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Güvenilir Otonom Araçlar – Otonom 

Sürüş Alanında Güvenilir Yapay Zekâ 

İçin Değerlendirme Ölçütleri 

Av. Tarık T. Yazıcılar 

 

 

14 Aralık 2021 tarihinde Avrupa 

Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi 

tarafından otonom sürüş alanında güvenilir 

yapay zekâya ilişkin değerlendirme 

ölçütlerini ele alan “Güvenilir Otonom 

Araçlar” başlıklı bir rapor yayımlanmıştır. 

Rapor, genel hatlarıyla otonom araçların 

sahip olduğu yapay zekâ sistemlerinde 

güvenilirliğin sağlanması ve bu sayede 

mevcut teknik, politik ve içtimai zorlukların 

aşılması için dikkate alınması gereken 

ölçütlerin detaylı analizini içermektedir. 

Raporda öncelikle başlıktaki “güvenilir” 

teriminin birçok ilke, gereksinim ve ölçütü 

içeren küresel bir çerçeve olarak 

yorumlanması gerektiği ifade edilmiştir. Bu 

çerçeve, Yapay Zekâ Üst Düzey Uzman 

Grubu tarafından belirlenen ve risklerin 

asgari düzeye indirilmesi için 

tamamlanması gereken ölçütlerden 

oluşmaktadır. Raporda bu ölçütler; insan 

edimi ve gözetim, teknik sağlamlık ve 

güvenlik, gizlilik ve veri yönetişimi, 

şeffaflık, çeşitlilik, ayrımcılık yapmama ve 

adalet, toplumsal ve çevresel refah ve hesap 

verebilirlik olarak sıralanmış ve bu yedi 

ölçüt, güvenilir otonom araçlar bağlamında 

analiz edilmiştir. 

İnsan edimi ve gözetim başlığı altında 

otonom araçların kullanımında yeterli 

düzeyde insan etkinliğinin sağlanması için 

yeni insan-makine ara yüzlerinin, harici ara 

yüzlerin ve eylemliliği kalibre etmeye matuf 

verimli yaklaşımların gerekli olduğu 

vurgulanmıştır. 

Teknik sağlamlık ve güvenlik ölçütü 

incelenirken zararı önleme ilkesi ön plana 

alınmış; otonom araçların kriptografik 

yöntemler, güçlü şifrelendirme ve 

anormallik tespiti gibi çoklu güvenlik 

tedbirleri ile korunması ve bu korumanın 

sürekli güncellenen bir yaklaşımla ele 

alınması gerektiği ifade edilmiş, ayrıca 

araçların asgari risk durumlarını elde 

edebilmeleri için yeni geri dönüş 

stratejilerine ve bu stratejilerin güvenliğini 

değerlendirmek için test prosedürlerine 

duyulan ihtiyacın boyutu ortaya 

konulmuştur. 

Gizlilik ve veri yönetişimi bahsinde özel 

veri anonimleştirme ve kimlik gizleme 

teknikleri gibi güvenliği olumsuz 

etkilemeden veri korumayı mümkün kılan 

yenilikçi ve güvenli yaklaşımların otonom 

araçlara uygulanması gerektiği belirtilmiş; 

rıza meselesinin ise yolcular gibi araç içi 

kullanıcılar ve yayalar gibi harici yol 

kullanıcıları baz alınarak iki farklı açıdan ele 

alınması gerektiği dile getirilmiştir. 

Şeffaflık ölçütüne ilişkin hâlihazırda 

konvansiyonel araçlar için bir zorluk olan bu 

gerekliliğin otonom araçlarda kendini daha 

fazla göstereceği vurgulanarak açıklanabilir 

insan-araç etkileşimi ile ilgili yeni 

modellerin geliştirilmesi ve araç tip onay 
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çerçevelerinde açıklanabilirliğin bir 

gereklilik olarak sunulması önerilmiştir. 

