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Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi 

Bakımından Bireylerin Korunmasına 

İlişkin Sözleşme için Danışma Komitesi 

– 108 No’lu Sözleşme 

Ayşegül Sivri  

 

Yüz tanıma, kişilerin yüzlerini içeren dijital 

görüntülerin, bu kişilerin tanımlanması veya 

doğrulanması için yüz şablonlarını kullanarak 

otomatik olarak işlenmesidir. 

Biyometrik nitelikteki bilgilerin hassasiyeti, Kişisel 

Verilerin İşlenmesine Bakımından Bireylerin 

Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 6. maddesindeki 

özel veri kategorilerine bir kişiyi benzersiz şekilde 

tanımlayan verilerin de dahil edilmesiyle açıkça 

kabul edilmiştir. 

108+ Sözleşmesinin 6. maddesinde öngörüldüğü 

üzere, biyometrik veriler gibi özel veri 

kategorilerinin işlenmesine, ancak bu tür bir 

işlemenin bir hukuki temele dayanması ve gerekli 

korumaların iç hukukta yer alması durumunda izin 

verilecektir. Bu güvenceler söz konusu olabilecek 

risklere ve korunması gereken hak ve özgürlüklere 

uyarlanacaktır. 

Ek olarak biyometrik verilerin işlenmesi konusunda 

bir kategorileme yapılmalıdır. Bu kategorileme 

sonucunda biyometrik verilerin yüz tanıma yoluyla 

işlenmesine uygulanabilecek hukuki bir çerçeve de 

mevcut olmalıdır. Bu hukuki çerçeve, her bir farklı 

kullanıma göre, özellikle şunları ele almalıdır: 

• Özel kullanımın ve amacın ayrıntılı 

açıklaması; 

• Kullanılan algoritmanın güvenilirliği ve 

doğruluğu; 

• Kullanılan biyometrik verinin saklanma 

süresi; 

• Bu kriterleri denetleme imkanı; 

• Sürecin izlenebilirliği; 

• Güvenlik önlemleri. 

Yüz tanımanın müdahalecilik düzeyi ve özel hayatın 

gizliliği ile kişisel verilerin korunmasına dair ihlaller 

verilerin kullanım alanlarına göre değişiklik 

gösterecektir. Bu noktada iç hukukun yüz tanımayı 

tamamen yasakladığı veyahut kısıtladığı durumlarla 

karşılaşma söz konusu olacaktır. 

Dijital Görüntülerin Yüz Tanıma Teknolojilerine 

Entegre Edilmesi 

Kanun koyucu daha önce farklı amaçlarla çekilerek 

dijital ortama yüklenmiş görüntülerden hukuki bir 

dayanak olmaksızın biyometrik şablonlar 

çıkarılmasına veya bu görüntülerin biyometrik 

sistemlere entegre edilmesine engel olmalıdır. Sosyal 

medyaya yüklenmiş görüntüleri bu kapsamda 

sayabiliriz. 

Dijital görüntülerden biyometrik şablonların 

çıkarılması hassas veri işlemeyi içerdiğinden, farklı 

sektörler ve kullanımlar için değişiklil gösteren 

hukuki dayanak güvence altına alınmalıdır. 

Özellikle, sosyal medya veya çevrimiçi fotoğraf 

yönetimi interneta siteleri dahil olmak üzere internete 

yüklenen veya güvenlik kameralarına yakalanan 

dijital görüntülerin kullanılması söz konusu 

olduğunda yalnızca veri sahibinin izni hukuki olarak 

kabul edilmesi için yeterli olmayacaktır. 

Kamu Sektöründe Yüz Tanıma Teknolojilerinin 

Kullanımı 

Kişisel verinin sahibinin rızası veri sahipleri ile kamu 

yetkilileri arasındaki güç dengesizliğini göz önünde 

bulundurduğumuzda kamu yetkilileri tarafından 

yapılan yüz tanıma için kullanılan bir hukuki 

dayanak olmamalıdır. Aynı nedenle kamu otoriteleri 

ile benzer görevleri yerine getirmeye yetkili özel 

kuruluşlar tarafından yapılan yüz tanıma için de 

hukuki zemin olarak kabul edilmemelidir. 

Yüz tanıma teknolojilerinin kullanımının hukukiliği, 

kanun tarafından sağlanan biyometrik işlemenin 

amaçlarına ve 108+ Sözleşmesini tamamlayan 

gerekli tedbirlerin alınmış olmasına dayanacaktır. 

