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Giriş 

Kişisel veriler yapıları bakımından dinamik ve statik kişisel veriler olarak iki kategoride 
tanımlanırsa, biyometrik veriler kişinin değişmeyen spesifik fiziksel veya tipik davranışsal 
özelliklerinden yola çıkarak kimlik doğrulama ve kimlik tespiti amaçlı kullanılması bakımından 
statik bir veri olup, bir kez ele geçirildiğinde sonsuza kadar doğru bir bilgi olarak işlenmesi 
muhtemeldir. Biyometrik veriler, parmak izi, avuç içi, yüz, iris, retina, DNA bilgisi gibi fiziksel 
bilgiler veya imza, klavye kullanımı, el yazısı, ses gibi davranışsal bilgiler de olabilir. Bir kişiyi bir 
başka kişilerden net ve doğru bir biçimde ayıran “diversus” özelliğinde olan bu veriler, gerek 
Avrupa Birliği (AB) gerekse Türkiye gibi aday ülkelerin kişisel verilerin korunması kanunlarınca 
özel nitelikli kişisel veri sayılıp, bu verilerin işlenmesi istisnai durumlar dışında yasaktır. 
Biyometrik verilerin hep bir arada veya tek tek sıkça işlendiği yüz tanıma sistemleri hem amaç hem 
de veri türü bakımından biyometrik veri tanımına tam olarak uymakta, hatta yüz tanıma sistemlerini 
biyometrik veri kavramıyla değişken olarak kullanılmaktadır. 

Yüz tanıma sistemleri birçok teknik araçtan topladığı verileri analiz ederek kolluk kuvvetlerine 
çeşitli amaçlarını gerçekleştirmesinde katkıda bulunur. Özellikle kamusal alanda çalışan kapalı 
devre kameralar, dronelar, vücuda yerleştirilen sabit kameralar gibi hem görüntü hem de ses 
verilerini toplayabilen donanımlar yapay zekalı sistemleriyle birleştirilerek yalnız kimlik doğrulama 
veya tespitinden de öte suça eğilim tahminleri, şüphelilerin bulunması veya takibi gibi geleneksel 
anlamda insan malumatıyla yapılan işler otomatik hale getirilmektedir. Örneğin droneler diğer 
video sistemleri gibi kanıt toplama, suç mahali izleme gibi görevlere yardımcı olurken, şüphelilerin 
takibi gibi statik kameraların yapamadığı görevleri de yapar.  Macaristan’ın güney sınırlarında 1

insan kaçakçılarının tespitinde kızılötesi ekipmanla hareket sensörleri olan, uzun süre havada kalan 
ve ışık olmayan alanda bile net görüntü alabilen dronelar kullanılmaktadır. Bu dronelar dinamik 
biçimde metrelerce yüksekten geniş alanda kişilerin görüntülerini ve seslerini yüksek çözünürlüklü 
kaydedebilir ve dinamik olarak hareket edebilir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için ise geniş 
kapsamlı kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve hatta gerekirse başka birimlere 
aktarılması gerekmektedir. Örneğin kapalı devre kameralar aracılığıyla video profilleme 
faaliyetlerinin geniş anlamda yürütüldüğü Amerika’da yaklaşık 30 milyon kadar kamera haftada 
yaklaşık 4 milyar saat görüntü kaydetmektedir . Aynı şekilde bu kameralar sayesinde kargaşa veya 2

 Law Enforcement Drone Policy, PowerDMS, December 22, 2020. https://www.powerdms.com/policy-learning-center/1

law-enforcement-drone-policy

 Samuel D. Hodge Jr., "Big Brother Is Watching: Law Enforcement's Use of Digital Technology in the Twenty-First 2

Century," University of Cincinnati Law Review 89, no. 1 (2020): 30-83.
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protestolar izlenerek elde edilen görüntüler cezai soruşturmalar kapsamında kullanılmış, korona 
süresince ise soruşturmalar kapsamında gereken fiziksel teması en aza indirebilmek için yüz tanıma 
sistemlerinden yararlanılmıştır.  Bir açıdan faydalı ancak bu denli geniş kapsamlı kişisel verilerin 3

toplanmasını ve işlenmesini sağlayan yüz tanıma sistemleri sayesinde bireyler birer yürüyen kimlik  4

haline gelmiştir.  

Kişisel verilerin kimlik tespit veya teşhisi veya suça eğilim skoru gibi temel hak ve özgürlüklere 
yüksek risk oluşturacak biçimde kolluk kuvvetlerince işlenmesi, gerek AB gerekse diğer ulusal ve 
uluslararası yasalarda temel hak olarak tanınmış kişisel verilerin korunması hakkı çerçevesinde 
gerçekleşir. AB özelinde 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT),  2016/680 Sayılı 
Polis ve Yargı Direktifi (Law Enforcement Directive-LED) ve henüz 2021 Nisan ayında Avrupa 
Komisyonu tarafından taslağı hazırlanan Yapay Zeka Tüzüğü (taslak YZ Tüzüğü) kolluk kuvvetleri 
tarafından özellikle hassas veri niteliğindeki biyometrik verilerin işlemesiyle ilgili yasal çerçeveyi 
oluşturmaktadır. Bu makalede GVKT ve LED genel anlamda değerlendirilecek, taslak YZ tüzüğü 
üzerinde ise daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmelerin hem AB kanun 
koyucusuna hem de aday ülkelerden biri olan Türkiye’ye AB mevzuatıyla ulusal mevzuatını 
uyumlaştırma aşamasında yardımcı olabilecek anekdotları sağlaması hedeflenmektedir.   

1. Yüz tanıma sistemleri 

Madde 29 Çalışma Grubuna göre yüz tanıma teknolojileri, kişilerin yüz görüntüsünü içeren dijital 
içeriklerin kimlik tespiti, yetkilendirme veya kimlik doğrulama amaçlı işlenmesi veya bu kişilerin 
sınıflandırılması amacıyla işlenmesi şeklinde tanımlamıştır.  Yüz tanıma teknolojisi teknik anlamda 5

anlaşılması çok da zor olmayan bir mantıkla çalışmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Hükümet 
Hesap Verilebilirlik Ofisinin çalışmasına göre  yüz tanıma teknolojileri şu şekilde çalışır: Öncelikle, 6

geçmişte bir suçla ilişkilendirildiği bilinen kişilerin yüzü ile oluşturulmuş bir veritabanına  eldeki 7

bilinmeyen kişinin görüntüsü gönderilir. Eldeki görüntü öncelikle piksellerine göre matematiksel 
işlemlere tabi tutularak sayısal değerlere (0 ve 1 şeklinde) tanımlanır. Algoritmalar bu görüntüler 
arasında, genelde katman katman olacak şekilde karşılaştırma yöntemiyle eldeki görüntü ile 
veritabanındaki görüntüler arasındaki eşleşmeleri belli güvenlik aralıklarına göre en yüksekten en 
düşüğe doğru listeler ve bu yönteme bire çoklu arama yöntemi adı verilir. Bu listeler 20 ile 100 
arası eşleşmeden oluşabilir ve listelenecek sonuç miktarını genelde yazılımcı belirler. Kolluk 
kuvvetleri bu listeden elde ettikleri bilgilere dayanarak işlemlerini başlatır veya sürdürür. Bire bir 
arama yöntemi adı verilen diğer bir teknik, örneğin cep telefonlarının parmak izi yetkilendirmesinin 
arkasında kullanılan tekniktir ve sisteme önceden tanımlanmış bir veriyi doğrulamak amacıyla 

 United States Government Accountability Office, Report to Congressional Requesters, June 2021. Facial Recognition 3

Technology: Federal Law Enforcement Agencies Should Better Assess Privacy and Other Risks.