Çeşitlilik, ayrımcılık yapmama ve adalet 

bağlamında yapılan analizde ise otonom 

araçlarda kullanılmak üzere gerçek zamanlı 

tahmine dayalı eylem planlama 

sistemlerinin geliştirilmesi tavsiye edilirken 

ikilem durumları için potansiyel sosyal 

değerlere ve nitel özelliklere dayalı tahmin 

algoritmaları tasarlanmasından ve haksız 

önyargı kaynaklı olası ayrımcılıklardan 

kaçınılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Toplumsal ve çevresel refah da raporda 

güvenilir otonom araçlar açısından ele 

alınması gereken bir ölçüt olarak sunulmuş 

ve bu ölçütün henüz kesinlik kazanmamış 

varsayımlara dayalı birçok yıkıcı faktörü 

bünyesinde barındıran karmaşık bir sorun 

olduğu ifade edilmiştir. Örneğin; otonom 

araçlar sürücü gerektirmediği için istihdam 

üzerindeki etkisinin muhtemelen olumsuz 

olacağı, fakat aynı sebep kullanıcılara 

seyahati değerlendirme fırsatı da 

sunacağından bu araçların bir tür iş yerine 

dönüşebileceği öngörülmüş ve nihayetinde 

politika yapıcılara bu dengeyi olumlu bir 

senaryoya doğru yönlendirmek için tetikte 

olmaları tavsiye edilmiştir. 

Hesap verebilirlik, raporda yer alan son 

ölçüttür. Bu bağlamda, ilkin otonom 

araçların bağımsız dış denetçiler tarafından 

denetlenmesi gerektiğini belirtilmiştir. 

Ayrıca; ispat yükünün otonom araç 

üreticilerine kaydırılmasıyla mağdur dostu 

bir tablo çizilebileceği ve Ürün 

Sorumluluğu Direktifi ve Motor Sigortası 

Direktifi gibi mevcut ürün sorumluluğu, 

trafik sorumluluğu ve kusura dayalı 

sorumluluk çerçevelerinin önemli ölçüde 

uyumlaştırılması ve bu doğrultuda 

güncellenmesi gerektiği de vurgulanmıştır. 

Raporda son olarak güvenilir otonom 

araçlar için aşılması gereken engeller ele 

alınırken bu belgede sayılan ölçütler 

arasındaki karşılıklı ilişki ve bağımlılık 

gözetilerek bütüncül bir yaklaşım 

sergilenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Detaylı bilgi için: 

https://data.europa.eu/doi/10.2760/120385 

 

 

Kimlik Belirleme, İnsan Hakları ve Etik 

Prensipler 

Av. Zeynep Cemre Demirtaş 

 

Avrupa Parlamentosu Araştırma Hizmetleri 

Aralık 2021 tarihinde yapay zekâ 

sistemlerinin kullanım alanlarının 

yaygınlaşması ile biyometrik veriye dayalı 

sistemlerin, teknolojilerin kullanımının 

artması ve yaygınlaşması durumunun insan 

hakları ve etik prensipler açısından ele 

alınmasına ilişkin çalışma yayımlanmıştır. 

Biyometrik veriler, benzersiz şekilde kişileri 

tanımlama imkânı veren verilerdir. Bu 

nedenle, kişilerin kimliğini belirleme 

hususunda alfa sayısal verilerden daha 

güvenilir olan bu veri grubu olarak AB 

politikalarına ve hukuki girişimlerine 

artarak entegre edilmektedir. Yapay zekâ 

sistemlerinin kullandıkları biyometrik 

verilere parmak izi doğrulama, iris, retina, 

yüz, ses vb. fiziksel özellikler ile birlikte el 

yazısı ile atılmış imzanın doğrulanması, 

https://data.europa.eu/doi/10.2760/120385
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yürüyüş veya hareket etme tarzı şeklindeki 

davranışsal özellikler de örnek verilebilir. 

