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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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Avrupa Komisyonu tarafından 28 Eylül
2022 tarihinde 2022/0303 sayı l ı  Yapay
Zekâ’ya (“YZ” )  Uygulanacak Sözleşme
Dışı  Kural lara İ l işkin Direktif  Teklif i
(Yapay Zekâ Sorumluluk Direktifi  –
“Direktif  Teklifi”  veya “Teklif” )  ve
Direktif  Teklif i  i le birl ikte açıklayıcı  bir
bi ldiri  yayımlanmıştır .  Bu çerçevede
atıf  yapılan 2020 yı l ına ait  temsil i  bir
anket kapsamında,  Avrupa menşeil i
şirketler tarafından YZ kullanımının
önündeki en büyük üç engel arasında
sorumluluk yer almıştır .  YZ sistemleri
geliştirmeyi planlayan ancak henüz
faal iyete geçmeyen şirketler için ise en
önemli  dış engel (%43 oranında )
sorumluluk  olarak gösteri lmiştir .

Direktif  Teklif i  ve açıklayıcı  bi ldiri
kapsamında,  YZ kaynaklı  oluşabilecek
haksızl ıklarda sorumluluğun durumu
tartışı lmıştır .  Özell ikle kusura dayalı
mevcut ulusal  sorumluluk kural larının,
YZ özell ikl i  ürün ve hizmetlerin neden
olduğu zararlarda sorumluluk
taleplerini  ele almak için uygun
olmadığı  değerlendiri lmiştir .  

Direktif  Teklif i ’ne göre,  bu tür kural lar
uyarınca mağdurların,  zarara neden
olan bir kişinin haksız bir eylemini
veya ihmalini  kanıtlaması  gerekir .
Karmaşıkl ık,  özerklik ve "kara kutu"
etkisi  olarak adlandırı lan opaklık dahil
olmak üzere YZ’nin belir l i  özel l ikleri ,
mağdurların sorumlu kişiyi
tanımlamasını  ve başarı l ı  bir
sorumluluk iddiası  için gerekli l ikleri
kanıtlamasını  zorlaştırabil ir  veya çok
pahalı  hale getirebil ir .  
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Özell ikle,  tazminat taleplerinde,
mağdurlar çok yüksek ön maliyetlerle 
 ve YZ içermeyen davalara kıyasla
önemli  ölçüde daha uzun yasal
süreçlerle karşı  karşıya kalabil ir ler.
Mağdurlar bu nedenle tazminat talep
etmekten tamamen caydırı labi l ir .  Bir
mağdurun potansiyel  iddiası
karşısında,   YZ’nin belir l i  özel l ikleriyle
karşı  karşıya kalan ulusal  mahkemeler,
mağdur için adil  bir  sonuca ulaşmak
için mevcut kural ların uygulama şeklini
geçici  olarak uyarlayabil ir .  Ancak bu
durum beraberinde yasal  bel irsizl iği
getirebil ir .  İş letmeler,  mevcut
sorumluluk kural larının nası l
uygulanacağını  tahmin etmekte ve
dolayısıyla sorumluluk maliyetlerini
değerlendirmekte zorluk yaşayabil ir ler.
Belirsizl ik farkl ı  yetki  alanlarını
kapsayacağından, sınır ötesi  t icaret
yapan işletmeler için olumsuz etki
büyüyecektir .  Özell ikle,  kurum içi  yasal
uzmanlığa veya sermaye yedeklerine
güvenemeyen küçük ve orta ölçekli
iş letmeler bu durumdan olumsuz
etki lenecektir .  

Bu nedenle,  Teklif ’ in amacı,  güvenil ir
YZ’nin piyasaya sürülmesini  teşvik
etmektir .  Teklif  bunu, YZ’nin neden
olduğu zararlara karşı  etki l i  koruma
mekanizmaları  öngörerek sağlamayı
amaçlamaktadır.  Ayrıca,  YZ geliştiren
veya kullanan işletmelerin olası
sorumluluğa maruz kalmalarına i l işkin
yasal  bel irsizl iği  azaltmayı ve ulusal
hukuki sorumluluk kural larının YZ’ye
özgü parçalanmış uyarlamalarının
ortaya çıkmasını  önlemeyi
hedeflemektedir.

