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BAŞLARKEN

Yapay zekâ teknolojileri, insanların
yaşamlarını iyileştirmek, ekonomiyi
büyütmek, sağlık ve refah, güvenlik ve
mahremiyet konularındaki zorlukları ele
almak gibi pek çok hususta yeni ve yenilikçi
çözümler oluşturmak için büyük bir
potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, her
türlü yıkıcı teknoloji gibi, yapay zekâ da
riskler taşımakta ve emek, güvenlik,
mahremiyet, etik, beceriler gibi çeşitli
alanlarda karmaşık toplumsal zorluklar
sunmaktadır. Bu açıdan bir bütün olarak
toplum üzerindeki tüm etkilerini içerir
şekilde yapay zekâya kapsamlı bir yaklaşım
çok önemlidir.

Gelişen yapay zekâ teknolojisinin
toplumda, hukuk sisteminde ve
mesleğimizde yarattığı etkiler karşısında
harekete geçmenin bir gereklilik olduğunu
düşünüyoruz. İstanbul Barosu bünyesinde
kurulan Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz,
gelişen teknolojilerin hukuki bakış açısıyla
ele alınmasına yardımcı olmayı hedefleyen
haber bültenlerini her ay sizlerle
buluşturmayı amaçlıyor.
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AV. ELİF AKDAĞ 

OECD RAPORU: İŞYERLERİNDE
YAPAY ZEKÂ KULLANIMININ
ETİK RİSKLERİ

Gün geçtikçe varl ığına al ışı lan,  hatta
herhangi bir  şeki lde kullanmadan
yaşamanın imkânsız olduğu yapay
zekânın (“YZ” ) ,   iş  yerlerinde
kullanımı da oldukça yaygın hale
gelmiştir .  Geçtiğimiz ay OECD
tarafından yayımlanan “Using
Artificial  Intel l igence in the
workplace:  What are the main ethical
risks?”  başl ıkl ı  çal ışmada,  iş
yerlerinde gerekli  önlemleri
al ınmadan YZ'nin kullanılması
halinde söz konusu olabilecek etik
riskler insan hakları  çerçevesinde
incelenmektedir.  YZ sistemleri ,
büyük ve çeşit l i  miktarda veriyi  hızl ı
ve otomatik olarak işleyebilmekte ve
karar verme konusunda asistanlık
yapabilmektedir.

YZ sistemleri ,  iş  yerlerini  iyi leştirmek
için verimli l iği ,  adaleti  ve işçi
güvenliğini  gel iştirmek açısından
birçok f ırsat sunmakta ancak aynı
zamanda bazı  r iskleri  de beraberinde
getirmektedir.  Riskler,  di j ital
güvenlik ve çal ışanlar üzerinde
oluşabilecek ciddi baskı lar şeklinde
ortaya çıkabilmektedir.  Artan hareket
kabil iyeti  ve karar verme özerkliği
nedeniyle YZ tabanlı  s istemlerin
eylemlerini  tahmin etmek çok daha
zor olabil ir .  YZ’nin tahmin yapma ve
yapılandırı lmamış veri leri  iş leme
yeteneği,  çal ışanların işyerlerinde
izlenmesi ve takibinin kapsamını
genişletmektedir.  
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Yönetim süreçleri  için oluşturulan
kural ların,  YZ sistemleri  aracı l ığıyla
oluşturulması  adaletin sağlanmasına
katkıda bulunabil irken,  bir  yandan da YZ
sistemleri ,  mevcut önyargıları
çoğaltabil ir  ve istenmeyen şekil lerde
sistematize edebil ir .  İşyerinde,  sürekli
YZ veri lerine dayalı  karar mekanizmasına
güvenmek, çal ışanların özerkliğini  ve
katı l ımını ;  hatta i leri  aşamada yaratıcı l ığı
ve yeni f ikir  üreti lmesini  azaltabil ir .  Öte
yandan,  iş leri  hızlandırıp daha yaratıcı
ve i lginç görevlerde kullanılabi lecek
zaman kazandırabil ir .  Elbette,  sistemden
kaynaklanan zararlar sonucunda kimin
sorumlu tutulacağına karar vermek kolay
değildir .  

