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Geleceği Doğru Anlamak: Yapay Zekâ 

ve Temel Haklar  

Av. M. Ali Bastem 

 

 

 

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (“FRA”) 

tarafından, 14 Aralık 2020 tarihinde, “Geleceği 

Doğru Anlamak-Yapay Zekâ ve Temel Haklar” 

(Getting the Future Right-Artificial Intelligence and 

Fundamental Rights) başlıklı bir rapor 

yayımlanmıştır. Yapay zekâ teknolojilerinin mevcut 

ve potansiyel uygulamalarında temel insan 

haklarının yerini inceleyen rapor temelde altı 

başlıktan oluşmaktadır: 1. Yapay Zekâ ve Temel 

Haklar - Neden Politika Oluşturmakla Alakalı, 2. 

Temel Hakları İçeriğe Dahil Etmek - AB’de Seçilmiş 

Yapay Zekâ Uygulamaları, 3. Temel Hakların Yapısı 

Yapay Zekâya Uygulanabilir, 4. Seçilmiş Temel 

Haklarda Güncel Yapay Zekâ Uygulamalarının 

Etkisi, 5. Temel Haklar Etki İncelemesi - Temel 

Hakları Korumak İçin Elverişli Bir Araç, 6. 

İlerlerken - İmkan ve Zorluklar. 

Raporun giriş kısmında çalışmada ele alınan hususlar 

tanıtılmakta ve Covid-19 salgınının da etkisiyle yeni 

teknolojiler bakımından yalnızca veri tabanlı yapay 

zekâ teknolojilerinin benimsenmesinin değil, oluşan 

yeni imkanlarla birlikte muhtemel zorluklar, insan ve 

temel haklara yönelik muhtemel zararların da 

hızlandığı ifade edilmiştir. Ayrıca AB Temel Haklar 

Ajansı (“FRA”) tarafından bu bölümde Rapor 

verilerine dayanarak görüş bildirilmiştir. 

Birinci başlıkta; rapora duyulan ihtiyaç ve 

oluşturulma amacı ile raporun içeriği ana hatlarıyla 

açıklanmakta, ayrıca mümkün olduğu ölçüde yapay 

zekâyı tanımlamak ve farklı yönlerden ele almak için 

Yapay Zekâda Üstdüzey Uzman Grubun (High-

Level Expert Group  on Artificial Intelligence- AI 

HLEG) görüşlerine yer verilerek 2019 Temel Haklar 

Raporu’ndaki (FRA Fundamental Rights Report 

2019) yalnızca haklar temelli bir yaklaşım 

benimsenerek yeni teknolojiler ve yanlış 

kullanımının zararlarına karşı etkili korumanın 

sağlanabileceği görüşü tekrar edilmiştir. 

Çalışmada beş farklı AB ülkesinden seçilen yapay 

zekâ uygulamalarından örnekler (“use cases”) 

incelenmiştir. Uygulamaların seçiminde kamu ve 

özel sektör ayrımı gözetilerek iki farklı sınıflandırma 

yapılmıştır. Uygulamalar; sosyal yardımlar, 

öngörülebilir asayiş faaliyetleri, sağlık hizmetleri ve 

hedeflenen reklamcılık olmak üzere temel haklar 

bakımından hassas görülen dört konu başlığı 

özelinde incelenmiştir. 

Elde edilen verilere göre yapay zekâ birçok temel 

hakla büyük ölçüde uyum sağlamaktadır. Ayrıca, 

kamu ve özel sektörde halen planlanan birçok 

uygulama olup, sayıları salgının da etkisiyle büyük 

oranda artmıştır. Ancak, mevcut uygulamaların 

çoğu, az karmaşık yapıya sahip uygulamalardır ve 

otomasyon seviyeleri de çeşitlilik göstermektedir.  

Raporun oluşması genel olarak uzman röportajlarıyla 

sağlanmıştır. Böylece birçok açıdan yapay zekâ ve 

hakların ilişkisi gerçekçi olarak ele alınmıştır. 

Gelecekte otomasyon düzeyi daha yüksek ve 

karmaşık altyapılı yapay zekâ uygulamalarının 

temelinde ise istisnasız “veri” olduğuna dikkat 

çekilmiştir. 

Spesifik alanlardaki yapay zekâ uygulamalarında 

temel hakların etkilerine ilişkin gelecekte yapılacak 

araştırmaların, Avrupa Birliği’ndeki destek 

politikaları ve yasama faaliyetlerini Avrupa Birliği 

çapında etkileyeceği belirtilmiştir. 