Söz konusu Teklif  mükemmell iği  ve
güveni teşvik ederek Avrupa'da YZ’nin
yayılmasını  desteklemek için
hazırlanmış bir önlem paketinin
parçasıdır .  Bu paket üç tamamlayıcı  iş
akışı  içerir :  YZ sistemlerine i l işkin
yatay kural ları  bel ir leyen bir yasa
teklif i  (“YZ Yasası” ) ,  sektörel  ve yatay
ürün güvenliği  kural larının revizyonu
ve YZ sistemleriyle i lgi l i  sorumluluk
konularını  ele alan Avrupa Birl iği
kural ları .

Bu bağlamda, bu Teklif ,  YZ’ye güven
inşa etmeyi ve kullanımını artırmayı
amaçlamaktadır.  Bu husus,  sinerj i
yaratmayı ve aynı zamanda siber
güvenlik açıklarını  azaltarak di j ital
unsurlara sahip ürünlere olan güveni
artırmayı,  kul lanıcı ları  daha iyi
korumayı amaçlayan “Siber Dayanıklı l ık

Yasası”  i le birbirini  tamamlayıcı
nitel iktedir.  İ laveten Teklif ' in çevrimiçi
platformlar tarafından veri len
algoritmik kararlarda durum tespiti
yükümlülükleri  için kapsamlı  ve
tamamen uyumlu bir çerçeve sağlayan
“Dijital  Hizmetler Yasası”  tarafından
belir lenen kural ları  etki lemediği
belirti lmektedir.  
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Sosyal  etki ler açısından Direktif
Teklif i ,  YZ teknoloj i lerine toplumsal
güveni ve etki l i  bir  adalet sistemine
erişimi artıracaktır .  Zararın tazmini
için haklı  taleplerin başarı l ı  olduğu,
YZ’nin özell iklerine uyarlanmış etkin
bir hukuki sorumluluk rej imine katkıda
bulunacaktır .  

Artan toplumsal güven aynı zamanda
YZ değer zincirindeki tüm şirketlere de
fayda sağlayacaktır ,  çünkü
vatandaşların güvenini  güçlendirmek
YZ'nin daha hızl ı  benimsenmesine
katkıda bulunacaktır .  Sorumluluk
kural larının teşvik edici  etkisi ,
sorumluluk boşluklarının önlenmesi,
sağlık ve güvenliğin artan düzeyde
korunması ve sağlık risklerinin
kaynaklarının ortadan kaldırı lması
yoluyla tüm vatandaşlara dolayl ı  olarak
fayda sağlayacaktır .

Teklif ’ in yasal  dayanağı ise iç pazarın
kurulmasını  ve işleyişini  sağlamaya
yönelik tedbirlerin al ınmasını  öngören
Avrupa Birl iği ’nin İşleyişi  Hakkında
Anlaşma (“TFEU” ) ’nın 114.  maddesidir .
Bu Teklif ’ in ele almayı amaçladığı
sorunlar,  özel l ikle yasal  bel irsizl ik ve
yasal  parçalanma, iç pazarın gelişimini
engellemekte ve dolayısıyla YZ özell ikl i
ürün ve hizmetlerde sınır ötesi
t icaretin önünde önemli  engeller
oluşturmaktadır.

Teklif ,  YZ özell ikl i  ürün ve hizmetleri
sınırlar arasında üretmek, yaymak ve
işletmek isteyen işletmelerin,  YZ'nin
neden olduğu hasara mevcut
sorumluluk rej imlerinin uygulanıp
uygulanmayacağından ve nası l
uygulanacağından emin olmamasından
kaynaklanan engelleri  ele almaktadır.
Bu belirsizl ik,  özel l ikle iş letmelerin
ürünlerini  ve hizmetlerini  ihraç
edecekleri  veya işletecekleri  üye
devletleri  i lgi lendirmektedir.  Sınır
ötesi  bağlamda, bir  haksız f i i l  veya
kusurdan kaynaklanan sözleşme dışı
sorumluluğa uygulanacak hukuk,
varsayılan olarak zararın meydana
geldiği  ülkenin hukukudur.  

Bu işletmeler için,  i lgi l i  sorumluluk
risklerini  bi lmek ve bunlara karşı
kendilerini  sigortalayabilmek esastır .
Bu noktada teklif  iş letmeler açısından
oldukça önem arz etmektedir.