Kanun koyucular yüz tanıma teknolojileri ile 

biyometrik işleme konusunda hukukun 

uygulanabilmesi için belirli kurallar koymak 

zorundadır. Bu kurallar veri kullanımının kesinlikle 

gerekli ve orantılı olmasını garanti altına alacak ve 

gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. 
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Örneğin biyometrik veri işlenmesi daha az 

müdahaleci alternatif mekanizmaların mevcut 

olduğu okullar veya diğer kamu binaları dahil olmak 

üzere kontrollü veya kontrolsüz ortamlarda 

güvenliğin sağlanması için gerekli ve orantılı olarak 

değerlendirilmemelidir. 

Özel Sektörde Yüz Tanıma Teknolojilerinin 

Kullanımı 

Yüz tanıma teknolojilerinin, kamu otoriteleri ile 

benzer görevleri yerine getirme yetkisine sahip özel 

kuruluşlar haricinde, özel kuruluşlar tarafından 

kullanılması, Sözleşme 108+ madde 5'e göre, 

biyometrik verileri işlenen veri sahiplerinin açık, 

özgür ve bilgilendirilmiş rızasını gerektirir. Eğer 

verilerin işlenmesine sadece belirli bir amaç için 

muvafakat verilmişse kişisel veriler bu amaca uygun 

olmayan bir şekilde işlenmemelidir. Benzer şekilde, 

verilerin üçüncü bir tarafa ifşa edilmesi durumunda, 

bu tür ifşanın da özel izne tabi olması gerekir. 

Veri Güvenliği 

Kurumlar teknolojiye özgü saldırıları önlemek adına 

yenilikçi önlemler almalı ve veri sahiplerinin 

haklarına ve temel özgürlüklerine ciddi şekilde 

müdahale edebilecek herhangi bir veri güvenliği 

ihlali, denetim makamına ve uygun olduğunda veri 

sahiplerine bildirilmelidir. 

Yüz tanıma verileri için mümkün olan en kısa 

saklama süreleriyle güvenli prosedürler aracılığıyla 

sıkı saklama ve imha uygulamaları da güvenlik 

risklerinin azaltılmasına katkıda bulunabilecek 

önlemler arasındadır. 

Denetlenebilirlik 

Kurumlar, yükümlülüklerine uymak ve kendi 

kontrolleri altındaki veri işlemenin 108+ 

Sözleşmesinin 10. maddesinde öngörülenlere uygun 

olduğunu kanıtlayabilmek için tüm uygun önlemleri 

almalıdır. Yüz tanıma teknolojilerini kullanan 

kuruluşlar tarafından aşağıdaki kurumsal önlemler 

dikkate alınmalıdır: 

• Yüz tanıma teknolojilerini kullanımlarının 

temelinde veri sahiplerinin haklarının 

korunmasını sağlamak için şeffaf 

politikaların, prosedürlerin ve uygulamaların 

kullanılması; 

• Yüz tanıma teknolojilerinin somut kullanımı 

hakkında şeffaflık raporları yayınlanması; 

• Yüz tanıma verilerini işlemekten sorumlu 

olanlar için eğitim programları ve denetim 

prosedürlerinin oluşturulması ve sunulması; 

• Yüz tanıma verilerini içeren herhangi bir 

işlemi değerlendirmek ve onaylamak için 

dahili inceleme komitelerinin kurulması; 

Farkındalık Yaratmak 

Kişisel verilerin korunması hakkında farkındalık 

artırılmalı ve toplumun yüz tanıma teknolojileri ve 

bunların temel haklar üzerindeki etkileri 

konusundaki anlayışı, erişilebilir ve eğitici 

aksiyonlarla aktif olarak desteklenmelidir. 

Buradaki fikir, bir yüz tanıma teknolojisi kullanmaya 

karar vermeden önce veri sahiplerini aydınlatmaya 

yarayan basit kavramlara erişim sağlamak, 

biyometrik veriler gibi hassas verileri kullanmanın ne 

anlama geldiğini anlamak, yüz tanımanın nasıl 

çalıştığını anlamak ve tarafları potansiyel faydalar ve 

zararlar konusunda uyarmaktır. Özellikle tarafların 

yanlış kullanım sonunda doğabilecek zararlara karşı 

uyarılmaları önem arz etmektedir. 

Kanun koyucular bu teknolojilerin geliştirilmesi ve 

kullanımına halkın katılımını kolaylaştırmalı ve yüz 

tanımayı kullanırken tehlikeye girebilecek temel 

hakları korumak için yeterli güvenceler sağlamalıdır. 

