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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. GÜNSE ALÇINKAYA

YAPAY  ZEKÂ
TEKNOLOJİLERİNDE
YAŞ  AYRIMCILIĞI

Yapay Zekâ ("YZ" )  teknoloj i lerinin
tasarımlarında ve uygulamalarında
yaş ayrımcıl ığı  ortadan kaldırı l ırsa,
bu sistemler yaşl ı  sağlığını  ve
refahını  iyi leştirme potansiyeline
sahiptir .  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından yayınlanan “Sağlık İçin
Yapay Zekâda Yaş Ayrımcıl ığı”  is imli
polit ika özeti  i le,  bu teknoloj i ler
aracı l ığıyla yaş ayrımcıl ığının
şiddetlenmesi riskini  minimuma
indirebilmek için kullanılabi lecek
yasal ,  yasal  olmayan ve teknik
önlemler sunulmuştur.

YZ teknoloj i leri  sağlık risklerini
tahminde, i laç geliştirmede, bakım
yöntemlerinin kişisel leştiri lmesinde,
halk sağlığı  ve yaşl ı  bakımı gibi
birçok alanda devrim nitel iğinde
sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

Ne var ki  bu sistemlerin kontrolleri
sağlanmaz ise toplumda mevcut yaş
ayrımcıl ığının artabileceği endişesi
söz konusudur.  YZ tarafından
kullanılan veri ler,  yaşl ı  temsil inde
yetersiz kalabil ir  veya geçmiş yaş
ayrımcıl ığı  kl işeleri ,  önyargı  ve
ayrımcıl ıkla çarpıtı labi l ir .  

Yaşl ı ların teknoloj iyi  günlük
yaşamlarına nası l  entegre edeceğine
veya teknoloj iyle etki leşim kurmak
istediklerine dair hatal ı  varsayımlar
da bu teknoloj i lerin tasarımını ve bu
teknoloj i lere erişimi sınırlayabil ir .  YZ
teknoloj i lerinin kullanım şekli
nesi l ler arası  teması azaltabil ir  veya
di j ital  erişime yönelik mevcut
engelleri  daha da derinleştirebil ir .
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Raporda da bahsedildiği  üzere,
yaşl ı ların ihtiyaçlarını  karşı layan
teknoloj ik yazı l ım ve cihazlar topluca
“geronteknoloj i”  olarak bi l inir .
Geronteknoloj inin bir yönü, yaşl ı ların
sağlığını  uzaktan izlemek ve uzun
süreli  bakımı kolaylaştırmak için
sağlık teknoloj i lerinin kullanımına
odaklanır .  Gerontoloj i  kapsamında
yer alan YZ teknoloj i leri ,  çeşit l i
aktiviteleri  izlemek ve ölçmek,
bi l işsel  veya f iziksel  sinyal
verebilecek olağandışı  hareketleri  ve
aktiviteleri  tespit  etmek için sağlık
izleme teknoloj i lerinden, kişinin
evine kurulu ek sensörlerden bireyler
hakkında veri  toplayarak yaşl ı ların
bakım ihtiyaçlarını  karşı lamak üzere
tasarlanmıştır .  Yoğun ve sürekli
şeki lde veri  iş lemeye dayanan
algoritmalar içeren bu sistemler,
kişi lerin çeşit l i  sağl ık veri lerini
işleyerek düşmeler veya aci l
durumlar gibi  yaşl ı lar için ortak kabul
edilebilecek zorlukları  tahmin
edilebil ir  ve önlenebil ir  hale
getirmeyi amaçlamaktadır.  

Bununla birl ikte YZ tabanlı
sistemlerin,  hasta bakım kalitesini
düşürmeksizin hastaneye kabul
sayısını  ve genel sağlık bakım
maliyetlerini  azaltabileceği
öngörülmektedir.  Elbette teknoloj inin
bu yönlerinden faydalanabilmek için
yaş ayrımcıl ığı  gibi  olası  r isklerin de
gözeti lmesi  ve bu konuda gerekli
önlemlerin al ınması gerekmektedir.

YZ teknoloj i lerinin tasarımında
yaşl ı ların aktif  katı l ımı 
Yaş bakımından çeşit l i l ik içeren
veri  bi l imi ekipleri
Yaş bi lgisi  gözeti lerek veri
toplama
Yaşlı lar,  sağlık ve bakım hizmeti
sağlayıcı ları  için di j ital  altyapıya
ve  okuryazarl ığa yapılan
yatırımlar
Yaşl ı ların rıza gösterme ve it iraz
etme hakları
Yaşl ı ların sürece aktif  katı l ımını
teşvik için yönetişim çerçeveleri
ve düzenlemeleri
YZ’nin yeni kullanımlarını  ve
önyargılardan nası l  kaçını lacağını
anlamak için artan araştırma
YZ’nin geliştir i lmesi  ve
uygulanmasında sağlam etik
süreçler

Aşağıdaki  sekiz başl ık,  sağlık için
geliştir i len YZ teknoloj i lerinin yaş
ayrımcıl ığını  ele almasını  ve yaşl ı ların
kendilerini  etki leyen süreçlere aktif
katı l ımını  sağlayabilmek için
hayatidir :

