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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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AV. BENAY ÇAYLAK 

YAPAY ZEKÂ, SUÇLARI %90
İSABET İLE BİR HAFTA
ÖNCESİNDEN ÖNGÖREBİLİYOR

Suç veri lerini  inceleyen bir yapay zekâ
(“YZ”)  bir  şehirdeki suçların işlenme
yerini  ve oranını  %90’a varan isabet i le
bir hafta önceden öngörebilmektedir.
Ancak benzer sistemlerin polisl ik
faal iyetlerinde ırkçı  önyargıları
güçlendirdiğinin görülmesi sebebiyle,
böyle sistemlerin önyargıyı
güçlendirebileceğinden endişe
duyulmaktadır.  Bu YZ’nin benzer 
 sonuçlar doğurması olası  olsa da,
YZ’nin geliştir icisi  araştırmacılar,  bu
YZ’nin söz konusu önyargıları  i fşa
etmek için de kullanılabi leceğini  iddia
etmekteler.

Chicago Üniversitesi 'nden Ishanu
Chattopadhyay ve meslektaşları ,
Chicago, I l l inois ’un 2014 yı l ından 2016
yıl ının sonuna kadarki  tarihi  suç
veri lerini  analiz eden bir YZ modeli
gel iştirerek,  bu eğitim sürecini  takip
eden haftaların suç seviyelerini
öngördüler.  Model,  yaklaşık 300
metrelik karelere bölünmüş olan
şehirde birtakım suçların gerçekleşme
olası l ığını  bir  hafta öncesinden %90’a
varan isabet i le öngördü. ABD’nin diğer
yedi büyük şehrinin veri leri  için de
eğiti l ip test edilen model,  benzer
seviyede bir performans gösterdi .

3



YZ’nin suçların öngörülmesi için
kullanılmasına i l işkin önceki çabalar,
bu çabaların ırksal  önyargıyı
güçlendirebilmesi  sebebiyle tartışma
yaratmıştı .  Geçtiğimiz yı l larda,  Chicago
Emniyet Müdürlüğü, bir  si lahlı
çatışmaya mağdur veya fai l  olarak
karışma riskinin en yüksek olduğu
düşünülen kişi lerin l istesini  çıkartan
bir algoritmayı denedi.  Algoritmanın ve
l istenin detayları  başta gizl i  tutulsa da,
l iste yayımlandığında,  şehirdeki 20-29
yaş aral ığındaki siyahi erkeklerin
%56’sının l istede yer aldığı  ortaya
çıktı .

Chattopadhyay,  model tarafından
kullanılacak verinin de önyargıl ı
olacağını  kabul etse de;  önyargının
etkisini  azaltmak için çaba
gösteri ldiğini  ve YZ’nin şüpheli leri
değil ,  sadece potansiyel  suç
mahallerini  teşhis ettiğini  bel irterek;
modelin “Minority Report”  -Azınlık
Raporu- olmadığını  i fade etti .

“Kolluğun kaynakları  sınırsız değil .  Bu

yüzden,  kaynakları  en uygun şekilde

kullanmak istersiniz.  Cinayetlerin

nerede gerçekleşeceğini bi lmek

muhteşem olurdu . ”  şekl inde açıklama
yapan Chattopadhyay;  YZ’nin
öngörülerinin,  doğrudan polise kaynak
tahsis edilmesi  için kullanılmasından
ziyade,  üst seviyede polit ikayı
şekil lendirmek için daha güvenli  bir
şekilde kullanılabi leceğini
belirtmektedir.  

Chattopadhway, diğer araştırmacıların
sonuçları  araştırabilmesi  için,
çal ışmada kullanılan veri leri  ve
algoritmayı halka sundu.
Araştırmacılar,  bu veriyi  insan
önyargısının polisl ik faal iyetlerini
etki lediği  alanları  araştırmak için de
kullandı .  Chicago’daki  farkl ı
sosyoekonomik seviyelerde bulunan
muhitlerdeki suç işlenmesini  müteakip
gerçekleşen tutuklama sayı larının
analiz edilmesi  neticesinde,  analizin
varl ıkl ı  alanlardaki suçların fakir
alanlardaki suçlardan daha fazla
tutuklama i le sonuçlandığını
göstermesi ,  polisin faal iyetlerinin
önyargıl ı  olabileceği izlenimini
uyandırdı .