İşyerlerinde kullanılan YZ sistemlerinin
veri lere dayanması ,  i lgi l i  veri  koruma
mevzuatıyla çel işebil ir .  Örneğin,  AB'nin
Genel Veri  Koruma Tüzüğü’nün (“GVKT” )
22.  Maddesi  uyarınca açı lan davalar,
şirketlerin YZ sistemlerinde kullanılan
veri leri  açıklamasını  veya yalnızca
algoritmalara dayalı  olarak görevden
alınan kişi leri  eski  durumuna
döndürülmesini  gerektirmiştir .  YZ’nin iş
yerlerinde güvenil ir  kul lanımı,
mahremiyet ve eşit l ik gibi  insan hakları
hakkında ortaya çıkarabileceği r iskleri
şeffaf l ık,  açıklanabil ir  olma ve güvenlik
gibi  temel i lkeler kapsamında tanımak ve
ele almak suretiyle olacaktır .  İşyeri  YZ
sistemlerinin denetimleri  dikkatl i  bir
şekilde yapıl ırsa ve çeşit l i  mevzuatlara
bağlanırsa hesap veri lebi l ir l iği
iyi leştirebil ir .  

Örneğin,  aldatıcı  uygulamalara ve
tüketicinin korunmasına i l işkin mevzuat,
şirketlerden işyeri  algoritmalarının
işleyişi  hakkında daha fazla şeffaf l ık
talep etmek ve geliştir ici lerin ürünleri
hakkında reklamını yaptıkları  etik
standartları  karşı lamasını  zorunlu kı lmak
amacıyla kullanılabi lmektedir.  Bazı  OECD
ülkeleri ,  toplumu kapsayan ve işyerleri
için de geçerl i  olacak YZ yasama
öneri leri  gel iştirmekte ve
değerlendirmektedir.  Kayda değer bir
diğer örnek,  istihdamda kullanılan,
manipülatif  olarak değerlendiri lebi lecek
sistemler gibi  bazı  YZ sistemlerini  "kabul
edilemez risk"  ve geri  kalanını  da
"yüksek risk" olarak sınıf landıran Avrupa
Birl iği  Yapay Zekâ düzenlemesidir .  

Bu düzenleme, YZ sistemlerinin veri
koruma, şeffaf l ık,  insan denetimi ve
sağlamlık i lkeleri  i le i lgi l i  yasal
gerekli l iklere tabi  tutulması  sonucunu
doğuracaktır .  Bir  başka örneğe ABD'nin,
I l l inois ve Maryland eyaletlerinde
rastlanmaktadır.  İşe al ım aşamasında yüz
tanıma araçlarının kullanımı için başvuru
sahibinin onayı şart koşulmaktadır.  New
York Belediye Meclisi  ise,  “otomatik
istihdam karar araçları”  için yı l l ık olarak
algoritmik önyargı  denetimlerini  zorunlu
kılmaktadır.  Sendikalar ve iş  dernekleri
arasındaki bir  anlaşmayı resmileştiren
İspanya'daki  mevzuata göre ise,  çal ışma
koşullarını  veya istihdam durumunu
etkileyen YZ sistemleri  için şeffaf l ık
zorunlu haldedir.
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OECD YZ İ lkeleri  çerçevesinde hazırlanan
ve yukarıda özeti  hal ine getiri lmiş belge,
işyerinde YZ sistemleri  kul lanıldığında ele
al ınması gereken bir dizi  etik riski ,  insan
hakları ;  şeffaf l ık ve açıklanabil ir  olma;
sağlamlık,  gizl i l ik ,  güvenlik ve hesap
veri lebil ir l ik i lkelerini  de kapsamına alarak
değerlendirmektedir.  İşe al ım
süreçlerinden işçi  veya yönetici
asistanlıkları  ve müşteri  hizmetlerinin
sağlanmasına kadar,  işyerinde YZ
sistemlerinin uygulandığı  her yerde etik
kaygılar ortaya çıkabilmektedir.  Bununla
birl ikte,  YZ kullanımı güvenil ir  olduğunda,
YZ sistemleri  işyeri  içindeki adaleti  ve işçi
güvenliğini  artırarak iş  yerlerinin
iyi leştiri lmesine katkıda bulunabilmektedir.  

Etik kaygıların azaltı lması  ve i lerleyen
dönemlerde tamamen ortadan kaldırı lması
amacıyla ülkeler,  işyerinde YZ’nin güvenil ir
kullanımını sağlamak için giderek daha
fazla polit ika önlemi al ırken,  etki l i  polit ika
seçeneklerinin belir lenmesinde tit iz,  kanıta
dayalı  ve karşı laştırmalı  değerlendirmeler
anahtar nitel iğinde olacaktır .  Örneğin,
algoritmik denetimler gibi  hesap
veri lebil ir l iği  sağlayan araçlarının çal ışma
biçimlerini  anlamak, işyerinde güvenil ir
YZ’yi  teşvik etmede önemli  rol
oynayacaktır .