 

Detaylı bilgi için: 

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/artificia

l-intelligence-and-fundamental-rights  
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Birleşik Krallık Yapay Zekâ Konseyi 

Yol Haritası 

Av. Elif Akyüz 

 

 

 

Birleşik Krallık Yapay Zekâ Komitesi tarafından 

hazırlanan bu yapay zekâ yol haritasında, yapay zekâ 

kullanımının ülkeye sağlayacağı faydalar ele alınmış 

ve ekonomiye, çevreye ve Birleşik Krallık'ın her 

kesiminden insanlara sağlayabileceği faydalar 

düşünülerek uzun ve kısa vadeli talimatları içeren bir 

yol haritası oluşturulmuştur. Bu yol haritası, aşağıda 

belirtilen temel 4 başlıkta incelenmiştir. 

Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon 

Yapay zekânın tam potansiyeli, ancak hükümet kamu 

ve özel sektör için yapay zekâ alanında öncü 

araştırma, geliştirme ve inovasyon koşullarını 

yaratırsa ve yapay zekânın daha fazla disiplinde 

çalışması için gerekli olanakları sağlarsa, 

görülebilecektir. Bundan hareketle hükümete, 

araştırmacıları, disiplinleri ve sektörleri bir araya 

getirmenin yeni yollarını bulma; Birleşik Krallık'ta 

yapay zekâ araştırma, geliştirme ve inovasyonunda 

öncülük yapan Alan Turing Enstitüsü, ulusal 

enstitüsü ve benzeri enstitülere yapay zekâ araştırma, 

geliştirme ve inovasyon alanında Birleşik Krallık için 

strateji liderliği planlama ve uzun vadeli kamu 

sektörü finansmanı sağlama önerileri getirilmiştir. 

Beceriler ve Çeşitlilik 

Konseyin vizyonu, herkesin yapay zekâ ile güvenle 

yaşayabilmesi ve bu konuda çalışanların bunu en iyi 

temelle yapacak olanaklara sahip olmasıdır. Bundan 

hareketle ülkenin araştırma tabanına katkıda 

bulunmak amacıyla lisansüstü programları 

oluşturulmalıdır. Buna ek olarak, 10 yıllık sürede bir 

üst düzey yapay zekâ beceri geliştirme programı 

oluşturulması; çeşitliliğin ve kapsayıcılığın öncelik 

haline getirilmesi; herkes için veri okuryazarlığı 

taahhüt edilmesi önerileri getirilmiştir. 

Veri, Altyapı ve Kamu Güveni 

Halkın yapay zekâya güvenebilmesini ve yapay 

zekânın kabulünü sağlamak için, geleneksel 

uygulamaların sistematik bir şekilde yeniden 

tasarlanması gerekecektir. Bu amaçla, yapay zekâ 

verilerine erişimi artırmak için gereken altyapının 

hızla sağlanması; veri yönetiminin ve 

kullanımlarının geliştirilmesi; kamu denetimi 

yoluyla kamu güveninin sağlanması; yapay zekâ 

alanında küresel bir lider olma ve kilit aktörlerle ikili 

işbirliğini geliştirme önerileri getirilmiştir. 

Ulusal ve Sektörlerararası Kabul 

Ülke genelinde sağlık, sosyal bakım, iklim 

değişikliği, savunma gibi önemli alanlarda mevcut 

pazarları geliştirmek için, tüm sektörlerde ve her 

ölçekteki şirkette alıcı güvenini ve yapay zekâ 

uygulanabilirliğini artırmak; Birleşik Krallık’ın 

yapay zekâ girişimi satışının desteklenmesi; kamu 

yararına olan projelerin bir parçası olan yapay 

zekânın akıllı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak 

için yapay zekâya güçlü kamu sektörü yatırımlarının 

etkinleştirilmesi; yapay zekânın oluşturduğu modern 

savunma ve güvenlik tehditlerini değerlendirmek ve 

bunlara yanıt vermek için kullanılabilir olmasının 

sağlanması için devlet daireleri/kurumları ve 

savunma ve güvenlik şirketleriyle birlikte 

çalışılması, önerileri getirilmiştir. 