Big Brother Watch Briefing on facial recognition surveillance Haziran 2020 https://bigbrotherwatch.org.uk/wp-4

content/uploads/2020/06/Big-Brother-Watch-briefing-on-Facial-recognition-surveillance-June-2020.pdf 

 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 02/2012 on facial recognition in online and mobile services, 5

00727/12/EN (2012) 2

 United States Government Accountability Office, GAO-20-479SP 1 (2020-05-12) Forensic Technology: Algorithms 6

Used in Federal Law Enforcement.

 Örneğin, Federal Soruşturma Bürosuna ait Next Generation Identification isimli veritabanı: https://www.fbi.gov/7

services/cjis/fingerprints-and-other-biometrics/ngi 
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kullanılır. Kişilerin davranışlarına ilişkin tahmin algoritmaları ise istatistiksel ve matematiksel 
hesaplara dayanarak belli yüzdeler, sayısal aralıklar veya evet/hayır şeklindeki seçeneklerden 
birinin sistem tarafından işaret edilecek biçimde sonuçlar ortaya koyma amacıyla çalışır. Hangi 
amaçla olursa olsun klasik bir yapay zeka sistemi, veri toplama ve eğitim setinin hazırlanmasıyla 
başlar, model seçimi ve sistem eğitimini takiben, test verileriyle istenen düzeyde güven aralığına 
ulaşana kadar sistemin test edilmesi şeklinde devam eder ve son ürün olan asıl sisteme erişilir. Tüm 
aşamalarda vurgu yapıldığı üzere veri, özellikle kişisel veri, bir yapay zeka sisteminin temel yapı 
taşını oluşturur. Birçok AB üye ülkesinde ve Amerika’da kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan ve 
kişisel verilerin korunması hakkı ihlali sebebiyle hakkında dava açılmasına sebep olan Clearview 
AI sistemi yaklaşık 3 milyar görüntü içermektedir.   8

Teknik açıdan özellikle bire çoklu arama yöntemi yalnızca kimlik tespiti için kullanılmamakta, 
biyometrik verilerin geniş kapsamda toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını gerektirmesi 
sebebiyle kişisel verilerin korunması açısından risk oluşturmaktadır. Bu yöntem, kimlik tespiti 
haricinde algoritmaların olasılığa dayalı (kimlik, davranış, durum, vb. kişisel özelliklere ilişkin) 
tahmin yeteneğinin temelidir. Algoritmalar yeni veriler eklendikçe gelişir, diğer bir değişle 
algoritmaların gelişebilmesi için sistemin yeni verilerle beslenmesi gerekmektedir. Duygu analizi 
yapabilen Amazon Rekognition, IBM’in geliştirdiği gerçek zamanlı yüz tanıma sistemleri gibi 
sistemlerin arka planında bu temel yatmaktadır. Ancak çalışmalara göre GVKT ve LED’in teknik 
açıdan yöntemler açısından ayrım yapmadığı bilinmekte, bu durum ise özellikle yüz tanıma 
sistemleri geliştiren özel şirketlerin hukuka uygun hareket etmesi konusunda belirsizliklere sebep 
olmaktadır.  Bu mevzuatlar belli bir teknolojiye yönelik düzenlemelerden kaçınmakta ve genel 9

çerçeve kurallar ortaya koymaktadır ki bu yaklaşım yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerin nasıl 
düzenleneceğine ilişkin geniş yorum alanı bırakmaktadır. 

Kişisel verilerin yüz tanıma sistemlerinde kullanımına ilişkin yasal çerçevelerden biri olan 
GVKT’nin 4. Maddesinin 14.fıkrasına göre biyometrik veri, kişilerin fiziksel, psikolojik veya 
davranışsal özelliklerinin bu kişilerin kimliklerinin tespiti veya tasdiki amacıyla belli teknik 
işlemler sonucu işlenmesiyle ortaya çıkan verilerdir. Bu ifadede “teknik işlemler” vurgusu 
biyometrik veriyi diğer genel kişisel verilerden ayırt etmede önemlidir çünkü, GVKT’nin 9. 
Maddesine göre bir kişinin kameralar aracılığıyla salt görüntülerinin alınması biyometrik verilerinin 
işlenmesi anlamına gelmemekte, bu görüntülerin biyometrik veri sınıfına girebilmesi için kişinin 
kimliğiyle örtüşmesini sağlayan bir sistemle işlenmesi gerekmektedir. Kişinin kimliği ise, bir önceki 
tanımda belirtildiği üzere, fiziksel, psikolojik veya davranışsal özellikleriyle ilişkilidir. Buna göre, 
kişinin belli güven aralıklarında şüpheli özelliği taşıyabilmesi için tanımlanmış kategorik özellikleri 
(örneğin, kişinin güncel psikolojik durumunu açığa çıkaran yüz görüntüsü ile geçmiş sabıka 
kaydının birleşimi) kişinin biyometrik verilerinin işlenmesine tekabül edecektir. İleri başlıklarda 
tartışılacağı üzere yalnızca teknik açıdan değil, mevzuata uygunluk veya mevzuattaki eksikliklerden 
dolayı yüz tanıma sistemlerinin kolluk kuvvetlerince kullanımı oldukça risklidir ve bu riskler 
temelde bazı sorunların varlığından kaynaklanmaktadır.  

2. Sorunlar 

 GAO, Haziran 20218

 A First Attempt at Regulating Biometric Data in the European Union Els Kindt pp.62-69. (Amba Kak, ed., 9

“Regulating Biometrics: Global Approaches and Urgent Questions” AI Now Institute, September 1 2020, https://
ainowinstitute.org/regulatingbiometrics.html. 
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Biyometrik veriler cep telefonları gibi çeşitli teknoloji ürünlerinin yetkilendirilmesinden başlayıp 
sosyal medyada kişilerin yüzlerinin etiketlenmesine kadar kişisel fayda çerçevesindeki amaçlarla 
işlenebilir. Ancak söz konusu kişilerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlandırabilecek biçimde veya 
suç-ceza ilişkisinin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından bu verilerin işlenmesi 
olduğunda, toplanacak ve işlenecek verilerin tanımı, miktarı, saklanma süresi, amacı ve şeffaflık 
gibi ilkelere tam uyum yüksek önem arz etmektedir. Çünkü yüz tanıma sistemlerinde olduğu gibi 
biyometrik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir ve bu verilerin işlenmesi açısından yaşanan 
ihlallerde kişilerin uğradıkları zarar, diğer kişisel verilerin ihlallerinden doğan zarara oranla çok 
daha fazladır . İhlalleri en aza indirebilecek ilkelere tamamiyle uyum ise yüz tanıma sistemlerine 10

ilişkin hem teknik hem de pratik sebeplerden dolayı zorlaşmakta, bazen imkansız hale gelmektedir. 
Bu başlık altında yüz tanıma sistemleri özelinde biyometrik verilerin kolluk kuvvetlerince işlenmesi 
açısından ortaya çıkabilecek sorunlar ele alınacaktır.  

