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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
sunuyor.  Bu açıdan bir bütün olarak
toplum üzerindeki tüm etki lerini  içerir
şekilde yapay zekaya kapsamlı  bir  yaklaşım
çok önemlidir .

BAŞLARKEN

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.  

Sağlık Veri  Araştırmaları  ve Yapay Zekâ Uygulamaları  Enstitüsünün
Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Yayımlandı

Kırk Beş Sivi l  Toplum Kuruluşu,  Tahmin Oluşturma ve Profi l  Çıkarmaya Yönelik
Yapay Zekâ Sistemlerinin,  Hukukun Uygulanması ve Ceza Yargılamasında Kullanılmasının
Yasaklanmasına İ l işkin Avrupa Birl iği ’ne Çağrıda Bulundu

OECD’den YZ Sistemlerinin Sınıf landırı lmasına İ l işkin Kılavuz 

Yapay Zekânın Telif  Hakkı ve Tasarımların İhlal i  Üzerindeki Etkisi  Hakkında Çalışma

Bu Ay Neler Yaptık?
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STAJYER AV. MERVE ASLAN

SAĞLIK  VERİ  ARAŞTIRMALARI  VE  YAPAY  ZEKÂ
UYGULAMALARI  ENSTİTÜSÜNÜN  YAPILANMASI
VE  FAALİYETLERİNİN  YÜRÜTÜLMESİNE  DAİR
YÖNETMELİK  YAYIMLANDI

Türkiye Sağlık Enstitüleri  Başkanlığı
(“TÜSEB”) ,  Türkiye Sağlık Veri
Araştırmaları  ve Yapay Zekâ Uygulamaları
Enstitüsünün Yapılanması ve
Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair
Yönetmelik ’ i  (“Yönetmelik”)  yayımladı .
Yönetmelik,  Türkiye Sağlık Veri
Araştırmaları  ve Yapay Zekâ Uygulamaları
Enstitüsünün (“Enstitü-TÜYZE”)
yapılanması ,  görev ve yetki leri  gibi  önemli
hususları  düzenlemektedir.

12 Aral ık 2019 tarihinde TÜSEB bünyesinde
kurulan ve faal iyet gösteren Enstitü ’nün
kuruluş amacı;  veri  araştırmaları  ve yapay
zekâ uygulamaları  çerçevesinde yenil ikçi
araştırma-geliştirme faal iyetleri  yürüterek
sağlık alanındaki problemlerin çözümüne
ve sağlık hizmetlerinin etkinl iğinin
artırı lmasına yönelik i leri  seviye
yöntemler,

teknoloj i ler ve yüksek katma değerl i  ürünler
geliştirmek, veri  bi l imi ve yapay zekâ alanında
eğitimler vermek, sağlık veri  araştırmaları  ve
yapay zekâ alanında yurtiçi  ve yurtdışı  iş
birl ikleri  gerçekleştirmek, ülkemizin di j ital
sağlık ekosisteminin oluşturulması  için gerekli
araştırma, gel iştirme, eğitim, organizasyon ve
koordinasyon çal ışmalarını  yürütmektir .

 teknoloj i ler ve yüksek katma değerl i  ürünler
geliştirmek, veri  bi l imi ve yapay zekâ alanında
eğitimler vermek, sağlık veri  araştırmaları  ve
yapay zekâ alanında yurtiçi  ve yurtdışı  iş
birl ikleri  gerçekleştirmek, ülkemizin di j ital
sağlık ekosisteminin oluşturulması  için gerekli
araştırma, gel iştirme, eğitim, organizasyon ve
koordinasyon çal ışmalarını  yürütmektir .
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Enstitü ’nün başl ıca görev ve yetki leri
aşağıdaki  gibi  bel ir lenmiştir ;

Türkiye’de sağlık verisi  ve yapay
zekânın kullanımının artırı lması ,  bu
kapsamda bi l imsel ve teknoloj ik
araştırmaların yapılması  ve bu tür
araştırmaların desteklenmesi ,

Kamu kurumu, yükseköğretim kurumları
veya Ar-Ge merkezlerinde yürütülen ve
laboratuvar tetkikleri ,  radyoloj ik ve
patoloj ik görüntülerin geliştir i lmesini
amaçlayan araştırmaların
desteklenmesi ,

Klinik veri ler i le radyoloj ik görüntülere
i l işkin referans bi lgi lerinin saklanması ,
yönetimi ve anonimleştiri lerek
araştırmacı erişimine açı lması  için
gerekli  altyapının oluşturulması ,  di j ital
sağlık ekosisteminin oluşturulmasına
yönelik çal ışmaların yapılması ,

Sağlık verisi  ve yapay zekâ kullanımına
il işkin kamu kurum ve kuruluşları ,  özel
hukuk tüzel  kişi leri  ve gerçek kişi ler
tarafından gerçekleştiri lecek Ar-Ge
faaliyetlerine maddi veya bi l imsel
destek sağlanması ,  bu çal ışmaların
koordine edilmesi  ve izlenmesi ,

Ar-Ge çal ışmaları  sonucu geliştir i len
veri  ve yapay zekâya dayalı  tekniklerin
sağlık alanında kullanılmasını  sağlamak
amacıyla i lgi l i  sektörlerle iş  birl iği
yapılması  ve bu kapsamda hibe ve/veya
geri  ödemeli  destekler veri lmesi ,  ön
ödeme yapılması ,

6.

5.   

4 .   

3 .   

2 .    

1 .   

8 .    

