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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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SANDRA WACTHER'DAN YAPAY
DEĞİŞMEZLİK TEORİSİ:  AYRIMCILIK
YASAĞI HUKUKU KAPSAMINDA
ALGORİTMİK GRUPLARIN
KORUNMASI

Yapay Zekâ (“YZ” )  ve Makine Öğrenmesi
algoritmaları  insanlar hakkında önemli
kararlar alma konusunda gerek kamu
gerekse de özel  sektörde her geçen gün
giderek daha fazla kullanılmaktadır.  

YZ ve makine öğrenmesi algoritmaları
büyük veriyi  kul lanarak köpek sahipleri
(Dog Owners) ,  üzgün gençler (Sad Teens) ,
video oyuncuları  (Video Gamers) ,  bekar
ebeveynler (Single Parents) ,  kumarbazlar
(Gamblers)  ve yoksullar (Poor)  gibi  insanlar
tarafından anlaşı labi len bir takım
özell iklere dayanan gruplar oluşturabildiği
gibi  diğer taraftan insanlar tarafından
anlaşı lamayan bir takım parametreler
kullanarak;  fotoğraftaki  piksel ler (Pixels in
Picture) ,  t ıklama al ışkanlığı  (Clicking
Behavior) ,  elektronik sinyal ler (Electronic
Signals)  veya ağ trafiği  (Web Traff ic)  gibi
gruplar da oluşturabilmektedir.  

YZ, yapısı  gereği sezgisel  olmayan
kriterlere ve geleneksel  olmayan veri lere
dayanarak çal ışmaktadır.  Örneğin;  YZ,  bir
başvurucunun kredi notunu,
başvurucunun bir al ışveriş sitesinde ne
kadar hızl ı  gezindiğine ve formları
doldururken büyük harf kul lanıp
kullanmadığına bağlı  olarak
değerlendiri lebi l ir .  Bir  Facebook
kullanıcısı  kredi başvurusunda
bulunuyorsa,  ancak daha önce kredi
borcunu ödeyemeyen arkadaşlarıyla
bağlantı l ıysa,  başvurusunun reddedilme
olası l ığı  yüksektir .  Benzer şekilde YZ
algoritması ,  video oyunu oynama i le
kazanma oranı arasında bir bağlantı
tespit  ederse “video oyuncusu” olarak
gruplandırı lan insanların kredi veya
sigorta başvurularını  kaybetmesine sebep
olabil ir .  
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Ayrımcıl ık yasağı  kapsamında mevcut
yasal  düzenlemelerle koruma alt ına
alınan gruplara karşı  nası l  davranılması
gerektiği  hususu daha bel l i  iken
otonom karar verme sürecinde bu tür
algoritmik grupların yaygın olarak
oluşturulmasının ve kullanılmasının
hukuki sonuçları  bel irsizl iğini
korumaktadır.  Bu noktada mevcut
yasaların kapsamının genişleti lmesi
gerektiği  i leri  sürülse de bu pek
mümkün olmayacaktır .  Nitekim
algoritmik gruplar,  yasa kapsamında
koruma talep eden önceki gruplardan
nitel iksel  olarak farkl ıdır .  

Şöyle ki ;  bu gruplar pozitif  hukuk
kapsamında koruma alt ına al ınan
geleneksel  grupların aksine sadece kısa
bir süre için var olabilecek geçici
gruplardır .  Genell ikle yalnızca "belirgin
sosyal  gruplar"  hukuk kapsamında
korunmaktadır.  Algoritmik gruplar ise
sosyal  olarak belirgin değil lerdir ve bu
sebeple insan di l inde ve toplumda bir
anlamları  yoktur.  Ayrıca algoritmik
gruplar korunan grupların aksine
tarihsel  bir  dezavantaja da sahip
değildirler.