 

Detaylı bilgi için: 

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

uploads/system/uploads/attachment_data/file/94953

9/AI_Council_AI_Roadmap.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949539/AI_Council_AI_Roadmap.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949539/AI_Council_AI_Roadmap.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949539/AI_Council_AI_Roadmap.pdf
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Avrupa Konseyi Yapay Zekâya ilişkin 

ad hoc Komitesi Fizibilite Raporu 

Av. A. Kemal Kumkumoğlu 

Aralık 2020’de Avrupa Konseyi, Yapay Zekâya 

ilişkin Ad Hoc Komitesi tarafından insan hakları, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanındaki Avrupa 

Konseyi standartlarına dayanan, yapay zekânın 

geliştirilmesi, tasarımı ve uygulanmasına yönelik 

yasal bir çerçevenin geliştirilebilmesi amacıyla bir 

fizibilite çalışması yayınlamıştır. 

Çeşitli Avrupa Konseyi belgelerinde belirtildiği gibi, 

fizibilite çalışmasında da yapay zekâ sistemlerinin 

bireylerin yaşamını büyük ölçüde dönüştürmekte 

olduğundan ve toplumun yapısı ve kurumlarının 

işleyişi üzerinde derinlemesine bir etkiye sahip 

olduğundan bahsedilmektedir. Kullanımları sağlık, 

ulaşım, eğitim ve kamu yönetimi gibi çok sayıda 

alanda önemli faydalar sağlama potansiyeline 

sahiptir ve genel itibariyle insanlık için umut verici 

fırsatlar oluşturmaktadır. Bunun yanında, yapay zekâ 

sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı, özellikle 

Avrupa toplumunun üzerine inşa edildiği temel 

unsurlar olan insan hakları, demokrasi ve hukukun 

üstünlüğüne müdahale konusunda önemli riskleri de 

beraberinde getirmektedir. 

Ad Hoc Komite’ye göre, yapay zekâ sistemleri, etkisi 

yalnızca tasarımına bağlı olmayan, aynı zamanda 

kullanılan veriler, güdülen amaçlar, işlevsellik ve 

doğruluk, dağıtım ölçeği ve kullanıldığı daha geniş 

kurumsal, toplumsal ve yasal bağlam dolayısıyla 

“sosyo-teknik sistemler” olarak görülmelidir. Yapay 

zekâ sistemlerinin olumlu veya olumsuz sonuçları 

aynı zamanda onları geliştiren ve kullanan insanların 

değerlerine ve davranışlarına da bağlıdır, bu da insan 

sorumluluğunun sağlanmasının önemini ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte, yapay zekâ 

sistemlerinin; insan hakları, demokrasi ve hukukun 

üstünlüğü üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri 

açısından onları diğer teknolojilerden ayıran bazı 

farklı özellikleri vardır. 

Fizibilite çalışmasında özellikle kişisel verilerin 

korunması, siber suçlar, yargı, cinsiyet eşitliği ve 

ayrımcılık yasağı, eğitim ve kültür gibi konuların 

gelişen teknolojiler karşısında nasıl etkilediği ele 

alınmaktadır. Yapay zekânın insan hakları, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerindeki önemli 

etkisi, Avrupa Konseyi'ni birbirini tamamlayan ve 

güçlendiren, bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan 

mekanizmalar geliştirmeye sevk etmiştir. Bu 

çerçevede fizibilite çalışmasında yapay zekânın 

düzenlenmesi ile ilgili olarak, sertifikasyon, insan 

hakları etki değerlendirmesi ve denetim gibi 

mekanizmalara yer verildiği görülmektedir. 

Bu çalışmanın yanı sıra Komite'nin 2021 yılında 

bağlayıcı hukuk kurallarını da içeren yapay zekâ 

düzenlemeleri üzerine çalışmalar yapacağı 

duyurulmuştur. 

 

Detaylı bilgi için: 

https://rm.coe.int/cahai-2020-23-final-eng-

feasibility-study-/1680a0c6da  

 

Görüş Yazısı 

Avrupa Konseyi Yapay Zekâya ilişkin ad hoc 

Komitesi Fizibilite Raporu 

 
 

Dr. R. Barış Erman 

 
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku Anabilim Dalı 

Yapay zekâ (YZ) ile ilgili teknolojik gelişmelerin 

takip edilmesi güç bir hızla ilerlediği günümüzde, 

insan haklarının devletler ve şirketler karşısında 

hangi yollarla korunabileceği ve denge noktalarının 

nasıl tespit edilebileceği sorunları ile yüzleşmek 

kaçınılmaz bir hal almış durumda. Bu nedenle 

https://rm.coe.int/cahai-2020-23-final-eng-feasibility-study-/1680a0c6da
https://rm.coe.int/cahai-2020-23-final-eng-feasibility-study-/1680a0c6da
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Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çeşitli devletlerin, 

ulusal veya uluslararası örgütlerin bu konuyla ilgili 

hukuksal ve etik düzenlemeler yapmak veya hiç 

olmazsa bu gibi düzenleme çabalarında dikkate 

alınması gereken standartları belirlemek için giderek 

daha yoğun girişimlerde bulunduğunu görmekteyiz. 