2.1. Biyometrik verilerin işlenmesinin belli bir amaçla sınırlandırılamayacağı gerçeği  

Öncelikle, YZ sistemlerinin doğası gereği işlenen büyük verinin tek bir amaca yönelik 
kullanılamamasından kaynaklanan ve GVKT’nin 5. Maddesinin b bendinde belirtilen “kişisel 
verilerin belli bir amaçla sınırlı kullanımı” prensibine aykırılığı üzerinde durulması gerekir. 
Biyometrik veriler bir kişinin tanınması, kimliğinin doğrulanması, kişisel özelliklerinin belirlenmesi 
örneklerinde kullanıldığı gibi çok çeşitli kişisel özelliklerini ortaya çıkaran verilerdir. Bu veriler 
belli bir amaçla toplanmış olsa da verilerin ikincil amaçlarlarla, yani ilk toplanma amacından farklı 
amaçlar için işlenebileceği her zaman olasıdır. Örneğin, yalnızca yetkilendirme için toplanmış bir 
biyometrik görüntüden kişilerin hastalık geçmişi veya güncel sağlık durumu gibi bilgiler YZ 
sistemler sayesinde saptanabilir hale gelmektedir. Yüz tanıma sistemlerinde işlenen iki göz 
arasındaki mesafe, elmacık kemikleri, çene hattı, burun genişliği  gibi veriler aslında kişinin ait 11

olduğu etnik kökeninin veya aile bağlarının bilgisine işaret edebilir ve bu ilişki büyük veri ile 
çalışan YZ sistemler sayesinde ortaya çıkarılabilir. Kamusal alanlara yerleştirilmiş güvenlik 
kameralarının pazarlama amaçlı veya işverenler tarafından çalışanları gözetlemek amaçlı, hatta 
polis tarafından erişime izin verilerek kolluk faaliyetleri kapsamında işlenmesi yine sınırlı amaç 
prensibine aykırıdır.  Son olarak, kişilerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ve biyometrik 12

veri içeren içeriklerin üçüncü şirketler tarafına ele geçirilerek kolluk kuvvetlerine pazarlanması en 
uç amaç dışı kişisel işlemeye verilebilecek örneklerden biridir. İsveç Polisi bu şekilde geliştirilmiş 
Clearview AI hizmetlerini kullanmaktan ötürü İsveç Veri Koruma Kurumu tarafından veri 
sorumlusu olarak bilgilendirme ve rıza sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle GVKT’ye 
dayanarak cezalandırılmıştır . Polisin Clearview AI ile kişilerin biyometrik verilerini paylaşması ve 13

şirketin kişisel verileri ilgili kişilere sormadan kişilerin sosyal medya hesapları ve internetten yasa 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi, KVKK, 201810

 Erdinç, G. H. (2020). Ölçülülük İlkesi ve Açık Rıza Kapsamında Biyometrik Verilerin İşlenmesi. Kişisel Verileri 11

Koruma Dergisi. 2(1), 1-19. 

 EDPB,  Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices  Version 2.0  Adopted on 29 January 12

2020

 Swedish police fined for unlawful use of facial-recognition app, Sebastian Klovig Skelton , 18 Feb 2021, https://13

www.computerweekly.com/news/252496545/Swedish-police-fined-for-unlawful-use-of-facial-recognition-app 
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dışı biçimde toplaması yine cezaya dahil konulardandı. Aynı sebeplerle Birleşik Krallık ve 
Avustralya Bilgi Komiserleri de şirkete karşı ortak soruşturma başlatmıştır .  14

Biyometrik verilerin kolluk kuvvetlerince hem GVKT hem de LED’de belirtilmiş şartlar ve 
sebepler yerine getirilmeden işlenmesi yasaktır. Bu verilerin işlenmesine suçluların yakalanması, 
suç önleme, suç tahmin etme, halka güvenlik hissi verme, polise tanık sıfatıyla raporlanan olayları 
doğrulama gibi çeşitli amaçlara hizmet etmesi bakımından yasalarda istisnalarla izin verilmiştir. 
Örneğin LED’de biyometrik verilerin kolluk kuvvetlerince işlemesinin önünü açan “ceza gerektiren 
suçlar” kapsamında kişisel verilerin işlenmesi istisnası, Konsey Çerçeve Kararının 2.maddesinin 
2.fıkrasında belirtildiği şekildedir . Listelenen 32 adet suçla ilintili veri işleme faaliyetleri 15

mahkeme veya ilgili kurumların onayıyla mümkün hale getirilmiştir. Ancak gerçek şudur ki bu 
istisnalar profillemeyi de içerecek şekilde kolluk kuvvetlerine çok geniş veri işleme alanı 
vermektedir. Örneğin, İngiltere’nin Cambridgeshire Polis Teşkilatı teşkilat resmî websitesinde 
açıkça kişilerin ismi, adresi, finansal bilgileri, çalışma hayatına ilişkin verileri, ırk ve etnik köken 
bilgisi, dini inanç veya inanca ilişkin verileri, siyasi görüşleri, fiziksel veya mental sağlık bilgileri, 
cinsel yaşamına dair bilgileri, sabıka geçmişi, varsa hakkındaki soruşturmalara ilişkin bilgileri, 
DNA, parmak izi gibi biyometrik ve genetik verileri, fotoğraf, ses ve görüntüleri gibi çok geniş 
kapsamlı kişisel ve özel nitelikli kişisel veriyi kolluk faaliyetleri çerçevesinde işleyebileceğini ilan 
etmiştir.  Pratik bir örnekle açıklanan bu durum da yine kişisel verilerin belli bir amaçla 16

sınırlandırılarak işlenmesi prensibine aykırıdır ve bu prensibe aykırı durumlar ilgili başka 
prensiplerin karşılanmasını da imkansız kılmaktadır. 

2.2 Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili genel prensiplerin ihlali 

Kolluk kuvvetlerince biyometrik verilerin toplanması ve işlenmesi ilgili kuruluşların kendi içlerinde 
kamuya şeffaf olmayan biçimde uyguladıkları tekniklerin dışında, genelde kamusal alanda çeşitli 
teknolojiler aracılığıyla mümkündür. Daha önce de belirtildiği üzere kamusal alanlara yerleştirilmiş 
kameralar bu verileri toplamak ve işlemek için en genel anlamda kullanılan teknolojidir. Bu 
kameralar o alanda bulunan herkesin görüntüsünü kaydedebilmesi açısından GVKT’nin 5. 
maddesinde belirtilen prensiplerden biri olan asgari veri (data minimization) kuralına açık ve net 
tanımlanmış amaçlar ve sınırlar doğrultusunda pratikte uyamayacağı sebebiyle aykırı 
görünmektedir. Avrupa Komisyonunun Yüz Tanıma Sistemlerine dair Rehberinde “kontrolsüz 
çevre”  olarak adlandırılan kamusal veya yarı-kamusal alanlarda yalnızca bulunması veya 17

tesadüfen oradan geçmesi sebebiyle görüntüsü kaydedilen ve yüz tanıma sistemleri ile kimlikleri 
tespit veya tasdik edilen bu kişilerin kamusal alanda anonim kalma hakkı da ihlal edilebilir ki 
verilerin anonimleştirilmesi veya anonimleştirilmiş biçimde kullanılması prensibi GVKT’nin temel 

 Clearview AI faces ICO investigation over facial recognition. Alex Scroxton, 9 July 2020. https://14

www.computerweekly.com/news/252485913/Clearview-AI-faces-ICO-investigation-over-facial-recognition

 Art. 2(2) of Council Framework Decision 2002/584/JHA15

 https://www.cambs.police.uk/information-and-services/About-us/Privacy-notice/Law-data-processing 16

Cambridgeshire Constabulary

  T-PD(2020)03rev4 CONSULTATIVE COMMITTEE OF  THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 17

INDIVIDUALS WITH REGARD  TO AUTOMATIC PROCESSING OF PERSONAL DATA CONVENTION 108 
Guidelines on Facial Recognition.
	 5
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prensiplerinden biridir. Sonuç olarak, kamusal alanda da olsa biyometrik verilerin işlenmesi özel 
hayatın gizliliği ilkesine aykırıdır, kişilerin kamusal alanda da özel hayatının gizliliği hakkı vardır.   18