Detaylı  bi lgi  için:  https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/840a2d9f-en.pdf?

expires=1660087340&id=id&accname=guest

&checksum=4E83BAF7BB775F343F9376AEF88

B9110
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AV. MERVE MERYEM TURAN

HERKES İÇİN VERİ VE YAPAY ZEKÂ
YÖNETİŞİMİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
ADİL VERİ YÖNETİŞİMİ İÇİN
MODELLER

11  Temmuz 2022 tarihinde Avrupa
Parlamentosu tarafından “Herkes İçin
Veri  ve Yapay Zekâ Yönetişimi:
Sürdürülebil ir  ve Adil  Veri  Yönetişimi
İçin Modeller”  başl ıkl ı  bir  çal ışma
(“Çalışma” )  yayımlandı.  Yapay Zekâ’ya
(“YZ” )  özel  olarak odaklanan bu Çalışma,
Avrupa Birl iği 'nin (“AB” )  veri  adaleti
perspektif iyle uyumlu veri  yönetişimi
için polit ika seçeneklerini  bel ir lemekte
ve incelemektedir.  

Çalışmada YZ sistemleri  gel iştirme ve
dağıtmanın,  yalnızca toplumdaki güçlü
aktörler için mümkün olan bir şey olduğu
ve öngörülebil ir  gelecekte de öyle
kalacağı;  kamusal  alternatif lere bu yönde
önemli  yatırımlar yapılmadığı  sürece  bu
sistemler ve veri  ekosisteminin yalnızca
büyük ölçekli  t icari  bi lgi  iş lem
altyapısına sahip olan şirketlere bağlı
olacağı öncelikle vurgulanmıştır .  

Bununla birl ikte,  ideal  bir  veri  adaleti
yaklaşımının ise temel olarak hakkaniyete,
çoğul menfaatlerin tanınması-temsil ine ve
kamu mallarının yaratı lması  ve
korunmasına odaklanan bir yaklaşım olduğu
belirti lmiştir .  Bu doğrultuda çal ışmanın ele
aldığı  temel konu olarak;  kamu mallarına
katkıda bulunurken ve kamu değeri
yaratırken olumlu bir YZ vizyonunun nası l
teşvik edileceği konusu seçilmiştir .  Bunun
ise ancak,  YZ sistemleri  ve dayandıkları
veri  ekosistemleri  üzerindeki gücü sivi l
topluma ve demokratik kurumlara doğru
dağıtan,  bu sistemleri  gel iştiren ve teşvik
eden veri  adaleti  perspektif iyle uyumlu
yönetişim yaklaşımları  i le mümkün
olabileceği iddia edilmiştir .  Veri  adaleti
perspektif inde “iyi  yönetişim” için ise dört
kritere atıfta bulunulmuştur:  kamu
altyapılarının ve mallarının korunması-
güçlendiri lmesi ,  kapsayıcı l ık,  rekabet
edilebil ir l ik-hesap verebil ir l ik ve küresel
sorumluluk.
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Bu kapsamda çal ışmada; yerel  di j ital
egemenlik modelleri ,  kamusal  veri
egemenliği ,  veri  kooperatif i  ve kişisel
veri  egemenliği  sistemleri  de dahil  olmak
üzere alternatif  yönetişim modellerine
örnekler sunulmakta ve bu modellerin
her biri  bahse konu veri  adaleti
merceğinde incelenmektedir.

Çalışma, bu çerçevede hem AB veri
yönetişim stratej isinin genel bir
değerlendirmesini  hem de AI Act (“YZ
Yasası“) ,  Data Governance Act (“Veri
Yönetişimi  Yasası“)  ve Data Act (“Veri
Yasası“)  için değerlendirmeler ve
polit ika alternatif leri  sunmaktadır.  Tüm
bu hususlar çal ışmada ayrıntı larıyla
açıklanmışsa da uzunluğu nedeniyle bu
yazıda yer veri lmesi  ne yazık ki  mümkün
olmamıştır .