Avrupa Konseyi Yapay Zekâ ad hoc Komitesi 

(CAHAI), 17 Aralık 2020 tarihinde “Fizibilite 

Raporu” başlığı ile yayımladığı metinde (Rapor), YZ 

alanında insan hakları ihlallerinin gözlemlenebilmesi 

ve engellenmesi amacıyla, YZ alanında 

düzenlemeler yapılırken dikkate alınması gereken 

hususları belirledi ve aynı zamanda da bu alanın 

düzenlenmesinde hangi hukuksal ve etik araçların 

etkili bir koruma sağlayabileceği konusunda 

belirlemelerde bulundu. Raporda üzerinde durulan 

temel sorunlar şu şekilde özetlenebilir: YZ’nin genel 

kabul gören bir tanıma kavuşturulması gereksinimi, 

YZ’nin gelişiminden doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilenen insan hakları, YZ’nin düzenlenmesine 

ilişkin ulusal ve ulusalüstü girişimler, devletlerin YZ 

alanını düzenlerken uymaları gereken yükümlülükler 

ile bu yükümlülüklere uyulabilmesi için 

düzenlemelerde yer vermeleri gereken güvenceler, 

ulusal ve ulusalüstü mevzuatta kullanılabilecek 

hukuksal araçlar ve hukuksal çerçeveye uyumun ve 

bu çerçevenin etkililiğinin sağlanabilmesi için olası 

pratik mekanizmalar.  

“Fizibilite Raporu”, hukuksal veya etik anlamda 

herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmasa da, bundan 

sonra geliştirilecek olan mekanizmalara yol 

gösterebilecek temel ilkelerin ve insan hakları ile YZ 

teknolojisi arasındaki dengenin bulunmasını 

sağlayabilecek dikkat ve özen yükümlülüğü 

kurallarının, giderek izin verilen risk alanının 

belirlenmesinde yardımcı bir kaynak olma iddiasını 

taşımaktadır. 

1. Raporda, YZ sistemlerinin etkide bulunduğu 

insan hakları alanları şu şekilde belirlenmiştir: 

Yaşam hakkı, insan onuru, kişi özgürlüğü ve 

güvenliği, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, 

toplantı özgürlüğü, ayrımcılık yasağı ile sosyal ve 

demokratik haklardır. Bunun dışında, YZ’nin 

demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki olası 

etkilerinden de söz edilmiştir. Bu kadar geniş bir hak 

alanında YZ’den kaynaklanabilecek müdahalelerin 

ayrıntılı bir biçimde yansıtılması mümkün olmasa da, 

                                                             
1 Rapor, no. 26. 

en azından bunlara toplu olarak değinilmesi önem 

taşımaktadır. Bunun haricinde, gelişmiş YZ 

uygulamalarının kullanılması yoluyla ifade 

özgürlüğünün aşırı ölçüde sınırlandırılmasının 

mümkün olduğu ve meşru olmayan hükümet 

politikalarına karşı toplumsal protestoların bu yolla 

imkansız hale getirilebildiği üzerinde durulmuştur. 

Bunun haricinde, kişisel verilerin toplanması 

nedeniyle kişilerin belirli medya kaynaklarına 

erişimden caydırılmasının ve bu nedenle de doğru ve 

güncel haberlere ulaşmalarının sınırlandırılabildiği 

vurgulanmıştır.1   Raporun bir başka dikkat çekici 

tespiti, YZ sistemlerinin kullanılması yoluyla 

işçilerin gözetim altında bulundurulması ve bu 

nedenle insan onurunu zedeleyen, özlük haklarını 

sınırlandıran, sendikalaşmayı önleyen veya 

toplumsal cinsiyet gibi nedenlerle ayrımcılığı 

besleyen uygulamalara kapı açılmasıdır.2  

2. Raporun en önemli bölümü, her bir hak alanına 

yönelik tehditlere karşı devletlerin ne gibi önlemler 

alabileceğine ilişkin somut önerileri içeren 7 

numaralı başlıktır. Burada farklı hak alanlarında 

spesifik olarak YZ uygulamalarından kaynaklanan 

tehditler ve bu tehditlerle başa çıkmak için hangi 

önlemlerin alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Rapor özellikle bu başlık altında gayet somut tespit 