Detaylı  bi lgi  için:
https://ec.europa.eu/info/sites/defa
ult/fi les/1_1_197605_prop_dir_ai_en
.pdf 
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AV. BERNA İNCİ

BEYAZ SARAY YAPAY ZEKÂ HAKLAR
BİLDİRGESİ TASLAĞI

4 Ekim 2022’de Beyaz Saray Bi l im ve
Teknoloj i  Polit ikası  Dairesi  (White
House Office of Science and Technology
Policy "OSTP" )  tarafından yapay zekâ
(“YZ” )  güvenliği  i le i lgi l i  beş temel esas
içeren ve bağlayıcı l ığı  olmayan bir YZ
Haklar Bi ldirgesi  Taslağı  (“Bildirge” )
yayımlandı.  Daha önce 2019 yı l ında
Avrupa Komisyonu da benzer bir
Otomatik Sistem Yönetim İ lkeleri  dizisi
yayımlamıştı .  Özell ikle kamu ve özel
sektörde YZ çağında otomatik
sistemlerin tasarımı,  kul lanımı ve
dağıtımı açısından önemli  Bi ldirge,
Avrupa Komisyonu tarafından
yayımlanan bi ldiri lerden farkl ı  olarak
YZ’nin potansiyel  zararlarına karşı  r isk
temell i  yaklaşım yerine hak temell i  bir
yaklaşım içeriyor.  Bi ldirge üretimdeki
sistemlerin sürekli  izlenmesine ek
olarak,  YZ sistemlerinin test edilmesi  ve
istişare yoluyla güvenli  ve etki l i
olduğunun kanıtlanmasının
zorunluluğundan da bahsediyor.
Bi ldirge’nin  içeriğindeki beş temel esas
ise;  Güvenli  ve Etki l i  Sistemler,
Algoritmik Ayrımcıl ık Korumaları ,  Veri
Gizl i l iği ,  Farkındalık ve Açıklama i le
İnsan Alternatif leri  i le Değerlendirme ve
Geri  Dönüş şeklinde düzenleniyor.  

Bireyleri  güvensiz veya etkisiz YZ 
 sistemlerinden korumak için,  YZ
sistemlerinin farkl ı  toplulukların ve
alanında uzman kişi lerin görüş
birl iği  i le birl ikte geliştir i lmesi
gerektiğine vurgu yapıl ıyor;
Sistemin güvenli  ve etki l i  olduğunu
teyit  edebilmek için de “dağıtım
öncesi  testleri  yapma, risk
tanımlama-azaltma ve sürekli
izleme” yöntemlerinin kullanılması
gerektiğinin üzerinde duruluyor.  

YZ’deki  algoritmik karar verme
neticesinde doğabilen ayrımcı
sonuçlara karşı  güvenceler
oluşturulmaya çal ışı l ıyor;

Güvenli  ve Etkili  Sistemler (Safe and
Effective Systems):
Bu i lke i le,

Algoritmik Ayrımcılığa Karşı
Korumalar (Algorithmic
Discrimination Protections) :  
Bu i lke i le,

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA HUKUK EKİM 2022
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YZ geliştir ici lerini ,  tasarım ve
uygulama aşamalarında hakkaniyet
ve algoritmik etki  değerlendirmeleri
yapmak dahil  olmak üzere,  çeşit l i
önlemler alarak bireyleri  ve
toplulukları  ayrımcıl ığa karşı
korumaya teşvik edil iyor;  
Bu korumaların i lgi l i  s istemin
dizaynı aşamasından it ibaren bir
parçası  olacak şekilde “proaktif

eşit l ik değerlendirmesini ,  temsili

verilerin kullanımını ve demografik

verileri  korumayı,  tasarım ve

geliştirmede engell i  kişi lerin

erişi lebil irl iğini sağlamayı ve

kurumsal gözetimi”  içermesi
gerektiği  açıklanıyor.  

YZ sistemlerine gizl i l ik koruması
oluşturulması  gerektiği
savunuluyor.  Otomatik sistemlerin
tasarımcılarının,  gel iştir ici lerinin ve
dağıtımcılarının sistem
kullanıcı larının  iznini  alması
gerektiği  ve YZ sistemlerinin kişisel
bi lgi lerin toplanması ,  kul lanımı,
erişimi,  aktarımı ve si l inmesine
il işkin olarak kullanıcı ların
kararlarına saygı  duyması gerektiği
vurgulanıyor;
Herhangi bir  onay talebinin de
kullanıcı lara sade,  kısa ve anlaşı l ır
bir di l le i leti lmesi  gerekli l iği
üzerinde duruluyor;

