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BAŞLARKEN

Yapay zekâ teknoloj i leri ,  insanların
yaşamlarını  iyi leştirmek, ekonomiyi
büyütmek, sağlık ve refah,  güvenlik ve
mahremiyet konularındaki zorlukları  ele
almak gibi  pek çok hususta yeni ve
yenil ikçi  çözümler oluşturmak için büyük
bir potansiyele sahiptir .  Bununla birl ikte,
her türlü yıkıcı  teknoloj i  gibi ,  yapay zekâ
da riskler taşımakta ve emek, güvenlik,
mahremiyet,  etik,  beceri ler gibi  çeşit l i
alanlarda karmaşık toplumsal zorluklar
sunmaktadır.  Bu açıdan bir bütün olarak
toplum üzerindeki tüm etki lerini  içerir
şekilde yapay zekâya kapsamlı  bir
yaklaşım çok önemlidir .

Gelişen yapay zekâ teknoloj isinin
toplumda, hukuk sisteminde ve
mesleğimizde yarattığı  etki ler karşısında
harekete geçmenin bir gerekli l ik
olduğunu düşünüyoruz.  İstanbul Barosu
bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Çalışma
Grubumuz, gel işen teknoloj i lerin hukuki
bakış açısıyla ele al ınmasına yardımcı
olmayı hedefleyen haber bültenlerini  her
ay sizlerle buluşturmayı amaçlıyor.
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AV.BATUHAN KUKUL

ALMAN  OTONOM  SÜRÜŞ  YASASI  FEDERAL
MECLİS  TARAFINDAN  KABUL  EDİLDİ

Almanya’da i lk olarak Şubat 2021 ’de
tartışmaya açı lan ve Temmuz 2021 ’de
kabul edilen The German Act on
Autonomous Driving (Alman Otonom
Sürüş Yasası ;  “Yasa”  olarak
anılacaktır) ,  otonom sürüş alanında,  i lk
defa 4.  Seviye otonomiyi  de
düzenleyen, kapsamlı  bir  ulusal
çerçeve oluşturmaktadır.  Almanya’nın
otomobil  üretimi açısından küresel  bir
merkez olması  da göz önünde
bulundurulduğunda gelecekteki  diğer
otonom sürüş düzenlemelerine ışık
tutması açısından Yasa’nın içeriğine ve
amacına i l işkin değerlendirme
yapılması  faydalı  olacaktır .    

A. Yapay Zekâ ve Otonom Sürüşte Etik

2010’ lu yı l lardan it ibaren insanlardan
bağımsız bir şeki lde karar alan ve
kendi kendine hareket edebilen
otonom sistemlerin hukuki açıdan nası l
düzenlenmesi gerektiği  hususunu konu 

alan birçok ulusal  ve uluslararası
düzeyde çal ışmalar yayımlanmıştır .

Otonom sürüş ve yapay zekâ
hususunda etik söylem; genel olarak
otonom araç sistemlerinde insan
etki leşiminin azalması  ve yapay
zekanın yanış hesaplamalara ve
önyargılara dayanarak karar vermesi
durumlarında gündeme gelmektedir.
Diğer taraftan yapay zekâ,  kara kutu
özell iği  sebebiyle şeffaf  olmayan
kararlar verebilmektedir.

Etik söylem, yapay zekanın söz konusu
kendil iğinden doğan kara kutu ve
bağımsız karar verebilme özell iğine
karşı  nası l  başa çıkı labi leceği
hususuyla da i lgi lenmektedir.  Bu
kapsamda AI4people  adında bir çal ışma
yapay zekanın kullanımı konusunda
bell i  başl ı  prensipler ortaya koymuştur.
Buna göre yapay zekâ açık bir faydaya
sahip olmalı ,  adi l  olmalı ,  başkalarının  2



Seviye 0 ;  otomasyon yoktur ve tüm
görevleri  sürücü yapar.
Seviye 1 ;  sürücü asistanına sahiptir .
Araç sürücü tarafından kontrol
edilmekle beraber araçta sürüş
yardımı içeren özell ikler mevcut
olabil ir .
Seviye 2 ;  kısmı otonomiye sahiptir .
Araç otonom direksiyon ve hızlanma
fonksiyonlarına sahiptir .  Ancak
sürücü çevreyi  gözlemler ve kalan
diğer görevleri  kontrol  eder.
Seviye 3 ;  koşullu otonomiye sahiptir .
Araçta bir sürücü olması  gereklidir
ancak çevre gözlemi için sürücüye
ihtiyaç duyulmaz.  Sürücü, bi ldirim
halinde kontrolü ele almaya hazır
olmalıdır .
Seviye 4 ;  yüksek otonomi olarak
tanımlanır.  Araç tüm sürüş
fonksiyonlarını  bel ir l i  koşullar
alt ında kendi kendine yerine
getirebil ir .  Buna rağmen sürücünün
aracı  kontrol  etme seçeneği vardır .  
Seviye 5 ;  tam otomasyona sahip
araçlardır .  Araç tüm koşullar alt ında
bütün sürüş fonksiyonlarına sahiptir .
Sürücü aracı  kontrol  etme
seçeneğine sahip olabil ir .  

bireylere zarar vermesini  izin
vermemeli ,  otonom olmalı  ve
kullanıcı lar için anlaşı labi l ir  ve şeffaf
olmalıdır .  Ayrıca bu kapsamda hatal ı
veri  girişinin azınl ıklara karşı  önyargıya
ve ayrımcıl ığa yol  açabileceği hususuna
da dikkat çekilmiştir .  