 

Detaylı bilgi için:  

https://rm.coe.int/guidelines-on-facial-

recognition/1680a134f3  
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Yapay Zekânın Askeri ve Askeri 

Olmayan Kullanımı ile ilgili 

Yönergeler 

Dila Ay 

 

 

2021 yılında 364 lehe oy ile kabul edilen raporda, 

yapay zekâyı ilgilendiren açıklamalar ve etik 

prensipler eşliğinde, askeri kullanım dahil olmak 

üzere bu alanda hukuki düzenlemelerin yapılması 

gerektiğinden bahsedilmekte; aynı zamanda yapay 

zekâ teknolojilerinin insan merkezli olması 

gerektiğini belirtilmektedir.  

Askeri Kullanım ve İnsan Gözetimi 

Yapay zekâ ile etkileşim içerisinde olan sistemlerin 

insanların kontrolü altında kalmasının sorumluluk ve 

hesap verilebilirlik açısından önemli olduğu, 

ölümcül otonom silahların kullanımında insan 

kontrolü açısından temel etik ve hukuki soruların 

olduğu ele alınarak bu tür silahların yasaklanmasını 

amaçlayan bir Avrupa Birliği stratejisi oluşturulması 

konusunda çağrıda bulunulmaktadır. Otonom silah 

sistemi ile yapılacak herhangi bir hareketin insan 

kontrolü ile birlikte, gereklilik ve ölçülülük ilkeleri 

gözetilerek yapılması gerektiğine dikkat 

çekilmektedir. Bu rapor, yapay zekânın askeri 

kullanımının dünya çapında hukuki düzenlemelere 

tabi tutulması adına, Avrupa Birliği’nin öncü bir rol 

üstlenmesi konusunda da çağrıda bulunmaktadır. 

Yapay Zekâ ve Kamu Sektörü 

Yapay zekânın kamu sektöründe kullanımının 

artması ile birlikte, bu uygulamaların ayrımcılığa yol 

açmaması gerektiği belirtilerek, insanların yapay 

zekâ aracılığı ile bir karara bağlı kalacakları durumda 

buna ilişkin olarak bilgilendirilmesi ve bu konuda 

itiraz hakkına sahip olduklarının hatırlatılması 

gerektiği ifade edilmektedir. Sağlık sektöründe 

hastaların kişisel verilerinin korunmasının önemine 

değinerek, eşit tedavi hakkının sağlanmasının bir 

gereksinim olduğundan bahsedilmektedir. Bununla 

birlikte hukuk alanında yapay zekâ kullanımının 

işlemleri hızlandırabileceğine, ancak yargı 

aşamasında nihai kararların insanlar tarafından 

alınmasına vurgu yapılmaktadır.  

Kitle Gözetimi ve ‘Deepfake’ 

Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı ile birlikte 

potansiyel oluşabilecek temel insan hakları 

ihlallerine ilişkin uyarıda bulunulmaktadır. 

‘Deepfake’ teknolojilerinin kullanımının ise yanlış 

bilgi yayma ve seçimleri etkileme gibi riskler 

taşıdığından bahsederek, bu içerik yaratıcılarının 

içeriklerin orijinal olmadığı ile ilgili bilgilendirme 

yapması gerektiğinden bahsedilmektedir. 

 

Detaylı bilgi için:  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210114IPR95627/guidelines-for-military-

and-non-military-use-of-artificial-intelligence  

 

 

Japonya’da Yapay Zekâ Yönetişimi  

Sibel Büyükkılıç 

 

Bu ara raporda yapay zekâ yönetişimine ilişkin 

Japonya ve dünya çapında tartışılan eğilimlere ve 

Japonya’da mevcut aşamada uygulanabilecek ideal 

yapay zekâ yönetişimi yaklaşımlarına yer 

verilmektedir. Bazı özel alanlar hariç olmak üzere 

yapay zekâ yönetişimi esas olarak, yapay zekâ 

ilkelerine saygı duyan şirketler lehine bu alanın 

esnek hukuk kurallarıyla tasarlanması gerektiğinden 

bahsetmektedir. Bununla birlikte yapay zekâ 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95627/guidelines-for-military-and-non-military-use-of-artificial-intelligence
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95627/guidelines-for-military-and-non-military-use-of-artificial-intelligence
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95627/guidelines-for-military-and-non-military-use-of-artificial-intelligence
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yönetişimiyle ilgili tartışmalar için çok paydaşlı 

katılım zorunlu görülmektedir. Bu ara rapor 

tartışmaların yönü ve gelecekteki sorunlar hakkında 

geniş bir fikir yelpazesi arayarak tartışmaları 

derinleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Birçok paydaşın yapay zekâ yönetişimini tartışırken 

iş birliği içerisinde bir diyalog oluşturması 

kaçınılmaz görülmektedir. 