Veri Mahremiyeti  (Data Privacy) :
Bu i lke;
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Kullanıcı ların hassas alanlardaki
veri leri  ve bu veri ler i le i lgi l i
çıkarımların yalnızca gerekli
iş lemler için kullanılması  ve etik
inceleme ve kulanım yasaklarıyla bu
veri lerin korunması gerektiği  ortaya
koyuluyor;

Bi ldirim yapma ve şeffaf l ığa i l işkin
bir i lke olamakla beraber;
Bi ldirge kapsamında bireyi
etki leyen bir karar vermek için
algoritmik sistemin kullanılması
halinde kararı  bel ir leyen tek
girdinin otomatik sistem olmaması
durumunda bi le YZ geliştir ici lerinin
sistemin nası l  iş lediğine ve
otomasyon sistemlerinin rolüne
il işkin bir açıklama sağlamasının
önemi vurgulanıyor.

Özell ikle karar vermede bir YZ
sisteminin kullanımına alternatif
olarak bir insan karar vericiye
erişme f ırsatı  sağlayan “devre dışı

bırakma”  mekanizmalarının
geliştiri lmesi  f ikri  üzerinde
durulmuş,  

Farkındalık Ve Açıklama (Notice and
Explanation):  
Bu i lke,

İnsan Alternatifleri ,  Değerlendirme
ve Geri Dönüş (Human Alternatives,
Consideration and Fallback):  
Bu i lke de;



Yüksek risk içeren kararların
veri lme sürecine insan
değerlendirmesini  ve geri  dönüşünü
de sisteme dahil  etme
gerekli l iğinden bahsedilmiş olup,  bu
değerlendiri lmelerinin uygun
operatör eğitimi eşl iğinde,
ulaşı labi l ir ,  adi l ,  etki l i  ve devamlı
olacak şekilde tasarlanması
gerekli l iğine vurgu yapılmıştır .
Ceza adaleti ,  ist ihdam, eğitim ve
sağlık gibi  hassas alanlarda
kullanımı amaçlanan otomatik
sistemlerin ayrıca amacına uygun
hale getiri lmesi  ve erişiminin
sağlanması gerekli l iği  de
açıklanmıştır .  

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA HUKUK EKİM 2022
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Yukarıda kısaca açıklanan Bildirge’den
de anlaşı lacağı  üzere,  ABD ve BIDEN
yönetimi yurttaşlarının haklarını  YZ
çağındaki tehdit ve muhtemel
zararlardan korumayı hedeflemektedir.  

Detaylı  bi lgi  için:
https://www.whitehouse.gov/ostp/ai
-bil l-of-rights/#discrimination

https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/#discrimination
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Birleşik Kral l ık Fikri  Mülkiyet Ofisi
(“UKIPO” )  tarafından 22 Eylül  2022
tarihinde yayımlanan Yapay Zekâ
Buluşları  ve Örnek Senaryolarla İ lgi l i
Patent Başvurularının İncelenmesine
İl işkin Kılavuz (“Kılavuz” ) ,  yapay zekâ
(“YZ” )  i le i lgi l i  buluşlar için patent
başvurularının incelenmesine i l işkin
ofis içindeki uygulamayı ortaya
koymaktadır.  Bu konuda ulusal  ana
mevzuat,  müteakip mevzuatla
değiştiri ldiği  şekliyle 1977 Patent
Yasası  ve 2007 Patent Kural ları ’dır .  Bu
mevzuatın yorumu Birleşik Kral l ık
(“BK” )  mahkemelerince yapılmıştır .
1977 Patent Yasası  (“Yasa” )
doğrultusunda BK mahkemeleri
tarafından al ınan kararlar,  Yasa’nın ne
ölçüde değiştiğine bağlı  olarak
bağlayıcıdır .  

BK’da,  teknoloj inin tüm alanlarındaki
YZ icatları  için patentler mevcuttur.
Yasa’ya göre;  bir  YZ buluşu için buluş
yeni olduğunda, bir  buluş basamağı
içerdiğinde,  endüstriyel  uygulamaya
uygun olduğunda ve patent
korumasının dışında tutulmadığında
patent veri lebi l ir .  Kı lavuz,  dördüncü
şart olan “patent korumasının dışında
tutulmama”ya odaklanmaktadır.  