Polit ika özeti ,  Yaşl ı  Ayrımcıl ığına
Karşı  Küresel  Kampanya'nın temelini
oluşturan yaş ayrımcıl ığına i l işkin
küresel  raporun mesaj larıyla
uyumludur.  DSÖ tarafından OHCHR,
UNDESA ve UNFPA i le işbirl iği  içinde
hazırlanan Küresel  Yaş Ayrımcıl ığı
Raporu,  yaş ayrımcıl ığının oldukça
yaygın ve tehlikel i  olduğunu, ancak
bununla mücadelenin mümkün
olduğunu belirtmektedir.  
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Türünün i lk örneği olan Rapor,  yaş
ayrımcıl ığının sağlık ve esenliğin tüm
yönleri  i le ekonomiler üzerindeki
geniş kapsamlı  etki lerini
açıklamaktadır.  Rapor,  kanıtlanmış üç
stratej iye yatırım yapılması
gerektiğine açıkça işaret etmektedir:
Polit ika ve hukuk,  eğitim faal iyetleri ,
nesi l ler arası  müdahaleler.  Ayrıca
Rapor,  “#AWorld4AllAges” başl ıkl ı  bir
yaklaşım çerçevesinde,  yaş
ayrımcıl ığına i l işkin araştırmalar
vasıtasıyla yaş ve yaşlanmayla i lgi l i
anlatıyı  değiştirme ihtiyacının alt ını
çizmektedir.

Detaylı  bi lgi  için:

https://www.who.int/news/item/09
-02-2022-ensuring-artif icial-
intel l igence-(ai)-technologies-for-
health-benefit-older-people?s=08
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Türkiye İnsan Hakları  ve Eşit l ik
Kurumu ("TİHEK" )  i le Hasan Kalyoncu
Üniversitesi  ( "HKÜ" )  ortaklığında
düzenlenen "Ayrımcıl ık Yasağı
Bağlamında Yapay Zekâ Kullanımının
Etki leri  Uluslararası  Sempozyumu" 30
Mart 2022 tarihinde Gaziantep’te
gerçekleştiri ldi .

Yapay Zekâ ("YZ" )  kul lanımından
kaynaklı  ayrımcıl ığın önlenmesi,
ulusal  ve bölgesel  düzeyde faal iyet
gösteren insan hakları  kurumlarının
ve diğer i lgi l i  kuruluşların
gündeminde temel bir araştırma
konusu haline gelmiştir .  Birleşmiş
Mil letler İnsan Hakları  Yüksek
Komiserl iği  ( "OHCHR" ) ,  Avrupa
Konseyi ,  Avrupa İnsan Hakları  Yüksek
Komiserl iği ,  Irkçı l ığa ve
Hoşgörüsüzlüğe Karşı  Avrupa
Komisyonu ("ECRI" ) ,  Avrupa Eşit l ik
Kurumları  Ağı  ( "EQUINET" ) ,  Avrupa
Temel Hakları  Ajansı  ( "FRA" ) ,  Ulusal
İnsan Hakları  Kurumları  Avrupa Ağı
("ENNHRI" )  ve Avrupa Birl iği  ( "AB" )
konuya i l işkin çeşit l i  çal ışmalar
yürütmektedir.

STAJYER AV. MERVE ASLAN

AYRIMCILIK  YASAĞI  BAĞLAMINDA
YAPAY  ZEKÂ  KULLANIMININ  ETKİLERİ  
ULUSLARARASI  SEMPOZYUMU

Gerçekleştiri len sempozyumun
amacı,  kul lanımı her geçen gün artan
YZ teknoloj i lerinin ayrımcıl ık yasağı
kapsamında meydana getirebileceği
insan hakları  ihlal lerine i l işkin
farkındalık oluşturmak ve söz konusu
ihlal lerle mücadelede eşit l ik
kurumlarının rolünü anlamaktı .

Üç farkl ı  oturumda iki  ana konuşmacı
ve on üç panelistin katı l ım sağladığı
sempozyum, HKÜ Rektörü Prof.  Dr.
Türkay Dereli  ve TİHEK Başkanı Prof.
Dr.  Muharrem Kıl ıç ’ ın açı l ış
konuşmalarıyla başladı .  İstanbul Bi lgi
Üniversitesi  Hukuk Fakültesi  Dekanı
ve Avrupa Konseyi Yapay Zekâ
Komitesi  ( "CAHAI" )  Türkiye
Temsilcisi  Prof.  Dr.  Leyla KESER
BERBER’in “Avrupa Konseyi Yapay
Zekâ Komitesi ’nin Çalışmaları”  konulu
video mesaj ı  i le devam etti .
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1 .Oturum: Algoritmik Ayrımcılık
ve YZ Çağında Ayrımcılık Yasağı

Radboud Üniversitesi  Hukuk
Fakültesinden Prof.  Dr.  Frederik
Zuiderveen BORGESIUS tarafından
“Yapay Zekânın Ayrımcıl ık
Bağlamında Riskleri”  sunumu
çevrimiçi  olarak gerçekleştiri ldi .