Bu kapsamda çal ışmanın 5 temel bulgusu
olarak vurgulanan hususlara kısaca
değinmek gerekirse:  

1 .Verinin bir kamu malı  olarak
tanımlanması 

Çalışmada AB'nin "kamu malı"  olarak
veriyi  kavramsallaştırma noktasında
çalışması  gerektiği  iddia edilmektedir.
Yapım aşamasında olan yasal  çerçevenin
hem kamu hem de özel  amaçlar için
veri lerden değer yaratma amacı taşıdığı
i fade edilse de bu amaçlar arasındaki
tahkim mekanizmalarının belirsiz olduğu,
kamu ve özel  çıkarların dengelenmesinin
yasama araçları  arasında farkl ı l ık
gösterdiği  tespit  edilmiştir .

2.    Veri yönetişimi için anayasal bir
merceğin benimsenmesi 
Çalışanın iddia ettiği  bir  diğer husus ise;
AB'de veri  yönetişimi için mevcut
düzenleyici  çerçevenin parçalanma riski
taşıdığıdır .  Her ne kadar di j ital  pazarlar
oluşturmaya odaklanmanın kendi içinde
tutarl ı  olduğu kabul edilmişse de dahil
olan farkl ı  enstrümanların,  teknoloj ik
zararların kavramsallaştırı lması
hususlarında sorunlar yaratacağı i fade
edilmiştir .  Zira her bir pazar açısından,
veri  koruma, rekabetin korunması ve
tüketicinin korunması vb.  farkl ı
enstrümanlar işin içine girebilmektedir.
Ayrıca bu durumun hem veri lere erişim ve
veri  kul lanımı hem de gerektiğinde hak ve
tazminat talep edilebilmesi  açısından
gücün adil  dağıl ımını  sınırlayabileceği
değerlendiri lmektedir.  Bu kapsamda
Çalışmada veri  yönetişimine anayasal  bir
mercekle yaklaşmanın tutarl ı l ık sağlamaya
yardımcı olabileceği savunulmaktadır.

3.  Kolektif  iradenin ve karar vermenin
merkeze alınması 
Çalışmada YZ yönetişimi nezdindeki
mevcut düşüncenin,  sivi l  toplumu sömürü
ve hak ihlal lerine maruz kalmaya çok açık
bıraktığı  tespit  edilmiştir .  Bu nedenle YZ
ve veri  yönetişiminin,  ortak değerlere
yönelik sistematik bir yönelimle birl ikte
kolektif  iradeyi ve karar alma sürecini
merkeze alması  gerektiği
savunulmaktadır.  Ayrıca AB’nin veri
stratej isi  kapsamında yaptığı  yatırımların,
veri lerden nası l  değer üreti leceğine dair
çoğul anlayışı  yansıtacak şekilde yeniden
yönlendiri lebi leceği de ifade edilmektedir.
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4.  Veri yönetişim araçları  için net
hedefler belirlenmesi 
Çalışmada,  veri  yönetişimindeki mevcut
trendlerin farkl ı  araçlar ve yönetim
süreçlerini  içermekte olduğu ve bunların
hiçbirisinin tek başına yönetişim
yaklaşımına uygun olmadığı ,  yalnızca
belir l i  hedeflerle i lgi l i  oldukları  tespit
edilmiştir .  Bu doğrultuda hedeflerin
açıkça belir lenmediği  ve uygulanmadığı
durumlarda bu araçların kötüye
kullanılabi leceği savunulmuş; kapsayıcı ,
normatif  ve net hedefler belir lenmesine
dair çal ışmaların yapılması  gerekli l iği
vurgulanmıştır .  

5.Gözetim ve yaptırımın
demokratikleştirilmesi 

Çalışmada güçlü teknoloj i lerin her geçen
gün kamusal anlamda daha fazla
kullanıldığı  bel irt i lmiş;  bu nedenle YZ ve
veri lere dair gözetim ve uygulama
süreçlerinin halka dönük bi leşenlere
sahip olmasının,  demokratik hesap
verebil ir l ik gösterebilmesinin ve böylece
toplumu daha fazla temsil  etmesini
sağlamanın aci l  bir  ihtiyaç olduğu
vurgulanmıştır .  
 

Tüm bu açıklamaların ardından son olarak
ifade etmek gerekir ki ;  çal ışma, veri
adaleti  ış ığında çeşit l i  alternatif lerin
sunulması  ve ‘kamu malı  olarak veri ’
anlayışının tartışı lması  bakımından genel
it ibariyle pozitif  karşı lansa da son
teknoloj i lere değini lmemiş olması ,
sürdürülebil ir  çözümler sunmada eksik
olması  ve öneri len alternatif  modellerle
i lgi l i  temel sorunlardan bahsedilmemesi
hususlarında eleştiri lmektedir.