Birleşik Kral l ık Cambridge Kanıt Bazlı
Polisl ik Merkezi ’nden (Cambridge
Centre for Evidence-Based Policing,
UK) Lawrence Sherman, reaktif  ve
proaktif  polisl ik faal iyeti  veri lerinin
veya insanlar ihbarda bulunduğu için
kaydedilme eğil imi olan suçların ve
polis aradığı  için kaydedilme eğil imi
olan suçların çal ışmaya dahil  edilmesi
konusunda endişe duyduğunu
söyleyerek;  en son bahsedilen verinin
önyargıya fazlasıyla duyarl ı  olduğunu
ve “polisin belir l i  alanlardaki kasıt l ı
ayrımcıl ığını  yansıtabileceğini”
belirtmiştir .

Detaylı  bi lgi  için:

https://www.newscientist .com/article

/2326297-ai-predicts-crime-a-week-

in-advance-with-90-per-cent-

accuracy/
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Rusya’nın Ukrayna işgal iyle Ukrayna’da
ortaya çıkan traj ik olaylar,  İngiltere
Silahlı  Kuvvetleri 'nin Avrupa kıtasının
20. yüzyılda geride bırakmış olmasını
umduğu bir tür geleneksel  askeri  zorluğu
karşı layabilme öneminin  hatırlatıcısı
olmuştur.  Savunmanın,  çeşit l i  zorlukları
aşması için araştırmaya,  gel iştirmeye ve
deneylere öncelik vermesi ,  yenil ikçi
kavramlar ve en son teknoloj ik
gelişmelerden faydalanarak stratej ik
avantaj ı  sürdürmesi gerekmektedir.  

Yapay Zekâ (“YZ”) ,  savunma
modernizasyonu için gerekli
teknoloj i lerden biridir .  YZ tüm
sektörlerin kural larını  yeniden yazmak,
önemli  bir  ekonomik büyüme sağlamak ve
toplumun tüm alanlarını  dönüştürmek
için büyük potansiyele sahip,
dönüşümsel,  her yerde  olan ve yıkıcı
yeni bir  teknoloj idir .  Gelecekte güvenlik,
uluslararası  ayakta durma ve refah ancak
hızl ı  teknoloj ik değişimi anlama, bunlara
uyma ve uyum sağlama becerisi  i le
olacaktır .  

STAJYER AV. BÜŞRA NUR AYDIN

İNGİLTERE SAVUNMA YAPAY ZEKÂ
STRATEJİSİ

Birleşik Krallık Savunmada Yapay Zekâ
Kullanımı
İngiltere Savunma YZ Stratej isi ,  Savunma
Yapay Zekâ ve Otonom Birimi (“DAU”) ve
Savunma Yapay Zekâ Merkezi  (“DAIC”)
tarafından ortaklaşa yöneti lmektedir.  DAU,
YZ'nin geliştir i lmesi ,  benimsenmesi ve
kullanımını yöneten stratej ik polit ika
çerçevelerini  bel ir lerken, DAIC, YZ'de
araştırma-geliştirme ve teknik konularının
odak noktasıdır .  Bu kurumlara ek başkaca
özel sektör yatırımcıları  da çal ışmalar
yürütmektedir.  İngi ltere’nin gelişen   YZ
sektörü 15,6 milyar £ 'un üzerinde değer
kazanmış ve dünyanın en yenil ikçi  ve
verimli  sektörlerinden biri  olmuştur.

YZ Mayıs 2021 'de i lk kez İngil iz Ordusuna
ait  bir  operasyonda kullanılmıştır .  20.
Zırhlı  Piyade Tugayı 'ndan askerler,  çevre
ve arazi  hakkında bi lgi ler de dâhil  olmak
üzere karmaşık veri  yığınlarını  iş lemek için
bir Makine Öğrenim motoru
tasarlamışlardır .  
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Bu motor minimum zaman ve çaba i le
askerlere anında planlama desteği
sağlar.  Bu sayede insan asker ekibine
nazaran planlama süresini
azaltmışlardır .  Bu deneme YZ'nin
büyük miktarlarda veriyi  hızl ı  bir
şekilde işleme potansiyeline sahip
olduğunu  ve komutanlara krit ik
operasyonlar sırasında insandan daha
iyi  bi lgi ler sağladığını  göstermektedir.  