Ayrımcıl ık yasağı  hukukunda temel
mantık,  kimsenin elde edilmesinde
aktif  rolü olmayan bir nitel ik veya
kontrol  edemeyecekleri  veya
değiştiremeyecekleri  bir  nitel ik
nedeniyle dezavantaj l ı  duruma
düşmemesi gerektiğidir .  Ancak örneğin
köpek sahipleri  veya fotoğraflarda göze
çarpan piksel leri  paylaşan kişi ler,
zamanla başka bir algoritmik gruba
dahil  olabil ir ler.  

Diğer taraftan doktrinde ayrımcıl ıktan
bahsetmek için al ınan karar i le göz
önünde bulundurulan kriterler
arasında alakasızl ık olması  gerektiği
savunulur.  Ancak YZ işleyişi  gereği her
şeyi  alakalı  hale getirebil ir .  Veri  bi l imi
temel olarak nedensell iğe değil
korelasyona odaklandığından
görünüşte herhangi bir  veri  noktasının
veya nitel iğinin alakalı  görünmesini
sağlayabil ir .

Tüm bu gerekçelerden dolayı
ayrımcıl ıkla mücadele hukukunun
normatif  ve teorik temelleri ,  koruma
alanına algoritmik grupların
eklenmesine uygun değildir .  Ancak
otonom karar vermenin algoritmik
gruplara verebileceği zararlar,
hukukun önlemek istediği  zararlara
normatif  olarak eşdeğerdir.  Bir  başka
deyişle;  algoritmalar insanların aksine
önyargılara dayalı  kararlar vermez,
ama yine de insanları  mallara ve
hizmetlere ulaşma konusunda
engelleyebil ir .  Bunu insanların
değiştiremediği  veya üzerinde güç
sahibi  olamadığı  değişmeyen
karakteristiklere sahip algoritmik
gruplar yaratarak yaparlar.  Bunun
sonucu olarak da insanlar hak ve
özgürlüklerini  kul lanma ve hizmet ve
mallara ulaşma güçlerini  kaybeder.
Buradan hareketle zarar,  ayrımcıl ık
yasağı  hukukuna göre aynıdır ,  sadece
model ve süreç farkl ıdır .  Dolayısıyla
hukuk doktrini  i le uygulama arasındaki
bu boşluğu aşmak için yeni bir  teorik
köprüye ihtiyaç vardır .

Detaylı  bi lgi  için:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=4099100
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Washington DC merkezli  kâr amacı
gütmeyen bir düşünce kuruluşu ve veri
gizl i l iği  konularına odaklanan bir
savunma grubu olan The Future of
Privacy Forum (“FPF” )  17  Mayıs 2022’de
AB Genel Veri  Koruma Tüzüğü (“GDPR” )
kapsamında otomatik karar verme
(Automated decision-making  “ADM” )
içeren vakıalara uygulanan içtihatları
inceleyen bir rapor (“Rapor” )
yayımlamıştır .  

Otomatik karar verme, herhangi bir
insan katı l ımı olmadan farkl ı  yapay zekâ
(“YZ” )  metotları  kul lanılarak otomatik
yollarla karar verme süreçlerini  i fade
etmektedir.  Rapor’da,  70’ten fazla
Mahkeme kararından, Veri  Koruma
Yetkil i lerinden (“DPA” )  al ınan
kararlardan, özel  kı lavuzlardan ve
düzenleyici ler tarafından yayımlanan
belgelerden yararlanılmıştır .
 

STAJYER AV. MERVE ASLAN

THE FUTURE OF PRIVACY
FORUM’DAN GDPR KAPSAMINDA
OTOMATİK KARAR VERMEYE
İLİŞKİN YENİ RAPOR!