Biyometrik verilere dayalı teknolojilerin 

kullanımının yararları ve riskleri kullanım 

alanına göre değişiklik göstermektedir. 

Ayrıca; Avrupa Biyometrik Birliği (The 

European Association for Biometrics) 

biyometrik verilerin Avrupa sınırlarının 

güvenliğinde ve diğer yönetimsel ve ticari 

uygulamalarda güçlü bir etkisi olduğuna ve 

AB veri koruma hukukuna ayrı bir dikkat 

edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. 

Biyometrik Verilere İlişkin Genel 

Düzenlemeler  

Yapay zekâya ilişkin AB düzenlemelerinde 

henüz biyometrik verilere ilişkin özel bir 

regülasyon bulunmamakla birlikte AB 

Parlamentosu önünde bir kanun teklifi 

bulunmaktadır. AB Hukuku kapsamında 

biyometrik verilere direkt uygulanan 

kurallar Genel Veri Koruma Tüzüğü 

(GDPR) olup, AB Antlaşması ve temel 

haklara ilişkin tüm kanunlar 

uygulanabilmektedir. ABD’de ise bazı 

eyaletlerde 2017 yılından beri biyometrik 

verilerin mahremiyetine ilişkin kanunlar 

yürürlüğe konmaktadır. Bunların en bilineni 

ise Illinois Biometric Information Privacy 

Act (BIPA) isimli kanundur. Diğer yandan 

ise Avrupa Adalet Divanı kararlarıyla 

birlikte biyometrik verilere ilişkin bir içtihat 

hukuku da oluşmaktadır. İçtihat 

oluşturulmasına katkı sağlayan başlıca 

kararlar ise şu şekildedir; Schwarz v Stadt 

Bochum (Schwarz v Stadt Bochum (2013) CJEU C-

291/12 ECLI:EU:C: 2013:670.), Willems et al. v 

Burgemeester van Den Haag (Willems et al. v 

Burgemeester van Den Haag, (2015) CJEU Joined 

Cases C-446/12 and C-449/12 
ECLI:EU:C:2015:238.), S. and Marper v. the 

United Kingdom (S. and Marper v. the United 

Kingdom (2008) ECTHR nos. 30562/04 and 

30566/04 

ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204. ), 

M.K. v. France (M.K. v. France (2013) ECtHR no. 

19522/09 

ECLI:CE:ECHR:2013:0418JUD001952209. ), 

Gaughran v. the United Kingdom (Gaughran v. the 

United Kingdom (2020) ECtHR no. 45245/15 

ECLI:CE:ECHR:2020:0213JUD004524515. ), P.G. 

and J.H. v. the United Kingdom (P.G. and J.H. v. 

the United Kingdom (2001) ECtHR no. 44787/98 

ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798. ), Peck 

v. the United Kingdom (Peck v. The United 

Kingdom (2003) ECtHR no. 44647/98 

ECLI:CE:ECHR:2003:0128JUD004464798. ), 

López Ribalda and Others v. Spain (López Ribalda 

and Others v. Sipahin (2019) ECtHR nos. 1874/13 

and 8567/13 ECLI: CE: ECHR:2019: 
1017JUD000187413.), Liberty and Others v. The 

United Kingdom (Liberty and Others v. The United 

Kingdom (2008) ECtHR no. 58243/00 ECLI: CE: 

ECHR:2008:0701JUD005824300.) 

Biyometrik Verilerin Temel Haklara Etkisi  

Temel hakları koruyan çeşitli hukuki 

düzenlemelerin olmasına rağmen; yapay 

zekâ sistemlerinde biyometrik verilerin ve 

kişilerin vücut özelliklerine ilişkin diğer 

verilerin kullanılarak yapay zekâ 

sistemlerince kimlik saptama, aynileştirme 

ve kategorize etme işlemleri yapılmaktadır. 