Birleşik Kral l ık savunmada YZ
kullanımına büyük ehemmiyet
göstererek savunma genelinde  YZ
gelişimini ve kullanımını
savunmaktadır.  Ülke,  stratej ik olarak
çığır açan  YZ projelerini  hızla
geliştirerek,  tesl im ederek ve
ölçeklendirerek kısaca yenilenerek
ilerlemektedir.  İngi ltere,  aksiyon
sahalarını  analiz eden ve öneren,
binlerce saatl ik çekim yakalayan
insansız hava aracı  ve taşınabil ir
kontrol  cihazları  üretmeyi,  savunmada
insan askerlerin hayati  r isklerini  en
aza indirmeyi,  YZ algoritmalarının
savaşta en ön safhada yer alarak ışık
hızında hedef algı lamasını  ve siber
tehditleri  hızl ı  bir  şeki lde tespit
etmesini  yani kısaca savunmayı YZ
kullanımına hazır bir  kuruluşa
dönüştürerek dünyanın en büyük
savunma organizasyonu olmayı
hedeflemektedir.   İngi ltere savunmada  
YZ stratej isini ;  “Yapay Zekâya Hazır bir
kuruluşa dönüştürün”,  “Savunma
Avantaj ı  için Hız ve Ölçekte Yapay
Zekâyı Benimseyin ve Kullanın”,
“Birleşik Kral l ık Savunma ve Güvenlik
Yapay Zekâ Ekosistemini güçlendirin”,
“Güvenlik,  İstikrar ve Demokratik

değerleri  desteklemek için Küresel  Yapay
Zekâ gelişmelerini  şeki l lendirin” şeklinde
özetlemektedir.

Yapay Zekâ Tehditleri
Askeri  alanda YZ kullanımına i l işkin iki
yönlü tehdit mevcuttur.  Devletlerin YZ'yi
düşmanlarına karşı  kontrolsüz güç şeklinde
kullanmaları ,  tehdidin birinci l  yönünü
oluştururken ikincil  yönünü ise YZ'nin
devletlere karşı  düşmanları  tarafından
kontrolsüz bir şeki lde kullanılması
oluşturmaktadır.  Düşman devletler,  siber
saldırı  ve savunmada otonom sistemler i le
askeri  yetenekler yelpazesinde YZ'yi
kullanmaya çal ışmaktadırlar.  Saldırgan
devletler,  YZ'yi  siber güvenlik açığıyla sivi l
özgürlükleri  ortadan kaldırmakta kullanılan
yetenekler olarak değerlendiriyorlar.
Örneğin,  devletlerce kullanılan YZ
sistemlerine yapılacak siber ve f iziksel
saldırı larla güvenlik ve komuta zincirinin 
 yerle bir olma ihtimali  vardır .  Dolayısıyla
savunmada  YZ kullanımının büyük bir
özveri  ve dikkatle yapılması  gerekmektedir.
Bu konuda adil  olma, önyargıl ı  olmama,
güvenil ir l ik ve insan sorumluluğunun ve
güvenil ir l iğinin doğası  i le i lgi l i  endişeler
vardır.
 
Detaylı  bi lgi  için:

https://assets .publishing.service.gov.uk/go

vernment/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/1082416/Defence_Artificial

_Intel l igence_Strategy.pdf
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AV. ZEYNEP CEMRE DEMİRTAŞ

İNGİLTERE FİKRİ HAKLAR
OFİSİ’NİN YAPAY ZEKÂ VE FİKRİ
HAKLAR KONUSUNDAKİ
DEĞERLENDİRMESİ

İngiltere Fikri  Haklar Ofisi ’nin yapay
zekâ (“YZ” )  ve f ikri  haklar,  tel i f  hakkı
ve patent konusuna i l işkin
değerlendirmesi sonrasında hükümetin
değerlendirmelerine i l işkin cevaplarını
28 Haziran 2022 tarihinde yayımladı .

Herhangi bir  insan etkisi  olmayan
bilgisayar ürünü çal ışmalara i l işkin
tel if  hakları  İngiltere ’de 50 yı ldır
korunmaktadır.  Değerlendirmede bu
korumanın devam etmesi hal inde nası l
sürdürülmesi gerektiği ,  metin ve veri
madencil iğine i l işkin l isanslama ve
istisnalar ve YZ temell i  s istemlerin
buluşlarına i l işkin patent koruması
konuları  incelenmiştir .

Bilgisayar Ürünü Çalışmalarında Telif
Hakkı
Bilgisayar ürünü çalışmalara i l işkin tel i f
hakları ,  Büyük Britanya Hukuku
tarafından korunmaktadır.  İ lgi l i  kişi lerle
yapılan görüşmeler sonucunda bu
şekilde bir korumanın zararl ı  etki lerine
il işkin henüz bir kanıt  olmaması
nedeniyle i lgi l i  mevzuatın mevcut
haliyle korunması gerektiği  görüşü
hakimdir.  