İstanbul Barosu Bil işim Hukuku
Komisyonu Yapay Zekâ Çalışma
Grubumuz adına Komisyon Genel
Sekreterimiz Av.  Sel in ÇETİN & Av.
Kemal KUMKUMOĞLU tarafından
“Yapay Zekâ Çağında Ayrımcıl ık
Yasağını  Yeniden Düşünmek” konulu
tebliğ sunuldu.  Tebliğde Av.  Sel in
ÇETİN, günümüzde YZ sistemlerinin
kredi puanlama, sınav notu belir leme,
yüz tanıma alanlarında ayrımcıl ık
yasağını  ihlal  ettiğine şahit  olunduğu
açıklamasında bulundu. Av.  Kemal
KUMKUMOĞLU ise sunumu sırasında
YZ sistemlerinin geliştir i lmesi
aşamasında ayrımcıl ığın önlenmesi
için ulusal  insan hakları  kurumlarının
kapasitelerinin artırı lmasının oldukça
önemli  olduğunu vurguladı .

Sağlık Bakanlığı  Sağlık Bi lgi
Sistemleri  Genel Müdürlüğünden Av.
Ahmet Esad BERKTAŞ & Av.  Saide
Begüm FEYZİOĞLU ise “Veri  Koruma
Düzenlemeleri ,  Yapay Zekâ ve
Ayrımcıl ık”  konulu sunumlarını
çevrimiçi  olarak gerçekleştirdi ler.

Adalet Bakanlığı  Dış İ l işki ler ve AB
Genel Müdürlüğü adına Dr.  Tamer
SOYSAL tarafından “Algoritmik
Ayrımcıl ıkta GDPR’da Düzenlenen
‘Right to Explanation’  Hakkı Çare
Olabil ir  mi?” konulu sunum çevrimiçi
olarak gerçekleştiri ldi .

2.  Oturum: YZ Uygulamalarının
Ceza Hukuku Açısından
Değerlendirilmesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloj i
Üniversitesi  Hukuk Fakültesi  Ceza ve
Ceza Muhakemesi Hukuku
Kürsüsünden Prof.  Dr.  Olgun
DEĞİRMENCİ tarafından “Yapay
Zekânın Suçta Kullanılmasında,
Mevcut Ceza Hukuku Kural ları  i le
Mücadelenin Yeterl i l iği”  konulu
sunum gerçekleştiri ldi .

Szeged Üniversitesi  Hukuk
Fakültesinden Dr.  Gizem GÜLTEKİN-
VARKONYİ tarafından “Adalette
Ayrımcıl ık ve Önyargı :  Robot
Yargıçlar Aradığımız Çözüm Olabil ir
mi?” konulu sunum çevrimiçi  olarak
gerçekleştiri ldi .

İstanbul Aydın Üniversitesi  Hukuk
Fakültesi  Ceza ve Bi l iş im Hukuku
Kürsüsünden Prof.  Dr.  Murat Volkan
DÜLGER tarafından “Öngörüye Dayalı
Kolluk Uygulamalarında Ayrımcıl ığın
Önlenmesi”  konulu sunum çevrimiçi
olarak gerçekleştiri ldi .
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İstanbul Barosu Bil işim Hukuku
Komisyonu Yapay Zekâ Çalışma
Grubumuz adına Av.  Benay ÇAYLAK
tarafından “Yapay Zekâ
Teknoloj i lerinin Ceza Adaletinde ve
Kolluk Faaliyetlerinde
Kullanılmasından Doğabilecek
Sorunlar”  konulu sunum çevrimiçi
olarak gerçekleştiri ldi .

3.  Oturum: Hukuk ve YZ
Etkileşiminin Farklı  Uygulama
Alanları Çerçevesinde
Değerlendirilmesi

Avrupa Eşit l ik Kurumları  Ağı
("EQUINET" )  Polit ika Sorumlusu Mil la
VIDINA tarafından “Yapay Zekâ
Destekli  Teknoloj i ler Kapsamında
Ayrımcıl ık Yasağı Hukukunun
Uygulanması ve Denetimi:
Avrupa’daki  Ulusal  Eşit l ik
Kurumlarının Çalışmalarından
Örnekler”  konulu sunum, video mesaj
yolu i le gerçekleştiri ldi .

Bi lkent Üniversitesi  Hukuk
Fakültesinden Doç.  Dr.  Barış
ÖZÇELİK tarafından “Özel Hukuk
Perspektif inden Yapay Zekâ ve
Ayrımcıl ık Yasağı”  konulu sunum
gerçekleştiri ldi .

Ankara Sosyal  Bi l imler Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden Dr.  Öğr.  Üyesi
Merve Ayşegül KULULAR İBRAHİM
tarafından “Sağlık Hizmetinde Yapay
Zekâya İ l işkin Yasal  Zorluklar”  konulu
sunum çevrimiçi  olarak
gerçekleştiri ldi .
           

İstanbul Barosu İnsan Hakları
Merkezi  Genel Sekreteri  Av.  Cenk
KONUKPAY tarafından “Yapay
Zekânın Sosyal  Haklara Etkisi”  konulu
sunum gerçekleştiri ldi .

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle
Mücadele Daire Başkanlığı  adına Dr.
Abdulkadir BİLEN tarafından “Sosyal
Medya Platformlarında Paylaşı lan
Ayrımcıl ık ve Nefret Söylemlerinin
Yapay Zekâ Yöntemleriyle Tespiti
Üzerine Bir İnceleme” konulu sunum
gerçekleştiri ldi .