Rapor,  AB,  Avrupa Ekonomik Alanı
(“AEA“)  ve İngiltere’deki  ulusal
mahkemelerin ve DAP’ ların,  GDPR'nin
yürürlüğe girmesinden önce ve sonra,
ADM ile i lgi l i  konularda,  AB veri  koruma
yasası  hükümlerini  ve bu konudaki
eğil imleri  nası l  yorumladıklarını  ve
uyguladıklarını  özetlemektedir.  Rapor’un
hazırl ık sürecinde AB, AEA yargı
bölgelerindeki ve İngiltere’deki  kamuya
açık olan adli  ve idari  kararlar ve
düzenleyici  yönergeler incelenmiştir .
Avrupa Çevre Ajansı  (“AÇA“)  Üyesi  18
Ülke,  İngiltere ve Avrupa Veri  Koruma
Denetçisi ’nden (“EDPS“)  oluşan geniş bir
yelpazeden al ınmış 70'ten fazla davadan
–19 mahkeme kararı  ve 50'den fazla icra
kararından, bireysel  görüş veya genel
rehberl ikten yararlanılmıştır .  Tartışı lan
davaların gerçekleri  için ise,  basın
bültenlerine,  DPA'ların yı l l ık raporlarına
ve medya hikayelerine de bakılmıştır .
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Yüz Tanıma teknoloj i leri  i le okula
erişim ve devam kontrolü
Üniversitelerde çevrimiçi
gözetmenlik ve öğrencilerin
otomatik notlandırı lması
İş başvurularının otomatik olarak
taranması
Platform çalışanlarının algoritmik
yönetimi
Sosyal  yardımların dağıl ımı ve vergi
dolandırıcı l ığı  tespiti
Otomatik kredi puanlaması
Sosyal  ağlarda içerik denetleme
kararları

AB mahkemeleri  ve DPA'lar tarafından
değerlendiri lmiş ve Rapor’da incelenmiş
olan ADM ve profi l  çıkarma
faaliyetlerinden bazıları  şunlardır:  

Rapor’da,  GDPR’nin ADM’ye karşı
bireylere koruma sağladığı  ve
uygulamada yer etmiş maddelere
değinilmiştir .  Profi l  çıkarma da dahil
olmak üzere otomatik münferit  karar
vermeye i l işkin GDPR madde 22’ye göre,
veri  sahibinin kendisi  i le i lgi l i  hukuki
sonuçlar doğuran veya benzer biçimde
kendisini  kayda değer şekilde etki leyen
profi l  çıkarma da dahil  olmak üzere
yalnızca otomatik işleme faal iyetine
dayalı  bir  karara tabi  olmama hakkı
bulunur.  Veri  sahibinin haklarından
birini  oluşturan bu hüküm, DPA'lar
tarafından bireylerin kullanabileceği bir
ayrıcal ıktan ziyade bir yasak olarak
yorumlanmaktadır.  

Raporda,  GDPR'nin ADM ve profi l
oluşturma biçimlerine karşı  bireyleri
korumasının,  Madde 22 i le sınırl ı
olmadığı  ve bu bağlamda bu tür veri
işleme faal iyetleri  için geçerl i  olan
çeşit l i  güvencelerin bulunduğuna
değinilmiştir .  Bu güvencelerden bazıları :
5.  maddedeki genel veri  iş leme i lkeleri ,
6.  maddedeki veri  iş lemenin yasal
dayanakları ,  9.  madde kapsamındaki özel
veri  kategori lerinin (biyometrik veri ler
gibi)  iş lenmesine i l işkin kural lar,  13.  14.
15.  maddelerindeki ADM'ye i l işkin
şeffafl ık ve erişim hakkı ve 35.
maddedeki belir l i  durumlarda veri
koruma etki  değerlendirmesi yapma
yükümlülüğüdür.