Ayrıca;  bi lgisayar ürünü çalışmalarda
tasarım hakkının korunması i le i lgi l i  de
görüş al ışverişi  yapılmış,  çoğunluk
tasarım hakkının korunmasına i l işkin
mevcut uygulamanın ve polit ikanın
devam etmesine karar veri lmiştir .
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Sonuç olarak hükümet;  bi lgisayar ürünü
çalışmaların tel i f  ve tasarım haklarının
korunması i le i lgi l i  uygulamaların
devam etmesine ve YZ temell i
sistemlerin bu çerçevede
gözlemlenmesinin devam etmesine
karar veri lmiş ve i leriki  dönemde
gerekmesi hal inde gerekli  mevzuat
değişikl iklerinin yapılmasından
kaçınılmayacağı i fade edilmiştir .

Metin ve Veri Madenciliği  
Veri  ve veri  madencil iği  büyük sayıda
bilgiyi  tanımlamak ve YZ sistemlerini
eğitmek için kullanılan bir tekniktir .
Ayrıca;  bu teknik araştırma, gazetecil ik,
pazarlama, iş  analizi  ve kültürel  miras
organizasyonlarında da
kullanılmaktadır.  

Gerçeğe dayalı  veri ler,  trendler ve
konseptler tel i f  hakkı  kapsamında
korunmasalar da çoğu zaman tel if
hakları  i le i l işki l i  konulardır .  Veri
madencil iği  sistemleri  içerdikleri
veri leri  kopyalama ve analiz etme
yöntemiyle çal ışır  ki  l isans veya istisnai
bir hakka sahip olmadan bu gibi
kopyalamalar yapmak tel i f  hakkı
ihlal lerini  oluşturmaktadır.  Bu gibi
l isans hakkı vb.  sahipliği  de i lgi l i
kişi lere ek masraf anlamına
gelmektedir.  Bu nedenle,  2014 yı l ında
metin ve veri  madencil iğine i l işkin
olarak tel i f  hakkına ticari  olmayan
araştırmalar i le sınırl ı  olarak bir istisna
getiri lmiştir .  Diğer AB ülkelerinde,
Japonya’da ve Singapur’da da metin ve
veri  madencil iği  faal iyetleri  için tel i f
hakkı istisnası  bulunmaktadır.

İ lgi l i  kişi lerle yapılan görüşmeler
sonucunda da YZ sistemlerini  ve
inovasyonu desteklemek adına Birleşik
Kral l ık mevzuatında metin ve veri
madencil iği  konusunda yeni tel i f  ve
veri  tabanı istisnası  getiri lmesine
karar veri lmiştir .

Patent
YZ’nin icadı ve patent konusuna i l işkin
olarak YZ geliştir ici lerinden, i laç
sektöründeki uzmanlardan, küçük
işletmelerde,  akademilerden, f ikri
haklar uzmanlarından farkl ı  görüşler
al ınmıştır .  Konuya i l işkin herkesin
farkl ı  bir  görüşü olsa da çoğunluğun
görüşü,  YZ’nin yardımcı bir  araç
olduğu ve yeterl i  korumayı sağladığı
için mevcut mevzuatta herhangi bir
değişikl iğe gerek olmadığı  yönündedir.

Bu doğrultuda Büyük Britanya yerel
mevzuatında herhangi bir  değişikl ik
yapılmamasına ve gelecek dönemde YZ
korunması adına uluslararası  seviyede
bu konuya i l işkin tartışmaların
başlaması gerektiği  i fade edilmiştir .

Başvurunun 1977 tarihl i  Birleşik Kral l ık
Patent Yasası 'nda belirti len yasal
gerekli l ikleri  karşı laması  koşuluyla,  YZ
destekli  bir  buluş için asl ında bir
patent veri lebi l ir .
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Bilgisayar ürünü çal ışmalarla i lgi l i
olarak,  bu ürünlerin korunmasının
zararl ı  olduğuna i l işkin kanıt
olmadığından şu an için herhangi
bir mevzuat değişikl iği
yapılmamasına,
Metin ve veri  madencil iği  i le i lgi l i
olarak mevcut mevzuatta değişikl ik
yapılarak istisnai  durumların
eklenmesine ve
YZ konusunda mevcut patent
mevzuatının korunmasına ve YZ
icatlarının ve kullanımının teşvik
edilmesine karar veri lmiştir .