Algoritmik Ayrımcılık ve Yapay Zekâ

Çağında Ayrımcılık Yasağı oturum

kaydına ulaşmak için:

https://www.youtube.com/watch?
v=KxfQC5BKhaI

Yapay Zekâ Uygulamalarının Ceza Hukuku

Açısından Değerlendiri lmesi oturum

kaydına ulaşmak için:

https://www.youtube.com/watch?
v=0XAeBO8O3Ik

Hukuk ve Yapay Zekâ Etkileşiminin Farklı

Uygulama Alanları  Kapsamında

Değerlendiri lmesi oturum kaydına

ulaşmak için:

https://www.youtube.com/watch?
v=iQibSAyzoL8

Prof .  Dr.  Leyla KESER BERBER’in “Avrupa

Konseyi Yapay Zekâ Komitesinin (CAHAI)

Çalışmaları”  konulu video mesajının

kaydına ulaşmak için:

https://www.youtube.com/watch?
v=qjK7ykT43XQ

YAPAY  ZEKÂ  ÇAĞINDA  HUKUK NİSAN  2022

8



YAPAY  ZEKÂ  ÇAĞINDA  HUKUK NİSAN  2022

AV. ZEYNEP CEMRE DEMIRTAŞ

AVRUPA  BİRLİĞİ ’NDE
BULUNAN  AVUKATLAR  VE
HUKUK  BÜROLARI  İÇİN  YAPAY
ZEKÂ  TEMELLİ  ARAÇLARIN
KULLANIMINA  YÖNELİK
KILAVUZ

Avrupa Birl iği ’nin ("AB" )  Adalet
Programı kapsamında,  Avrupa Barolar
ve Hukuk Birl ikleri  Konseyi (“CCBE” )
ve Avrupa Hukukçular Derneği 
 (“ELF” )  kuruluşlarının ortak
çalışması  i le AB içerisinde bulunan
hukuk bürolarını  ve avukatları ,  Yapay
Zekâ ("YZ" )  temell i  teknoloj i lerin
kullanımına yönelik bi lgi lendiri lmek
amacıyla hazırlanan Guide On The
Use Of Artif icial  Intel l igence-Based
Tools By Lawyers and Law Firms in
The EU (“Kılavuz” )  is imli  kı lavuz 31
Mart 2022 tarihinde yayımlandı.  Bu
Kılavuz i le YZ temell i  teknoloj i leri
kullanma niyeti  olan avukatların
bilmesi  gereken temel terminoloj inin
i lgi l i lere aktarı lması  hedeflenmiştir .

YZ Temelli  Teknolojilerin Küçük
Hukuk Bürolarına Etkileri

YZ sistemleri ,  hukuk bürolarının
müvekkil lerin değişen taleplerini
karşı lamasında,  iş lenmesi gereken
di j ital  del i l  miktarı  ve çeşit l i l iği  dâhil
olmak üzere genel anlamda üreti len
veri  miktarındaki artışın takibinde
etki l i  rol  oynamaktadır.  Bu durum
küçük hukuk bürolarının daha büyük
hukuk büroları  i le rekabet
edebilmesine olanak sağlamaktadır.
Zira YZ teknoloj i leri ,  avukatların iş
akışlarını  ve takiplerini
geliştirmelerine,  çıktı larını  daha
tutarl ı  hale getirmelerine ve
çalışmalarının katma değerinin
artırı lmasına olanak sağlamaktadır.  
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Öte yandan YZ sistemleri ;  altyapı
eksikl iği ,  bütçe kısıt ları  veya konuya
il işkin uzmanlık eksikl iği  gibi
hususlarda küçük ölçekli  hukuk
büroları  için olumsuz etki
yaratmaktadır.

Avukatların YZ Sistemlerinden
Faydalandıkları  Alanlar
Kılavuz kapsamında avukatların ve
hukuk bürolarının YZ kullanım
alanları   şu şekilde özetlenmiştir :
•  Hukuki metinlerin düzenlenmesi,
imla kural ları ,  di l  bi lgisi  açısından
değerlendiri lmesi  ve revize edilmesi
•  Sözleşme taslakları  hazırlanması
• Hukuki belgelerin hazırlanmasında
belge birleştiri lmesi
•  Hukuki veri lerin ve bi lgi lerin metne
dönüştürülmesi 
•  Hukuki dokümanların ve davaların
ayrıntı l ı  analizi

YZ Sistemlerinin
Kullanılmasından Doğan Riskler
YZ sistemlerine erişimde bulut
bil işim ve çevrimiçi  platformların
kullanılması  çeşit l i  r iskler
doğurmaktadır.  Zira bahsi  geçen
bulut bi l iş im platformları ,  kamuya
açık şeki lde dizayn edilmiştir .  Gizl i l ik
ve siber güvenlik açısından riskler
içermektedir.  YZ temell i  s istemlerin
işleyiş mekanizmaları  ve
oluşturdukları  çıktı lar açıklanabil ir l ik
açısından eksiktir .  Her ne kadar bu
eksikl iğin ortadan kaldırı lması
amacıyla şeffaf l ığın arttırı lması  ve
yanlı l ığın minimize edilmesi  gerektiği
vurgulansa da halihazırda bu
sistemlerin kullanılması  r isk
barındırmaktadır.