Kişilerin yüz tanıma sistemlerinin kamusal alandaki varlığı sebebiyle kimliğini gizli tutamaması 
sorununa çözüm arandığında bu tür bir kullanımın hangi hukuki dayanak veya dayanakların geçerli 
olacağının bilinmesi gerekir. Ancak, hangi hukuk dayanaklarla olursa olsun, pratikte kolluk 
kuvvetlerinin bu sistemleri kişilerin haberi ve rızası olmadan işletmesi öncelikle etik değildir. Kişi, 
kamusal alana girdiğinde bu sistemlerin profilleme özelliğinden kaçamayacağı gibi, etki alanına 
girdiği sistemden çıkamamaktadır. Verisi bir kez güvenlik kameralarınca toplanan kişinin verisinin 
akıbetiyle ilgili bilgisi bulunmamakta, bulunsa bile  verilerinin yok edilmesini talep etme (GVKT 
madde 17) veya verilerinin işlenmesini sınırlama (GVKT madde 18) gibi kendine addedilen hakları 
kullanamamaktadır. Halbuki, güvenlik kameralarının özel alanlarda kullanımının yalnızca kısıtlı bir 
alanda ve bilgilendirme sorumluluklarının yerine getirilerek kullanılmasını öngören bir içtihat 
vardır . Hatta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Perry v. the United Kingdom kararında 19

şüphelilerin polis merkezine girdikten sonra bile video profilleme altında kalma beklentilerinin 
olmaması gerektiğini ve kendisinin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini gösteren karar olmasına 
rağmen, halka açık alanda video profillemeye maruz kalmak daha az beklenilen bir durum olabilir.  
Ancak mevzuat, içtihat ve ilgili rehberler kolluk faaliyetleri amacıyla kamusal alanlarda kullanılan 
sistemler için pratikte es geçilmiş görünmektedir. Kanada’da Mounted Polisi çocukları cinsel 
istismara maruz bırakanların tespitinde Clearview AI yazılımından faydalandığı sırada konuyla 
ilgisi olmayan kişilerin verilerinin de bu yazılım tarafından işlenmesine sebep olmuştur  ve bu 20

sebeple Kanada Polisi hakkında soruşturma açılmıştır. Nitekim Clearview AI sisteminin 
arkaplanında da bu tür verilerin yardımıyla geliştirilmiş algoritmalar çalışmakta, bu algoritmalar 
toplanan her bir yeni veri ile daha da geliştirilmektedir. Bu örnek hem verilerin amaç dışı 
işlenmesine hem de asgari veri ve anonim kalma kurallarına aykırılığı açısından önemlidir. 

Kolluk faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi üzerine geniş kapsamlı olmasa da çeşitli 
kuralları öngören LED’ye göz attığımıza, LED’in 4.maddesinin 1.fıkrasının a bendine göre kişisel 
veriler kolluk faaliyetleri kapsamında işleniyor olsa bile hukuka uygun ve adil biçimde işlenmek 
durumundadır ve cezai hüküm veya şüphelilerin takibi gibi sebeplerle kişisel verilerin işlenmesi 
için verileri işlenen kişilerin suçlu olma olasılıklarının ciddi dayanaklarla açıklanabilmesi 
gerekmektedir. Bu ayrım, yüz tanıma sistemlerinin kamu alanına giren tüm kişiler için gelişigüzel 
kullanımını, LED’in 4. maddesinde belirtilen amaçlarla kişisel verilerin işlenmesinden ayırt 
etmektedir. İşte bu noktada, hem LED hem de aşağıda analiz edilecek taslak YZ tüzüğü kolluk 
faaliyetleri dışındaki amaçlarla yerleştirilmiş ve biyometrik veri işleyen veya işlenmesine önayak 
olan sistemleri kapsam dışında bırakarak iki mevzuatın etkisini de zayıflatmaktadır. Taslak tüzük, 
kolluk kuvvetlerinin en az üç yıl hapis cezası gerektiren herhangi bir suç eyleminin faili veya 
şüphelisini bulabilmek amacıyla YZ sistemlerini kullanmasını istisnai durum olarak belirtmiştir. 

2.3. Hatalı girdiler, hatalı sonuçlar 

 Danıştay 2014/2242 Esas sayılı ve 2014/4562 Esas sayılı kararları18

 C-212/13, František Ryneš v Úřad pro ochranu osobních údajů, [2014], Judgement of the Court, 19

ECLI:EU:C:2014:2428. 

 Privacy watchdog says RCMP's use of facial-recognition tool broke law. Jim Bronskill, Thursday, June 10, 2021. 20

https://www.ctvnews.ca/politics/privacy-watchdog-says-rcmp-s-use-of-facial-recognition-tool-broke-law-1.5464442
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Bir YZ sisteminin yaşam kaynağının veri olduğunu tekrar hatırlatarak, sistemin eğitiminden gerçek 
hayattaki kullanımına ve hatta sürekli gelişimini de esas alarak sistem yaşam döngüsü süresince 
işlenen verilerin girdi olarak doğruluğu, güncelliği, insana has önyargı ve ayrımcılık gibi hislerden 
arınmış olması sistemin çıktılarının da aynı şekilde doğru, güncel ve önyargılardan uzak olmasını 
sağlayacaktır. GVKT’nin 1. Maddesinin d bendinde belirtilen verinin doğru ve gerektiğinde güncel 
olması prensibi bu kurala işaret etmektedir. Verilerin doğruluğu kolluk kuvvetlerince yürütülen 
profilleme veya suça ilişkin araştırmalar kapsamında oldukça önemlidir, çünkü söz konusu kişilerin 
hak ve özgürlüklerinin sınırlanması olduğunda girdinin baştan hatalı olmasından kaynaklanan 
teknik problemler verilerin yasaların belirttiği şekilde işlenmesini imkansız kılacaktır. Ofisinde 
çalışırken karakoldan gelen emirle polis merkezine teslim olması istenen ve eve dönüş yolunda 
polisler tarafından durdurulup merkeze getirilen kişinin, sorgulanması, hatta hala hapse 
gönderilmesi  bu kişinin hak ve özgürlüklerinin sisteme beslenen yanlış veri sebebiyle 21

kısıtlanmasına bir örnektir. Kişinin bu şekilde hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması hakkını arayacağı 
mekanizmalardan yoksun bırakılması ile paralel düşünülebilir. Nitekim Dimitrov-Kazakov v. 
Bulgaristan davasında  kişilerin suçla ilişkisi olmadığı halde mevcut veritabanlarına suçlu olarak 22

kaydedilmesi sebebiyle defalarca sorguya alınması üzerine kişinin hatalı verinin polis veritabanında 
düzeltilmesini talep edebileceği bir mekanizmanın dahi olmaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından mahremiyetin ihlali olarak değerlendirilmiştir. 