Rapor’da uygulayıcı ların Madde 22’nin
uygulanabil ir l ik koşullarını  (salt
otomatik karar verme ve hukuki sonuç
doğurma) değerlendirirken, kullandıkları
kriterlerin giderek daha karmaşık hale
geldiği  tespit  edilmiştir .  İ lk koşul için,
mahkemeler ve DPA'lar,  bir  kararın
"yalnızca" otomatik veri lmiş olup
olmadığına veya anlamlı  bir  insan
katı l ımına sahip olup olmadığına karar
verebilmek adına veri  sorumlusunun
organizasyon yapısından raporlama
hatlarına ve personelin etki l i  eğitimine
kadar ADM'nin kullanıldığı  tüm sürece
bakmaktadır.  Benzer şekilde,
uygulayıcı lar ikinci  koşulu
değerlendirirken otomatik karara sebep
olan girdi  veri lerinin bireylerin
davranışları  hakkında çıkarımlar içerip
içermediğine ve kararın,  diğer çok
katmanlı  kriterlerin yanı sıra,
hedeflenen kişi lerin davranışlarını  ve
seçimlerini  etki leyip etki lemediğine
bakmaktadır.  
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Rapor’a göre GDPR, ADM’in söz konusu
olduğu durumlarda 22.maddede
belir lenmiş olan yüksek eşiğe
ulaşı lmadığında bi le uygulanabilen ve
bireylere etkin koruma sağlayan haklar
ve i lkeler içermektedir.  Bunlar arasında,
bireye i l işkin otomatik karara yol  açan
parametreler hakkında ayrıntı l ı  şeffaf l ık
yükümlülükleri ,  ayrımcıl ıktan kaçınmak
için adalet i lkesinin geniş bir şeki lde
yorumlanması i lkesi  ve profi l  oluşturma
ve ADM içeren durumlarda geçerl i  r ıza
için katı  koşullar bulunmaktadır.

Son olarak belirtmek gerekir ki  Rapor’un
bulguları ,  AB'de YZ Yasası  (AI Act) ,
Tüketici  Kredileri  Yönergesi  ve Platform
İşçileri  Yönergesi  gibi  ADM’yi  ve profi l
oluşturmayı teşvik eden, bunlara
dayanan veya bunlarla i lgi l i  teknoloj i leri
veya iş  uygulamalarını  düzenleyen
yasama inisiyatif leri  hakkındaki
tartışmalara bi lgi  sağlayabileceği için
önemlidir .

Detaylı  bi lgi  için:  

https://fpf.org/wp-
content/uploads/2022/05/FPF-ADM-
Report-R2-singles.pdf
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STJ.  AV. AYSELİN MESCİOĞLU

DİJİTAL ÇAĞDA YAPAY ZEKÂ
ÖZEL KOMİTESİ RAPORU

Dij ital  Çağda Yapay Zekâ Özel Komitesi
(“AIDA” )  tarafından 22 Mart 2022
tarihinde kabul edilen Rapor'da,
AB'deki di j ital  dönüşümün insan
merkezli  ve Temel Haklar Şartı  i le
uyumlu olması  gerektiği
vurgulanmıştır .  Rapor ayrıca oylanacak
olan di j ital  çağda yapay zekâ
konusundaki Avrupa Parlamentosu
teklif i  için de bir önerge içermektedir.

Rapor'da,  Avrupa Parlamentosu
üyelerinin teknoloj i  l iderl iği
hususundaki küresel  yarışta ABD ve
Çin’ in gerisinde kalmış oldukları
vurgulanmıştır .  Ayrıca demokratik
olmayan aktörler tarafından geliştiri len
teknoloj ik standartların siyasi  istikrar,
sosyal  güvenlik,  temel haklar,  bireysel
özgürlükler ve ekonomik rekabet gücü
hususlarında risk oluşturabileceği
belirti lmiştir .  Bu bakımdan Avrupa
ülkelerinin rekabet gücünü arttırmak
suretiyle teknoloj i  l iderl iğini  elde
etmesi ,  yapay zekânın etik ve insan
haklarına saygı çerçevesinde kullanımı
anlamında önemli  görülmüştür.  