Önceki çal ışmalarda otonom araçlar
otonomi seviyesine göre ayrıma tabi
tutulmuştur.  Yasa’nın içeriğini
değerlendirmeden önce bu ayrımdan
bahsetmek faydalı  olacaktır .  Buna göre;  

Otonom sürüş ve etik bağlamında
otonom bir aracın bisiklet veya tır  gibi
diğer cisimlerle arasında olan mesafeyi
hesaplarken yanlış belir lemesi veya
etrafındaki nesneleri  tanımlayamaması
gibi  olası  hataların ve yanlış
hesaplamaların bireylerin hayatları ,
bedenleri  veya malları  üzerinde önemli
ölçüde zarar doğurabileceği gerçeği
göz önünde bulundurulmalıdır .
Nitekim günümüzde bu konuda
yaşanan ölümcül kazalar uzmanları  ve
yasa koyucuyu otonom sürüş için özel
bir düzenleme oluşturulması  hususunu
gözden geçirmeye zorlamaktadır.

Diğer taraftan otonom sürüş,  siber
saldırı ları  veya teknik arıza dahil
olmak üzere farkl ı  güvenlik sorunlarını
da gündeme getirmektedir.  Otonom
sürüş açışından söz konusu güvenlik
sorunları  diğer bir tartışma konusu
olan kaçını lmaz çarpışma durumları
kadar önemli  bir  husustur.  Örneğin;
günümüzde yapay zekanın başka bir
seçeneği olmadığı  durumda yaşl ı  bir
kadına mı yoksa küçük bir çocuğa mı
çarpması gerektiği  gibi  sorular
gündeme gelmektedir.  Bu bağlamda
otonom sürüş teknoloj isinde ayrımcıl ık
yapmama, insan onuru ve diğer temel
hakları  konusunda bu tür varsayımsal
kaçını lmaz kaza durumlarının etik ve
felsefi  yönü tartışı lmalıdır .
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B. Yasa’nın Hukuki Değerlendirmesi

Söz konusu düzenleme genel anlamıyla
yukarıda bahsedilen otonom sürüş ve
etik bağlamındaki sorunlar ve buna
bağlı  olarak anayasa tarafından
güvence alt ına al ınan insan onuru
yaşam hakkı ve ayrımcıl ık yasağı  gibi
haklarla odaklanmaktadır.  Bu
kapsamada Yasa,  otonom sürüşün
tanımını ,  genel sorumluluk dağıl ımını
ve yasa koyucular tarafından zorunlu
kıl ınan görevlerin atanmasını  ve
kazaları  önlemek için al ınması gereken
önlemleri  ele almaktadır.  Yasa,
belir lenen alanlarda otonom sürüşe
izin vermek ve bunu gerçekleştirmek
için yasal  bir  çerçeve oluşturmaktadır.
Düzenlemenin genel olarak,  otonom
sürüş kapsamında,  özel  ulaşımı değil ,
toplu taşımayı i lgi lendirdiği
görülmektedir.  Bu kapsamda, Yasa,
özel  sektörden ziyade daha çok
kurumsal ve kamu kullanımına
odaklanmaktadır.

Yasanın bir başka dikkate değer yönü,
yukarıda bahsedilen Seviye 3 ve Seviye
4 gibi  yüksek otonomi seviyelerini  açık
bir şeki lde ele almasıdır .  Ayrıca yasa,
teknik gözetim veya sürücünün sürekli
denetimi olmaksızın çal ışabilen bir
yazı l ım sistemi de dahil  olmak üzere
otonom araçların teknik
gerekli l iklerini  detaylandırmakta ve
“minimum risk durumu”  adı  alt ında
kaza sayısını  azaltmaya yönelik bir
sistem içermektedir.

Yasa,  otonom sürüşteki  aktörler
arasında rol  ayrımı yaparak yeni
"teknik gözetim"  kategorisini
tanıtmaktadır.  Yasaya göre teknik
gözetim; otonom aracı  devre dışı
bırakabilen ve aracın belir l i
manevralarını  onaylayabilen gerçek bir
kişi  anlamına gelmektedir.

Yasa kapsamında araç sahibi  ve araç
üreticisine düzenli  güncellemeler ve
bakım, risk değerlendirmeleri ,  teknik
uyumluluk ve eğitim gibi  önemli
sorumluluklar yüklenmiştir .

Yasa,  araç kazaları  sebebiyle meydana
gelen ölümlerin azaltı lmasına yönelik
önlemleri  detaylandırırken Alman
mevzuatına “riskin en aza indiri ldiği

devlet”  olarak adlandırı lan yeni bir
yasal  terim getirmektedir.