Girdi olarak verilerin doğruluğunun yanı sıra, bir yüz tanıma sisteminin (eğer yüzde üzerine 
sonuçlar üretiyorsa) %100 doğrulukla çalışmadığı ve en yüksek doğruluğa ulaşabilmek içinse 
yüzlerce belki de binlerce kişinin kişisel verisi işlenmek durumunda olduğu not edilmelidir. Bu 
veriler YZ tabanlı yüz tanıma sistemleri söz konusu olduğuda gerek eğitim verisi veya test verisi, 
gerekse sistem kullanılmaya başlandıktan sonra sorgu olarak gönderilen veriler olabilir. Kısacası, 
potansiyel bir suçluyu bulabilmek adına binlerce kişinin verisi işlenmekte, sonuçta ise kesin 
doğruluğu olmayıp yanılma payı yüksek çıktılara ulaşılması bakımından bu sistemler temel insan 
haklarından biri olan mahremiyet ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırıdır. Ayrıca, 
sistemlerin yüzde kaç doğruluk oranında çalışması gerektiğini kimin ve nasıl belirlediği genelde 
bilinmemekle birlikte, neden belli bir oranın seçildiği konusunda kolluk kuvvetlerinden bilgi almak 
neredeyse imkansız olabilir. Yine yüz tanıma sistemleri özelinde ise verilerin hem girdi hem de çıktı 
olarak doğruluğuna direkt etki edebilecek görüntülerin teknik özeliklerine ilişkin (örneğin, görüntü 
kalitesi, boyutu, açısı, çözünürlüğü) yasal bir çerçevenin bulunmaması yine hatalı uygulamalara 
sebebiyet verecek olması açısından büyük bir sorundur.  

Literatürde sıkça tartışılan algoritmik ayrımcılık ve önyargının ana sebebi de YZ’nin gelişimi 
esnasında kullanılan eğitim verilerinin insana has önyargı ve ayrımcılık özelliklerini taşıması ve 
geliştiricilerin bu problemi çözebilecek teknik ve veriden yoksun olmasından kaynaklanmaktadır. 
Ancak artan araştırmalar ve farkındalık çalışmalarının bu sorunu çözmede ilk adım olduğu 
söylenebilir.  

2.4. İdari açıdan sorunlar 

 Kashmir Hill, Published June 24, 2020,  21

  ECHR, Dimitrov-Kazakov v. Bulgaria (no. 11379/03), 10 February 2011.22
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Bilişim sektörü bir kolluk kuvvetinin kendi kapasitesiyle geliştireceği sistemlerle yarışamayacağı 
kadar geniş kapsamda kalitede ve çeşitlilikteki sistem yelpazesine sahiptir. Yazılım ve donanım gibi 
ürünler kamu sektöründe genel olarak özel sektör tarafından dışarıdan hizmet alma şeklinde temin 
edilir. Kolluk hizmetleri amacıyla kullanılan sistemler ise kullanıldıkları alanın hassasiyeti ve 
gizliliği sebebiyle bu genellemenin dışında kaldığı düşünülebilir. Amerikan federal kolluk 
kuvvetlerince kullanılan YZ tabanlı sistemler birimlerin tamamen kendi bilişim departmanlarında 
geliştirdikleri sistemler; özel şirketlere ait sistemleri ya da bir birim ile (örneğin, Federal 
Soruşturma Bürosu) diğer bir birimin kendine ait veya dışarıdan hizmet alarak kullandığı (örneğin, 
Gümrük ve Sınır Güvenliği) sistem olabilir.   Bu denli farklı sistem geliştirme mantığına sahip 42 23

Federal birimden 20’sinin kendine ait veya hizmet olarak özel bir şirkete ait, 12 birimin özel bir 
şirkete ait ve 5 birimin ise hem kendine ait bir YTS hem de başka bir birime ait YTS’yi kullandığı 
rapor edilmiştir.  Üstelik, 13 birimin verdiği geri bildirimlere göre kullanılan yüz tanıma sistemleri 24

hakkında teknik bilgilerinin olmadığı ve bu sebeple sistemlerin insan haklarına karşı oluşturacağı 
riskleri öngörüp yeterli şekilde değerlendiremediği not edilmiştir. Bu örnekten yola çıkarak yüz 
tanıma sistemleri gibi kişisel verilerin korunması hakkını doğrudan ihlal etme olasılığı veren 
sistemlerin bilinçsiz kolluk kuvvetleri personelince kullanımının yasaları ihlal edeceği gerçeğine 
kesin gözüyle bakılabilir. 

2.5. Teknoloji ve yasal sınırlar çatışması 

Yüz tanıma sistemlerinin kolluk kuvvetlerince kullanımına çerçeve çizebilecek yasal arkaplandaki 
mevcut boşluklar sebebiyle kişisel verilerin kolluk faaliyetleri kapsamında işlenmesine sınır 
koyabilmek oldukça zordur. Schuetz’in ifade ettiği üzere, Amerika’da kullanımı oldukça 
yaygınlaşan bu sistemlerin yalnızca genel bir arama gibi mi, yoksa sınırı gittikçe genişleyen ve 
soruşturmaya kanıt şeklinde kabul edilebilecek ve daha da ileri giderek tutuklamalara sebep olacak 
şekilde mi kullanacağı üzerine yöneltilen her bir soru farklı bir mevzuatın alanın girmekte, bu 
mevzuatlar ise kapsamı bu denli spesifik soruya cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Schuetz aynı 
zamanda Amerikan hukukunda bulunan boşlukların bu gibi yeni teknolojileri düzenlemede yetersiz 
kaldığını, kişilerin mahremiyet gibi temel haklarını ihlal edecek seviyede kullanıldığını ifade 
etmektedir. Aynı durumu Karsai de AB mevzuatı özelinde YZ teknolojilerinin kolluk kuvvetlerince 
kullanımı açısından değerlendirdiği eserinde GVKT ve LED için tespit etmiştir. Gerçekten de, 
teknolojinin kolluk kuvvetlerince kullanımını net bir şekilde sınırlayan ve düzenleyen yasaların 
eksikliği, varsa bile opaklığı ve kişilerin kolluk kuvvetleri karşısındaki güç eşitsiziliği sebebiyle 
bilgi alamaması büyük bir problemdir. Yüz tanıma sistemlerinin aranan kişilerin bulunmasına 
yönelik kullanıldığı ve kişilerin mahremiyet hakkı iddiasıyla başvuruda bulunduğu birçok davada  25
mahkemelerin başvurucunun mahremiyet iddialarını kabul etmediği görülmekte, bu durum 

 United States Government Accountability Office, Federal Law Enforcement Agencies Should Have Better Awareness 23

of Systems Used By Employees, 13 Temmuz 2021.https://www.gao.gov/assets/gao-21-105309.pdf 

 Ibid.24

 Emily Sherwin & Elena Barysheva, Russian Court Rejects Call to Ban Facial Recognition 25
Technology, DW(June 1, 2019), https://www.dw.com/en/russian-court-rejects-call-to-ban-facialrecognition- 
technology/a-51135814.,  
Shan Li, Chinese Professor Files Rare Lawsuit Over Use of Facial-Recognition Technology, 
WALL ST. J. (Nov. 4, 2019, 12:27 PM), https://www.wsj.com/articles/chinese-professor-files-rarelawsuit- 
over-use-of-facial-recognition-technology-11572884626.
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bireylerin kolluk kuvvetleri karşısında haklarını aramaları söz konusu olduğunda zayıf kaldıklarını 
kanıtlamaktadır. 