ve önerilerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, 

devletlere özellikle YZ uygulamalarının insan 

denetimi ve gözetimine açılması, kişilerin YZ ile mi 

yoksa gerçek bir insan ile mi etkileşim içinde 

bulundukları ve kendileri hakkındaki kararların YZ 

tarafından mı yoksa gerçek bir insan tarafından mı 

alındığı konusunda bilgilendirilme ve YZ 

kararlarının insan tarafından gözden geçirilmesini 

talep etme haklarının sağlanması konularında çağrıda 

bulunulduğu görülmektedir. Bunun haricinde, YZ 

uygulamalarının kişiler üzerinde entegre ve yaygın 

bir genel gözetim haline dönüşmesini önlemek için 

yasaklayıcı hükümler getirilmesi üzerinde 

durulmaktadır.  

3. YZ uygulamalarından kaynaklanan ayrımcılığın 

giderilebilmesi için hem kamu sektöründe hem de 

özel sektörde veri setlerinin farklı grupları temsil 

edebilme yeteneğinin, niteliklerinin ve kesinliğinin 

sağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu 

kapsamda devletler, YZ geliştiricileri ve 

uygulayıcılarına veri setlerini şeffaf bir biçimde 

denetime sunma ve toplumsal cinsiyetten 

2 Rapor, no. 31. 
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kaynaklanabilecek veri boşluklarını giderme 

yükümlülükleri getirebileceklerdir. Yine YZ 

alanında çalışanlar ve diğer paydaşlar arasında 

çeşitliliğin ve toplumsal cinsiyet dengesinin 

sağlanması önerilmektedir.   

4. YZ uygulamalarının demokratik süreçleri 

olumsuz etkileme olasılığı çerçevesinde, seçim 

süreçlerine müdahale, bireyselleştirilmiş siyasi 

hedefleme mekanizmaları veya seçmen davranışının 

manipüle edilmesinin, yanlış bilgilendirmenin önüne 

geçilmesi, çevrimiçi nefret söyleminin tespiti, YZ 

sistemlerinin kamu tarafından veya kamu hizmetinde 

kullanılması durumunda bunun kapsamının kanun 

tarafından düzenlenmesi, bunların bağımsız 

denetime açık olması ve bunlara karşı idari veya adli 

denetim mekanizmalarının öngörülmesi, kamusal 

kullanım süreçlerine farklı alanlardan katılımın 

sağlanması, kamuda kullanılan YZ sistemlerinin 

işleyişleri, mantıkları ve kullanılan veriler 

konusundaki bilgilerin kamuya açık olması, 

toplumun her kesiminin dijital okuryazarlığını ve 

becerilerini artıran eğitim programlarının 

öngörülmesi gibi alanlarda devletlerin 

yükümlülüğünden söz edilmektedir.3   

5. Hukukun üstünlüğü ile ilgili konularda YZ’nin 

özellikle adalet sisteminde kullanılması üzerinde 

durulmuştur. Bu gibi kullanımların adil yargılanma, 

meramını anlatma ve kanun yollarına başvurma 

haklarını zedelememesi için yeterli önlemlerin 

alınması gerekliliği ile yine bu alandaki YZ 

uygulamalarının da şeffaf ve denetime açık olması 

zorunluluğundan söz edilmiştir. YZ sistemlerinin 

adalet mekanizmasında kullanılması durumunda 

bundan etkilenme ihtimali bulunan kişilerin 

bilgilendirilmesi, YZ’ye bırakılan görevlerin yargı 

bağımsızlığını, yargıçların karar verme kabiliyetini 

veya tarafsızlığını etkilememesi, her türlü yargı 

kararının insan denetimine tabi tutulması 

konularında devletlerin gerekli güvenceleri sağlama 

yükümlülüğü bulunmaktadır.4   

6. Raporda bunun dışında, YZ’nin neden olduğu 

zararlardan doğacak hukuksal sorumluluğa ilişkin 

yol gösterici ilkelerden söz edilmektedir. Hukuk 

güvenliğinin sağlanması için diğer teknolojilerin 

yaratabileceği zararlara karşı korunan bireylerin 

YZ’ye karşı da aynı düzeyde korunması gerekliliği 

                                                             
3 Rapor, no. 118. 
4 Rapor, no. 121. 

vurgulanmış, bunun için özellikle şirket-kişi 

ilişkilerinde özel bir sorumluluk rejiminin kabul 

edilmesi gerekeceği ifade edilmiştir. Sınır aşan 

sorumluluk hallerinin yaratabileceği sorunlara 

özellikle eğilmenin gerekli olduğu vurgulanmıştır. 