Ek olarak;  hem YZ sistemlerinin
yapısından hem de YZ sistemlerine 3.
kişi lerce erişi lebi lme ihtimalinden
kaynaklanan, avukatların sır  saklama
yükümlülüğü ve bağımsızl ığı  i le i lgi l i
r iskler de söz konusudur.  

Baroların ve Avukat Birliklerinin
Sorumlulukları
Kılavuz içerisinde baroların ve avukat
birl iklerinin de YZ sistemlerinin
kullanılması  konusunda aktif  rol
alması  gerektiği  vurgulanmıştır .
Baroların ve avukat birl iklerinin YZ
sistemlerine i l işkin bir standart
oluşturması ,  bu doğrultuda YZ
sistemlerine i l işkin l isteleme ve
değerlendirme yapması ,  bu
sistemlere avukatlarca ve küçük
hukuk bürolarınca erişimin
sağlanması için 3.  kişi ler i le avukatlar
arasında aracı l ık etmesi gerektiği
belirti lmiştir .  

Son olarak,  baro ve avukat
birl iklerinin YZ sistemlerinin
avukatlar tarafından kullanılması
durumunda temel i lkelerden olan
hukukun üstünlüğü ve müvekkil lerin
çıkarlarının korunması i lkesine uygun
hareket edilmesinin sağlanması
amacıyla da süreç boyunca aktif  rol
oynaması gerektiği  ayrıca
belirti lmiştir .

Detaylı  bi lgi  için:  

https://www.ccbe.eu/fi leadmin/spe
cial ity_distribution/public/documen
ts/IT_LAW/ITL_Reports_studies/E
N_ITL_20220331_Guide-AI4L.pdf
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AV. GÖKÇE ERGÜN

STANFORD  ÜNİVERSİTESİ
İNSAN  ODAKLI  YAPAY  ZEKÂ
MERKEZİ  2022  YAPAY  ZEKÂ
İNDEKS  RAPORU ’NU
YAYIMLADI

Stanford Üniversitesi  İnsan Odaklı
Yapay Zekâ Merkezi  (Stanford Institute

for Human-Centered Artificial

Intel l igence – “HAI”)  bünyesindeki
akademik çehre ve sektördeki
disipl inlerarası  uzmanlardan oluşan
Yapay Zekâ İndeks İdari  Komitesi
tarafından bağımsız bir inisiyatif
olarak yürütülen Yapay Zekâ İndeksi ,
2022 yı l ı  raporunu (“Rapor” )  yayımladı .
Karar mercilerinin yapay zekâ (“YZ” )
sistemlerini  insan faktörünü gözeterek
sorumluluk ve etik değerler
çerçevesinde ele almak suretiyle
anlamlı  aksiyonlarda bulunmasını
sağlamaya yönelik hazırlanan bu Yıl l ık
Rapor’da,  YZ’ye i l işkin veri ler takip
edil ip toplanarak derlenmekte ve
görsel leştiri lmektedir.  

Rapor’un 2022 yı l ına ait  son
yayımında ise;  geniş çaptaki
akademik,  özel  ve kar amacı
gütmeyen kuruluşlara i l işkin veri ler
yer almıştır .  Teknik performansa
il işkin genişleti lmiş bir bölümün,
dünya çapında robotik
araştırmacılara dair yeni bir  anketin,
25 ülkede YZ mevzuatına dair
veri lerin ve teknik YZ etik ölçütlerine
il işkin derin bir analizin de yer aldığı
yeni bir  bölüm dâhil  olmak üzere;
önceki yayımlara kıyasla çok daha
fazla ori j inal  veri  ve analize yer
veri lmiştir .  
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Toplam beş bölümden oluşan
Rapor’un bölüm başlıkları  ve
içerikleri  ise şu şekilde
özetlenebilir :
 
I .  BÖLÜM - Araştırma ve Geliştirme
Yükselen jeopolit ik geri l ime rağmen,
ABD ve Çin 2010-2021 yı l ları  arasında,
YZ yayınları  hususunda uluslararası  iş
birl iğinde,  2010’dan beri  5 kat
artarak,  en yüksek sayıya ulaştı .  İki
ülke arasındaki iş  birl iği ,  l istedeki
ikinci  en yüksek sayıya sahip olan
Birleşik Kral l ık ve Çin arasındaki
yayınlara kıyasla 2.7  kat daha fazla
yayın üretti .
 
Çin,  2021 yı l ında YZ konulu akademik
dergi ,  konferans ve kaynak sayısında
her üç yayın türünde toplam olmak
üzere ABD’den %63.2 oranında daha
fazla üretim göstererek dünya
çapında l iderl iği  el inde tutmaya
devam etti .  Buna karşı l ık,  ABD YZ
konulu konferans ve kaynak
alıntı larında hâkimiyet gösterdi .  