AB mevzuatı özeline döndüğümüzde GVKT’nin 9. maddesine göre biyometrik veriler üye ülkelerin 
kendi mevzuatlarında belirtilecek şekilde konulan kurallar veya sınırlamalar doğrultusunda 
işleyebileceği görülmektedir. Bu yoruma açık madde GVKT’nin biyometrik veri işleme konusunda 
farklı şekillerde yorumlanmasına yol açmış ve 27 üye ülkede farklı mevzuatların ortaya çıkmasına, 
hatta farklı biyometrik veri tanımlarının yapılmasına sebep olmuştur.  LED’in 10. maddesindeki 26

biyometrik verilerin de içinde bulunduğu özel nitelikli veri grubunun kavramsallaştırılması konusu 
da üye ülkelerin kendi mevzuatına bırakılmış, yani yine üye ülkelerin kendi takdir yetkisine 
bırakmıştır. Finklea ve ark.  ise basit bir terim gibi görünen yüz tanıma teknolojilerinin teknik ve 27

hukuki açıdan farklı anlamları olabileceğini belirterek (her teknolojik terim gibi) yüz tanıma 
teknolojisinin belli bir tanımının bulunmadığını ancak ilgili teknolojik terimlerle bir konsept 
oluşturulabileceğini ifade etmektedir. Bu teknolojik terimler, bir görselde yüz ile ilgili veri olup 
olmadığını analiz eden yüz algılama sistemleri; kişileri yüz verisi temelinde demografik olarak 
sınıflayabilen yüz sınıflama algoritmaları; bilinen bir görüntü veritabanında veya koleksiyonunda 
otomatik olarak eldeki bir görüntü örneğini karşılaştırma yöntemiyle arama işlemi olarak bilinen 
yüz tanıma; belli güven aralıklarında benzerlik-farklılılık testleri yardımıyla yüz tanımayı sağlayan 
algoritmalar; ve son olarak gerçek zamanlı görüntüleri eş zamanlı şekilde analiz ederek aranan 
yüzün bu görüntüler içinde olup olmadığını test eden gerçek zamanlı yüz tanıma sistemleri şeklinde 
sınıflanmıştır. Taslak YZ tüzüğü bu anlamda tanımsal açıdan doğabilecek sorunları bir kenara 
bırakıp risk temelli ve kullanım amacına dayalı değerlendirmelere yönelik bir yaklaşımla bu denli 
çeşitli sistemlere karşı geniş kapsamlı çözümler üretmeyi hedeflemiştir. Ancak, kolluk 
kuvvetlerince kullanılacak yüz tanıma sistemlerine yönelik tanınan istisnalar bu çözümlerin 
işlerliğine yönelik soru işaretlerine sebep olmaktadır. 

3. Taslak YZ Tüzüğü ve Yüz Tanıma Sistemleri Açısından Değerlendirilmesi 

Yukarıda özetlenen sorunlar AB kanun koyucusunun da dikkatinden kaçmamış, teknolojinin kolluk 
faaliyetleri kapsamında kullanımı AB kurumlarına tanınan yetkiler çerçevesinde 21 Nisan 2021’de 
Avrupa Komisyonu ile Parlamento’nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Konseyin de kanun 
yapma sürecine dahil olup son taslak haline erişen !Yapay Zekâya İlişkin Uyumlaştırılmış Kurallara 
(Yapay Zekâ Düzenlemesi) ve Birlik"in Yasal Düzenlemelerinin Değiştirilmesine Yönelik Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü Teklifi”(Yapay Zeka Tüzüğü)  hazırlanmıştır. 28

Teklif YZ Tüzüğünün 2. Maddesine göre tüzük: 

 Report on the implementation of specific provisions of Regulation (EU) 2016/679, TIPIK Legal.26

 Finklea, Kristin, v.d. (Congressional Research Service) Federal Law Enforcement Use of Facial Recognition 27

Technology, October 27, 2020.

 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN 28

HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND 
AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS COM/2021/206 final 

Bu makalenin hazırlanması sürecinde makaleye konu olan YZ Tüzüğünün Türkçe alıntıları İstanbul Barosu, Bilişim 
Hukuku Komisyonu, Yapay Zekâ Çalışma Grubu üyelerinin yaptığı çeviriden faydalanılmıştır. https://
www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/AvrupaBirligiYapayZekayaİliskinTuzukTeklifiTurkceTercumesi.pdf
	 9
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1- Birlik içinde veya üçüncü bir ülkede yerleşik olup olmadıklarına bakılmaksızın Birlik içinde 
yapay zekâ sistemlerini piyasaya arz eden veya hizmete sunan sağlayıcıları; 
2- Birlik içerisindeki YZ sistemleri kullanıcılarını; 
3- Sistem tarafından üretilen çıktının Birlik içinde kullanıldığı hallerde üçüncü bir ülkede bulunan 
YZ sistemlerinin sağlayıcıları ve kullanıcılarını kapsamaktadır. 

Buna göre, yüz tanıma sistemlerini geliştiren veya kullanan bir kolluk faaliyeti, istisnai durumlar 
haricinde, bu Tüzüğün kapsamında değerlendirilebilir.  

Avrupa Veri Stratejisi  ve YZ Hakkında Beyaz Kitap  gibi AK’nin önceki çalışmalarına atfen 29 30

beklenildiği üzere YZ Tüzüğü teklifi sistemlerin sınıflandırılması ve düzenlenmesi konusunda risk 
temelli bir yaklaşım göstermiştir. Bu yaklaşım, hem tüzüğün açıklamalı gerekçesinde hem de 
tüzüğün içeriğinde açıkça görülmektedir; tüzük YZ sistemlerinin risk sınıflandırmaları üzerine inşa 
edilmiştir. Risk kategorileri ise: 
1- Madde 5 ve 6 uyarınca çok yüksek riskli olması bakımından kullanımı yasak olan YZ sistemleri; 
2- Bölüm 2 uyarınca belirlenen ve gerekli düzenlemelerle uyum sağlandığı taktirde kullanımı kısıtlı 
derecede ama mümkün olan yüksek riskli YZ sistemleri; 
3- Bir önceki iki kategoriye girmeyip diğer risk kategorisi şeklinde tanımlanabilecek ve 
kullanımında sınır olmayan YZ sistemleri (örneğin Madde 52’deki şeffaflık ilkelerini dolduran 
kullanıcı ve sağlayıcıların sistemleri);  
4- Herhangi bir düzenlemeye tabi olmayan ama AK ve Avrupa Kişisel Veri Koruma Kurulu 
tarafından Madde 69’da belirlenen gönüllü davranış kuralları kapsamında kullanılabilecek düşük 
riskli sistemler olarak tanımlanmıştır. 

3.1. İstisnalar Kaideyi Bozuyor 

YZ Tüzüğü teklifinin 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre kamuya açık alanlarda kullanılan ve yüz 
tanıma sistemleri gibi gerçek zamanlı biyometrik verileri işleyen sistemler çok yüksek riskli YZ 
sistemler kategorisine girip kullanımı normal şartlarda yasaklanmıştır. Ancak, taslağın geneline 
bakıldığında kamuya açık alanlarda yüz tanıma sistemlerinin kullanımının hiçbir şekilde mümkün 
olmaması gerekirken, belirlenen istisnai durumlar ve çeşitli gerekliliklerin sağlanması durumda bu 
yasak neredeyse ortadan kalkmaktadır. Bu istisnalar teklif metninin 5. Maddesinin 1.fıkrasının d 
bendinde Konsey Çerçeve Kararının 2.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen durumları da kapsayacak 
şekilde “kayıp çocuklar da dahil olmak üzere belirlenmiş potansiyel suç mağdurlarının özel olarak 
hedeflendiği aramalar” ve “gerçek kişilerin yaşamına veya fiziksel güvenliğine yönelik belirli, 
önemli ve yakın bir tehdidin veya bir terör saldırısının önlenmesi” istisnai durumlarında 
kullanılabilecektir. Bu istisnai durumların yanı sıra üye ülkelerin kendi iç güvenliğine yönelik 
mevzuatla uyum içerisinde YZ sistemlerinin kullanımı mümkündür. Bazı uzmanlar gerçek zamanlı 
biyometrik sistemlerin kullanımının düzenlenmesinin bu istisnalar sebebiyle üye ülkelerin kendi 