Yasa uyarınca riski  en aza indiri lmiş
bir durum; otonom sürüş işlevine sahip
bir motorlu aracın,  kendi inisiyatif iyle
veya teknik amirin teşvikiyle,  mümkün
olan en güvenli  yerde durma noktasına
geldiği  ve trafik durumunu göz önünde
bulundurarak,  araçtaki  yolcular,  diğer
sürücüler ve üçüncü şahıslar için
mümkün olan en yüksek güvenliği
sağlamak için dörtlü ikaz f laşörlerini
çal ıştırdığı  durum olarak
tanımlanmıştır .
.
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Riski  en aza indiri lmiş durum,
yolcuların ve diğer tarafların
yaşamlarını  ve bedenlerini  korumak
için teknik bir kesinti  durumunda
otomobil in güvenli  bir  şeki lde
durmasını  sağlayan bir manevrayı
tanımlamakta ve yasada tanımlandığı  ve
zorunlu kı l ındığı  şeki lde kazaların
azaltı lmasında önemli  bir  rol
oynamaktadır.

Yasa,  otonom sürüşün temel normlarını
oluşturan yol  gösterici  üç i lke
geliştirmiştir .  Bunlar;  karayolu
ölümlerini  azaltmak, mülke veri len
olası  zararlar gibi  diğer hususlara göre
insan hayatının öncelik olarak kabul
edilmesi  ve kaçını lmaz kazalara i l işkin
kararların kişisel  özel l iklere dayalı
olmaması ve ayrımcıl ık içermemesi
i lkeleridir .

Bu kapsamda kişisel  veri  boyutunda
otonom sürüşte veri  al ışverişi  hususu
üzerinde de durmak gerekmektedir.
Veri  al ışverişi  teknik gözetim ve cihaz
arasındaki sürekli  bağlantı ,  yalnızca bir
kara kutu biçiminde büyük miktarda
veri  depolamayı değil ,  aynı zamanda
kapasiteleri  ve kusurları  ve eksikl ikleri
tespit  etmek açısından otonom araçları
geliştirmek için de önemli  bir
gerekli l iktir .  Bu al ışveriş,  genell ikle
coğrafi  konum, kullanım süreleri ,
alternatif  sürüş manevraları ,  çevre
koşulları ,  hız ve i letişim gibi  veri lerle
i lgi l idir .  Yasa’da benimsenen biçim ve
teknik gözetim kavramı göz önüne
alındığında veri  al ışverişinin çok büyük
olacağı anlaşı lmaktadır.  

Kullanıcı ların diğer taraflara i leti len
veri lerin miktarını  ve türünü bi lmesini
zorunlu kı lan yapay zekâ ve etik
söyleminde karşımıza çıkan
açıklanabil ir l ik i lkesinin hayata
geçiri lmesi  burada da çok önem
kazanmaktadır.  

Yasa,  zamanla otonom sürüşün bireysel
ve özel  trafikle uyumlu hale getiri lmesi
için büyük değişikl ikler getirecektir .
Ancak belirtmek gerekir ki ;  Yasa,
bütünüyle otonom sürüş için nihai  bir
mevzuat olarak değil ,  teknoloj inin özel
olarak belir lenmiş alanlarda ve daha az
kullanıcı  tarafından kullanılmasına izin
veren ve daha sonra yapılacak
değişikl iklerle güncellenmeye müsait
i lk temkinli  bir  düzenleme olarak
değerlendiri lmektedir.

Nitekim Yasa,  kaçını lmaz durumlar için
belir l i  genel i lkeler içerse de,
düzenleme alt ına aldığı  öneri ler,
kaçını lmaz kaza durumlarını  ele alan
Alman Etik Kural ları ’ndakinden daha az
ayrıntı l ıdır .  Örneğin Yasa’da yer alan
“ insan hayatı  için kaçınılmaz bir risk

olması durumunda, kişisel  özel l iklerin

göz önünde bulundurulmaması”
hükmüyle bahsedilen kişisel
özell iklerin ne olduğunu tam olarak
belirti lmemiştir .  

Benzer şekilde,  Yasa,  kaçını lmaz
kazalarda manevraların,  vurulan
potansiyel  insan sayısının analizine
dayanması gerekip gerekmediğini  de
ele almamıştır .
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Düzenlemeye i l işkin bu eleştiri lerden
sonra belirtmek gerekir ki ;  otonom
sürüşe yönelik yaklaşımları
standartlaştırma görevi ,  yasa koyucular
tarafından tek başına yapılamaz.  Bu
konuda siber güvenlik uzmanları ,
devlet kurumları  ve otomobil
üretici lerini  içeren çok paydaşlı  bir
çal ışmayı gerektirmektedir.

Sonuç olarak Yasa nitel iği  it ibariyle,
yapay zeka ve otonom sürüşte etik
söylem konusunda,  şirketlerin otonom
araçlar gel iştirmesini  ve test etmesini
kolaylaştıran ve bu konuda göz önünde
bulundurulması  gereken hususları
belir leyen bir düzenleme olarak kabul
edilmesi  gerektiği  düşünülmektedir.