7 .   Ar-Ge çal ışmalarına teşvik amacıyla
yarışmalar düzenlenmesi,  sertif ikalar
veri lmesi ,  araştırmacılara yurt içi  ve yurt
dışı  imkânlar tanınması ,

Bu alanda uluslararası  kurum ve kuruluş
yayınlarının paylaşı lması ,  yayınlar
hazırlanması ,  sağlık veri  araştırmaları  ve
yapay zekâ alanında öncelikl i  polit ikalarının
belir lenmesi

Ayrıca yönetmelikte Enstitü Başkanının sahip
olması  gereken nitel ikler,  Başkanın görev ve
yetki leri  sıralanmış;  bi l im kurullarının seçi lme
ve çal ışma şekil leri  i le görevleri
belir lenmiştir .

Bi l imsel ve teknoloj ik gel işim ve faal iyetlerin
öneminin gün geçtikte arttığı  sağlık
sektöründe Enstitü ’nün kuruluşu ve
etkinl ikleri  i le sağlık sektöründe veri  tabanlı
çal ışmalar ve yapay zekâ araştırmalarının
desteklenmesi amaçlanmaktadır.  Bu sebeple
özell ikle sağlık verisi  ve yapay zekâ temell i
araştırma ve geliştirme çal ışması  yapan, bu
alanda faal iyet gösteren tüm i lgi l i lerin,
Enstitü ’nün faal iyetlerini  yakından takip
etmeleri  önemlidir .

Detaylı  bi lgi  için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/
20220312-9.htm
https://www.tuseb.gov.tr/tuyze/
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Türkiye Sağlık Hizmetleri  Kalite ve
Akreditasyon Enstitüsü i le sağlık veri
araştırmaları  ve yapay zekâ alanlarında
faal iyet gösteren merkezlerin kal ite ve
akreditasyon kural larının belir lenmesinde iş
birl iği  yapılması ,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220312-9.htm
https://www.tuseb.gov.tr/tuyze/
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Yukarıda bahsi  geçen durum karşısında
içerisinde Fair Trials ,  Human Rights Watch ve
Access Now gibi  uluslararası  kuruluşların da
yer aldığı ,  genel anlamda Avrupa merkezli  45
kuruluş;  AB Konseyi ’ne,  Avrupa
Parlamentosu’na ve tüm AB üyesi  ülkelere,
hazırlanmakta olan Kanunda tahmin yapılması
amacıyla kullanılan YZ’nin ve profi l leme yapan
YZ sistemlerinin yasaklanması çağrısında
bulunmuştur.  Zira bu gibi  yapay zekâ
sistemleri  kabul edilemez riskler
barındırmakta;  hatta bu sebeple Kanunun 5.
maddesinde “yasaklanmış yapay zekâ
uygulamaları”  i fadesi  yer almalıdır .  Ayrıca
Kanun, polisl ik faal iyetleri  ve ceza
yargılamasındaki öngörücü sistemlerle i l işki l i
temel haklar ve toplumsal zararlar dikkate
alınarak değerlendiri lmeli ;  bireylerin,
grupların temel hakları  ve demokratik toplum
değerleri  önceliklendiri lmelidir .  

Avrupa Birl iği  (“AB”)  kurumları ;  tekl if
edilen Yapay Zekâ Kanunu (“Kanun” - the
Artif icial  Intel l igence Act)  kapsamında,
yasaların uygulanması ve ceza
yargılamaları  da dâhil  olmak üzere yapay
zekanın (“YZ”)  regüle edilmesi  için gerekli
adımları  atmaktadır.  Bu durumun kişi lerin
yapay zekâ sistemlerinden etki lenen temel
haklarının tam anlamıyla korunmasının ve
YZ’nin yapısal  güç dengesizl iklerini
derinleştirmek için kullanılmasının
önlenmesi için eşsiz bir  f ırsat olduğu
açıktır .

Bu doğrultuda;  sivi l  toplum kuruluşları ,
incelemeye konu beyanı hazırlayarak
kanunların uygulanması ve ceza
yargılamalarında kullanılan tahmin
oluşturan,  profi l leme ve risk
değerlendirmesi yapan YZ sistemlerinin
zararl ı  etki lerini  detaylandırmış,
görüşülen Kanunda yapılmasını  gerekli
gördükleri  düzenlemeleri  de ayrıca
belirtmişlerdir .  Zira kol luk kuvvetlerince
kullanılan,  özel l ikle tahmin ve/veya profi l
oluşturan YZ sistemleri ,  toplumda yer alan
en marj inal  bireyleri  veya grupları
orantısız şeki lde hedef almakta ve bu
kişi lerin özgürlük,  adil  yargı lanma
haklarını  ihlal  etmekte;  hatta yapısal
ayrımcıl ığı  pekiştirmektedir.

AV. ZEYNEP CEMRE DEMİRTAŞ 

KIRK  BEŞ  SİVİL  TOPLUM  KURULUŞU ,  TAHMİN  OLUŞTURMA  VE
PROFİL  ÇIKARMAYA  YÖNELİK  YAPAY  ZEKÂ  SİSTEMLERİNİN ,

HUKUKUN  UYGULANMASI  VE  CEZA  YARGILAMASINDA
KULLANILMASININ  YASAKLANMASINA  İLİŞKİN  AVRUPA  BİRLİĞİ ’NE
ÇAĞRIDA  BULUNDU

YZ SİSTEMLERİ CEZA YARGILAMASINDA VE
PROFİLLEMEDE NE ŞEKİLDE
KULLANILMAKTADIR? 

YZ sistemlerinin profi l leme, gelecekteki  suçlu
davranışlarının,  potansiyel  suçların veya suça
il işkin risk oranlarının tahmini amacıyla
Avrupa yasa uygulayıcı ları  ve ceza yargı laması
otoriteleri  tarafından kullanımı giderek
artmaktadır.
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YZ sistemleri  kul lanılarak bireylerin profi l i
çıkarı lmakta,  bireylere i l işkin tahminler
ve/veya risk değerlendirmesi yapılmakta;
bu hususlar tutuklama, göz alt ına alma,
gözetim, yargı lama gibi  faal iyetler
esnasında kullanılmaktadır.