Yasa’da ifade edildiği  üzere “bir keşif ,

bi l imsel  teori  veya matematiksel

yöntem”  [md.1(2)(a)]  ve “zihinsel  bir

eylem gerçekleştirmek,  oyun oynamak

veya iş  yapmak için bir şema, kural

veya yöntem veya bilgisayar için bir

program”  [md. 1 (2)(c)]  icat
sayı lamayacağından, patent
başvurusuna uygulanmasını  “uygun

düştüğü ölçüde”  engelleyecektir .  İ lgi l i
maddede yer alan “uygun düştüğü

ölçüde”  i fadesi  ist isnaları
kapsamaktadır.  
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UKIPO YAPAY ZEKÂ BULUŞLARI İLE İLGİLİ
PATENT BAŞVURULARININ İNCELENMESİNE
İLİŞKİN KILAVUZU



iddiayı  doğru bir şeki lde
yorumlamak,
gerçek katkıyı  bel ir lemek,
yalnızca hariç tutulan konu
kapsamına girip girmediğini
sorgulamak,
gerçek veya iddia edilen katkının
gerçekten teknik nitel ikte olup
olmadığını  kontrol  etmek.

YZ buluşları  t ipik olarak matematiksel
modellere ve algoritmalara dayanır.  Bu
da YZ buluşlarının incelenmesinde
“matematiksel  yöntem” ve “bi lgisayar
için program” nosyonlarının hariç
tutulmalarına dair yaklaşımların
dikkatl ice düşünülmesini
gerektirmektedir.  Örneğin,  i lgi l i  YZ
buluşunun patent korumasının dışında
kalan tek işlevinin bir “bi lgisayar
programı olmak” olması  hal i  ele
al ınmaktadır.  Bu doğrultuda,
bi lgisayarla uygulanan bir buluş,  bir
bi lgisayar programından daha fazla bir
şeyle i lgi l iyse hariç tutulmaz.

Bilgisayarla uygulanan buluşların
patentlenebil ir l iği ,  BK mahkemeleri
tarafından kararlaştırı lmış,  kapsamlı
içtihat hukukunun konusudur.  BK
mahkemelerinin bağlayıcı  emsal
kararına göre,  bi lgisayarla uygulanan
bir buluş,  tekniğin mevcut bi l inen
haline teknik bir katkı  sağlıyorsa,  md.
1(2)  kapsamında hariç tutulmaktan
kaçını l ır .  Bir  buluşun bu tür bir teknik
katkı  sağlayıp sağlamadığına,  Aerotel  v

Macrossan  davasındaki BK Temyiz
Mahkemesi tarafından onaylanan
yaklaşım izlenerek karar veri l ir .  Bu
yaklaşımın adımları  şu şekildedir:
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Bir programın hariç tutulup
tutulmadığını  bel ir lemek için net
bir kural  tanımlamak mümkün
değildir ve her vaka kendi
olgularına göre belir lenmelidir .
Bi lgisayarın donanımını oluşturan
parçaların dışında bi lgisayara
programlanan yazı l ımlarda sadece
iyi leştirmeler yapılması  bir  istisna
yaratmaz.  
İstisnalar kümülatif  olarak çal ışır  ve
doğrudan yapılabi lecek
matematiksel  veya algoritmik bir
işlem patent korumasını  haiz
olamaz. 
Buluş bir bi lgisayar programıyla
i lgi l i  olmasının ötesinde,  pratik
gerçeklik meselesi  olarak katkıda
bulunmalıdır .  Tek katkı  bir
matematiksel  iş lemin yapılması  veya
bilgisayar programı olması  ise,  bu
durumda patentlenebil ir  değildir .
Bunun yanında pratik bir fayda
sağlamalıdır .  

Mahkeme bu davada,  özel l ikle bu
adımların nası l  uygulanması
gerektiğini  yorumlamıştır .  BK Temyiz
Mahkemesi,  bu dava da dahil  olmak
üzere birçok davayı  baz alarak,  bu
sorunun doğası  gereği zor olduğunu ve
teknik katkının tespitinde dikkate
alınan sınır çizgisinin net olmadığını
gözlemlemiştir .  Bunu ayırt  edebilmek
için kı lavuzda birtakım kural lar
açıklanmıştır .  