Avrupa ülkeleri  bakımından yapay zekânın
kullanımı hakkında net bir düzenleyici
çerçevenin henüz oluşturulmamış olması
önemli  bir  eksikl ik olarak görülmüş ve
Avrupa ülkelerinin bütüncül bir yaklaşımla
yapay zekâ  kul lanımında rekabet gücünü
derhal arttırması  gerektiği  vurgulanmıştır .
Di j ital  market bakımından da Avrupa
ülkelerinin özell ikle büyük teknoloj i
f irmaları  ve start-up’ lar bakımından ABD ve
Çin’ in gerisinde kaldığı  vurgulanmış,  bunun
nedeni ise AB ve ulusal  yasalar arasındaki
çelişki ler,  farkl ı  yasal  yorumlar ve üye
devletler arasında uygulama eksikl iği  ve
Avrupa şirketleri  için yasal  belirsizl ik riski
olarak gösteri lmiştir .  Buna karşın
hâlihazırda ABD ve Çin’de yapay zekâya
il işkin kapsayıcı  yasal  düzenlemelerin
oluşturulmamış olması  dolayısı  i le yapay 
 zekâ uygulamalarının yasal  çerçeve içine
alınmasının Avrupa Parlamentosu üyeleri
bakımından i lk hamle avantaj ı  yaratacağı
belirti lmiştir .  Ayrıca rekabet üstünlüğünün
sağlanabilmesi  için üye ülkelerde bulunan
şirketlerin yapay zekâ teknoloj i lerine daha
fazla yatırım yapması gerektiği  ortaya
konulmuştur.  
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Rekabet üstünlüğü sağlanması adına
bahsi  geçen öneri lerin yanı sıra AIDA,
yapay zekânın insanlara sunduğu
muazzam potansiyele odaklanmak
amacıyla yapay zekânın sağlık,  çevre ve
ikl im değişikl iği  alanlarındaki
potansiyelini  ortaya çıkarabilecek
polit ika seçeneklerini  de Rapor'da
ayrıntı l ı  olarak belir lemiştir .

Bunun yanı sıra 2030 yı l ına kadar yapay
zekânın küresel  ekonomiye 11  tri lyon
Euro'dan fazla katkıda bulunması
beklenmekte olup yapay zekâ alanında
yaşanan bu di j ital  dönüşümün işgücü
ihtiyacında olumsuz sonuçlar
yaratabileceği de raporda dikkat çeken
bir diğer husus olmuştur.  Bu soruna
çözüm olarak da sermaye ve emek
üretkenliğini ,  sürdürülebil ir  büyümeyi
ve istihdamı artırmak için gerekli
altyapının ve eğitimin yine yapay zekâ 
 i le sağlanabileceği belirti lmiştir .

Rapor'da yapay zekâ kullanımının pek
çok etik ve yasal  sorun ortaya
çıkarabileceği belirti lmiştir .  Bu
anlamda yapay zekânın özell ikle askeri
araştırmalar,  otonom si lah sistemleri ,
kit lesel  gözetleme ve diğer yasa dışı
müdahaleler amaçlarıyla kullanılma
potansiyeli  olması  endişe verici  bir
husus olarak değerlendiri lmiştir .   Bu
bakımdan yapay zekânın vatandaşları
sınırlamak ve hareket özgürlüklerini
kısıt lamak için profi l  çıkarmak gibi
amaçlarla kullanımının temel hak ve
özgürlükler açısından ağır bir tehdit
oluşturabileceği belirti lmiştir .  

Detaylı  bi lgi  için:
https://www.europarl .europa.eu/cms

data/246872/A9-0088_2022_EN.pdf
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Avrupa Veri  Koruma Kurulu
(European Data Protection Board)
tarafından 12 Mayıs 2022’de Kolluk
ve Yargılama Faaliyetlerinde Yüz
Tanıma Teknoloj i lerinin
Kullanılması  Rehberi[1]                
 (“Rehber” )  yayımlandı.  Bu Rehber,
biyometrik veri  iş leme
yöntemlerinden biri  olan yüz
tanıma teknoloj i lerinin spesif ik
olarak yargı lama faal iyetleri  ve
yargılama dışındaki adli  ve idari
kolluk uygulamalarında
kullanılmasına i l işkin uyulması
öneri len temel kural ları
içermektedir.