Bu işlemlerin şeffaflık, kontrol& seçim 

olasılığı olmadan, ayrımcı şekilde, kesinliği 

sınırlı ve sürekli takip şeklinde, soğutma 

etkisi olan ve gözetim gibi kilit konuların 

göz ardı edilmesi durumunda kişilerin insan 

onuru, özgür olma hakkı, özel yaşama saygı 

hakkı, veri koruma hakkı, ifade özgürlüğü, 

toplanma özgürlüğü, sığınma hakkı, eşitlik, 

ayrımcılık yasağı, çocuk hakları gibi temel 

hakları ve insan onuru, özgürlük, 

demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve 

insan haklarına saygı gibi AB değerlerini 

ihlal edilmektedir. 

Biyometrik Verilerin Düzenlenmesine 

İlişkin Regülasyonlar  

Yapay zekâ sistemlerinin temel haklara ve 

etik ilkelere olası etkileri ve toplumun 

gereklilikleri doğrultusunda etik değerlerin 
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ve prensiplerin düzenlenmesi amacıyla 

kanun teklifleri ve çeşitli regülasyon 

çalışmaları yapılmaktadır. 

2020 yılında bu konuda ABD’de önemli 

gelişmeler meydana gelmiştir. Toplum 

ABD başkanı Joe Biden’ dan yüz tanıma 

sistemlerinin özellikle polis teşkilatında 

kullanımı ile yüz tanıma sistemlerinin 

yaygınlaşmasının önüne geçmesini talep 

etmiş ve bu doğrultuda The Facial 

Recognition and Biometric Technology 

Moratorium Act of 2020 (2020 Yüz Tanıma 

ve Biyometrik Teknolojinin Ertelenmesi 

Kanunu) isimli kanun ABD Senatosu’na 

sunulmuştur. Ek olarak; Mart 2020'de, 

Washington yasama meclisi, eyalette yüz 

tanıma teknolojisinin kamu sektörü 

kullanımına ilişkin kontroller koyarak ve 

Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek bir 

kamu sektörü yüz tanıma gizlilik yasası olan 

Halpert 2020‘ yi onaylanmıştır. 

Avrupa Konseyi’nin Ad Hoc Committee on 

Artificial Intelligence (CAHAI) isimli 

komitesi tarafından Aralık 2020 tarihinde 

biometrik verilerin tanımlanması ve 

kullanılmasına ilişkin bir fizibilite çalışması 

(CAHAI 2020 8) yapılmış ve 28 Ocak 2021 

tarihinde The Consultative Committe of the 

Convention for the Protection of Individuals 

with Regard to automatic Processing of 

Personal Data (Convention 108) isimli 

danışma komitesi ise bir Yüz Tanıma 

Rehberi (T-PD (2020)03rev4) 

yayınlamıştır. 

Ocak 2021'de Avrupa Komisyonu, 

"Biyometrik toplu gözetleme 

uygulamalarının yasaklanması için sivil 

toplum girişimi" başlıklı bir Avrupa 

Vatandaşları İnisiyatifi yayımlanmış ve 

"Avrupa Komisyonu' nu, temel teknolojilere 

gereksiz müdahaleyi önlemek için 

biyometrik verilere dayalı teknolojilerin 

kullanımını sıkı şekilde düzenlenmesine 

ilişkin çağrıda bulunmuştur. Şubat 2020'de 

White Paper on AI, A European approach to 

excellence and trust ((COM(2020) 65 final) 

isimli bir rapor yayınlamıştır. Bunların yanı 

sıra, Mayıs 2020 tarihinde, European Digital 

Rights Initiative (EDRI 2020(a)) adında 

Avrupa Dijital Haklar İnisiyatifi 

yayımlanmış ve Haziran 2021 tarihinde ise 

uluslararası toplum temsilcileri ve 

akademisyen tarafından biyometrik tanıma 

teknolojilerinin global olarak 

yasaklanmasına ilişkin bir çağrı yapılmıştır. 