Detaylı  bi lgi  için:  

https://www.europarl .europa.eu/thinktan

k/en/document/EPRS_STU(2022)729533#:

~:text=just%20data%20governance-,Gover

ning%20data%20and%20artificial%20intel

l igence%20for%20all%3A%20Models ,sustai

nable%20and%20just%20data%20governan

ce&text=With%20a%20particular%20focus

%20on,with%20a%20data%20justice%20pe

rspective.   
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AV. GÜNSE ALÇINKAYA

BİR YAPAY ZEKÂ TARTIŞMASI:
YAPAY ZEKÂ’NIN İNSAN HAKLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
VE ZORLUKLARI

“Yapay Zekâ İçin Üç Adımlı  Bir
Yaklaşım” isimli  podcastin ikinci
bölümü Yapay Zekâ'nın (“YZ” )   insan
haklarını  nası l  etki lediğine dair bir
tartışma i le başl ıyor ve YZ’nin insan
yaşamına olumlu ve olumsuz etki lerine
değiniyor.  Podcastte değini len Avrupa
Birl iği  Temel Haklar Şartı ,  bi l indiği
üzere AB’de korunan temel hakları  tek
bir belgede toplayan haklar bütünüdür.
AB'deki bireylerin onurunu,
özgürlüklerini ,  eşit l iğini ,  dayanışmasını ,
vatandaş haklarını  ve adalete erişim
hakkını  korumak için tasarlanan bu
haklar devredilemez ve evrenseldir .
Haklar,  Avrupa Veri  Koruma
Denetçisi ’nin (“EDPS” )  çal ışmalarının
temelini  oluşturan gizl i l ik hakkını  ve
veri  koruma hakkını  içerir .  Podcastte de
bahsi  geçen EDPS’nin Avrupa Birl iği
Temel Haklar Şartı  i le bağlantısı  budur
ve YZ’nin bahsi  geçen haklar için bir
tehdit oluşturup oluşturmayacağı
podcastin ana tartışma konusudur.  

İstenmeyen posta f i ltrelerinden hava
durumu tahminlerine,  navigasyon
sistemlerinden yüz tanıma kameralarına
kadar pek çok teknoloj ide kullanılan
YZ’nin insan gelişimi üzerinde olumlu
etkisi  mevcuttur.  Bununla birl ikte,
büyük veri  yükselişi  ve büyük veri
kümelerini  anlamlandırma olası l ığı  i le
insan davranışları  daha da yakından
izlenmekte ve bazen YZ
geliştirici lerinin bi le anlamadığı
korelasyonlara dayalı  olarak önemli
kararlar al ınmaktadır.  Bu,  yalnızca
mahremiyet ve kişisel  veri lerin gizl i l iği
ve korunması haklarını  değil ,  aynı
zamanda ifade özgürlüğü, ayrımcıl ık
yapmama, hareket özgürlüğü vb.  hakları
da etki lemektedir.
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Konuşmacılardan Karolina Iwánska,
Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Hukuk
Merkezi 'nde Di j ital  Sivi l  Alan Danışmanı
olarak görev alan ve güvenlik,  terörle
mücadele ve teknoloj i  kesişiminde
araştırma ve polit ika analizi  konusunda
uzmanlığına sahiptir .  Brando Benifei  ise
İç Pazar ve Tüketicinin Korunması
Komitesinde YZ Yasası  Raportörü ve
Dij ital  Çağda YZ Özel Komitesi 'nin önceki
dönem üyesidir ve tartışmaya
deneyimleriyle katkı  sağlamıştır .  Iwánska
ve Benifei ,  YZ’nin insan yaşamını daha
verimli  bir  hale getirdiği  konusunda
hemfikirler.  Bununla beraber,  YZ’nin
insan yaşamına tehdit oluşturan
yönlerine kendi deneyimleri  ve
araştırmaları  dahil inde değinmektedirler.