Detaylı  bi lgi  İçin:

https://www.researchgate.net/public
ation/359725563_The_German_Act_o
n_Autonomous_Driving_Why_Ethics_
Sti l l_Matters
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Geçtiğimiz 15 yı lda,  Avrupa’da
suçluları  arayan polis güçleri ,
birbirleriyle parmak izi ,  DNA verisi  ve
araç sahibi  gibi  detayları
paylaşabilmekteydi .  Şimdi ise,
Avrupalı  kanun yapıcı lar,
gel iştir i lmekte olan kanun teklif i  i le
milyonlarca insanın yüzünü içeren
fotoğraf veri  tabanlarının birbirine
bağlanması suretiyle yüz tanımanın
şimdiye kadar görülmemiş seviyede
kullanılmasını  sağlamak için
çalışmaktadırlar.

Polis  iş  birl iğine yönelik otomatik
veri  al ışverişine i l işkin Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Regülasyon
Tasarısı  ( "Prüm II" ) ,  paylaşı labi lecek
veri  miktarını  kayda değer derecede
artırmayı ve hatta ehliyetlerdeki
fotoğrafları  ve bi lgi leri  de sürece
dâhil  etmeyi planlamaktadır.  Avrupa
Komisyonu’nu,  polislerin paylaşı lan
bilgi lere daha fazla otomatik erişimi
olacağını  ve bunun da Avrupa
çapındaki polislerin yakından işbirl iği
yapabileceği ve Avrupa emniyet
teşki latı  Europol ’ün daha güçlü bir
rolü olacağı anlamına geldiğini
belirtmektedir.  

AV. BENAY ÇAYLAK

AVRUPA  BÜYÜK  BİR  ULUSLARARASI
YÜZ  TANIMA  SİSTEMİ  GELİŞTİRİYOR

Polis güçlerinin,  bir  merkezi
yönlendirici  (“router” )  vasıtasıyla
birbirine bağlanacağını  bel irten
Avrupa Komisyonu sözcüsü,  bu
yönlendiricinin herhangi bir  veri
depolamayacağını ,  ülkeler arasında
sadece bir mesaj  aracısı  (“broker” )
olarak hareket edeceğini  açıklamıştır .
Bu merkeziyetsiz (“decentralized“)
yaklaşım, Prüm II ’yi  daha dolaysız
hale getiriyor:  Güncel sistem
kapsamında parmak izlerini
karşı laştırmak isteyen polisin,  diğer
polis güçleriyle münferit  olarak
bağlantı  kurması gerekiyor iken; yeni
altyapı kapsamında ise,  ülkelerin tek
ihtiyacı  olan şey,  merkezi
yönlendiriciye bir bağlantıdır .  Ayrıca,
Avrupa Di j ital  Hakları  (“EDRi” )
tarafından elde edilen belgelerde,
i lave veri  kategori lerini  sisteme
eklemenin daha kolay olacağı da
belirti lmiştir .  
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Yüz imgelerinin dâhil  edilmesi  ve bu
imgelere yüz tanıma algoritmalarının
uygulanabilmesi ,  Prüm II  kapsamında
planlanan en büyük değişikl ikler
arasında bulunuyor.  Yüz tanıma
teknoloj isi ,  geçtiğimiz yı l larda,  polis
kuvvetlerinin bu teknoloj i leri  giderek
artan şekilde benimsemesi sebebiyle
yoğun olarak kullanılmış ancak bu
teknoloj i ler insanların kimliğini  hatal ı
tespit  edip hayatları  kararttığı  için
kayda değer derecede tepki
görmüştür.  Hatta ABD’de düzinelerce
şehir,  polis  kuvvetlerinin bu
teknoloj i leri  kul lanmasını
yasaklamıştır .  AB cephesinde ise,  AI
Act kapsamında polislerin halka açık
alanlarda yüz tanıma kullanmasının
yasaklanmasına i l işkin tartışmalar
sürüyor.  Buna rağmen, Prüm II ,
geriye dönük yüz tanıma
kullanılmasına izin vermektedir.  Bu
da,  polis  güçlerinin kapalı  devre
televizyon (“CCTV” )  kameralarından
gelen hareketsiz görüntüleri ,  sosyal
medyadan gelen fotoğrafları  veya bir
kurbanın telefonundaki fotoğrafları ,
bir  polis  veri  tabanında tutulan
sabıka fotoğrafları  i le
karşı laştırabileceği anlamına
gelmektedir.  

Yüz tanımanın Avrupa çapında
genişleti lmesi  ve Prüm-II[1]  veri
paylaşımı tekl if leri  kapsamında kıta
çapında zabıta aktivitelerinin
modernize edilmesinde kullanılması
gibi  geniş kapsamlı  planlar mevcuttur
ve bu hususa i l işkin detaylar

i lk olarak Aral ık ayında
duyurulmuştur.  Planların nası l  bir
etkisi  olacağı tam olarak
anlaşı lmadığı  için Avrupalı  veri
regülatörlerinden yoğun eleştiri ler
gelmeye başlamıştır .  Avrupa Veri
Koruma Süpervizörü (“EDPS” )
Wojciech Wiewiórowski,  Prüm’ün
planlanan ve yı l lar sürebilecek
genişlemesini  eleştirmiştir .  Yüz
imgelerinin otomatik aranmasının
sadece ciddi suçlarla sınırl ı
olmadığını ;  her suçun, hafif  nitel ikte
olan suçların bi le önlenmesi,  tespiti
ve soruşturulması  için de
kullanılabi leceğini  ve bu sebeple
halkın mahremiyet haklarının
korunduğundan emin olunması için
daha çok korumanın (“safeguards” )
tekl if lere eklenmesi gerektiğini
söylemiştir .  Buna istinaden, Avrupa
Komisyonu sözcüsü, kurumun
EDPS’nin görüşünü dikkate aldığını  ve
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin
hukuki düzenlemeleri  tartışırken bu
düşüncelerin dikkate al ınacağını
belirtmiştir .