Bu kural lar şu şekilde
sıralanabilecektir :  



Buluşun esasen teknik olan bir
sorunu çözme olarak kabul edil ip
edilemeyeceği ve bu sorunun
bilgisayarın içinde mi yoksa dışında
mı olduğunu düşünmek de bu
meseleyi  ayırt  etme açısından
faydalıdır .  Örneğin bi lgisayardaki
teknik bir sorunu çözen bir buluş,
bi lgisayar hızını  artırarak,
bi lgisayarı  gel iştir i lmiş bir cihaz
haline getirmesi bakımından i lgi l i
teknik etkiye sahip olacaktır .  

Bi lgisayar dışında var olan bir teknik
süreci  somutlaştırmak,
gerçekleştirmek veya bi lgisayarın
dışında kalan teknik bir sorunun
çözümü de katkıdır .  Buna,  arızalar için
bir gaz besleme sisteminin izlenmesi
örnek veri lebi l ir .  Bi lgisayarın içinde
bulunan teknik bir sorunu çözmek
ve/veya teknik anlamda bir bi lgisayarı
çal ıştırmanın yeni bir  yolunu
tanımlamak da bir katkıdır .  Buna,
sürekli  kul lanıcı  kimlik doğrulaması
veya makine öğrenimi hesaplamaları
için özel  amaçlı  iş lem birimi örnek
veri lebil ir .  Hatta bu,  aynı zamanda
bilgisayarın yeni bir  şeki lde çal ışması
için yapılan katkıya da örnek olabil ir .
Bi lgisayardaki yeni bir  f iziksel  donanım
kombinasyonu da bir katkıdır .  Bir  YZ
modeli/algoritması  veya eğitim
yöntemi kendi başına ya da bir adım
olarak teknik bir katkı  sağlayabil ir .
Buna örnek olarak,  kalpten çıkan kanın
yüzdesini  ölçmek veri lebi l ir .

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA HUKUK EKİM 2022
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Yayımlanan bu kı lavuzdaki bi lgi lere,
emsal kararlara ve örnek senaryolara
dayanılarak “teknik katkı”  kavramı ayırt
edilebil ir  ve herhangi bir  YZ buluşunun
BK tarafından patentlenebil ir  olup
olmadığı  tespit  edilebil ir .  

Detaylı  bi lgi  için:
https://www.gov.uk/government/pub
lications/examining-patent-
applications-relating-to-artif icial-
intel l igence-ai-inventions

https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-relating-to-artificial-intelligence-ai-inventions
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İspanya Veri  Koruma Otoritesi  (Agencia

Española de Protección de Datos  –
“AEPD” )  ve Avrupa Veri  Koruma
Denetçisi  (European Data Protection

Supervisor  – “EDPS” ) ,  makine
öğrenmesi (machine learning )
teknoloj i lerinin Avrupa Birl iği
değerleri ,  veri  koruma i lkeleri  ve
bireylere saygı  gereğince tatbik
edilmesinin öneminin alt ını  çizerek
makine öğrenmesi sistemlerine i l işkin
yaygın yanılgı ları  ortadan kaldırmak
amacıyla,  20 Eylül  2022 tarihinde
‘Makine Öğrenmesi i le İ lgi l i  10 Yanılgı ’
başl ıkl ı  ortak hazırladıkları  kı lavuzu
(“Kılavuz” )  yayımladı .  Her bir yanılgıya
i l işkin açıklamaların yer aldığı
Kılavuz’da,  öncelikle yapay zekâya
(“YZ” )  i l işkin kapsayıcı  kavramın bir
parçası  olan makine öğrenmesinin farkı
açıklanarak makine öğrenme
modellerinin çal ışma prensibine i l işkin
kısaca bi lgi  veri lmektedir.  

Kı lavuz’da yer alan yanılgı  ve
açıklamaları ,  aşağıdaki  şeki ldedir:  

1 .Yanılgı :  Korelasyon, nedensell iği
işaret eder.
Gerçek :  Nedensell ik,  korelasyon
bulmaktan daha fazlasına gereksinim
duymaktadır.  Makine öğrenme
sistemleri  korelasyonları  tespit
etmekte oldukça etkin olmalarına
rağmen nedensell ik bağını  kuracak
analit ik beceriden yoksundur.  