Ülke bazlı  istatistiklerin yanı sıra,
2010-2021 yı l ları  arasında eğitim
kurumları  i le kar amacı gütmeyen
kuruluşlar arasındaki iş  birl iği
sayesinde en yüksek sayıda YZ
yayınına ulaşı l ırken,  bu sıralamayı
özel  sektörler ve eğitim kurumları  i le
eğitim ve devlet kurumları  arasındaki
iş birl ikleri  izledi .  
Son olarak 2021 yı l ında yapılan YZ
patent başvurularına dikkat çeken
Rapor’a göre,  yı l l ık %76.9 oranında
birleşik büyüme oranıyla 2021 yı l ında
2015’e kıyasla 30 kat daha fazla YZ
patent başvurusu yapıldı .  

II .  BÖLÜM - Teknik Performans
Teknik kıstaslar arasındaki üst düzey
sonuçlar artan biçimde son teknoloj i
neticelere ulaşmak amacıyla veri
setlerinin fazladan öğrenme ve
alıştırma için kullanılmasına
dayanmaya başladı .  2021 it ibariyle,
Rapor’da belirti len teknik kıstaslar
çerçevesinde 10 son teknoloj i  YZ
sisteminden 9’unun ekstra veri  i le
eğiti ldiği  i fade edilen Rapor’a göre bu
akım, açıkça geniş veri  setlerine
erişimi olan özel  sektöre yarıyor.  

Bununla birl ikte Rapor’a göre
birtakım bilgisayar vasıtasıyla
görüntü alt  görevlerine olan i lgi  arttı .
2021 yı l ında araştırmacılar tarafından
tıbbi görüntü segmentasyonu ve
maskeli  yüz tanıma gibi  daha spesif ik
bi lgisayarla görüntü alt  görevlerine
olan i lginin büyük ölçüde arttığı
gözlemlendi.  Örneğin;  2020 öncesi
Kvasir-SEG tıbbi  görüntüleme
kıstaslarına i l işkin sistemlerin test
edildiği  yalnızca 3 adet araştırma
bulunurken 2021 yı l ında 25 araştırma
yer al ıyor.  Rapor’a göre bu denli  bir
artış YZ i l inti l i  araştırmaların daha
doğrudan ve gerçek dünyada
uygulanabil ir  bir  doğrultuya
yöneldiğini  işaret ediyor.

Rapor’da yer alan bir diğer tespit  ise,
YZ’nin henüz karmaşık di l  görevlerine
hâkim olamamış olması .  YZ hali
hazırda SuperGLUE ve SQuAD gibi
temel okuma ve anlama kıstaslarını
%1 i la %5 oranında karşı layarak insan
performans düzeyini  aşabil iyor.  

YAPAY  ZEKÂ  ÇAĞINDA  HUKUK NİSAN  2022

12



Buna karşı l ık,  Rapor’da YZ
sistemlerinin hala daha hepten
gidimsel doğal  di l  çıkarımları  (“aNLI” )
gibi  karmaşık di l  okuma görevlerinde
insan performansına ulaşamamış olsa
da aradaki fark daral ıyor.  2019
senesinde insanlar aNLI %9 oranında
daha yüksek puan al ırken 2021 ’de bu
fark 1 ’e düştü.  

Bunların yanı sıra,  YZ’nin daha genel
pekiştirmeli  öğrenmeye yöneldiği
gözlemleniyor.  Son on yı lda,  YZ
sistemleri  satranç gibi  spesif ik bir
beceride performansını  en üst düzeye
çıkarmalarının istendiği  dar
pekiştirmeli  öğrenmelerde
uzmanlaşmayı başarabildi .  En üst
düzey satranç yazı l ım makinesi  bugün
Magnus Carlsen’ in en yüksek ELO
puanını  %24 oranında aşabil iyor.
Buna karşı l ık,  YZ sistemleri  son iki
yı lda özgün ortamlarda faal iyet
göstermelerinin gerektiği  genel
pekiştirmeli  öğrenme görevlerinde
(“Procgen” )  de %129 gelişim gösterdi .
Rapor’a göre bu gelişme YZ
sistemlerinin gelecekte daha geniş
çapta düşünmeyi öğrenebileceğini
gösteriyor.  

Rapor’da yer alan bir diğer tespite
göre,  YZ hem daha düşük maliyetl i
hem de daha yüksek performanslı
hale geliyor.  2018’den beri ,  bir  görsel
tasnif  sisteminin eğiti lmesine i l işkin
maliyet %63.6 düşüş gösterirken
öğrenim ve al ıştırma süresi  %94.4
oranında gelişim gösterdi .  

Rapor’a göre düşük maliyetl i
öğrenmeye karşı l ık daha hızl ı
öğrenim süresi  akımına öneri ,  obje
tespit  ve di l  iş leme gibi  diğer makine
öğrenme performans görev
kategori lerinde de rastlanıyor ve YZ
teknoloj i lerinin t icari  olarak daha
geniş çapta benimsenmesini  sağlıyor.  

Son olarak,  Rapor’da yer alan
tespitlere göre robotik si lahlar
ucuzlaşıyor.  YZ İndeksi  anketlerine
göre robotik si lahların ortalama f iyatı
2017 senesinde 42.000 Dolar ’dan
2021 ’de 22.600 Dolar ’a düşerek
geçtiğimiz beş sene içerisinde %46.2
oranında düşüş gösterdi .  Robotik
araştırmalar daha erişi lebi l ir  ve
bütçeye uygun hale geliyor.  