Rehber'de öncelikle biyometri
kavramı,  biyometrik veri  iş leme
teknoloj i leri  ve bu teknoloj i lerin
kullanım amaçları  ve kullanım
alanları  açıklanmış,  daha sonra da
bu uygulamalardan doğabilecek
hukuki risklere dikkat çekilmiştir .
Rehber' in ikinci  kısmında ise
biyometrik teknoloj i lerin kolluk
uygulamalarında ve ceza
yargılamasında kullanılmasına
dayanak oluşturacak iki  hukuki
düzenleme sayı lmıştır :  AB Temel
Haklar Şartı  (EU Charter of
Fundamental  Rights)  ve 2016/680
sayıl ı  Avrupa Birl iği  Polis  ve Yargı
Direktif i  (Law Enforcement
Directive-LED)[2] .  
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KOLLUK VE YARGILAMA
FAALİYETLERİNDE YÜZ TANIMA
TEKNOLOJİLERİNİN
KULLANILMASINA İLİŞKİN REHBER

GÖRÜŞ YAZISI



AB Polis ve Yargı  Direktif i ,  suçların
önlenmesi,  soruşturulması ,  ortaya
çıkarı lması  veya kovuşturulması  ya da
cezaların infazı  amacıyla yetki l i
makamlar tarafından kişisel  veri lerin
işlenmesine i l işkin çerçeve kural ları
içeren bir düzenlemedir ve Genel
Veri  Koruma Tüzüğü uygulama
kapsamının dışında kalan,  polis  ve
yargılama makamlarının kişisel  veri
iş leme faal iyetlerini
düzenlemektedir.  Yüz tanıma
teknoloj i leri  AB Temel Haklar
Şartı ’nda sayı lan kişisel  veri lerin
korunması hakkı  ve mahremiyet
hakkını  doğrudan i lgi lendiren
uygulamalardır ve kolluk ve ceza
yargılaması  özelindeki kul lanımları
söz konusu olunca,  sınırların AB
Temel Şartı ’nın getirdiği  temel
i lkelerle örtüşür şekilde belir lenmesi
gerekmektedir.  

Yüz tanıma teknoloj i leri ,  gerçek
kişi lerin tanıma ve kimlik
doğrulamalarının yapılması  amacına
hizmet etmektedir.  Günümüzde
biyometrik teknoloj i lerle,  videolar
veya fotoğraflardaki görsel ler
al ınarak gerçek kişi lerin kimlikleri  i le
eşleştirme ve doğrulama
yapılabi lmektedir.  Böylece biyometrik
teknoloj i ler,  tüm diğer kullanım
alanlarının yanında,  polis  tarafından
aranan kişi lerin tespiti  veya kişi lerin
kamusal alanlardaki hareketlerinin
takibi  gibi  güvenlik başta olmak üzere
kamusal amaçlara hizmet
edebilmektedir.  

Yüz tanıma teknoloj i leri ,  biyometrik
veri  iş lemenin bir türüdür ve bu
nedenle de özel  nitel ikl i  kişisel
veri lerin işlenmesi açısından
uygulanacak tüm kural ların burada da
söz konusu olmaktadır.  Yüz tanıma
teknoloj i lerinde,  yapay zekâ veya
makine öğrenmesinin de unsurları
kullanılabi lmekte,  böylece büyük
verinin geniş kapsamlı  iş lenmesi söz
konusu olmaktadır.  Özell ikle
kalabalık ortamlarda ve/veya büyük
ulaşım merkezlerindeki kişi lerin
yüzleri  kul lanılarak gerçekleştiri len
büyük veri  iş leme, ayrımcıl ık riski
veya işlemenin sonunda yanlış
sonuçlara ulaşı lması  gibi  ciddi
olumsuzluklar da ortaya
çıkarabilmektedir.  Bu nedenle de yüz
tanıma teknoloj i leri ,  kol luk kuvvetleri
veya yargı lama makamları  tarafından
çok dikkatle kullanılması  gereken
araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Burada,  kişi lerin temel hak ve
özgürlüklerini  zedelemeden ve
toplumun sosyal  ve demokratik
varl ığına zarar vermeden bu
teknoloj i lerin kamu yararı  için
kullanılmasını  sağlayacak bir orta yol
bulunması gerekmektedir.  