Şeffaflık,  hesap verilebilirlik ve etkili  başvuru
hakkı
Tahminler,  profi l leme ve risk
değerlendirmeleri  aracı l ığıyla kanun
uygulayıcı larını  ve ceza yargı laması  kararlarını
yönlendirmek, bi lgi lendirmek veyahut destek
olmak amacıyla kullanılan YZ sistemleri ,
genell ikle teknoloj ik (kara kutu vb.)  ve t icari
(f ikri  mülkiyet vb.)  bariyerlere sahiptir .  Bahsi
geçen bariyerler,  kul lanılan YZ sisteminin
yeterl i  şeki lde incelenmesini ;  şeffaf l ığını  ve
hesap veri lebi l ir l iğini  engellemektedir.  Bu
durum, YZ sistemlerinin kararlarından
etki lenen kişi ler için krit ik öneme sahiptir .  

Tahmin oluşturmaya,  profi l lemeye veya risk
değerlendirmesine dayalı  YZ sistemlerine
il işkin yasağın kapsamı dışında kalan
sistemlerin başkaca kullanımları  kapsamında,
bu sistemlerin kararlarından etki lenen
bireylere,  bu sistemlerin kullanımına it iraz
etmek için açık ve etki l i  yol lar sunulmalıdır .
Bununla birl ikte;  özgürlükleri  veya adil
yargı lanma hakkı tehlikede olanların derhal  ve
etki l i  tazminat talep edebilmeleri
sağlanmalıdır .

Detaylı  bi lgi  için:

https://www.fairtrials .org/app/uploads/2022/03/
Ban_Predictive_Policing_Criminal_Justice_Stateme
nt.pdf
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CEZA YARGILAMASINDA YZ
SİSTEMLERİNİN TAHMİN, PROFİL
OLUŞTURMA VE RİSK DEĞERLENDİRME
AMAÇLI KULLANIMININ TEMEL
HAKLARA ETKİSİ

Ayrımcılık,  gözetim ve aşırı  polis faaliyeti
Bu YZ sistemleri ;  ırk,  etnik köken, sosyo-
ekonomik durum, göç durumu gibi
ayrımcıl ıkları  ortaya çıkarmakta,  var olan
ayrımcıl ığı  derinleştirmekte;  ayrıca adil
yargı lanma hakkı ,  masumiyet karinesi ,  özel
hayata ve ai le hayatına saygı ,  veri lerin
korunması hakkı  gibi  temel hakların
ihlal ine de neden olmaktadır.  Bahsi  geçen
ayrımcı uygulamalar o kadar benimsenmiş
ve kökleşmiştir  ki ;  s istemlerin varl ığı ,
ayrımcıl ık içeren sonuçların güçlenmesine
neden olmaktadır.  Bu,  kabul edilemez bir
risktir .

Özgürlük hakkı,  adil  yargılanma hakkı ve
masumiyet karinesi
Bahsi  geçen YZ sistemleri  doğası  gereği ,
i lgi l i  kişi lerin temel hakkı olan masumiyet
karinesini  zayıf latmaktadır.  Bu gibi
sistemler ceza yargı lamasının dikkatini
suç davranışından, belirsiz ve ayrımcıl ık
içeren risk ve şüphe kavramlarına
kaydırmaktır .  Bu nedenle,  bu YZ
sistemlerinden al ınan çıktı lar,  suç
faal iyetine i l işkin güvenil ir  bir  kanıt
olmamakla birl ikle;  kanunların
uygulanmasında da gerekçe olmamalıdır .
Ek olarak;  bu tür sistemler,  adi l
yargı lanma, özgürlük ve diğer usul  hakları
açısından ciddi sonuçlar doğuracak
şekilde,  insanların yaşamlarını  etki leyen
önemli  kararların (ceza adaleti ,  çocuk
koruma) yargı  alanından idari  alana
transferini  kolaylaştırmaktadır.

https://www.fairtrials.org/app/uploads/2022/03/Ban_Predictive_Policing_Criminal_Justice_Statement.pdf
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AV. GÖKÇE ERGÜN 

OECD ’DEN  YZ  SİSTEMLERİNİN
SINIFLANDIRILMASINA  İLİŞKİN  KILAVUZ

İktisadi İş  Birl iği  ve Gelişme Teşkilatı
(“OECD”) bünyesinde bi lgi  ve i letişim
teknoloj i lerinin sürdürülebil ir  ekonomik
büyümeye ve toplum refahına etki lerine
il işkin faal iyetleri  dahil inde Di j ital
Ekonomi Çalışmaları  hazırlayan Bil im,
Teknoloj i  ve İnovasyon Müdürlüğü, yapay
zekâ (“YZ”)  sistemlerinin
sınıf landırı lmasına i l işkin kı lavuz
(“Kılavuz”)  yayınladı .  