(Access Now et al. 2021)  

Detaylı bilgi için: 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/doc

ument/EPRS_STU(2021)697191 

 

Yapay Zekâyı Tüketiciyi Koruma 

Amacıyla Düzenlemek 

Ayşegül Sivri 

Yapay zekâyı tüketiciyi koruma amacıyla 

düzenleme dediğimiz zaman bunun tüketici 

ile ilişkisini merak edebiliriz. Avrupa 

Tüketici Örgütü (BEUC) Kasım 2021’de 

yayınlamış olduğu görüş yazısında tam 

olarak bu noktaya değiniyor ve sanal 

asistanlar ve yüz tanıma araçları gibi yapay 

zekâ ürünlerinin ve hizmetlerinin, tüketici 

pazarlarını ve toplumlarımızı şimdiden 

değiştirdiğinden bahsetmektedir.  

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2021)697191
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2021)697191
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Yapay zekâ teknolojisi tüketicilerin 

hayatlarını iyileştirme ve daha kolay hale 

getirme konusunda büyük beklentileri 

taşıyan bir teknolojidir. Ancak; yapay zekâ 

kullanımı aynı zamanda büyük riskler de 

getirmektedir ve tüketicilerin özerkliği, 

kendi kaderlerini tayin hakkı, mahremiyeti, 

ürün ve hizmetlerle etkileşim kapasiteleri ve 

nihayetinde bir şeyler ters giderse 

işletmeleri sorumlu tutabilmeleri üzerinde 

önemli etkileri vardır. Yapay Zekâ Yasası, 

tüketicilere yapay zekâyı kullanırken rahat 

olmaları için ihtiyaç duydukları hakları ve 

korumaları sağlamalı, aynı zamanda yenilik 

için de alan sağlamalı ve daha geniş 

anlamda Avrupa Birliği’nin temel haklarına 

ve değerlerine saygı gösterilmesini 

sağlamalıdır.  

Yapay zekânın düzenlenmesi, yüksek 

düzeyde tüketici koruması ve toplumun adil, 

güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde 

gelişmesini sağlamak için çok önemlidir. 

BEUC Komisyonun bu konuda inisiyatif 

almasını memnuniyetle karşılamaktadır. 

Bununla birlikte, Yapay Zekâ Yasası teklifi, 

tüketicilerin ihtiyaç duydukları korumaya 

sahip olmalarını ve yapay zekâya kendi 

haklarına ve özgürlüklerine saygı duyma 

konusunda güvenebilmelerini garanti etmek 

için önemli iyileştirmeler gerektirmektedir. 

BEUC’ a göre; Yapay Zekâ Yasası teklifi, 

memnuniyetle karşılanan ve gerekli bir 

adım olmasına rağmen, ne yazık ki, 

genellikle tüketicilerin temel endişelerini ve 

beklentilerini ele almamaktadır. Bu görüşün 

gerekçesi olarak ise özellikle "yüksek riskli 

Yapay Zekâ" uygulamalarının önceden 

tanımlanmış bir listesine odaklanan dar 

kapsamı ve yapay zekâ sistemlerinin 

tüketici haklarına yönelik oluşturduğu 

belirli tehlikelerin genel olarak göz ardı 

edilmesinden kaynaklandığı, gösteriliyor.  

BEUC’ un görüş yazısı Komisyonun Yapay 

Zekâ Yasası teklifi için tanımlar, 

uyumlaştırma, yasaklanmış uygulamalar, 

risk ve uygunluk değerlendirmeleri ve 

yapay zekâ sistemleri için diğer 

yükümlülükler gibi bir dizi tavsiyeyi 

içermektedir.  

Yasa Teklifi, yüksek düzeyde sağlık, 

güvenlik ve temel hakların korunması gibi 

Avrupa Birliği değerlerine uygun olarak 

yapay zekânın geliştirilmesi, pazarlanması 

ve kullanılması için tek tip bir yasal çerçeve 

oluşturmayı amaçlıyor. BEUC’ un bu 

konudaki tavsiyesi; sağlık ve güvenlik, 

tüketicilerin korunması, çevrenin ve temel 

hakların korunması gibi kamu çıkarlarının 

yüksek düzeyde korunmasının sağlanmasını 

ve yapay zekânın neden olduğu riskler ve 

potansiyel zararların, Yapay Zekâ 

Yasası’nın yasama hedefleri olarak madde 

1’de açıkça belirtilmesi gerektiğidir.  