III .  BÖLÜM – Teknik YZ Etiği
Rapor’a göre YZ etiği  hususunda di l
modelleri  her zamankinden daha
kabil iyetl i  iken,  aynı zamanda daha
ön yargıl ı  hale geldi .  Büyük di l
modelleri  teknik kıstaslarda yeni
rekorlara varırken, güncel veri lerin
gösterdiğine göre aynı zamanda
öğrenme ve al ıştırma veri lerinden ön
yargı  al ıp yansıtmaya da daha meyil l i
halde.

Rapor’da belirti len veri lere göre,
2021 ’de geliştir i len bir 280 parametre
modeli  2018’de teknoloj i  harikası
olarak görülen 117 parametre
modeline kıyasla açığa çıkan
toksisitede %29 artış gösterdi .  
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Buna göre sistemlerin zaman içinde
kayda değer ölçüde daha kabil iyetl i
bir  gel işim göstermesine rağmen,
önyargıl ı l ık ve yanlı l ık oranının
potansiyel  şiddetinde de artış
gözlemleniyor.  

Buna karşı l ık YZ etiği  her bölgede
yükseliş  gösteriyor.  YZ sistemlerinin
adil l iği  ve şeffaf l ığına i l işkin
araştırmalar etik konulu
konferanslara tebliğ edilen işbu
konuya i l işkin yayınlardaki 5 kat
artışla birl ikte 2014’ten bu yana
patlama gösteriyor.  Algoritmik adil l ik
ve önyargı ,  salt  akademik bir i lgi
alanı  olmaktan çıkarak geniş kapsamlı
etki lerinin araştırı ldığı  bir  ana akım
araştırma konusu olarak yerleşik hale
geliyor.  Rapor’a göre,  sektör i l işki l i
araştırmacılar geçtiğimiz senelerde
etik konulu konferanslarda yı ldan yı la
%71 daha fazla yayına katkıda
bulundu. 

Rapor’un bir diğer tespitine göre ise,
çok modlu modeller çok modlu ön
yargılar öğreniyor.  Şöyle ki ,  ortak
dil-görüntü görevlerinde yeni
kabil iyet seviyelerine erişen çok
modlu di l-görüntü modellerinin
eğitiminde hızla i lerleme kaydedil ip
bu modellerin görüntü tasnif leme ve
metin açıklamalarından görüntü
oluşturma gibi  görevlerde yeni
rekorlara ulaştığı  bel irt i l irken,  aynı
zamanda çıktı larında toplumsal
stereotipleri  ve önyargıları  yansıttığı
i fade edil iyor.

Örneğin CLIP üzerinde yapılan
deneylerde siyahi insanların
görüntülerinin diğer ırklara kıyasla
iki  katından fazla oranda insan dışı
olarak sınıf landırı ldığı  tespit  edildi .
Rapor’a göre bu durum, hem
bilgisayarla görüntü hem de doğal  di l
iş leme nezdinde önyargının ölçülmesi
için kıstasların geliştir i lmesi
hususunda kayda değer çal ışmalar
yapılmış olmakla birl ikte,  çoklu
yönteme sahip modellerde önyargıya
i l işkin öngörü sağlayan kıstaslara
ihtiyaç olduğunu gösteriyor.  

IV.  BÖLÜM – Ekonomi ve Eğitim
Rapor’un 4.  Bölümüne göre,  Yeni
Zelanda,  Hong Kong, İr landa,
Lüksemburg ve İsveç 2016 i le 2021
yı l ları  arasında en yüksek YZ al ımına
sahip ülkeler/bölgeler oldu.  Bununla
birl ikte,  2021 yı l ında ABD’de
California,  Teksas,  New York ve
Virginia eyaletleri  en yüksek sayıda
YZ iş i lanı  açı lan eyaletler oldu;
Teksas ikinci  sırada yer al ırken
California 2.35 kat oranla daha fazla
i lanla birinci  sırada yer aldı .  

İ laveten,  Rapor’a göre yatırım
konsantrasyonu yoğunlaşırken YZ’ye
özel  yatırım artış gösterdi .  2021
yı l ında YZ’ye olan özel  yatırım 93.5
Milyar Doları  bularak 2020 yı l ı
toplam özel  yatırım tutarının iki
katını  aştı .  
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Buna karşı l ık,  yeni kurulan YZ
şirketlerinin sayısında düşüş yaşandı;
2019 yı l ında 1051 şirketten 2020
yıl ında 762 şirkete,  2021 yı l ında ise
746 şirkete düştü.  Bununla birl ikte,
2020 yı l ında 500 Milyon Dolar veya
üstündeki fonlama sayısı  4 iken 2021
yı l ında bu sayı  15 ’ i  buldu.  

“Veri  yönetimi,  iş leme ve bulut
bil iş im” 2021 yı l ında 2020 yı l ına
kıyasla 2.6 kat daha yüksek oranla en
yüksek özel  YZ yatırımını al ırken,  onu
“tıp ve sağlık hizmetleri”  i le “f inans
teknoloj isi”  izledi .  

Bir  McKinsey anketine göre ise,
endüstride YZ kullanımıyla i lgi l i  etik
kaygıları  gidermeye yönelik çabalar
ise sınırl ı  kalmaya devam ediyor.
Ankete katı lanların %29 ve %41 ’ i  YZ
sistemlerini  uygulamaya koyma
hususunda “eşit l ik ve adalet”  ve
“açıklanabil ir l iği”  r isk olarak kabul
ederken, yalnızca %19 ve %27’si  bu
riskleri  azaltmak için aksiyon al ıyor.  