Farkl ı  yapay zekâ sistemlerinin farkl ı
faydalar ve riskler getirdiği  i fade edilen
Kılavuz’da,  sanal  asistanlardan otonom
arabalara ve çocuklara yönelik video
öneri lerine farkl ı  alanlarda kullanılan
yapay zekâ uygulamalarının regülasyon ve
yönetim bakımından farkl ı  yaklaşım
gerektirdiğinin aşikâr olduğu
belirti lmektedir.  Bu kapsamda kanun
koyucu ve sair regülatör otoritelere yol
gösterici  olması  maksadıyla

OECD tarafından yapay zekâ sistemlerinin
karakteristik özel l iklerinin spesif ik bağlamlara
yerleştiri lerek yapay zekâ sistemlerinin
regülasyon perspektif inden
değerlendiri lebi lmesini  sağlayan kullanıcı
dostu bir rehber oluşturulması  amaçlanmıştır .
Kı lavuz ayrıca,  i lgi l i  YZ sistemlerinin
karakteristik özel l iklerini ,  hükümetlerin YZ’nın
inovatif  ve güvenil ir  kul lanımını teşvik eden
bir polit ika ve regülasyon yaklaşımını esas
almak üzere 2019 yı l ında yayınlanan OECD YZ
Prensipleri  i le bağdaştırarak bir
standardizasyon sağlamaya çal ışmaktadır.  

7

I .  KILAVUZ’UN KULLANIMI

Kılavuz,  önyargı ,  açıklanabil ir l ik ve
dayanıkl ı l ık gibi  YZ’ya özgü birtakım risklerin
daha tit izl ikle ele al ınmasını  ve böylece daha
incelikl i  regülatif  ist işarelerin sağlanmasını
amaçlamaktadır.  Bu kapsamda Kılavuz’un ana
hatları  aşağıdaki  i lkeler çerçevesinde
çizi lmiştir :
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Yapay zekanın ortak anlayışını teşvik
etmek:  Hükümet ve diğer kurumlara
spesif ik YZ uygulamalarına özel  polit ikalar
düzenlenmesi hususunda en çok önem arz
eden YZ sistemlerinin nitel iklerini
belir lemeye ve görece sübjektif  kriterleri
(örneğin refah etkisi )  değerlendirmeye
yönelik ölçütleri  gel iştirmeye i l işkindir.  

Sicil  veya envanterleri  bilgilendirmek:
Algoritma veya otonom karar
mekanizmalarına yönelik sici l  veya
envanterler için sistemlerin ve temel
karakteristik özel l iklerinin açıklanmasına
yardımcı olmayı kapsar.  

Sektöre özgü yapılanmaları desteklemek:
Sağlık veya f inans gibi  sektörlerde daha
detaylı  uygulama veya alana özgü kriter
kategori lemesini  sağlamak üzere zemin
oluşturmayı i fade eder.

Risk değerlendirmesini desteklemek:  YZ
vakalarının riskini  azaltma ve bertaraf
etmeye yardımcı risk değerlendirme
sistemlerinin vaka raporlamada global
tutarl ı l ık ve müşterek çal ışmayı sağlamaya
yönelik biçimde geliştir i lmesine i l işkin
faal iyetler için bir zemin oluşturmayı i fade
eder.  

Risk yönetimini desteklemek:  YZ
sisteminin yaşam döngüsü içinde,
kurumsal yönetime i l işkin olanlar da dahil
olmak üzere,  sınırlama, uyum ve icra
faal iyetlerine i l işkin bi lgi lendirme
çalışmalarını  kapsar.  

Kı lavuz nezdinde YZ sistem ve uygulamalarının
sınıf landırı lması  beş farkl ı  boyutta ele
al ınmaktadır.  Her bir boyutun birtakım YZ
sistemlerine yönelik polit ika faktörlerini
değerlendirmeye dair kendine özgü nitel ikleri ,
isnatları  veya alt  boyutları  mevcuttur.  Bu
boyutlar aşağıdaki  şeki lde açıklanmıştır :

İnsan & Gezegen:  Bu boyutta uygulamadaki YZ
sistemlerinin potansiyeli  insan ve gezegene
faydalı ,  insan-odaklı  ve güvenil ir  Yaz’ ının
teşvik edilmesi  dikkate al ınmaktadır.  Her bir
bağlamda, uygulamadaki bir  YZ sistemi i le
etki leşime giren veya etki lenen bireyler ve
gruplar tanımlanır.  Ana karakteristik özel l ikler
kullanıcı lar ve etki lenen paydaşları  içermekte
olup,  uygulamaya dair seçme hakkının
sunulması  ve insan haklarını ,  çevreyi ,  refahı ,
toplumu ve iş  dünyasını  nası l  etki lediğini  dahil
etmektedir.  

Ekonomik Bağlam:  Uygulamadaki YZ sisteminin
geliştir i ldiği  ekonomik ve sektörel  ortamı
tanımlar.  Genell ikle genel bir  YZ sisteminden
ziyade uygulamadaki bir  YZ sistemine i l işkin
olup,  bir  YZ sisteminin geliştir i ldiği
organizasyon tipini  ve fonksiyonel alanını
açıklamaktadır.  Karakteristik özel l ikler i lgi l i
s istemin geliştir i ldiği  sektörü (örneğin;  sağlık,
f inans,  üretim),  iş  fonksiyonu ve modelini ,
hassas olan veya olmayan mahiyetini ,
konumlandırı lma, etki  ve çapını  ve teknoloj ik
olgunluğunu kapsamaktadır.
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I I .  YZ SİSTEMLERİNİN KARAKTERİSTİK
ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEŞİMLERİNE DAİR
ANAHTAR BOYUT YAPILANMALARI
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Veri & Girdi:  Bir  YZ modelinin sunduğu
ortama i l işkin veri leri  ve/veya uzman
görüşünü ifade etmektedir.  Karakteristik
özell ikleri  veri  ve girdi lerin kaynağını ,
makine ve/veya insan tarafından
gerçekleştiri len veri  toplama yöntemini,
veri  yapısı  ve formatı  i le veri  nitel iklerini
kapsamaktadır.  Veri  & Girdi
karakteristikleri  bir  YZ sistemini
eğitmekte kullanılan veriyi  (“ laboratuvar
ortamında”)  ve üretimde kullanılan veriyi
(“sahada”)  içerebil ir .  