2.Yanılgı :  Makine öğrenmesi
sistemlerini  gel iştir irken,  veri
çeşit l i l iği  ne kadar fazlaysa o kadar
iyidir .
Gerçek:  Makine öğrenmesini  eğitmeye
yönelik kullanılan veri  setleri ,
isabetl i l ik ve temsil  edebil ir l ik
eşiklerini  geçmek zorundadırlar.
Makine öğrenme sistemlerini
geliştir irken büyük ölçeklerde veriye
ihtiyaç duyulur.  Ne var ki ,  daha fazla
veri  sağlanması her zaman i lgi l i  makine
öğrenme modelinin performansını
geliştirecek anlamına gelmemektedir.
Tam aksine,  daha fazla veri
beraberinde daha fazla önyargıl ı  netice
de getirebil ir .  

12

AV. BENAY ÇAYLAK

AEPD VE EDPS "MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE
İLGİLİ 10 YANILGI"YA İLİŞKİN ORTAK KILAVUZ
YAYIMLADI



3.Yanılgı :  Makine öğrenmesi tamamen
hatasız eğitimsel veri  setlerine ihtiyaç
duyar.
Gerçek :  İyi  performans gösteren
makine öğrenmesi sistemleri ,  bel ir l i  bir
kal ite eşiğinin üzerindeki eğitimsel veri
setlerine gereksinim duyarlar.  Nitekim
makine öğrenmesinin performansı ,
diğer pek çok faktörün yanı sıra,
eğitimsel veri  setlerinin kal itesine
dayanmaktadır.  İşbu veri  setlerinin
yeterl i  ölçüde kapsamlı  ve tutarl ı
gerçek vakaları  tarif  etmesi
gerekmektedir.  

4.Yanılgı :  Makine öğrenmesi
sistemlerinin geliştir i lmesi ,  geniş veri
havuzlarına veya farkl ı  kaynaklardan
veri  setlerinin paylaşı lmasına
gereksinim duyar.  
Gerçek :  Birleştiri lmiş ( federated )
öğrenme, makine öğrenmesi
sistemlerinin eğitim veri  setleri
paylaşı lmadan gelişmesine olanak
sağlar.  

5.Yanılgı :  Makine öğrenmesi modelleri
zamanla otomatik olarak gelişir .  
Gerçek :  Devreye al ındığında,  makine
öğrenmesi modellerinin performansı
kötüleşebil ir  ve modellerin performansı
i lave eğitim almadıkları  müddetçe
gelişmeyecektir .  

6.Yanılgı :  Makine öğrenmesi
algoritmaları  tarafından al ınan
otomatik kararlar açıklanamaz. 
Gerçek :  İyi  tasarlanmış bir makine
öğrenmesi modeli ,  tüm i lgi l i  çıkar
grupları  için anlaşı l ır  olan kararlar
üretebil ir .

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA HUKUK EKİM 2022
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7.Yanılgı :  Makine öğrenmesinde
şeffaf l ık,  f ikri  mülkiyeti  ihlal  eder ve
kullanıcı  tarafından anlaşı lmaz.
Gerçek :  Fikri  mülkiyete zarar
vermeden YZ kullanıcı larına anlamlı
şeffaf l ık sunmak mümkündür.  

8.Yanılgı :  Makine öğrenmesi sistemleri
insan ön yargı larına daha az tabidir .  
Gerçek :  Makine öğrenmesi sistemleri
farkl ı  türlerde ön yargı lara tâbidir ve
bu ön yargı ların bazı ları  insan ön
yargılarından kaynaklanmaktadır.  

9.Yanılgı :  Makine öğrenmesi,  geleceği
isabetle öngörebil ir .
Gerçek :  Makine öğrenmesi
sistemlerinin öngörüleri ,  sadece
gelecekteki  olaylar geçmiş trendleri
yeniden ürettiklerinde isabetl i  olur.  

10.Yanılgı :  Bireyler,  makine öğrenmesi
sistemlerinin veri lerinden
çıkarabileceği olası  sonuçları  tahmin
edebil ir ler.  
Gerçek :  Makine öğrenmesinin veride
aşikâr olmayan i l işki ler bulma
yeteneği,  veri  sahibinin bi lgisi  dışında,
yeni veri lerin keşfi  i le sonuçlanabil ir .



Sonuç olarak;  makine öğrenmesi
teknoloj i lerinin kullanım alanlarının
giderek artacağının ve bu
teknoloj i lerin giderek daha fazla kişi  ve
kurum tarafından kullanılacağının
öngörüldüğü düşünüldüğünde; AEPD ve
EDPS tarafından hazırlanan bu Kılavuz
ve benzer çal ışmalar,  makine
öğrenmesi teknoloj i leri  hakkında
bil inçlenmenin sağlanması ve yanlış
veya eksik bi lgi lerin yayı lmasının
önlenmesi açısından oldukça gerekli  ve
faydalıdır .  