2020 yı l ında her 5 bi lgisayar bi l imi
öğrencisinden 1 ’ inin YZ/makine
öğrenme alanlarında uzmanlaşmak
üzere doktora derecesiyle mezun
olması  bu alanı  son on yı l ın en
popüler uzmanlığı  hal ine getirdi .
2010’dan 2020 yı l ına kadar ABD’deki
YZ alanında doktoralarının çoğunluğu
sanayiye yönelirken küçük bir kesim
de kamu kurumlarına yerleşti .  

 

V. BÖLÜM – YZ Politikaları  ve
Yönetim
Dünya çapında her zamankinden daha
fazla YZ mevzuatı  mevcut olduğu
belirti len Rapor’a göre,  25 ülkede
yürütülen YZ sistemlerine i l işkin
mevzuat kayıt ları  araştırması
kapsamında,  içeriğinde “yapay zekâ”
ifadesini  barındıran kanunlaşan yasa
tasarısı  sayısı  2016’da 1  iken 2021 ’de
bu sayı  18 ’e çıkmıştır .  2021 ’de en fazla
YZ i l inti l i  yasa tasarısı  geçiren
ülkeler,  her biri  için üç olmak üzere,
İspanya,  Birleşik Kral l ık ve ABD oldu.
ABD federal  mevzuat kayıt ları ,  2015
i le 2021 yı l ları  arasında YZ i l inti l i
yasa tasarı ları  sayısında keskin bir
artış gösterirken, bu yasa
tasarı larının kanunlaşan kısmının ise
%2’ l ik oranla daha ziyade düşük
olduğu belirti l iyor.  YZ’ye i l işkin
hükümler içeren yasa tasarı ları  2012
yıl ında 2 iken 2021 ’de 131 ’e çıkmış
durumda, buna karşı l ık,  Rapor’a göre
ABD eyalet yasama organları  YZ
hükümleri  içeren her 50 yasa
tasarısından 1 ’ ini  onaylıyor.  

İ laveten ABD’de,  mevcut 117 .  kongre
oturumu 2001 yı l ından beri  YZ i l inti l i
söylemlerde önceki oturumdaki 506
söyleme karşı l ık 2021 oturumunun
yarısına kadar 295 söylem i le en
yüksek sayıya ulaşmış durumda. 

Detaylı  bi lgi  için:

https://aiindex.stanford.edu/wp-
content/uploads/2022/03/2022-AI-
Index-Report_Master.pdf
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4 Nisan 2022
Avrupa Konseyi Yapay Zekâ
Komitesi 'nin 4-5-6 Nisan 2022'de
düzenlediği  toplantı lara gözlemci
olarak İstanbul Barosu'nu ve Çalışma
Grubumuzu temsilen Genel
Sekreterimiz Av.  Sel in Çetin ’ in de
içerisinde bulunduğu dört kişi l ik bir
ekip katı ldı .

14 Nisan 2022
Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz
üyelerinden Av.  Zeynep Öğretmen
Koti l  tarafından kaleme al ınan
"Hukukta Yapay Zeka Uygulamaları"
başl ıkl ı  blog yazısı  İstanbul Barosu
internet sitesinde yayımlandı.  
Blog yazısına erişim için:
 https://www.istanbulbarosu.org.tr/
fi les/komisyonlar/yzcg/hukukta_ya
pay_zeka_uygulamalari .pdf

24 Nisan 2022
Yapay Zekâ Çalışma Grubu olarak
her ayın üçüncü haftası  perşembe
günleri  İstanbul Barosunun Youtube
hesabından herkese açık canlı
eğitimler gerçekleştirmekteyiz.
Eğitimlerin kaydı al ınmakta ve daha
sonra İstanbul Barosu YouTube
hesabından paylaşı lmaktadır.  Bu ay
Av.  Kübra İslamoğlu Bayer
moderatörlüğünde Bursa Uludağ
Üniversitesi ’nden Prof.  Dr.  Zeynel T.
Kangal tarafından "Ceza
Yargılamasında Yapay Zekâ
Kullanımı:  Riskler ve Tavsiyeler"
konulu eğitimi veri ldi .
Eğitim kaydına ulaşmak için:

https://youtu.be/MdDqH_hZTbs
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STAJYER AV. MERVE ASLAN

BU  AY  NELER  YAPTIK?

https://youtu.be/MdDqH_hZTbs


Bil işim Hukuku Komisyonu Yapay
Zekâ Çalışma Grubu olarak
hazırladığımız YZ ve hukuk
kesişimindeki tüm çalışmalarımıza
ulaşmak için:
https://www.istanbulbarosu.org.tr/k
omisyonlar.aspx?
ID=1&DESC=BILISIM-HUKUKU-
KOMISYONU-YAPAY-ZEKA-CALISMA-
GRUBU

Ayrıca çal ışmalarımıza nası l
ulaşabileceğinizi  anlamak için
videoyu izleyebil irsiniz:  
https://twitter.com/ibbhk/status/1
514858670701613058
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