YZ Modeli :  Bir  YZ sisteminin dış ortamını
kuşatan,  örneğin süreçler,  f ikir ler,
insanlar ve/veya o ortamda gerçekleşen
iletişimler gibi ,  tümü veya bir kısmının
sayısal  temsil ini  i fade eder.  Ana
karakteristik özel l ikleri  teknik tür,
modelin nası l  inşa edildiği  (uzman
bilgisinin kullanımı,  makine öğrenme veya
ikisi  birl ikte)  ve modelin nası l
kul lanıldığını  (hangi hedefler ve
performans ölçütlerinin kullanıldığı)
kapsamaktadır.

Görev & Çıktı :  Sistemin yerine getirdiği
görevleri ,  örneğin kişisel leştirme,
tanımlama, öngörme veya hedef odaklı
optimizasyon; bunların çıktı ları  ve genel
bağlamı etki leyen neticeleri ,  i fade
etmektedir.  Bu boyutun karakteristik
özell ikleri  sistem görevlerini ,  eylem
otomasyonunu, otonom araçlar gibi
görevleri  ve eylemleri  bir  araya getiren
sistemleri ,  bi lgisayar imgelemi gibi  ana
uygulamaları  ve değerlendirme
metodlarını  kapsamaktadır.  

Laboratuvarda” YZ,  YZ sisteminin
konumlandırmadan önceki konsepti  ve
gelişimini i fade eder.  Bu tip sistemlere
Kılavuz’un Veri  & Girdi  (örneğin,  verinin
nitelendiri lmesi) ,  YZ Modeli  (örneğin,  i lk
modelin eğiti lmesi)  ve Görev & Çıktı  (örneğin,
görevin kişisel leştiri lmesi)  boyutları  uygulama
alanı bulmaktadır.  Bu anlamda, özel l ikle ex
ante risk yönetimi yaklaşım ve gerekli l iklerine
yönelik olduğu belirti lmiştir .  “Sahada” YZ ise
bir YZ sisteminin konumlandırı lmasından
sonraki  kul lanımı ve gelişimini i fade eder ve
tüm boyutlarda uygulama alanı  bulur.  Bu
anlamda ex post risk yönetimi yaklaşımı ve
gerekli l iklerine i l işkindir.
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I I I .  KILAVUZ’UN “SAHADA” YZ VE
“LABORATUVARDA” YZ SİSTEMLERİNE
UYGULANABİLİRLİĞİ

IV.  SINIFLANDIRMA VE YZ SİSTEMİ YAŞAM
DÖNGÜSÜ

Kılavuz’a göre YZ sisteminin yaşam döngüsü,
bir sistemin temel teknik karakteristiklerini
anlamak için tamamlayıcı  bir  yapı görevi
görebilmektedir.  Bu kapsamda yaşam döngüsü,
sıral ı  olmamak üzere şu aşamaları
kapsamaktadır:  planlama ve dizayn; verinin
toplanması ve işlenmesi;  modelin kurulması  ve
kullanılması ;  doğrulama ve onaylama;
konumlandırma; ve operasyon ve gözlem.
OECD YZ Sistemlerinin Sınıf landırı lması
Kılavuzu’nda yer alan boyutlar,  hesap
verebil ir l ikle bağlantı l ı  olarak bir boyutun
il inti l i  YZ aktörlerini  bel ir lemek amacıyla YZ
sisteminin yaşam döngüsünün aşamaları  i le
i l işki lendiri lebi l ir .

Kı lavuz’da yer alan birtakım kriterler
“sahada” YZ bağlamlarına “ laboratuvarda”
YZ bağlamlarına kıyasla daha uygulanabil ir
nitel iktedir.  

Detaylı  bi lgi  için:

https://www.oecd-
il ibrary.org/docserver/cb6d9eca-en.pdf?
expires=1648453502&id=id&accname=guest&checksu
m=45C1D1C9DD3B0C812907A3319FF4264E

https://www.fairtrials.org/app/uploads/2022/03/Ban_Predictive_Policing_Criminal_Justice_Statement.pdf
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Bu çalışma, yapay zekâ teknoloj i lerinin
tel if  hakkı  ve tasarımların hem ihlal i  hem
de yaptırımı üzerindeki etkisinin bir
değerlendirmesini  sağlamayı
amaçlamaktadır.  Yapay zekâ,  algı lama, akı l
yürütme ve hareket etmekten
değerlendirmeye ve hatta tahmin etmeye
kadar çeşit l i  yeteneklere sahiptir .  Yapay
zekâ,  bel ir l i  paylaşı lan öğelere ek olarak,
her birinin kendine özgü yönleri  olan
çeşit l i  alt  alanlara sahiptir .

Yapay zekânın geliştir i lmesi  ve
uygulanması ,  etik,  mahremiyet ve temel
haklar i le i lgi l i  bazı  endişeleri  gündeme
getirmiştir .  Yapay zekâ ve i lgi l i
teknoloj i ler,  tel i f  hakkı  ve tasarımla i lgi l i
suçlar dahil  olmak üzere büyük önem
taşıyan alanlarda tespitler ve tahminler
yapmak için kullanıldığından, yapay
zekanın temel insan haklarını  derinden
etki leme potansiyeli  vardır .  AB
Parlamentosu,  ceza hukukunda yapay zekâ
ve bunun polis ve adli  makamlar
tarafından cezai  meselelerde
kullanılmasına i l işkin 6 Ekim 2021 tarihl i
son Kararında (2020/2016(INI))  açıkça
“Yapay zekâ,  yapay zekâ olarak
görülmemelidir .”  i fadesini  ortaya
koymuştur.  