Söz konusu teknoloj i ,  s ıkl ıkla umuma
açık alanlardaki kameralar i le
bağlantı l ı  olan canlı  yüz tanıma
sistemlerinden farkl ıdır .  Ancak,  EDRi
polit ika danışmanı El la Jakubowska,
yüz tanıma sistemlerine yönelik
eleştiri ler çoğunlukla gerçek zamanlı
sistemlere odaklanmış ise de,  
 insanların kimliğini  i leri  bir  tarihte
tespit  eden sistemlerin de
problematik olduğunu söylemiş
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ve yüz tanımanın görüntülere geriye
dönük olarak uygulanması durumunda
bazen zararların daha fazla bi le
olabileceğini  i fade etmiştir .  Bununla
birl ikte,  Avrupa Komisyonu sözcüsü,
sadece şüpheli lerin veya hüküm
giymiş suçluların yüz imgelerinin
takas edileceğini ,  genel nüfusun yüz
imgelerinin eşleştiri lmeyeceğini  ve
başka bir aksiyon al ınmadan önce,  bir
insanın potansiyel  eşleşmeleri
inceleyerek doğru olup olmadıklarına
karar vereceğini  açıklamıştır .  

Planların i lk kez tartışı ldığı  Nisan
2021 tarihl i  Prüm II  belgeleri ,
ülkelerin büyük sayıda yüz fotoğrafı
tuttuğunu göstermektedir.  Sayısı
milyonlarla i fade edilebilen bu
imgeler,  şüpheli leri ,  suçluları ,
s ığınmacıları  ve teşhis edilmemiş
cesetleri  içerebilmekte ve ülkelerden
çoklu kaynaklardan gelmektedir.
Ayrıca,  EDRi tarafından bi lgi  edinme
özgürlüğü mevzuatı  kapsamında elde
edilen ve bir Amerikan dergisi  olan
WIRED i le paylaşı lan belgeler,
ülkelerin yüz tanımanın uluslararası
zabıta anlaşmasına dâhil  edilmesi  için
nası l  baskı  yaptıklarını  ortaya
çıkarmıştır .  Planların geliştir i lmesi
sırasında,  genişleme için baskı  yapan
ülkelerden biri  olan Slovenya’da yer
alan di j ital  haklar grubu Državl jan
D’nin CEO’su Domen Savič,  polis  veri
tabanları  ve bunlara kimlerin dâhil
edildiğine i l işkin kayda değer
endişeler bulunduğunu söylemiş;

“Beni münferit  polis  güçleri

tarafından toplanan tüm bu verilerin

aynı şekilde sanitize edildiğine ikna

etmeye yetecek kadar şey duymadım . ”
diyerek,  sürece i l işkin çekincelerini
di le getirmiştir .  Jakubowska ise,
Prüm II ’nin Avrupa çapındaki polis
güçleri  tarafından yüz tanımanın
kullanılmasını  normalize
edebileceğine ve Prüm II  tekl if inin
yüz imgesi  veri  tabanlarının
yaratı lmasını  ve bu veri  tabanlarına
yüz tanıma yapılması  için
algoritmalar uygulanmasını  fazla
teşvik edebileceğine yönelik
endişelerini  vurgulamıştır .

Polis  veri  tabanlarının kötü bir
şekilde oluşturulduğu sıkça
görülmektedir.  Örneğin;  Temmuz
2021 ’de,  Hollanda polisi ,  yüz tanıma
veri  tabanına hatal ı  bir  şeki lde
eklediği  218.000 fotoğrafı  s i lmiş;
Şubat 2021 ’de,  Birleşik Kral l ık ’ta ise
1000’ in üzerinde genç siyahi erkek,
bir çete veri  tabanından
çıkartı lmıştır .  Savič,  verinin
toplanması ,  kaynakları ,  nası l  takas
edildiği  ve buna kimin onay verdiği
açı larından tamamen farkl ı
evveliyatları  olan veri  tabanları
olabildiğini  ve bunun hatal ı  kimlik
tespitine sebep olabileceğini
belirtmektedir.  
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İcadının üzerinden altmış yı l  geçmiş
olmasına rağmen, yüz tanıma
teknoloj i lerinin daha yeni başladığını
söylemek yanlış olmayacaktır .  Fakat
yukarıda belirti len hususlar dikkate
alındığında,  gelecekte çok daha fazla
kullanıl ır  hale gelecek ve belki  de
milyonlarca kişinin bi lgi lerini  ve
veri lerini  kul lanarak faal iyet
gösterecek olan yüz tanıma
teknoloj i lerinin hayatımızı ,
haklarımızı  ve mahremiyetimizi  nası l
etki leyeceği konusunda endişe
duymamak mümkün değildir .