Detaylı  bi lgi  için:
https://edps.europa.eu/data-
protection/our-
work/publications/papers/2022-09-
20-aepd-edps-joint-paper-10-
misunderstandings-about-machine-
learning_en 
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STAJYER AV. MERVE ASLAN

BU AY NELER YAPTIK?

2 Ekim 2021
İstanbul Barosu Bil iş im Hukuku
Komisyonumuz, Yapay Zekâ Çalışma
Grubumuz ve Türkiye Bi l iş im Derneği
işbirl iği  i le düzenlenen “Kamu

Sektöründe Yapay Zekâ Dönüşümü

Konferansı”  1  Ekim Cumartesi  günü
İstanbul Barosu Youtube kanalında
canlı  yayında gerçekleşti .  

Konferans kaydına ulaşmak için:  
https://www.youtube.com/watch?
v=dgqmGoMUH_0

7 Ekim 2022
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun
2021-2022 dönemi Çalışma Raporu
yayımlandı.  Yapay Zekâ Çalışma
Grubumuzun bünyesinde bulunduğu
Bil işim Hukuku Komisyonu’nun 2021-
2022 döneminde gerçekleştirdiği
faal iyetlere i l işkin tüm detaylara
Çalışma Raporu’nun 357-382.
sayfalarından ulaşabil irsiniz.

Çalışma Raporu'na ulaşmak için:
https://www.istanbulbarosu.org.tr/fi l
es/docs/ISTANBUL_BAROSU_CALISM
A_RAPORU_2021_2022.pdf

11 Ekim 2022
İstanbul Barosu Bil işim Hukuku
Komisyonu - Yapay Zekâ Çalışma
Grubumuz tarafından hazırlanan ve
danışmanlığı  Av.  Doc.  Dr.  Mete
Tevetoğlu tarafından yapılan
“Metaverse”  adlı  ara raporumuz
İstanbul Barosu internet sitesinde
yayımlandı.  

Metaverse Rapor’una erişmek için:
metaverse.pdf ( istanbulbarosu.org.tr)  
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https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/metaverse.pdf


24 Ekim 2022
İstanbul Barosu'nu temsilen Yapay
Zekâ Çalışma Grubu olarak gözlemci
olarak katı ldığımız Avrupa Konseyi
Yapay Zekâ Komitesi  çal ışmalarına
i l işkin diğer bazı  gözlemci sivi l  toplum
kuruluşları  i le birl ikte yayımladığımız
bildirinin Türkçe tercümesi olan
“Avrupa Konseyi Yapay Zekâ

Konvansiyonu Hakkında Sivil  Toplum

Bildirisi”  İstanbul Barosu internet
sitesinde yayımlandı.

Bi ldirinin Türkçe tercümesine ulaşmak
için:
https://www.istanbulbarosu.org.tr/fi l
es/komisyonlar/yzcg/yzgc_sici ltoplu
mkuruluslar%C4%B1bildirisi .pdf

Bildirinin İngil izce versiyonuna
ulaşmak için:
https://www.caidp.org/statements/ci
vi l-society-coe-and-eu/
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31 Ekim 2022
“Özgürlük ve Güvenlik Hakkı i le  Yaşam

Hakkı Kapsamında Yapay Zekâ

Sistemlerinin Risk ve Faydaları“  konulu
infografik İstanbul Barosu internet
sitesinde yayımlandı.  Bu infografik
İstanbul Barosu Bil iş im Hukuku
Komisyonu-Yapay Zekâ Çalışma Grubu
ve İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi  (önceki yönetim dönemi)
olarak,  YZ'nin insan hakları ,  demokrasi
ve hukukun üstünlüğü bakımından
yarattığı  etki leri  ele aldığımız
infografik serisinin bir parçasıdır .  

İnfografiğe erişim için:
https://www.istanbulbarosu.org.tr/fi l
es/komisyonlar/yzcg/yzcg_ozgurlukv
eguvenlikhakki .pdf

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/yzgc_siciltoplumkuruluslar%C4%B1bildirisi.pdf
https://www.caidp.org/statements/civil-society-coe-and-eu/
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