AV. BERKAY AKBAŞ 

YAPAY  ZEKÂNIN  TELİF  HAKKI  VE  TASARIMLARIN  İHLALİ
ÜZERİNDEKİ  ETKİSİ  HAKKINDA  ÇALIŞMA

MEVCUT İNTERNET SUÇU VE YAPAY ZEKÂ
DESTEKLİ SUÇ TEHDİDİ ORTAMI

Mevcut siber suç ortamı ve internetteki  yasa
dışı  faal iyetlerde yapay zekâ ve yeni
teknoloj i lerin rolü,  bu teknoloj i lerin tel i f  hakkı
ve tasarımların ihlal i  ve uygulanması
üzerindeki etkisinin değerlendiri lmesinde
dikkate al ınmalıdır .  Avrupa Ağ ve Bi lgi
Güvenliği  Ajansı  (ENISA),  2021 yı l l ık raporunda
EUROPOL'un bulgularını  doğrulamış ve birinci l
tehditleri  şu şekilde belir lemiştir :  f idye
yazıl ımı;  kötü amaçlı  yazı l ım; kripto hırsızl ığı ;
e-postayla i lgi l i  tehditler;  veri lere yönelik
tehditler;  kul lanılabi l ir l iğe ve bütünlüğe
yönelik tehditler;  dezenformasyon/yanlış
bi lgi ;  kötü amaçlı  olmayan tehditler;  ve tedarik
zinciri  saldırı ları .  
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FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ
SUÇU, ORGANİZE SUÇLA MÜCADELEDE İLK
10 ÖNCELİK ARASINDA

Avrupa'da,  f ikri  mülkiyet hakkının ihlal i
suçuna karşı  mücadele,  suç ağlarının dahil
olması  nedeniyle de büyük önem taşımaktadır.
Mayıs 2021 'de,  AB Bakanlar Konseyi ,  2022-
2025 organize suçla mücadelede en önemli  10
önceliği  arasına f ikri  mülkiyet haklarının ihlal i
suçunu da dahil  etmiştir .
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Algoritmalar,  yapay zekâ teknoloj i lerinin
temelidir .  Bir  bi lgisayarın bir ödevi
tamamlamak için uyması gereken bir dizi
tal imat ve kural  olarak tanımlanabil ir ler.
Algoritmalar,  tasarımları  ve diğer Fikri
Mülkiyet haklarını  korumak ve ayrıca
uygulama amaçları  için kullanılabi lecek farkl ı
yapay zekâ araçlarının geliştir i lmesine olanak
tanır.  
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EUIPO'NUN 2025 STRATEJİK PLANINDA
YAPAY ZEKÂ

İnovasyon, yeni teknoloj i ler ve yapay zekâ,
EUIPO'nun çal ışmalarının önemli
alanlarıdır .  EUIPO'nun 2025 Stratej ik
Planı ,  sürdürülebil ir  ağlar kurarak ve
teşvik ederek,  müşteri  odaklı  hizmetler
sunmayı ve daha güçlü bir f ikri  mülkiyet
sistemine,  verimli  uygulamaya ve f ikri
mülkiyet haklarının küresel  ve giderek
daha fazla di j ital  hale gelen bir ortamda
daha iyi  anlaşı lmasına katkıda bulunmayı,
AB'de rekabet edebil ir l iği ,  yenil iği  ve
yaratıcı l ığı  desteklemeyi amaçlamaktadır.  

CEZA HUKUKUNDA YAPAY ZEKÂ VE
POLİS VE ADLİ MAKAMLAR
TARAFINDAN CEZAİ KONULARDA
KULLANIMI

Ekim 2021 'de Avrupa Parlamentosu,  ceza
hukukunda yapay zekâ ve polis  ve adli
makamlar tarafından cezai  konularda
kullanılmasına i l işkin yayınladığı  kararda,
yapay zekanın kolluk kuvvetlerinde
kullanılmasının,  bireylerin temel haklarına
yönelik şeffaf  olmayan karar verme; temel
algoritmanın doğasında bulunan çeşit l i
ayrımcıl ık ve hatalar,  mahremiyet ve
kişisel  veri ler,  i fade ve bi lgi  özgürlüğü,
masumiyet karinesi ,  etki l i  hukuk yolu ve
adil  yargı lanma hakkı ve bireysel  özgürlük
ve güvenliğe yönelik riskler gibi  önemli
risklere yol  açabileceğini  vurgulamaktadır.  

YAPAY ZEKÂ KAVRAMI

Bu çalışma bağlamında yapay zekâ şu
şekilde anlaşı lmaktadır:  “Algoritmik
kural lara göre,  fenomenleri  tahmin etmek
ve karar vermeye yardımcı olmak amacıyla
büyük veri  kümeleri  iş lenirken dinamik
olarak uyum sağlayan bi lgisayar kodu
(yazı l ım ve donanım)” .

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELİ:
GELİŞMİŞ ALGORİTMALAR

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN SOSYAL
ETKİLERİ
Yapay zekâ teknoloj i leri ,  BM'nin Sürdürülebil ir
Kalkınma Hedeflerine ulaşmada atı l ımları
destekleyebil irken,  eşitsizl ikleri  artıracak ve
bireyleri ,  toplumları ,  ekonomileri  ve çevreyi
olumsuz yönde etki leyecek beklenmedik
sonuçlara da neden olabilecektir .