Sonuç
Konuya i l işkin al ınan görüşler ve
değerlendirmeler neticesinde Büyük
Britanya Hukuku’nda;

Detaylı  bi lgi  için:

https://www.gov.uk/government/cons

ultations/artificial-intel l igence-and-

ip-copyright-and-

patents/outcome/artificial-

intel l igence-and-intel lectual-

property-copyright-and-patents-

government-response-to-consultation
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Nisan 2021 ’de Avrupa Komisyonu
tarafından sunulan Yapay Zekâ Tüzük
Teklif i  (Artif icial  Intel l igence Act) ,
Yapay Zekâ (“YZ”)  kul lanımının
uyumlaştırı lmasını ,  düzenlenmesini  ve
sorumlulukların belir lenmesini
kolaylaştırmak maksadı i le
kullanılabi lecek etki l i  bir  araç olan
düzenleyici  sanal  alanları  teşvik
etmektedir.  Düzenleyici  sanal
alanların,  AB veri  koruma i lke ve
kural larına uyumu da kolaylaştıracağı
düşünülmektedir.  

Düzenleyici  Sanal Alan Nedir?
Düzenleyici  sanal  alan,  yeni ve
yenil ikçi  ürün veya hizmetlerin bir
düzenleyici  denetimi alt ında,
kontrollü bir alanda denenmesini ,
test edilmesini  sağlayan; r isklerin
önceden tespitini  ve bu risklerle başa
çıkmanın yollarını  aramayı mümkün
kılan bir araçtır .  Düzenleyici  sanal
alanlar,  inovasyon faal iyetlerinin test
edilmesini  sağlamanın yanı sıra;  i lgi l i
sürecin düzenleyici  otoriteler
tarafından öngörülen yasal  rej imlere
uyumluluğunu sağlamayı da vaat
etmektedir.  Böylel ikle yeni
teknoloj i lere yaklaşımı hem üretici ler
hem de tüketici ler için daha güvenli
hale getirmeyi amaçlamaktadır.
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Covid-19 pandemisinin de hızlandırdığı
di j ital leşme süreci ,  teknoloj ik ürünlerin
kullanımını artırmıştır .  Di j ital  dünyanın
yenil iklerini  ve teknik yönlerini  test
edebilmek, veri  kul lanımını kontrol  alt ına
alabilmek ve mevcut düzenlemelere
uyumu yakalayabilmek için düzenleyici
sanal  alanlar,  AB polit ika yapıcı ları
tarafından öneri lmektedir.  Finansal
teknoloj i lerde (FinTech) sıkl ıkla
kullanılan düzenleyici  sanal  alanlar,
zaman içerisinde ulaşım (otonom
araçların kullanımı) ,  enerj i  (akı l l ı
sayaçların kullanımı) ,  haberleşme (5G
hizmetinin dağıtımı)  ve sağlık (erken
teşhis ve elektronik hizmetlerin
kullanımı)  sektöründe de kullanılmaya
başlanmıştır .

Beklenen Faydalar
Düzenleyici  sanal  alanlar,  s istemin
aktörlerinin uzlaşısını  ve etki l i  bir  şeki lde
bilgi lendiri lebi lmelerini ;  böylece daha
şeffaf  süreç yönetimini sağlayabilecektir .
Üretici ler ve geliştir ici ler,  düzenleyici
sanal  alanlar sayesinde,  i lgi l i  ürün veya
hizmeti  piyasaya sunmadan önce
potansiyel  r iskleri  tespit  edebilecek,  bu
riskleri  minimize edebilecek veya ortadan
kaldırabilecektir .  Kontrollü ortamda
gerçekleştiri len test faal iyetleri ,
istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını
engelleyebileceği gibi ;  yasal  süreçlere
uyumu da kolaylaştırabilecektir .
Düzenleyici  sanal  alanların
düzenleyici leri  (“düzenleyici” ) ,  teknik ve
yasal  uyumu kolaylaştırmada geliştir ici ler
ve üretici lere rehberl ik sağlayarak
süreçleri  hızlandırabilecektir .  