Detaylı  bi lgi  için:
https://www.wired.co.uk/article/eu
rope-police-facial-recognition-prum
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AYŞEGÜL SİVRİ

YAPAY  ZEKÂ  İLE  İLGİLİ  UYUMLAŞTIRILMIŞ
KURALLAR  HAKKINDA  YÖNETMELİK
TEKLİFİNE  İLİŞKİN  AVRUPA  PARLAMENTOSU
TASLAK  RAPORU  

Komisyonun Parlamentoya ve
Konseye sunduğu teklif i
(COM(2021)0206) göz önünde
bulundurarak,
Komisyonun teklif i  Parlamento'ya
sunduğu (C9-0146/2021) ,  Avrupa
Birl iği 'nin İşleyişine İ l işkin
Antlaşma'nın 16.  ve 114.
maddelerini  göz önünde
bulundurarak,

20.04.2022 tarihinde Yapay Zekâ
("YZ" )  i le i lgi l i  Avrupa Parlamentosu
Taslak Raporu yayımlanmıştır .  Avrupa
Parlamentosu ve Konseyin,  YZ ("AI
Act" )  i le i lgi l i  uyumlaştırı lmış kural lar
ve belir l i  Birl ik Yasama Kural ları ’nda
değişikl ik yapılmasına i l işkin
düzenleme önerisini  ele alan rapor
309 maddeden oluşmaktadır.  

Söz konusu raporda Avrupa
Parlamentosu,

Avrupa Birl iği 'nin İşleyişine İ l işkin
Antlaşma'nın 294(3)  Maddesini  göz
önünde bulundurarak,
İç Tüzüğünün 59.  maddesini  göz
önünde bulundurarak,
İç Pazar ve Tüketicinin Korunması
Komitesi  i le İçtüzük'ün 58.
Maddesi  uyarınca Sivi l
Özgürlükler,  Adalet ve İçişleri
Komitesi 'nin ortak müzakerelerini
göz önünde bulundurarak,
İç Pazar ve Tüketicinin Korunması
Komitesi  i le Sivi l  Özgürlükler,
Adalet ve İçişleri  Komitesinin
raporunu (A9-0000/2021)  göz
önünde bulundurarak;
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Bundan sonra belirti lecek olan i lk
okumadaki konumunu benimser;
Komisyonu, önerisini  değiştirirse,
önemli  ölçüde değiştirirse veya
önemli  ölçüde değiştirme
niyetindeyse konuyu yeniden
Parlamento'ya havale etmeye
çağırır ;
Başkanına konumunu Konseye,
Komisyona ve ulusal
parlamentolara i letmesi tal imatını
verir .

1 .

2 .

3.

Raporda dikkat çeken birkaç başl ığa
göz atacak olursak,  bunlardan birisi
konu YZ olunca en çok kafa
kurcalayan konulardan birisi  olan söz
konusu teknoloj inin kötüye
kullanılma tehlikesidir .  Konu
hakkında Komisyon tarafından teklif
edilen metini  şu şekilde çevirebil ir iz:  

“YZ’nin birçok faydalı  kullanımının

yanı sıra,  bu teknoloji  aynı zamanda

kötüye kullanılabilir  ve manipülatif ,

sömürücü ve sosyal  kontrol

uygulamaları  için yeni ve güçlü

araçlar sağlayabilir .  Bu tür

uygulamalar bi lhassa zararlıdır ve

Birlik ' in insan onuruna saygı ,

özgürlük,  eşit l ik ,  demokrasi ,  hukukun

üstünlüğü,  ayrımcılık yapılmaması

hakkı ,  veri  koruma ve mahremiyet ve

çocuk hakları  gibi  değerleriyle

çeliştiklerinden dolayı

yasaklanmalıdır .”  Düzeltme metninde

madde aynı tutularak ek olarak sadece

bu tür davranışların zararlı  olmasının

yanısıra “istismarcı”  oldukları  da

eklenmiştir .  

Madde YZ i le  i lgi l i  gündemi en çok

meşgul eden endişeleri  bir nebze olsun

sakinleştirebilecek olması yönünden

önemlidir .

Bir diğer dikkat çeken konu eğitim ve

ölçme değerlendirme amacıyla

kullanılan YZ sistemlerini ele

almaktadır.  Konu i le  i lgi l i  madde :

“Eğitimde veya mesleki  eğitim

kurslarında,  özel l ikle eğitim ve

mesleki  eğitim kurumlarına erişimin

belirlenmesi veya kişi lerin atanması

veya eğitimlerinin bir parçası  veya ön

koşulu olarak kişi lerin sınavlarla

değerlendirilmesi için kullanılan YZ

sistemleri  bir kişinin hayatının

eğitimsel  ve profesyonel  seyrini

belirleyebileceğinden ve bu nedenle

geçimlerini sağlama yeteneklerini

etkileyebileceğinden yüksek riskli

olarak kabul edilmelidir .  Bu tür

sistemler,  uygun olmayan şekilde

tasarlanıp kullanıldığında,  eğitim ve

öğretim hakkının yanı sıra

ayrımcılığa uğramama hakkını ihlal

edebilir  ve tarihsel  ayrımcılık

kalıplarını sürdürebilir .”  