BEUC’ un bu konudaki göz ardı edilmemesi 

gereken bir diğer önerisi ise; 5. maddedeki 

yasaklı yapay zekâ uygulamaları listesinin, 

şu anda kapsanmayan zararlı uygulamaları 

içerecek şekilde genişletilmesi ve 

güçlendirilmesi gerektiğidir. Ayrıca 

tüketiciler, güçlü haklara ve toplu tazminat 

da dahil olmak üzere zarar durumunda etkili 

çözümlere ve tazminat mekanizmalarına 

erişime sahip olmalıdır. Tüketiciler, 

kendilerini etkileyen bir yapay zekâ 

sisteminin nasıl çalıştığı hakkında net bir 

açıklama alma hakkına ve kendileri 

üzerinde önemli bir etkisi olan algoritmik 

bir karara itiraz etme hakkına sahip 

olmalıdır.  
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Yasa Teklifi ek olarak tüketicilere zarar 

durumunda adalet ve tazminat arama 

araçları da sunmalıdır. Bu alanda, Yapay 

Zekâ Yasası çeşitli düzenlemeleri 

içermelidir. Örnek verecek olursak; 

Tüketicilerin, kendilerini etkileyen bir 

yapay zekâ sistemi veya uygulaması 

Yönetmeliği ihlal ettiğinde ulusal bir 

makama şikâyette bulunma veya 

mahkemede yasal işlem başlatma hakkı yasa 

tasarısında değerlendirilmelidir. Bu ayrıca 

maruz kalınan maddi veya manevi zararlar 

için tazminat alma hakkını da içermelidir. 

Bir diğer dikkat çeken düzenleme fikri ise 

şirketlerin tüketicilere bir şikâyet 

mekanizması sunma zorunluluğu 

gerektiğidir.  Böylelikle firmaların 

tüketiciden gelen şikayetlere kısa süre 

içerisinde tepki vermekle yükümlü olması 

sağlanabilir.  

Bir diğer önem arz eden öneri ise 'Yüksek 

riskli yapay zekâ sistemleri' (madde 43) için 

geçerli olan uygunluk değerlendirme 

prosedürü güçlendirilmesi gerektiğidir. 

Üçüncü taraf değerlendirmesi, 'yüksek riskli 

yapay zekâ sistemlerinin' uygunluğunu 

değerlendirmek için kural olmalıdır. Öz 

değerlendirmeye yalnızca yapay zekâ 

sistemlerinin yüksek riskli olarak kabul 

edilmediği durumlarda izin verilmelidir.  

Son olarak, dikkat çeken önerilerden birisi 

de ulusal makamlar tarafından Yapay Zekâ 

Yasası’nın yönetim yapısı ve uygulama 

mekanizmalarının netleştirilmesi ve 

iyileştirilmesi gerekmektedir. Uygulama, 

Komisyon tarafından atanan oldukça 

uzmanlaşmış teknik uzmanlar içeren bir 

organ oluşturulmasıyla teknik düzeyde 

güçlendirilmelidir. Böyle bir organ, 

soruşturmalarının teknik yönlerinde ulusal 

makamlara ve Komisyona yardımcı olmalı 

ve ulusal makamlar tarafından gündeme 

getirilen belirli davalar hakkında bağlayıcı 

olmayan görüşler yayınlama yetkisine sahip 

olmalıdır.  