Günlük hayatımızın bir parçası  olan YZ’yi
tam olarak tanımlamak mümkün olmasa
da YZ genell ikle büyük veri leri  analiz edip
tahminlerde bulunarak karar alan bir
yazı l ımdır.  Karmaşık birçok sorunun
çözümünde başvurulan yöntem olan YZ’yi
ve YZ sebepli  sorunları  yüzeysel  bir  bakış
açısıyla incelemek oldukça yanılt ıcı
olabileceğinden, bu sorunlara geniş
açıdan bakılmalıdır .  YZ kusursuz bir
yazı l ım değildir ,  yanlış  tanımlamalar ve
seçimler yapabil ir  hatta yanlış kararlar
verebil ir .  Sesl i  asistan,  işe al ım ve
otomatik düzeltme yazı l ımları  gibi
karmaşık olmayan YZ sistemleri  bi le bir
yandan insan yaşamını kolaylaştırırken
diğer yandan amacından sapabilmekte ve
riskl i  durumlara sebep olabilmektedir.
Örneğin,  hava durumu uygulamalarında
kullanılabi len lokasyon izleme ve
coğrafyaya göre profi l  çıkarma gizl i l iğe
aykırı  olacağından kişisel  haklar ihlal
edilmiş olacaktır .

Bir başka örnek,  YZ’nin sınır kontrolünde
kullanılmasında;  kontrolde kullanılan yüz
tanıma sistemlerinin azınl ık gruplara dair
yanlış ve yanlı  kararlar verebilmesi
sebebiyle YZ’ye güvenemeyeceğimize ve
bu sebeple riskl i  bir  kul lanım olduğuna
il işkindir.  Göçmen ve sığınmacı olmak için
yapılan başvurularda YZ’nin  kul lanılması
ayrımcıl ığa sebebiyet verebil ir .  Bu yönde
yapılan araştırmalarda,  YZ’ye,  karar
verirken etnik köken, din,  cinsiyet gibi
konularda yanlı  davranabilmesi  sebebiyle
güvenilmeyeceğinden bahsedilse de
unutulmamalıdır ki  bu durum YZ’ye dair
teknik bir sorun değildir;  toplumsal
dinamikler ve polit ika i le i lgi l i  olarak
YZ’nin sahip olduğu ve analizini  yaptığı
veri lerin yanlı  olmasından
kaynaklanmaktadır.  Dolayısıyla veri ler
yanlı  olduğu sürece kararlar da yanlış ve
yanlı  olmaya devam edecektir .  Bu it ibarla
özell ikle yüksek riskl i  durumlarda YZ
kullanımından kaçını lması  ve YZ’nin hangi
durumlarda kullanılabi l ir  olduğunun
tartı lması  gerekmektedir.  Yukarıda
bahsedilen hassas durumlarda ve gerçek
zamanlı  gözetleme gibi  vatandaşların
biyometrik veri lerinin elde edilmesinde
YZ’ye dair güvenil ir l ik tartışmalarının yanı
sıra bireysel  haklar ve kapsamında da bir
çelişki  yaratı lmamasına dikkat edilmelidir .
YZ kullanımının yasal laştırı lması
noktasında,  herhangi bir  grup veya kişi
için mağduriyet yaratmayacak ve
özgürlükleri  kısıt lamayacak şekilde
temkinli  davranılmalıdır .

Tartışma konusu podcasti  dinlemek için:  
https://edps.europa.eu/press-
publications/publications/podcasts/ai-
and-i-three-step-approach-artif icial-
intel l igence-0_en
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South China Morning Post isimli
gazetenin web sitesinde yayımlanan
13 Temmuz 2022 tarihl i  haberde;
Çin Halk Cumhuriyeti ’nin birkaç
yıldır kul landığı  bir  yapay zekâ
(“YZ” )  uygulamasının adalet
sistemine entegre edilmesinin olası
avantaj  ve dezavantaj ları  ele
al ınmıştır .[1]  Bahsi  geçen haberde;
Çin yargı  sisteminde, mahkemelerin
karar mekanizmalarında YZ
kullanımının giderek arttığına
işaret edilerek,  temel hedefin
dünyanın en fazla nüfusuna sahip
olan Çin’deki  yargıçların iş
yükünün azaltı lması  olduğu ifade
edilmiştir .