 COM/2020/66 final. 29

 COM(2020) 65 final. 30
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yasalarına bağımlı hale geleceğini belirtmiştir  ki bu da AB hukukundaki tüzük kavramına bu 31

açıdan ters düşmektedir, çünkü her üye ülkenin kendi mevzuatına göre yapacağı uygulamalar farklı 
yorumlara sebep olacak böylelikle tekdüze uygulama (uniform application)  sağlanamayacaktır.  32

Yüz tanıma sistemlerini de içerisine alan gerçek zamanlı biyometrik tanıma sistemlerinin kolluk 
kuvvetlerince geniş istisnai durumlarda kullanımının yolunu açan taslak YZ tüzüğüne ilk tepki sivil 
toplum kuruluşlarından gelmiştir . Öncelikle, makalenin sorunlar başlığı altında belirttiğimiz amaç 33

dışı kullanım veya genişletilmiş amaçlarla kullanımın önünü açan yüz tanıma sistemlerinin güvenlik 
kameraları aracılığıyla özel amaçla veya hükümet makamlarınca kullanılması hakkında bir 
düzenlemenin teklif içerisine konulmaması büyük sorun teşkil etmektedir. Özel amaçlı güvenlik 
kameraları hakkında bir kısıtlama olmaması ve kolluk kuvvetlerinin bu kameralarca elde edilmiş 
görüntüleri yüz tanıma sistemleriyle işlemesi riski söz konusudur. Nitekim San Francisco 2019 
yılında kolluk kuvvetlerinin yüz tanıma sistemleri kullanımı yasaklarken , 2020 yılında şahsa ait 34

özel kamera görüntülerinin kolluk kuvvetlerince kullanımı sebebiyle skandala sebep olmuştur . 35

Örneklerin işaret ettiği üzere asgari veri prensibi de özel kameralarla elde edilen görüntülerin geniş 
amaçlarla kullanımı sebebiyle ihlal edilmiştir.  

Taslak tüzüğün bu kapsamdaki içeriğine karşı AB iç birimlerinden bazıları tepki vermiş, AP’nin 
Sivil Özgürlükler Komitesi (LIBE) tarafından 29 Haziran 2021 tarihli bildiriye  göre YZ tüzüğü 36

taslağından kolluk kuvvetlerinin yüz tanıma sistemlerini kullanmasını sağlayan maddelerin 
çıkarılıp, bu sistemlerin tamamen yasaklanması gerektiği 24’e karşılık 36 oyla kararlaştırılarak 
raporlaştırılmıştır. Oy sayılarının birbirine yakınlığı taslak YZ tüzüğünün bu maddelerinin AK ve 
AP’de tartışılması esnasında çeşitli anlaşmazlıklara sebep olabileceğini öngörmemizi sağlarken, 
gerçekten de yüz tanıma sistemlerinin bu amaçla kullanımının AB’de tamamen yasaklanmasını 
sağlayacak bir düzenlemenin olasılığının da habercisidir. Gerçekten de, şeffaflık, asgari veri ve 
kamusal alanda mahremiyet gibi genel geçer prensiplere ters düşen kamusal alanda biyometrik 
tanıma sistemlerinin kullanımına yönelik yasaklama AK, EDPS ve EDPB tarafından da 
desteklenmektedir. EDPS ve EDPB taslak YZ tüzüğüne dair yayımladığı ortak görüşünde, bu 
makalenin sorunlar kısmında yer verilen YZ sistemlerinin önyargı ve ayrımcılığı körükleyecek 

 T. Christakis, M. Becuywe & AI-Regulation Team, Facial Recognition in the Draft European AI Regulation: Final 31

Report on the High-Level Workshop Held on April 26, 2021, AI-Regulation.com, May 27th, 2021, https://ai-
regulation.com/facial-recognition-in-the-draft-european-ai-regulation-final-report-on-the-high-level-workshop-held-on-
april-26-2021/ 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al1452232

 https://edri.org/our-work/new-ai-law-proposal-calls-out-harms-of-biometric-mass-surveillance-but-does-not-resolve-33

them/

 San Francisco Bans Facial Recognition Technology, Kate Conger, Richard Fausset and Serge F. Kovaleski, May 14, 34

2019. https://www.nytimes.com/2019/05/14/us/facial-recognition-ban-san-francisco.html 

 Activists Sue San Francisco for Wide-Ranging Surveillance of Black-Led Protests Against Police Violence, OCT 07, 35

2020, https://www.aclunc.org/news/activists-sue-san-francisco-wide-ranging-surveillance-black-led-protests-against-
police 

 Artificial Intelligence in policing: safeguards needed against mass surveillance. https://www.europarl.europa.eu/36

news/en/press-room/20210624IPR06917/artificial-intelligence-in-policing-safeguards-needed-against-mass-
surveillance 29 Haziran 2021.
	 11
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çıktılar üretmesi sebebiyle yasaklanması gerektiğine yer vermiştir.  Ancak daha önce de belirtildiği 37

üzere, teknik sorunlara getirilen çözümler sebebiyle tam bir yasaklamanın geleceği kanımızca 
beklenmemelidir. 

3.2. Güç eşitliği prensibinin ihlali olasılığı 

Bu makalenin sorunlar başlığı altında bahsedilen diğer bir nokta bireylerin kolluk kuvvetleri 
karşısında güç eşitsizliği yaşayarak haklarını arayamamaları üzerine idi. Taslak tüzükte sınır 
kontrolleri esnasında biyometrik sistemlerin kullanımına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakta, 
taslak tüzüğün gerekçeleri arasında 39. Maddede biyometrik sistemlerin göç ve sınır kontrolleri 
kapsamında kullanımımı yüksek riskli olarak değerlendirmesi dışında yasal düzenlemeyi AB’nin 
direktif seviyesindeki mevzuatına veya üye ülkelerin kendi mevzuatına bırakmaktadır. Prensip 
olarak sınır kontrollerinde YZ sistemlerin kullanımı esnasında kişiyi bu sistemler tarafından 
değerlendirilmeme özgürlüğü tanınmalıdır, ancak Eurodac’ın yeni düzenlemesine  göre 14 yaştan 38

6 yaşa düşürülen “çocuk göçmen” tanımı sayesinde çocukların hayat boyu profillenmesine 
sebebiyet verebilecek biyometrik verilerinin AB ülkeleri sınırlarında toplanması öngörülmektedir ve 
taslak YZ tüzüğünün kapsamı bu konuya çözüm üretemeyecek kadar sınırlıdır. Aynı durum 
Amerikan Gümrük ve Sınır Polisi tarafından yapılan uygulamalarda da görüşmektedir. Buna göre, 
gümrük ve sınır ile ilgili konularda toplanan Amerikan vatandaşlarının görüntüleri ile yabancı 
kişilerin görüntüleri farklı sürelerde saklanmaktadır.  Amerikan vatandaşlarının görüntüleri elde 
edildikten yalnızca 12 saat saklarken, yabancıların görüntüleri 14 günlük bir sürede kişilerle ilgili 
suç eğilimlerine yönelik çeşitli tahminlerin yapılmasına olanak sağlayan otomatik hedefleme 
sistemine aktarılmaktadır. Bu sistemde 14 gün kalan görüntüler yaklaşık 75 yıl kadar 
sakalanacakları otomatik biyometrik tespit sistemine gönderilir.  Bu denli bir güç eşitsizliğine 39

fırsat vermemek açısından tüzük teklifinin gözden geçirilmesi isabetli olabilir. 