Bu madde düzelti len metinde
değiştiri lmeden kullanılmakla birl ikte
devamına ekleme yapılmıştır .  Yapılan
düzeltme sosyal  yapı içerisinde daha
kırı lgan bir grubu temsil  eden
çocuklar hakkındadır.  

"Özellikle çocuklar,  bi lhassa

savunmasız bir insan grubunu

oluşturur ve ek güvenlik önlemleri

gerektirir .  Kişisel leştiri lmiş eğitim  
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veya bil işsel  veya duygusal  gelişim

yoluyla çocukların gelişimini

şekil lendirmeyi amaçlayan YZ

sistemleri  bu nedenle yüksek riskli  YZ

sistemleri  olarak sınıf landırılmalıdır .”  

Günümüz koşullarında eğitimin çok
küçük yaşlardaki gruplar için bi le
teknoloj i  i le ayrı lmaz bir bütün hale
gelmiş olması ,  eğit ici  çocuk
araçlarında dahi YZ teknoloj i lerinden
yararlanılması  göz önüne al ındığında
çocukların kötü amaçlı  insanların YZ
tekonoloj isini  kul lanarak onlara
verebileceği zararlardan korunması
gerekli l iği  önem arz etmektedir.  Bu
noktada yapılan yerinde bir düzeltme
ile Parlamento’nun bu konudaki
tutumunun netleştiri lmesi  dikkate
değer bir noktadır.  

Rapor atlanmaması gereken bir çok
önemli  detay ve düzeltme içerse de
raporun uzunluğundan dolayı  ne
yazık ki  hepsini  özete dahil  etmek
mümkün görünmemektedir.

Detaylı  bi lgi  için:
https://www.europarl .europa.eu/do
ceo/document/CJ40-PR-
731563_EN.pdf
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AV. ZEYNEP ÖĞRETMEN KOTİL

AI  WATCH  INDEX  2021  YAYINLANDI !

Avrupa için Yapay Zekanın (“YZ” )
gel işimini ,  kul lanımını ve etki lerini
izlemek için Avrupa Komisyonu
(“Komisyon” )  bi lgi  hizmeti  olarak Aral ık
2018’de başlatı lan AI Watch, 2021 yı l ı
raporunu yayınladı .  AI  Watch,
Avrupa’nın YZ alanındaki polit ika ve
girişimlerini ,  kapasitesini ,  teknik
gelişmeleri ,  olası  ve mevcut etki leri
izlemekte ve değerlendirmektedir.  

Polit ika oluşturmayla i lgi l i  boyutları
içeren bir YZ bakışı  sağlamak amacıyla
hazırlanan AI Watch 2021,  YZ
sistemlerinin gelişimini farkl ı
perspektif lerden inceleyerek bütünsel
bir analiz sunmaktadır.  Rapor
kapsamında sunulan analiz;  YZ’ye
küresel  bakış,  endüstri ,  araştırma ve
geliştirme (“Ar-Ge” ) ,  teknoloj i  ve
toplumsal yönler olmak üzere 5 ana
başl ık alt ında sınıf landırı labi lmektedir.

I .  Küresel Bakış,  Endüstri  ve Ar-Ge 

Yapılan analizler,  YZ’nin yoğun bir
gelişim içerisinde olduğunu
göstermektedir.  Amerika Birleşik
Devletleri  (“ABD” )  ekonomik açıdan
liderl iğini  korumaktadır.  YZ
ekosisteminde çok sayıda aktif  aktöre
ev sahipliği  yapan ABD, doğal  di l
iş leme, otonom robotik,  otonom
araçlar,  YZ hizmetleri  gibi  alanlarda
üstünlüğe sahiptir .  

Patent ve Ar-Ge alanlarında da etki l i
faal iyetler yürüten ABD’nin l iderl iğini
ele geçirmek hayli  zor görünmektedir.  
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Çin,  YZ teknoloj i lerinin gelişmesi
için ihtiyaç duyulan donanım
ihtiyacını  karşı lamada önemli  bir
aktördür.
YZ sistemlerinin yakıtı  olan veri lere
kolay erişim, di j ital  hizmetleri
kullanan büyük bir nüfus ve bu
nüfustan elde edilen veri  yığınları
i le daha az sınırlayıcı  yasal
düzenlemeler.  

Çin ise patent faal iyetlerinde l ider
konumdadır.  Ancak düşük kal ite
standartları  ve hükümetin uyguladığı
polit ikalar sonucu patent
başvurularındaki aşırı  artış ,  patentleme
faaliyetlerinin değerlendirmelerde
dikkate al ınma potansiyelini
azaltmaktadır.  Çin’ i  bu alanın
vazgeçilmezi kı lan iki  ana husus söz
konusudur:

1 .