Akı l l ı  mahkeme sistemi (the smart
court SoS - system of systems),
Çin’de yaklaşık alt ı  yı l  önce
kullanıma açı ldığında sadece bir
veritabanı olarak işlev görürken,
günümüzde bir yargıç gibi
uyuşmazlıkları  çözümlemeye ve
karar verme sürecinde daha aktif
rol  almaya başlamıştır .  Makine
öğrenimi teknoloj isiyle desteklenen
bu sistem, referans davaları
taramasının yanı sıra,  uyuşmazlığa
uygulanacak yasa ve yönetmelikleri
önermesi ,  otomatik belge
oluşturabilmesi  ve kararlardaki
insan hatalarını  bel ir leyebilmesi
gibi  özel l ikleriyle,  uyuşmazlığın
çözüm sürecine kayda değer
kolayl ıklar getirmektedir.  [2]
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Bu sistem günümüzde ülkenin kolluk
kuvvetleri ,  yargı  mekanizması ve
hükümetin veri  tabanlarına erişim
sağlayabilmesi  dışında,  Çin' in sosyal
kredi sistemiyle de entegre bir
şekilde çal ışmaktadır.  Sistemin
sosyal  kredi sistemiyle güçlü
entegrasyonu sayesinde,  adli  açıdan
bireylerin malvarl ığına yönelik tedbir
ve yaptırımların etki l i  şeki lde
uygulanabil ir l iği  sağlanırken, örneğin
borcunu ödemeyi reddeden bir
kişinin uçak,  hızl ı  tren,  otel  veya
diğer sosyal  hizmetleri  kul lanması da
yasaklanabilmektedir.

2016 öncesinde,  yerel  mahkemeler
kendi bi lgi  sistemlerini  kul lanırken,
sonraki  süreçte ulusal  akı l l ı  mahkeme
sisteminin devreye al ınması yerel
mahkemelerde görülen davalara
merkezi  erişi lebi l ir l iği  artırmıştır .
Sistemin bu özell iği ,  her yerel
mahkemeyi,  belgelerini  tek t ip bir
di j ital  formata dönüştürmeye ve
veritabanlarını  Pekin'deki  merkezi  bir
"di j ital  beyne" bağlamaya zorlamıştır .
İçtihat birl iğini  besleyen bu özell ik,
aynı zamanda, yanlış  yargı
uygulamalarının tespitini  de
kolaylaştırmıştır .  Şüphesiz sistemin
bu özell iklerinin beraberinde
getirdiği  en önemli  fayda,  yoğun bir
nüfusa ve uyuşmazlık sayısına sahip
bir ülke bakımından, hakimlerin iş
yükünün azaltı larak yargı  sisteminin
rahatlatı lmasıdır .[3]

 Haberde yer alan veri lere göre,
YZ'ye sahip bu sistemin yargı
mekanizmasında etki l i  bir  şeki lde
kullanılması ,  hakimlerin daha önceki
dönemlere göre ortalama iş yükünü
üçte bir oranında azaltmış ve 2019 –
2021 yı l ları  arasında 1 ,7  milyar
çalışma saatinden tasarruf edilmesini
sağlamıştır .[4]

Yalnızca iş  yükü açısından değil ,
vatandaşların ihtiyaç duydukları
hukuki yardımı alabilmeleri  için
ödemeleri  gereken parasal  miktar
yönünden de ciddi bir  avantaj
getiren bu uygulama, aynı dönemde
avukatl ık ücretlerinden 300 milyar
yuan (yaklaşık 45 milyar ABD Doları)
tasarruf edilmesine imkân
sağlamıştır .[5]

Uzmanlar tarafından, eşi  benzeri
bulunmayan bir mühendisl ik projesi
olarak adlandırı lan bu sistemin,
insan uygarl ığının adli  bakımdan
ilerlemesine önemli  bir  katkı  yaptığı
di le getiri lmekte ise de,  sistemin
mahkemelerin karar
mekanizmalarındaki kul lanım düzeyi
bakımından tartışmaların bulunduğu
görülmektedir.  Hakim, sistemin
tavsiyesine uymayabil irse de,
makinenin hukuki denetimin etkin
bir şeki lde gerçekleştiri lmesi  için
yazıl ı  bir  açıklama talep etmesi ,
yerleşik içtihattan sapmanın haklı  bir
dayanağının olup olmadığının
belir lenmesini  sağlayabilecektir .
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Benzer özell iklere sahip
uyuşmazlıklarda sistemin yaygın
şekilde kullanılması ,  içtihatlara
uygun şablon kararların daha az
külfetle veri lebi lmesine zemin
hazırlayabil ir  ve bu durum yargıçları
sisteme meydan okuma zahmetinden
kurtarır .  
YZ sistemine mesafel i  yaklaşan bazı
yargı  mensupları  ise,  sistemin “her
derde deva” olarak görülmesi için
henüz erken olduğu görüşünde.
Mevcut durumda, vatandaşların
YZ'den beklenti lerinin daha fazla
yükselti lmesi ,  olumsuz sonuçlar
doğurabil ir .  Bu görüşte olanlara göre,
sistemden kaynaklanan muhtemel
olumsuzlukların önüne geçilmesi ,
insan unsuruna dayanan yargıç
rolünün güçlü bir şeki lde
savunulması  ve desteklenmesinden
geçiyor.
Kararların gerekçeli  olması  kural ı
açısından, YZ sistemlerinin aldığı
kararları  temellendirmesinde var
olan sıkıntı lar,  sonuç odaklı  bu
sistemlerin denetlenebil ir l iğini
kısıt ladığından, güvenirl i l ik
problemini de beraberinde getiriyor.
[6] YZ sistemlerinin karar verme
esaslarındaki belirsizl ikler,  insan
yargıçların daha iyi  eğiti lmesi  ve
desteklenmesi yönündeki anlayışın
haklı l ığını  pekiştiriyor.  YZ’nin hakim
olduğu bir yargı  sisteminde, kişisel
veri lerin ve dava belgelerinin özel
şirketlerin kontrolüne bırakı lması  da,
üzerinde ayrıca durulması  gereken
bir problem. 