TELİF HAKLARI VE TASARIMLARIN
İHLALİNDE BAŞVURULAN YAPAY ZEKÂNIN
GENEL BİR GÖRÜNÜMÜ
Yapay zekâ araçlarının geliştir i lmesi  ve Fikri
Mülkiyet haklarını  hem korumak hem de ihlal
etmek için kullanımları  sonraki  örneklerde ve
senaryolarda gözlemlenebildiğinden, yapay
zekânın si lahlandırı lması  ve paraya çevri lmesi
de çal ışmada yer almaktadır.  Yapay zekâ ve
i lgi l i  teknoloj i lerin birer araç olduğu
vurgulanmalıdır .  
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bu nedenle,  bunların birleşik kullanımı,
veri lerin manipülasyonunu yeni seviyelere
taşır .  Aynı zamanda, makine öğrenimi ve yapay
zekanın blok zincirine entegrasyonu ve bunun
tersi ,  blok zincirin altyapı mimarisini
güçlendirebil ir  ve yapay zekanın kapasitesini
artırabil ir .  Blok zinciri ,  makine öğrenimi
tarafından belir l i  kararların neden veri ldiğini
izlemek ve belir lemek de dahil  olmak üzere,
yapay zekâyı  daha anlaşı l ır  ve tutarl ı  hale
getirmek için kullanılabi l ir .
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YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KÖTÜ AMAÇLI
YAZILIMLAR

İncelenen yapay zekâ destekli  ve yapay
zekâ i le gel iştir i lmiş siber saldırı lar,
suçluların halihazırda saldırıya geçtiğinin
kanıtıdır .  Yapay zekâ,  daha inandırıcı  spam
oluşturmak, algı lamadan kaçınmak ve
kendisini  her hedefe daha iyi  uyarlamak
için kötü amaçlı  yazı l ımları  kontrol  etmek
için kötü niyetl i  olarak kullanılabi l ir .  Siber
suçlular,  yapay zekâ destekli  güvenlik
yazı l ımının kötü amaçlı  yazı l ımları  nası l
tanımladığını  bel ir leyebil ir ,  bu da onların
kendi yazı l ımlarını  uyarlamalarına ve
algı lamadan kolayca kurtulmalarına olanak
tanır.

ROBOTBİLİMDE YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ içeren robotlar,  genell ikle
tamamen robotik tabanlı  teknoloj i lerden
çok daha fazla görevi  otomatikleştirebil ir .
Bir  robotun çevresindeki özerkliği ,
algı lama, planlama ve yürütme (yani
manipüle etme, gezinme ve iş  birl iği
yapma) gibi  farkl ı  alt  bölümlere ayrı labi l ir .
Yapay zekayı  robotikte kullanmanın ana
hedeflerinden biri ,  öğrenme yoluyla
robotun özerklik derecesini  optimize
etmek, robotun geleceği tahmin etmede,
özell ikle bir görevi  planlamada ve
çevresiyle etki leşim kurmada, onu
manipüle ederek veya gezinerek zekâ
seviyesini  değerlendirmektir .  

YAPAY ZEKÂ VE BLOK ZİNCİR

Yapay zekâ ve blok zinciri  teknoloj isinin
kombinasyonu karşı l ıkl ı  olarak faydalı
olabil ir .  Hem yapay zekâ hem de blok
zinciri ,  veri leri  çeşit l i  şeki l lerde kullanır
ve özell ikle farkl ı  araçlar kullanarak büyük
miktarda veriyi  iş lemek ve analiz etmek
için kullanışl ıdır .  Hem yapay zekâ hem de
blok zinciri ,  veri ler üzerinde çeşit l i
şeki l lerde hareket eder;

SONUÇLAR:

Fırsatlar
Yapay zekâ,  algı lama, akı l  yürütme ve harekete
geçme, değerlendirme ve hatta tahmin etmeye
kadar bir dizi  farkl ı  iş levi  yerine getirebil ir .  Şu
anda,  ana geliştirme alanları  makine öğrenimi,
doğal  di l  iş leme, bi lgisayarla görme ve uzman
sistemlerdir .  Yapay zekâ,  r iskleri
tanımlayabil ir  ve öncelik sırasına koyabil ir ,  bir
ağdaki kötü amaçlı  yazı l ımları  anında tespit
edebil ir ,  olay yanıtlarına rehberl ik edebil ir  ve
izinsiz girişleri  gerçekleşmeden önce
algı layabil ir .

Dinamikler
İhlal  tarafında,  tel i f  hakkı  ve tasarım ihlal ine
karışan dolandırıcı lar ve suç grupları ,  s iber
güvenlik önlemlerinin üstesinden gelmek ve
tespitten kaçınmak için icra kurumları
tarafından kullanılan aynı yapay zekâ
tekniklerini  kul lanır veya muhtemelen
kullanabil ir .  Bu,  "Yapay zekâ/siber güvenlik
bilmecesi"  olarak bi l inir :  Yapay zekâ
olgunlaştıkça ve siber güvenlik alanında
giderek daha fazla kullanıldıkça,  bu teknoloj ik
i lerlemenin potansiyel  olumsuz yönleri  de
artmaktadır.
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Yapay zekâ i le i lgi l i  çok çeşit l i  araçlar ve
teknoloj i ler şu anda veya potansiyel  olarak
tel if  hakkı  ve tasarım ihlal i  ve yaptırımında
kullanılmaktadır.  Karar al ıcı lar,  f ikri  mülkiyet
koruma kuruluşları ,  ş irketler ve kanun
uygulayıcı  makamlar dahil  olmak üzere tüm
paydaşların daha iyi  anlaşı lmasına,
farkındalığının artmasına ve kapasitelerinin
artırı lmasına açıkça ihtiyaç vardır .