Bunun dışında, özel girişimlerin dikkat ve özen 

yükümlülüğünü sağlamaya yönelik mekanizmaları 

ne ölçüde hayata geçirdiklerine göre ispat 

yükümünden söz edilebileceği ifade edilmiştir.5  

Raporun genel olarak değerlendirilmesi neticesinde, 

öncelikle YZ alanında son derece somut tehlikeleri 

ortaya koyan ve öneriler getiren bir çalışma olduğu 

göze çarpmaktadır. YZ veya büyük veri 

algoritmalarının düzenlenmesi alanında sürekli 

vurgulanan bir husus, insan haklarına yönelik yeterli 

somut tedbirlere yer verilmemesidir. Bu nedenle 

raporun bu açığı önemli ölçüde kapatabileceğini ve 

bundan sonraki çalışmalara ışık tutabileceğini 

söylemek yerinde olacaktır. Raporun en güçlü tarafı, 

YZ’nin topluma etkilerini yalnızca bireysel hak 

temelinde değil, aynı zamanda örgütlenme hakkı ve 

sosyal haklar çerçevesinde de ele alması ve somut 

çözüm önerileri getirmesidir. Bu öneriler arasında, 

genel gözetimin, profillemenin ve öngörü 

algoritmaların kullanılmasının büyük ölçüde 

sınırlandırılmasına yönelik açık çağrılar yer 

almaktadır. Yine rapor, bağlayıcı olan veya olmayan 

hukuksal araçların YZ alanının düzenlenmesinde ne 

gibi avantaj ve dezavantajları bulunduğunu ayrıntılı 

bir biçimde tartışarak bu konuda dikkat çeken, akılcı 

önerilerde bulunmaktadır. 

Bununla birlikte bazı hususlarda raporun gerek içerik 

bakımından, gerekse yaptırım gücü bakımından 

yetersiz kaldığını dikkatten uzak tutmamak 

gerekmektedir. Öncelikle rapor, bütünüyle Avrupa 

merkezli bakış açısından kaleme alınmış 

olduğundan, ABD ve Çin başta olmak üzere sınır 

aşan YZ uygulamalarına yönelik politika 

geliştirilmesi temennisinde bulunmaktan öteye 

gidememektedir. Halbuki, YZ uygulamalarının 

yalnızca bölgesel veya ulusal kapsamda 

düzenlenmeye çalışılması, dijital bir soğuk savaşın 

fitilini ateşleme tehlikesine yol açtığı gibi, asıl amaç 

olan insan haklarının, demokrasinin ve hukukun 

üstünlüğünün güvence altına alınması konusunda da 

büyük bir başarı vaat etmemektedir.  

5 Rapor, no. 128. 
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Raporda ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve 

bilgi kaynaklarına ulaşma hakkı gibi alanlarda, 

otoriter hükümetler tarafından YZ’nin ihlale yol 

açabilecek uygulamalardan söz edilmiş olması 

olumludur. Ancak bu gibi ihlallerin önlenmesi için ne 

gibi mekanizmaların kabul edilebileceği hususunda 

Avrupa insan hakları standartlarına göndermede 

bulunulmakla yetinilmiştir.  

Rapor, YZ uygulamalarından kaynaklanan zararlara 

ilişkin cezai ve hukuksal sorumluluk konusunda çok 

genel bazı belirlemelerin ötesine geçmemekte ve bu 

konuda açık, net ilke ve ölçütlere yer vermemektedir. 

Halbuki belki de en hızlı biçimde geliştirilmesi 

gereken hukuksal araçlar arasında bunlar da yer 

almaktadır. 

Son olarak, raporun bir uzmanlar komitesinin görüşü 

olduğu ve bundan sonraki hazırlıklara ilişkin bir yol 

haritası çizmek dışında bağlayıcılık gibi bir 

iddiasının bulunmadığı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu çerçevede 

değerlendirildiğinde, hedeflerine ulaşmak 

konusunda yeterli ve yol gösterici nitelikte 

bulunduğu sonucuna ulaşılabilecektir. 
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