Bu durum, veri  mahremiyeti
konusundaki hassasiyeti  artırıyor.
Devletin bu konudaki tekelinin
kırı lması ,  kişisel  veri  ve özel  hayatın
gizl i l iği  gibi  temel insan hakları
bakımından haklı  endişelere yol
açmasının yanı sıra;  soruşturmanın
gizl i l iği ,  masumiyet karinesi  gibi
hukukun evrensel  değerlerinin
zedelenme ihtimalini  de
güçlendiriyor.  Elbette,  bu konuda
uygulamaya konulacak etki l i  tedbir
ve denetimler,  söz konusu endişeleri
gidermeye yarayabil ir .
Akademisyenlerin haklı
çekincelerinden biri  de,  YZ'nin hızl ı
yükselişinin,  insanların makineler
tarafından yöneti ldiği  bir  dünyaya
zemin hazırlayacak olması .  Çin' in
yargı  sisteminde hayata geçirdiği  YZ
reformunun temel amaçlarından biri ,
yargıcın takdir yetkisini ,  buna bağlı
olarak insan yargıcın bireysel
değerlendirme, deneyim ve
eğitimlerine dayalı  olarak karar
verme gücünü azaltmaktır .  Bu amaç
göz önüne al ındığında,  makinelerin
yargı  sistemindeki hâkimiyetinin
beklenmeyen ya da öngörülemeyen
bir sonuç değil ,  asl ında reformun
hararetl i  savunucuları  tarafından
arzu edilen bir sonuç olduğu
anlaşı l ıyor.
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Yalnızca yargı  sistemi açısından
değil ,  daha geniş bir  perspektiften
bakıldığında,  insanların artan
teknoloj i  bağımlı l ığıyla birl ikte yavaş
yavaş özgür iradelerini
kaybedecekleri  yönünde di le getiri len
endişelerin yersiz olmadığını
belirtmek gerek.  Mevzu bahis yargı
mekanizması olduğunda, insanın
özgür iradesinin giderek devre dışı
kalması ,  adalet düşüncesinin ve insan
unsuruna dayanan adalet
psikoloj isinin,  yargı  sisteminde
yeniden anlamlandırı lmasına ve
insani duygu ve düşüncelerin adli
süreçteki  olumlu etki lerinin
örselenmesine yol  açacak gibi
gözüküyor.  Pekala,  insan yargıcın
sahip olduğu hakkaniyete uygun, adil
karar verme ülküsü,  YZ sisteminin
devreye girmesi i le birl ikte hukuk
felsefesi  açısından yeni bir
tartışmanın f it i l ini  ateşleyebil ir .  

Kaynaklar :
[1] , [2] ,[4] ,[5]  https://amp-scmp-
com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.scmp
.com/news/china/science/article/3185
140/chinas-court-ai-reaches-every-
corner-justice-system-advising (e.t . :
15.08.2022).  
[3]https://www.hurriyet.com.tr/teknol
oj i/cinde-mahkemelerde-yapay-zeka-
yargic-donemi-41257582 (e.t . :
15.08.2022).
[6] https://t24.com.tr/haber/yapay-
zeka-yarin-obur-gun-nasi l-davranacak-
bilemiyoruz,589739 (e.t . :  15.08.2022).
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