13

Sınırlamalar
Bir araç olarak yapay zekâ hala belir l i
s ınırlamalarla karşı  karşıyadır,  bunlar
özell ikle:  büyük miktarda yüksek kal itel i
eğitim verisine bağımlı l ığı ;  'uzun kuyruk'
problemleriyle baş edememesi;  s ınırl ı  çok
yönlülüğü; belir l i  uygulama senaryolarına
bağımlı l ığı ;  ve geliştir icisinin doğal
önyargıları  olarak görünmektedir.

Endişeler
Yapay zekâ ve i lgi l i  teknoloj i ler,  tel i f  hakkı
ve tasarım ihlal iyle mücadele gibi  büyük
önem taşıyan alanlarda tespitler ve
tahminler yapmak için kullanıldığından,
yapay zekânın temel insan haklarını
derinden etki leme potansiyeli  vardır .
Sonuç olarak,  veri ler kol luk kuvvetleri
tarafından toplanırken, temel insan hakları
mahremiyet ve veri  koruması gerektiği  gibi
dikkate al ınmalıdır .  Şu anda tartışı lmakta
olan yapay zekâ i le i lgi l i  öneri len yeni AB
düzenleyici  çerçevesi ,  AB pazarında
kullanılan yapay zekâ sistemlerinin güvenli
olmasını  ve temel haklar ve değerlere
i l işkin mevcut yasalara uymasını  sağlamayı
amaçlamaktadır.  

Sonuç olarak,  makine öğrenimi
teknoloj i leriyle birl ikte yapay zekâ
araştırma ve geliştirmeye büyük yatırım
yapılmakta ve bu eğil imin önümüzdeki
yı l larda da devam etmesi beklenmektedir.
Bu nedenle,  bu araç ve teknoloj i lerin hem
yasal  hem de yasa dışı  amaçlarla
kullanılabi l ir l iği  ve kullanımının artması
beklenebil ir .
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STAJYER AV. MERVE ASLAN

BU  AY  NELER  YAPTIK?
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8 MART 2022

Avrupa Komisyonu ve Ayrupa Konseyi
tarafından İstanbul Sözleşmesi 'ne i l işkin
hazırlanan belgenin Türkçe tercümesinin
yapılması  konusunda İstanbul Bi l iş im
Hukuku Komisyonu’na destek olduk.
Tekrar belirtmek isteriz ki  kadına yönelik
hem fiziksel  hem di j ital  ş iddetin
karşısındayız!

Belgeye erişim için:  

drive.google.com/file/d/1GgfzvU

11  MART 2022

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz
üyelerinden Av.  El i f  Ceren Halatçı
tarafından kaleme al ınan "Toplumsal
Cinsiyet Eşit l iği  ve Yapay Zekâ" başl ıkl ı
blog yazısı  İstanbul Barosu internet
sitesinde yayımlandı.  

Yazıya erişim için:  

https://www.istanbulbarosu.org.tr/fi les/
komisyonlar/yzcg/yzcg_blog2022.pdf

23 MART 2022

METAVERSE VE YAPAY ZEKÂ

Yapay Zekâ Çalışma Grubumuz tarafından
hazırlanan “Metaverse ve Yapay Zekâ” adlı
infografiğimiz yayımlandı.  Metaverse Evreni,
Metaverse ve Yapay Zekâ İ l işkisi ,  Artırı lmış
Gerçeklik (AR) ve Sanal  Gerçeklik (VR)
Gözlükleri ,  Blok zincir Teknoloj isi ,  Akı l l ı
Sözleşmeler ve Kripto Para,  Günümüz Hukuk
Normlarının Metaverse Evreninde
Uygulanabil ir l iği ,  Avatarların Kişi l ik Hakları  ve
Avatarlara Karşı  İşlenen Suçlar başl ıklarının
bulunduğu infografiğe erişim için:  

https://www.istanbulbarosu.org.tr/fi les/kom
isyonlar/yzcg/metaverse_ve_hukuk.pdf

http://drive.google.com/file/d/1GgfzvU
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/yzcg_blog2022.pdf
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/metaverse_ve_hukuk.pdf


YAPAY  ZEKÂ  ÇAĞINDA  HUKUK MART  2022

15

24 MART 2022

Yapay Zekâ Çalışma Grubu olarak her ayın
üçüncü haftası  perşembe günleri  İstanbul
Barosunun Youtube hesabından herkese
açık canlı  eğitimler gerçekleştirmekteyiz.
Eğitimlerin kayıt ları  daha donra Baro
YouTube hesabından paylaşı lmaktadır.  Bu
ayki etkinl ikte,  grubumuzun üyelerinden
Av.  Kübra İslamoğlu Bayer
moderatörlüğünde Sayın Dr.  Aybike Tunç’u
“Yapay Zekâ ve Kişi l ik”  konulu çevrimiçi
eğitimi i le dinledik.

Eğitim kaydına ulaşmak için:

https://youtu.be/jc1nxwRVt3g

30 MART 2022

İngiltere Lordlar Kamarası  Adalet ve Içişleri
Komitesi 'nin 30 Mart 2022 tarihinde
yayımladığı  "Technology rules? The advent of
new technologies in the justice systems"
başl ıkl ı  raporda İstanbul Barosu adına Yapay
Zekâ Çalışma Grubumuzun hazırlayıp
paylaştığı  hukuki görüşe de referans veri ldi .

Rapora ulaşmak için:

https://committees.parliament.uk/publication

s/9453/documents/161756/default/

HAZIRLAYAN BÜLTEN EKİBİ

Av. Selin Çetin
Av. Pınar Saruhan

Av.Zeynep Öğretmen Kotil 
Av. Onur Alas 

Stj. Av. Merve Aslan 

~

https://youtu.be/jc1nxwRVt3g
https://committees.parliament.uk/publications/9453/documents/161756/default/

