönettiği son aşamaya gelmemiştir. Aracın 

kullanım şekline ya da teknolojisine göre üçüncü 

                                                           
7 T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Ulusal Akıllı 

Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem 

Planı”, 05.08.2020, s. 44. 
8 Jan Ziesing, “Artificial Intelligence and Public 

Administration”, Round Table on Artificial Intellıgence 

and the Future of Democracy, European Committee on 

Democracy and Governance (CDDG), t.y., s. 17. 

ya da dördüncü aşamada olduğu ortaya çıkacak, 

sorumluluk rejimi de bu çerçevede 

belirlenecektir.  

İdarenin otonom araçların kullanımındaki 

sorumluluğu iki alanda ortaya çıkabilir10. İlk 

olarak idare kendisi otonom araçlarla toplu 

taşıma hizmeti sunması halinde bu hizmetin 

sunumu sırasında gerçekleşen zararlardan ötürü 

sorumlu tutulabilecektir. İkincisi ise idarenin 

otonom araçlarla kamu hizmet sunumu için izin 

verirken gerekli özeni göstermediği halde 

sorumlu tutulabilmesidir. Günümüzde otonom 

araç gibi yüksek teknoloji gerektiren hizmetlerin 

özel kişiler tarafından gördürülmesi daha olası 

görünmektedir. Ancak bu durum idarenin 

denetim ve gözetim yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz.  

Otonom araçlarla kamu hizmetini sunan idare, 

hizmetin gereği gibi yürütülmesi için nitelikli 

personel istihdam etmek zorundadır. Otonom 

araçlardaki yazılımı kuran ya da koşullu 

otomasyon ve yüksek otomasyon hallerinde 

otonom araçların denetimi için gerekli bilgiye 

sahip bilişim personeli bulunmalıdır. Araçların 

çalışmasını ve denetimini sağlayamayacak 

düzeyde bir personel seçiminin yapılması ve bu 

personelin hatalı bir davranışı nedeniyle zararın 

oluşması halinde idare hizmet kusurundan 

sorumlu olacaktır.  

İnsan kaynaklı bir hata sonucu oluşan zararın 

sebebi kolaylıkla tespit edilebilir ancak kendi 

kendine öğrenen ya da kendi kedine karar verme 

yeteneğine sahip otonom araçlardaki zararın 

sebebinin nasıl tespit edileceği belli değildir. Bu 

araçlar, bizlerin göremediği ve “kara kutu-black 

box” olarak adlandırılan bir alanda kararlarını 

vererek zarara sebep olabilecektir11. Bu durumda 

9 “EHang | EHang Promoted UAM Applications at the 

Digital China Summit”. 
10 Tansuğ, “Karayollarında Toplu Taşıma Hizmeti 

Sunumunda Yapay Zeka Kullanımı, Otonom Araçlar ve 

İdarenin Sorumluluğu”, s. 305. 
11 Ziesing, “Artificial Intelligence and Public 

Administration”, s. 18. 
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sorumluluğun nasıl yöneltileceği çok daha 

büyük bir sorundur.  

İdare hukukunda hizmet kusurunun asli 

sorumluluk esası olması nedeniyle önce idareye 

atfedilebilecek bir kusur olup olmadığına bakılır, 

aksi halde kusursuz sorumluluk ilkesine 

başvurulur. Kusursuz sorumluluk müessesesi 

düşünüldüğünde, kendi kendine öğrenen otonom 

araçlar hususunda akla iki ihtimal gelmektedir. 

İlki hasar ilkesi gereğince idarenin tehlike arz 

eden faaliyetlerinde kusuru olmasa da 

sorumluluğuna başvurulmasıdır. İkinci ihtimal 

ise, otonom araçlar tehlikeli faaliyet kapsamında 

kabul edilmezse mesleki risk örneğinde olduğu 

gibi yasal düzenlemeyle bu alanda idarenin 

kusursuz sorumluluğuna gidilebilmesidir. 

Ancak bu ihtimalleri düşünmeye meydan veren 

bir hizmet yönteminin hiç oluşturulmaması 

gerektiğini de savunabiliriz.  