2.

Avrupa bu iki  ülkeyi  takip etmekte olup
bu iki  ülke i le arasında büyük bir
mesafe olmadığını  söylemek yerinde
olacaktır .  Rapor,  Avrupa Birl iği ’nin
(“AB” )   YZ alanında güçlü yanlarını  ve
gösterdiği  kayda değer gelişmeleri
içeren bir dizi  gösterge sunar.  Raporda
ortaya konan analiz AB odaklıdır ancak
AB’nin diğer aktörlerle karşı laştırmalı
analizini  de rapor sayesinde
yapabilmek mümkündür.  Bu,  AB’nin
robotik girişimlerinin istikrarından ve
bu alanda gözlenen artış eği l iminden
kaynaklanmaktadır.  Robotikte
gösteri len başarının,  YZ tabanlı
robotlar söz konusu olduğunda piyasa
rekabeti  ve hâkim konum sağlamak
bakımından avantaj  yaratacağı
düşünülmektedir.

YZ sistemlerinin geliştir i lmesinde
çeşit l i  iş  birl iklerini  destekleyen AB,
bu alanda yapılan akademik
çalışmalarda da adından söz ettirmekte
ancak patentleme faal iyetleri
bakımından aynı performans
gözlenmemektedir.  Ar-Ge faal iyetleri
ise,  bu alana ayrı lan fonlar sayesinde
etki l i  olmaktadır.

II .  Teknolojik Gelişmeler

YZ çalışmaları  hız kesmeden devam
etmekte,  büyüme eğrisi  artış
göstermektedir.  Bu alana yapılan
yatırımlar artmakta,  yaşanan teknoloj ik
gelişmeler önceki yı l lara nazaran daha
hızl ı  gerçekleşmektedir.  

Bu,  kümülatif  büyümenin bir
sonucudur.  Son yı l larda görüntü
sınıf landırma, yüz tanıma, konuşma
tanıma, metin özetleme gibi  alanlarda
YZ teknoloj isinin performansının gözle
görülür şeki lde arttığı  kabul
edilmektedir.  Bu da aktörlerin
standardizasyon çal ışmalarına
yönelmelerini  gerektirmiştir .  

III .  Toplumsal Yönler

Cinsiyet,  konum, köken ve
araştırmacının bağlı  olduğu kurum gibi
konularda YZ araştırma topluluklarının
heterojenlik seviyelerinde yakın
zamanda bir artış gözlendiği ,  bunun da
çeşit l i l ik standardını  sağlamada ve
dolayısıyla güvenil ir  YZ inşasında
önemli  bir  etken olduğu
belirti lmektedir.  Heterojenliğin,  
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algoritmik yanlı l ığa ve çeşit l i l ik
içermeyen veri  setlerine sahip olmaya
il işkin riskleri  azaltması
beklenmektedir.  Heterojenliğin bu
aşamada benimsenmesi,  sürecin başka
aşamalarında yer alacak aktörlerin
çeşit l i l iği  ve eşit  şeki lde süreçte yer
alabilmeleri  bakımından da önemlidir .

Rapor uyarınca,  l isans programlarına
oranla yüksek l isans programlarında YZ
içeriğine daha sık rastlanmaktadır.  Bu
da YZ’nin,  eğitimin geç bir aşamasında
öğrencilere sunulan daha özel  bir  konu
olarak kabul edildiğini  göstermektedir.
YZ’nin toplum yaşamına entegrasyonu
için,  bu di j ital  geçişin daha geniş bir
alanda ve farkl ı  seviyelerde sağlanması
tavsiye edilmiştir .

Detaylı  bi lgi  için:

https://aiwatch.ec.europa.eu/publicat
ions/ai-watch-index-2021_en 
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14 Mayıs 2022
"Ayrımcıl ık Yasağı Kapsamında Yapay
Zekânın Riskleri  ve Faydaları"  konulu
infografik yayımlandı.  İstanbul
Barosu Bil işim Hukuku Komisyonu -
Yapay Zekâ Çalışma Grubu ve
İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi  olarak,  YZ'nin insan hakları ,
demokrasi  ve hukukun üstünlüğü
bakımından yarattığı  etki leri  ele
aldığımız bir infografik serisi
oluşturmaktayız.  Hedefimiz düzenli
yayımlanacak infografikler i le
kamuoyunun bu alandaki
farkındalığını  arttırmaktır .

İnfografiğe erişim için:
https://www.istanbulbarosu.org.tr/f
i les/komisyonlar/yzcg/yzcg_infogra
fik_ayrimcil ikyasagi .pdf

30 Mayıs 2022
“Özel Hayatın Gizl i l iği  ve Kişisel
Veri lerin Korunması Hakları
Kapsamında Yapay Zekâ sistemlerinin
Riskleri  ve Faydaları“  konulu
infografik yayımlandı.  Bu infografik
İstanbul Barosu Bil iş im Hukuku
Komisyonu-Yapay Zekâ Çalışma
Grubu ve İstanbul Barosu İnsan
Hakları  Merkezi  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/f
i les/komisyonlar/yzcg/ozelhayatingi
zl i l igi_infografik.pdf
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