Yukarıda bahsedilen öneriler söz konusu 

görüş yazısında çok daha geniş bir şekilde 

ele alınmıştır. Günümüz dünyasında 

tüketimin kapladığı hacim göz önüne 

alındığında tüketicinin korunmasının da 

önemi her geçen gün artmaktadır. Elbette ki 

yapay zekâ teknolojilerindeki artış da göz 

önünde bulundurulduğunda iki konunun 

kesişmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan BEUC’ 

un hazırlamış olduğu görüş yazısı 

Komisyona ilerleyen zamanlarda ışık 

tutması açısından heyecan verici ve 

önemlidir.  

Detaylı bilgi için: 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-

2021088_regulating_ai_to_protect_the_con

sumer.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021088_regulating_ai_to_protect_the_consumer.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021088_regulating_ai_to_protect_the_consumer.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021088_regulating_ai_to_protect_the_consumer.pdf
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Görüş Yazısı 

 

 

Metaverse Kavramını Hayal Etmek  

 
Dr. Enis Karaarslan  

 

 

Metaverse kavramını tanımlamak zor; 

henüz var olmayan, var olma sürecinde ilk 

adımlarını atan bir kavramdan söz ediyoruz. 

O yüzden izninizle “hayal etme” kavramını 

kullanacağım. Metaverse kavramı için “öte 

evren”, “meta evren” gibi Türkçe karşılıklar 

önerilmekle birlikte, “metaverse” 

kelimesini değiştirmeden kullanmak da iyi 

bir seçim olabilir. Metaverse kavramını 

“geleceğin interneti” olarak 

tanımlayabiliriz. Eskiden Bob Ross TRT’de 

yayınlanan TV serisinde seri bir şekilde 

manzara resimleri yapardı (bkz. Şekil 1). 

Metaverse çalışan kişiler de Bob Ross 

misali, hayal ettikleri manzarayı ellerindeki 

teknolojilerle hayata geçiriyorlar. 

Oluşturdukları ürünler, Bob Ross’un 

yaptıklarından farklı olarak, bilim kurgu 

içeriyor.  

 

Metaverse sadece avatar ve sanal dünyalarla 

sınırlı değildir. Burayı inşaa ederken 

herhangi bir sınırımız bulunmamaktadır. 

Nasıl hayal edersek o şekilde hayata 

geçecek bir yapıdır. Metaverse kavramı ile 

hayal edilenleri bazı gelenekçiler korkutucu 

bulurken, yeni nesil heyecanlandırıcı 

bulmaktadır. Steven Spielberg’in “Ready 

Player One” filmindeki ana karakterin 

dediği gibi; “Buraya kaçmak için geldim 

ama kendimden çok daha büyük bir şey 

buldum”. Metaverse bir kaçış alanı 

olmamalıdır, bir gelişme ve geliştirme alanı 

olması hedeflenmelidir. Eğer hayallerimizi 

insanlık için doğru kullanım alanlarında 

değerlendirebilirsek; özellikle yaratıcılık 

alanında potansiyeli yüksek bir alan 

olabileceğini düşünüyorum. 

 

 
Şekil 1. Bob Ross hayalindeki bir 

manzarayı tuvale yansıtırken 

 

Metaverse kavramını sanal bir dünya olarak 

görmektense bir zaman ve bir an olarak 

tanımlamak mümkündür. Barkın Özdemir 

Linkedin’ deki yazısında özetle şu şekilde 

tanımlamaktadır: “Metaverse, dijital 

hayatımızın bizim için fiziksel 

hayatımızdan daha değerli olduğu 

zamandır.” Peki bu zaman ne zaman 

gelecek? Bu aslında konuya yatırım yapan 

firmalar, girişimciler ve akademisyenlerin 

çalışmalarına bağlı. 

 

Metaverse kavramının tarihçesi ve bu 

konudaki akademik çalışmalar için 

Damar’ın makalesi [1] incelenebilir. 