Hava yolunda tam otomasyonla çalışan otonom 

araçlara henüz uzaktayız. Koşullu otomasyon ya 

da yüksek otomasyonla çalışan otonom araçların 

üretimine başlanalı çok kısa bir süre oldu. Bu 

gelişmelerin henüz başındayken insanın yaşam 

hakkını ihlal edecek boyutta ve insan 

kontrolünden çıkan araçların kamu hizmetinde 

kullanımına izin verilmemelidir. Bireylerin 

hakları ve kamu yararı arasındaki makul denge 

her zaman gözetilmelidir. Bu durumda ise 

bireyin yaşam hakkından kamu hizmetinin 

verimliliğine uzana sarkacın bireyin yaşam 

hakkına yönelmesi ve orada durması gerektiği 

açıktır. Otonom araçların yazılımı insanın her 

süreci kontrol edebileceği şekilde 

tasarlanmalıdır. Bir başka deyişle, Isaac 

Asimov’un robotların insanlara asla zarar 

veremeyeceği ve insanların emirlerine uyması 

gerektiğine dair Robot Yasası12 bizlere yol 

göstermelidir.  

 

                                                           
12 Isaac Asimov, Ben, Robot, İstanbul: İthaki Yayınları, 

2020. 
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Bu ay neler yaptık? 

Av. Ayça Vesile Aslanoğlu 

 

 
 

❖ 07 Mayıs 2021 

 

Çalışma grubumuz üyelerine özel olarak 

gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz devam 

ediyor. Geçen ay Macaristan’da bulunan 

Szeged Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimleri 

Fakültesinde araştırma görevlisi ve koordinatör 

olarak görev yapan Gizem Gültekin 

Várkonyi’nin “Genel Veri Koruma Tüzüğünün 

Kişisel Robotlar Üzerinde Uygulanabilirliği” 

konulu eğitimini gerçekleştirmiştik. Mayıs ayı 

eğitimimizi ise; Yeditepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan 

ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Yapay Zekâ 

Ad Hoc Komitesi’ne (kısa adıyla CAHAI) 

İstanbul Barosu, Bilişim Hukuku Komisyonu, 

Yapay Zekâ Çalışma Grubu olarak Baromuzu 

temsilen sunduğumuz görüşe de kıymetli bilgi 

ve tecrübelerini aktaran R. Barış Erman ile 

gerçekleştirdik. “AB Yapay Zekâ Düzenlemesi 

önerisi” konulu eğitimde, 26.04.2021’de 

AB’nin sunmuş olduğu Taslak’ın hangi 

aşamalar sonucunda meydana geldiğini (Aralık 

2020’de Konsey’in Ad hoc grubunun fizibilite 

çalışması yayınladığını, AB’nin Ocak ayından 

bu yana çalışmalarını hızlandırdığını, 19 Şubat 

2021’de yayınladığı “White Paper” üzerinde 

geniş katılımlı tartışmalar yapılarak ve birçok 

(binlerce) kişi ve kurumdan görüş aldığını) ve 

Taslak maddelerini konuştuk.  

Eğitime katılamayanlar için eğitim notlarımız 

her zaman olduğu gibi kamuoyu ile paylaşıldı.  

❖ 8 Mayıs 2021  

Çalışma grubumuza katılan yeni üyelerimizle 

tanışma toplantısı düzenledik. Yeni 

üyelerimiz, çalışma grubumuzun 

organizasyonel yapısı ve yapmış olduğumuz 

çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldular. 

Kendilerine en uygun olduklarını düşündükleri 

ve en çok fayda sağlayabilecekleri gruplara 

dahil oldular ve çalışmalara katkı sunmaya 

başladılar. 

 

❖ 17 Mayıs 2021  

 

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, 

Yapay Zekâ Çalışma Grubu olarak, önceki 

dönemlerde hazırlamış olduğumuz 2020 Yılı 

Yıllık Raporu ve Covid-19 Özel 

Raporumuz’dan (Covid-19 Pandemisinde 

Dijital Dönüşüm ve Hukuk) sonra Ceza 

Hukuku ve Yapay Zeka odağında hazırlanacak 

olan 2021 Yılı Yıllık Raporu için 

çalışmalarımıza başladık.  

 

❖ 28 Mayıs 2021  

 

Çalışma Grubumuz tarafından Mart 2021’de 

yayımlanan “Covid-19 Pandemisinde Dijital 

Dönüşüm ve Hukuk” başlıklı özel raporun 

İngilizce tercümesini tamamladık.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16259&Desc=Covid-19-Pandemisinde-Dijital-D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm-ve-Hukuk
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16259&Desc=Covid-19-Pandemisinde-Dijital-D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm-ve-Hukuk
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