Şirketler Açısından 

Şirketler arasında ortak bir anlayış oluşturmak 

önemlidir. Verilerin sağlanması da dahil olmak 

üzere, bir yapay zekâ sisteminin geliştirilmesi ve 

işletilmesinin tek bir şirket tarafından tamamlanması 

nadir bir durum olarak görülmektedir. Bu sebeple, 

şirketlerin yapay zekâ sisteminin geliştirilmesi ve 

işletilmesi süreçlerine ilişkin görüş paylaşımında 

bulunması gerekmektedir. 

Tüketici Açısından 

Japonya Tüketici İlişkileri Ajansı, tüketicilerin 

(yapay zekâ hizmeti kullanıcılarının) yapay zekâ 

robot ve yeni teknolojilerin özel detaylarına 

tamamıyla hâkim olmayabileceklerini 

belirtmektedir. Bununla birlikte tüketiciler 

kendilerini yapay zekâ konusunda güvende 

hissetmemektedir. 

Japonya Tüketici İşleri Ajansı, tüketici nezdinde 

yapay zekâ okuryazarlığının artırılması gerektiği; 

ancak bunun tek başına yeterli olmayacağı sonucuna 

varmaktadır. Bu sebeple yapay zekâ ilkeleri ile 

kurumsal düzeyde uygulamalar arasındaki boşluğun 

ara bir yönerge ile kapatılması gerekli görülmektedir. 

Japonya’da Yapay Zekâ Yönetişimine İdeal 

Yaklaşımlar 

(1) Hukuki bağlayıcılığı olmayan kurumsal yönetişim 

yönergeleri 

Yönerge gibi düzenlemeler ulusal ve uluslararası 

düzlemde tartışılmakta; yapay zekâ kullanımına 

ilişkin çeşitli riskleri göz önüne sermekte ve önemli 

noktaları özetleyerek risklerin nasıl 

çözümlenebileceğini göstermektedir. Bununla 

birlikte dikkate alınacak bu noktalar ilke düzeyinde 

özetlenmiş olup kurumsal yönetişim diline çevirmek 

kolay olmamaktadır. Bu ilke ve yönergeler her yapay 

zekâ kullanıcısının işine yarayacak bir kontrol listesi 

olarak gözükmemektedir. Dahası, bu yönerge gibi 

dokumanlar risk değerlendirmesinde yeterli bir 

rehber olamamakta, şirketler gerektiğinden çok fazla 

riskle karşılaştığında yapay zekâ kullanımını 

engelleyebilecek sonuçlar doğabilmektedir. 

(2) Uluslararası standartlar 

ISO/IEC JTC1 SC 42 Teknik Komite 

CEN/CENELEC (Avrupa Elektroteknik 

Standardizasyon Komitesi), Avrupa Birliği’nin 

standardizasyon kuruluşları ile olumlu ilişkiler 

geliştirmektedir. Bu komitenin politika ve 

standardizasyon tarafında diyalog oluşturmak için bir 

forum görevi görmesi beklenmektedir. Komite, 

Japon hükümetiyle de iş birliği içerisinde olarak 

Japonya’nın tekliflerini yansıtacaktır. 

(3) Yatay düzlemde bağlayıcı hukuki düzenleme  

Yatay düzlemde bağlayıcı hukuki düzenlemeler, 

endüstrilerin görüşüne göre bu aşamada gereksiz 

olarak görülmektedir. İleride yatay düzlemde 

bağlayıcı hukuki düzenlemeye ilişkin gerekliler 

üzerine tartışmalar yapılsa bile, risk değerlendirmesi 

sadece riskler baz alınarak değil potansiyel faydalar 

da dikkate alınarak yapılmalıdır. Gelişen teknolojiler 

ile belirli risklerin ortadan kaldırılabileceği olasılığı 

da göz önünde bulundurulmalıdır. 

(4) Belirli hedeflere odaklanan düzenlemeler 

İlerleyen aşamada sektör özelinde düzenleme yapma 

gerekliliği de söz konusu olabilir. Örneğin, otomotiv 

ve sağlık sektörlerinde, sektör dinamiklerine uygun 

olacak şekilde kural koyma yoluna gidilebilir. 

 

Detaylı bilgi için: 

https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115003

/20210115003-3.pdf  

 

 

https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115003/20210115003-3.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115003/20210115003-3.pdf
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