Metaverse konusunda en yeni teknolojiler 

Ning ve arkadaşlarının çalışmada [2] ele 

alınmaktadır. “Metaverse“ kavramı, 

üzerinde çalışılan farklı teknolojiler ile bir 

pazar (market) oluşturmaktadır. Birçok 

ekonomiste göre metaverse pazarının 

trilyon Dolarlık bir potansiyeli 

bulunmaktadır [3]. Bu pazardaki değer 

zincirini (value chain) en iyi ifade 

edenlerden birisi de Jon Radoff’ dur. Jon 
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Radoff, “Metaverse“ kavramını yedi 

katmanda ele almaktadır (Bkz. Şekil 2) [4]. 

Bu katmanlardaki teknolojiler; henüz 

milyonlarca kişinin metaverse alanından 

sorunsuz olarak yararlanması için yeterli 

potansiyele sahip değildir. Örneğin; 

metaverse için daha hızlı internet 

altyapılarına, daha güçlü grafik işlemcilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konularda yeterli 

talep oldukça gerekli teknolojik 

gelişmelerin yapılabileceğini düşünüyorum. 

Özellikle merkeziyetsiz (decentralized) 

sistemler bu alana güven sağlayacaktır. 

Yaratıcı ekonomisinde token ekonomisi 

kullanılabilecek, bu da altyapıların 

sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Web 3.0; 

akıllı sözleşmeler (smart contract) ve token 

ekonomisi [5] ile bilgi paylaşma 

süreçlerimizi daha üst noktalara 

taşıyacaktır. Yapay zekâ odaklı web 4.0 da 

hedeflenecektir. 

 

 
Şekil 2. Metaverse kavramının yedi katmanı 

  

Bu konuların sadece teknolojik alanının 

değil; sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve 

hukuki gibi farklı alanlarının da çalışılması 

gerekmektedir. Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu 

(MvRG) olarak ALM Metaverse 

Laboratuvarında metaverse alanında 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Metaverse 

alanındaki dünyanın tek akademik dergisi 

olan “Journal of Metaverse” 

(www.journalmetaverse.org) de metaverse 

kavramının çok farklı disiplinlerdeki 

araştırmalarını yayınlıyoruz.  

 

Birkaç soru ile bu yazımızı sonlandıralım. 

Geleceğin internetinde yaşanabilecek olası 

sorunların çözümünde hukuk nasıl 

uygulanmalıdır? Mevcut yasal 

düzenlemeler yeterli midir? Hukuk ve 

teknoloji bu alanda nasıl bir birliktelik 

gerçekleştirmelidir? Merkeziyetsiz yapılar 

ve yapay zekâ bu süreçlerde nasıl 

kullanılabilir? Bunlar için günümüzdeki 

hukukun da evrilmesi gerekecektir. 

Geleceğin internetini mühendisler ve 

girişimciler inşaa ederken, hukuk 

insanlarının da mevcut hukuki 

düzenlemelerin bu gelişmeler ışığında 

uygulanabilirliğini ve geleceğin hukukunu 

tartışmasının önemini vurgulamak 

istiyorum. Teknoloji ile ilgili gelişmeler her 

hukuk dalını ilgilendirmektedir ve bu 

konularda daha fazla çalışma yapılmalıdır.  
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Bu ay neler yaptık? 

    Ayşegül SİVRİ 

 

 
 

 

▪ 19 Ocak 2022 

“2021 Yapay Zekâ Temelli Teknolojiler ve 

Ceza Hukuku” adlı yıllık raporumuz Baro 

internet sitesinde yayımlandı. 

 

▪ 20 Ocak 2022 

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz tarafından 

düzenlenen, Yapay Zekâ ve İnsan Hakları 

başlıklı, İstanbul Barosu İnsan Hakları 

Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Cenk 

Konukpay’ ın misafir olduğu eğitimimiz 

YouTube üzerinden gerçekleştirildi.  

 

▪ 27 Ocak 2022 

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuzun 

toplantısı gerçekleştirildi. Geçmiş dönem ile 

gelecek dönemde neler yapılacağı 

değerlendirildi.  
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