Rehber,  yüz tanıma teknoloj i lerinin
kolluk ve ceza yargı lamasında nası l
hukuka uygun kullanılacağını
açıklarken, sistematik olarak polis  ve
yargı  direktif indeki yolu izlemiştir .  
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Zira Direktif  içeriğinde,  biyometrik
veri  (m.3/13) tanımlandıktan sonra,
kişisel  veri lerin işlenmesindeki temel
prensipler (m. 4)  ve kişisel  veri lerin
hukuka uygun işleme şartları  (m. 8)
açıklanmış,  daha sonra özel  nitel ikl i
kişisel  veri  (m. 10)  ve otomatik
bireysel  karar verme faal iyetleri  (m.
11)  de anlatı lmıştır .  Bu yönüyle
Avrupa Genel Veri  Koruma Tüzüğü’ne
paralel  bir  düzenleme karşımıza
çıkmaktadır.  

Kolluk ve yargı lama faal iyetlerinde
yüz tanıma teknoloj i leri  kul lanıl ırken
öncelikle ölçülülük i lkesi  temel
prensip olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ölçülülük i lkesinin bu spesif ik alanda
nası l  etki l i  şeki lde uygulanacağı
Rehber'de,  ‘elverişl i l ik ,  gerekli l ik ve
orantı l ı l ık ’  unsurlarına da ayrı  ayrı
dikkat çekilerek anlatı lmıştır .  

Rehber'de dikkat çeken bir diğer
konu, yüz tanıma teknoloj i lerinin
kullanımında veri  koruma etki
değerlendirmesi (Data Protection
Impact Assessment-DPIA) yapılma
zorunluluğunun alt ının çizi lmesi  ve
bu konuda da ayrıntı l ı  açıklamalar
getiri lmesidir .  Bunun yanında
tasarımdan it ibaren veri  koruması
(Data Protection by Design) prensibi
de özel  olarak ifade edilen
konulardan biri  olarak karşımıza
çıkmaktadır.  

Son olarak Rehber'de,  iş lenen özel
nitel ikl i  kişisel  veri lerin korunmasına
il işkin veri  güvenliği  önlemlerinin
alınması gereği özel  bir  başl ık olarak
yer almıştır .  

Özetle Rehber,  mahremiyet,  güvenlik
ve adalet arasındaki zor dengenin yüz
tanıma teknoloj i leri  özelinde nası l
sağlanacağına i l işkin açıklamalar
getirmektedir.  

Kaynaklar:
[1]  Guidelines 05/2022 On The Use of
Facial  Recognition Technology in The
Area of Law Enforcement
https://edpb.europa.eu/system/file
s/2022-05/edpb-
guidelines_202205_frtlawenforceme
nt_en_1.pdf

[2] Directive (EU) 2016/680 of The
European Parl iament and of The
Council  of  27 Apri l  2016 https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?
uri=CELEX%3A32016L0680
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5 Haziran 2022

Bil işim Hukuku Komisyonu-Yapay
Zekâ Çalışma Grubu olarak,  İstanbul
Barosu'nu temsilen,  Birleşmiş
Mil letler Di j ital  Çağda Mahremiyet
Hakkı Raporu’na i l işkin yazı l ı
görüşümü İnsan Hakları  Yüksek
Komiserl iği  Ofisi 'ne sunuldu.
Görüşün hazırlanmasında Sayın Doç.
Dr.  Güçlü Akyürek,  Dr.  Öğr.  Üy.  Sinan
Altunç,   ve Av.  Umut Zorer değerl i
katkı larda bulunmuştur.

16 Haziran 2022

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz
üyelerinden Berker Kıl ıç tarafından
kaleme al ınan "Algoritmik Önyargı"
başl ıkl ı  blog yazısı  İstanbul Barosu
internet sitesinde yayımlandı.  

Blog yazısına erişim için:

https://www.istanbulbarosu.org.tr/f
i les/komisyonlar/yzcg/yzcgalgoritm
ikonyargi .pdf
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