Mevcut Endişeler
Düzenleyici lerin daha fazla gel iştir ici
ve üreticiye hizmet verebilmek için
birtakım güvenlik gereksinimlerinden
vazgeçebilmeleri  söz konusu
olabilecektir .  “Dibe doğru yarış”
(“race to the bottom”) olarak
adlandırı lan bu tutumun, tüketici ler
üzerinde olumsuz etki leri
olacağından endişe duyulmaktadır.  
Düzenleyici lerin güvenlik ve
korumayı ikinci  plana atarak yenil iğe
öncelik vermeleri ,  tüketici ler için
risk teşki l  etmektedir.  Bu endişenin
kaynağını ,  YZ uygulamalarının
kullanıldığı  hal lerde veri  koruma i lke
ve kural larına uyumun esneti ldiğine
il işkin mevcut örnekler
oluşturmaktadır.
Düzenleyici lerin yönlendirme ve
tercihlerinin teknoloj ik gel işmeleri
yavaşlatabileceği ,  ortaya konan
yenil iklere müdahale edebileceği
endişesi  gündemdedir.
Farkl ı  Üye Devletlerde düzenleyici
sanal  alanların test parametrelerinin
farkl ı l ık göstermesinin,  AB tek
pazarının devamlı l ığını  sekteye
uğratma riski  taşıdığı  bel irt i lmiştir .

Avrupa Komisyonu YZ Tüzük Teklifi
YZ Tüzük Teklif inde bahsi  geçen
düzenleyici  sanal  alanlar,  pazara
yerleştiri lmeden önce geliştirme
aşamasında olan yenil ikçi  YZ
teknoloj i leri ,  ürünleri  ve hizmetleri
için kontrollü bir deney ve test
ortamı oluşturarak YZ inovasyonunu
teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
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Uyumluluk
YZ Tüzük Teklif i ,  ulusal  düzeyde koordineli
YZ sanal  alanlarının oluşturulmasını  ve AB
genelinde tekdüze uygulanmasını  sağlamak
için ortak kural lar oluşturmayı
öngörmektedir.  Düzenleyici  sanal  alanlar
tek bir Üye Devlet,  birkaç Üye Devlet veya
Avrupa Veri  Koruma Denetçisi  tarafından
oluşturulabilecektir .  Bu alanların,  AB ve
ulusal  düzeyde geçerl i  olan mevcut
kural lara uygun olarak,  ulusal  yetki l i
makamlar tarafından da denetlenmesi
gerektiği  bel irti lmiştir .  Düzenleyici  sanal
alan kuran ulusal  yetki l i  makamların,
faal iyetlerini  koordine etmeleri  ve iyi
uygulamalar çizmek üzere kurulacak bir
Avrupa Yapay Zekâ Kurulu bağlamında
işbirl iği  yapmaları  da gerekmektedir.

Bir sanal  alan deneyinin katı l ımcıları ,
sorumluluktan muaf olmayacaklardır;
düzenleyici  sanal  alanda gerçekleştiri len
denemeler sonucunda üçüncü taraflara
veri len zararlardan, geçerl i  AB ve Üye
Devlet mevzuatı  uyarınca sorumlu olmaya
devam edeceklerdir .  Bu durumun, yenil ikçi
şirketleri  düzenleyici  sanal  alanlara
katı lmaktan caydırabileceği
düşünülmektedir.
Düzenleyici  sanal  alanların işleyişinin
yöntemleri  ve koşulları  önceden
belir lenecektir .  Bu yöntem ve koşullar;
uygunluk kriterlerini ,  başvuru,  seçim,
katı l ım ve bu alanlardan çıkış prosedürünü,
katı l ımcıların hak ve yükümlülüklerini
içerir .  Teklife göre,  küçük ölçekli
iş letmelere ve start-up’ lara düzenleyici
sanal  alanlara erişimde öncelik veri lecektir .
Sanal  alanlar;  kural ların mevcut mevzuata
uyumlu şekilde,  küçük ve orta ölçekli
iş letmelere orantı l ı  olarak uygulanmasını
sağlayacaktır .

YZ Tüzük Teklif i  uyarınca düzenleyici
sanal  alanların kullanımı isteğe bağlıdır ,
zorunlu değildir .  Bu durumun, ulusal
düzeyde farkl ı  düzenleyici  sanal  alan
uygulamalarına,  bunun da hem yargı  ve
yetki  konusunda birtakım problemlere hem
de sektörün aktörlerinin daha esnek
kural lar barındıran uygulamaları  tercih
etmesine sebebiyet verebileceği endişesi
gündemdedir.  