3.3. Hatalı girdilerin tespiti ve düzeltilmesi 

Tüzük teklifinin geneline bakıldığında özellikle teknik açıdan ortaya çıkabilecek problemlere 
hukuki çözüm getirmesi açısından başarılı bir teklif olduğu söylenebilir. Hatalı girdilerin hatalı 
çıktılara ve buna bağlı olarak hatalı uygulamalara sebebiyet verecek şekilde yüz tanıma 
sistemlerinin çalışmasını engellemeye yönelik tüzük taslağı bazı çözümler getirmiştir. Bu çözümler 
yüz tanıma sistemlerinin kolluk faaliyetleri kapsamında doğru kullanıldığında yapacağı katkılarıda 
göz önüne alarak, taslak tüzüğün 10 ve 11. Maddelerinde YZ sisteminde kullanılacak eğitim, test ve 
doğrulama verilerinin provenansını da kapsayacak şekilde veri yönetimi ve teknik dokümantasyon 
hakkında belirlenen kurallar kapsamındadır. Ayrıca, taslak tüzüğün 13.maddesinde yer alan şeffaflık 
ve kullanıcılara bilgi sağlama zorunluluğu özellikle GVKT’de yer alan benzeri zorunlululukları 
tamamlayarak, verileri işlenen bireylerin teknik ve hukuki bir konu olan kolluk kuvvetlerince yüz 
tanıma sistemlerinin ve algoritmik karar sistemlerinin kullanılmasına yönelik daha fazla bilgi sahibi 

 EDPB-EDPS Joint Opinion5/2021 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 37

laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) 

 İlgili düzenlemenin biyometrik verinin toplanması ve transferini düzenleyen 10.maddesi uyarınca COM(2020) 614 38

final ile uyumlu olarak üye ülkelerin en az altı yaşındaki çocukların tüm parmaklarının izlerini ve yüzlerinin biyometrik 
görüntüsünü toplaması gerektiği ifade edilmektedir.

 Finklea.39
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olmalarını sağlayabilir. Özellikle, bir YZ sisteminin kullanım amacını gözeterek sisteme beslenen 
girdilerin, eğitim setlerinin ve test verisi setlerine ilişkin tek özellikleri kapsayan bilgilerin bireylere 
iletilmesi kuralı, bireylerin önyargılı veya ayrımcı çıktılara maruz kalmasını engelleyebilir. Verilen 
bilginin formatı, birey tarafından anlaşılabilirliği, ne zaman sunulacağı, ne derinlikte sunulacağı 
gibi bilgiler kolluk faaliyetleri kapsamında sınırlı ve opak bile kalsa, genel kural olarak teknik 
sorunlara çözüm getirmesi açısından yeterlidir.  

Sonuç ve Öneriler 
Bu makalede, özel nitelikli kişisel veriler kategorisinde yer alan biyometrik verilerin yüz tanıma 
sistemlerince ve kolluk kuvvetleri tarafından işlenmesine istinaden ortaya çıkan çeşitli sorunlar ele 
alınmıştır. Bu sorunlar hem yüz tanıma sistemlerinin teknik özelliklerinden hem de AB içerisinde 
mevcut hukuki çerçeveden kaynaklanan sorunlar olarak belirlenmiştir. Akabinde, bu makalede ele 
alınan sorunlara çözüm getirebileceği düşünülen ve YZ sistemlerinin genel anlamda kullanımına 
yönelik bir düzenleme olarak AB kanun koyucusu tarafından taslağı hazırlanan YZ tüzüğü bu 
bağlamda değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye göre, taslak YZ tüzüğünün kolluk kuvvetlerince 
kullanılan gerçek zamanlı biyometrik veri işleyen sistemlere yönelik teknik çözümler üretebildiği 
görülmüş, ancak asgari veri, veri işlemenin bir amaçla sınırlandırılması, bireylerin kamu alanında 
anonim kalma hakkı gibi bazı genel prensiplere içeriğinde yer verdiği istisnalar sebebiyle açık bir 
çözüm getiremediği görülmüştür. Ayrıca, kolluk kuvvetleri gibi görev alanı gereği kapalı kutu 
şeklinde çalışan kurumlardaki idari sorunlar, belki de taslak tüzüğün kapsamınını net tutmak adına, 
kapsam dışı kalmıştır. Çözüm açısından taslak tüzüğün kapsamı dışında kalan sorunlara yönelik 
birkaç öneri tartışılabilir. Bu önerilerden ilki, idari sorunların çözümüne yönelik olabilir. Bu 
anlamda, taslak tüzüğün temel mantığı olan yüksek risk kategorisindeki sistemlerin kullanımından 
önce ve kullanımı süresince kolluk kuvvetlerinde görev yapan personelin, sisteme söz konusu olan 
bireylerin kişisel verilerinin korunması hakkına sahip olduğu yönünde olabilir. Bunun yanı sıra, bu 
sistemleri kullanan personelin sistemin teknik altyapısına ve işlerliğine yönelik teknik bilgiye de 
sahip olması, bu bilgiyi güncel tutması gerekmektedir. Sistemleri geliştiren özel veya tüzel 
kişilerden bu sistemleri nasıl geliştirdiklerine yönelik şeffaf bilgi sağlanması (ticari sır ve fikri 
mülkiyet hakları çerçevesinde) ve bu bilginin bireylere iletilmesi önemlidir.  

Taslak YZ tüzüğünde yer alması beklenen diğer bir öneri ise GVKT’nin 35. maddesinde yer verilen 
Veri Koruma Etki Değerlendirmesi (Data Protection Impact Assessment) kuralının kolluk kuvvetleri 
özelinde zorunlu tutulması üzerinedir. Etki Değerlendirmesi esnasında ayrıntı risklerin 
görülebilmesi ve bunlara anında çözüm üretilebilmesi mümkün olacaktır. Değerlendirme bu 
sistemleri kullanan kolluk kuvvetlerinin hem kamuya hem de ilgili kurumlara karşı şeffaflığını ve 
hesap verilebilirliğini de artıracaktır. Etki Değerlendirmesi kuralı, taslak tüzüğün 19.maddesinde yer 
alan Uygunluk Değerlendirmesinin bir parçası olarak en azından pratikte işlerlik kazanabilir. 

Her ne kadar YZ tabanlı sistemlerin kullanımına yönelik son yıllarda oldukça fazla rehber üretilmiş 
olsa da, bu makalenin kapsamına göre Avrupa Konseyinin Yüz Tanıma Sistemleri Rehberi  çözüm 40

önerisi olarak gösterilebilir. Bu rehber, özellikle yüz tanıma sistemlerini kendi bünyesinde 
geliştirecek kolluk kuvvetlerine teknik açıdan verdiği öneriler açısından kullanışlıdır. Bu öneriler, 
örneğin, sistemlere girdi olarak kullanılacak verilerin doğruluğu ve kalitesi, verinin periyodik 
aralıklarla güncellenmesi, kullanılmayan verilerin yok edilmesi, sistemin yalancı pozitif veya 
yalancı negatiften (false positive/negative) arınması, yasal ve etik düzenlemelerden haberdar 
olunması gibi çeşitlidir ve mevcut mevzuatı tamamlar niteliktedir. Teknolojiye sınır çizmenin 

 CoE Face Recognition Guidelines. 28 January 2021 T-PD(2020)03rev4.40
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mümkün olmadığı çağımızda hukuki düzenlemelerin pratikte işe yarayacak kurallarla uyumlu hale 
getirilmesi insan haklarının teknoloji karşısında zayıflamasını değil daha da anlam kazanmasını 
sağlayacaktır. 
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