Veri Koruma
YZ Tüzük Teklif i ,  YZ için öngörülen
kural lar i le mevcut veri  koruma kural ları
arasındaki etki leşimi netleştirmeye çal ışır .
Benzer bir etki leşim, düzenleyici  sanal
alanlar i le veri  koruma i lke ve kural ları
arasında da tesis edilecektir .  Kamu
yararına YZ sistemlerinin düzenleyici  sanal
alanlarda geliştiri ldiği  hal lerde,  iş leme
amaçları  dışında başkaca amaçlarla veri
işlemesine de müsaade edilebilecektir .  Bu
durumun, Genel Veri  Koruma Tüzüğü
(“GVKT”)  i le uyumu zorlaştırabileceği
düşünülmektedir.  Avrupa Veri  Koruma
Denetçisi  ve Avrupa Veri  Koruma Kurulu,
Komisyonun YZ Tüzük Teklif i ’ne i l işkin
ortak görüşlerinde,  sanal  alanların
kapsamını ve hedeflerini  netleştirmeyi,
GVKT i le tutarsızl ık ve olası  çatışmalardan
kaçınmayı önermektedir.

Detaylı  bi lgi  için bkz:

https://www.europarl .europa.eu/RegData/

etudes/BRIE/2022/733544/EPRS_BRI(2022

)733544_EN.pdf 
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Birleşik Kral l ık,  Di j ital ,  Kültür,  Medya ve
Spor Bakanlığı  tarafından 18 Temmuz
2022’de;  Yapay Zekâyı  (“YZ”)
Düzenlemek İçin İnovasyon Yanlısı  Bir
Yaklaşım Oluşturmak başl ıkl ı  bir  makale
yayımlandı.  Makalenin giriş  bölümünde
Kültür,  Medya ve Spor Bakanı Nadine
Dorries;  dünya çapında muazzam
gelişme gösteren YZ teknoloj i lerinin
yeni f ırsatların önünü açtığını  ve
Birleşik Kral l ık ’ ın söz konusu
gelişmelerin ön saflarında yer aldığını
belirtti .  Bakan ayrıca,  Birleşik Kral l ık ' ın
bir YZ işi  kurmak ve büyütmek için
dünyadaki en iyi  yer olmasını  ve YZ’nin
muazzam potansiyelini  büyümeye
dönüştürmek için konumunu
güçlendirmesini  istediğini ,  bu nedenle
hükümetin YZ'yi  düzenleme yaklaşımı
hakkında düşüncelerini  ortaya koymak
amacıyla söz konusu makalenin
yayımlanmış olduğunu belirtti .  

Birleşik Kral l ık ’ ın YZ teknoloj i lerine ve
bu teknoloj i lerinin gelişimine
yaklaşımının adeta bir özeti  nitel iğinde
olan makeleye baktığımızda bir çok
dikkat çekici  nokta i le karşı laşıyoruz.  İ lk
olarak,  gel işen bir ekosistem ve güçlü bir
inovasyon sici l i  i le Birleşik Kral l ık ’ ın
YZ'nin birçok alanında halihazırda l ider
konumda olduğu belirtiyor,  buna ek
olarak Ulusal  YZ Stratej isi ’nde hükümetin
Birleşik Kral l ık ' ın küresel  bir  YZ süper
gücü olarak kalması  için on yı l l ık iddial ı
bir  plan hazırlandığının alt ı  çizi l iyor.
Ancak YZ'nin ekonomik ve toplumsal
faydalarından yararlanmak ve aynı
zamanda sunduğu karmaşık zorlukları  ele
almak için yapılacak daha çok şey
olduğuna dikkat çeken makale;  YZ'yi
düzenlemeye yönelik net,  inovasyon
dostu ve esnek yaklaşımlar
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oluşturmanın temel değerleri  korurken ve
insanları  güvende tutarken büyüme ve
inovasyonu serbest bırakma hedefine
ulaşmanın özü olacağını  savunmaktadır.
Makaleye göre,  Birleşik Kral l ık ’ ın YZ'ye
yaklaşım şekli  iş  güvenliğini  artıracak,
yatırımı teşvik edecek,  kamu güvenini
artıracak ve nihayetinde ekonomi
genelinde üretkenliği  artıracaktır .  Bu
nedenle Birleşik Kral l ık tarafından YZ'nin
belir l i  özel l iklerine göre uyarlanmış bir
dizi  sektörler arası  i lke tarafından
desteklenen, YZ'yi  düzenlemek için yenil ik
yanlısı  bir  duruş öneri lmiştir .  Bahse konu
ilkelere göz atacak olursak:
- Bağlama özel .  Bu yaklaşım YZ'yi  
 kul lanımına ve belir l i  bir  bağlamda
bireyler,  gruplar ve işletmeler üzerindeki
etkisine göre düzenlemeyi ve
düzenleyici lere uygulama sorumluluğunu
devretmeyi önermektedir.  
-  İnovasyon yanlısı  ve risk tabanlı .
Düzenleyici lerin,  YZ i le i l işki l i  varsayımsal
veya düşük risklerden ziyade yüksek risk
endişelerine odaklanması istenmektedir.
Yenil iği  teşvik etmek ve yoluna gereksiz
engeller koymaktan kaçınmak amaç
edinilmiştir .  
-  Tutarl ı .  Düzenleyici lerden bu i lkeleri
sektörlerinde ve alanlarında
yorumlamaları ,  önceliklendirmeleri  ve
uygulamaları  istenerek,  YZ'nin farkl ı
özel l iklerine göre uyarlanmış bir dizi
sektörler arası  i lke oluşturulması
öneri lmektedir.
- Orantı l ı  ve uyarlanabil ir .  YZ
yaklaşımlarının uyarlanabil ir  kalması  için
sektörler arası  i lkeleri  i lk etapta resmi
olmayan bir temelde belir lenmesi
öneri lmektedir.  

Yukarıda özetlenen yaklaşım, orantı l ı
düzenlemeyi vurgulayan Better
Regulation Framework’de belirti len
düzenleyici  i lkelerle uyumludur.  Ayrıca,
Hükümetin Di j ital  Düzenleme Planı
aracı l ığıyla ortaya konan vizyonuyla da
uyumludur.  Bakanlık makalede;  di j ital
ekosistemin sınır ötesi  doğasını  ve
uluslararası  YZ pazarının önemini kabul
ettiklerini  ve YZ düzenlemesine küresel
yaklaşımları  şeki l lendirmek için küresel
sahnede ki l it  ortaklarla yakın çal ışmaya
devam edeceğini  vurgulamaktadır.
Avrupa Konseyi ,  OECD çalışma grupları
ve YZ üzerine Küresel  Ortaklık ve ISO ve
IEC gibi  küresel  standart kuruluşları
aracı l ığıyla da ki l it  konularda işbirl iğini
destekleyeceklerini  bel irtmektedir.  

Makale,  Birleşik Kral l ık ’ ın YZ'yi
düzenleme konusundaki genel yenil ik
yanlısı  yolculuğunu ortaya koymaktadır.
Bakanlık,  önümüzdeki aylarda,
inovasyonu teşvik etmek, tüketici  ve
yatırımcı güvenini  artırmak ve yeni YZ
sistemlerinin geliştir i lmesini  ve
benimsenmesini  desteklemek için
yaklaşımlarını  en iyi  nası l
uygulayacaklarını  ve iyi leştireceklerini
belir lemeyi öngörmektedir.  
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Söz konusu yenil iklerin dikkat çektiği i
konular aşağıdaki  gibidir :
- Öneri len çerçeve ve öncelikl i  YZ'ye
özgü riskleri  Birleşik Kral l ık ' ın
değerlerine ve hedeflerine uygun bir
şekilde ele al ıp almadığı  ve aynı zamanda
diğer uluslararası  yaklaşımlarla etkin
koordinasyonu mümkün kı l ıp kı lmadığı ,
- Yaklaşımın nası l  uygulamaya
konulacağı .  Bu,  düzenleyici lerin rol lerini ,
yetki lerini ,  yetki  alanlarını  ve
yeteneklerini  dikkate almayı;
koordinasyon ihtiyacı  ve bunun YZ
düzenlemesinde yer alan düzenleyici ler
arasında nası l  sağlanacağı ,
- Birleşik Kral l ık 'ta YZ'yi  düzenleme
vizyonunu sunduğundan, gelecekteki
gelişmeleri  öngörebildiğinden, riskleri
azaltabildiğinden ve gelecekteki
f ırsatların faydalarını  en üst düzeye
çıkardığından emin olmak için çerçevenin
izlenmesi .     

Bakanlık yukarıda bahsi  geçen
konulardaki tutumunu, 2022'nin
sonlarında yayınlanması planlanan White
Paper ve kamuoyu görüşü yoluyla
belir leyeceğini  i letmiştir .  

Detaylı  bi lgi  için bkz:

https://www.gov.uk/government/publications

/establishing-a-pro-innovation-approach-to-

regulating-ai
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