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Önsöz 

 

1- Makine öğrenimi sistemlerinin kapasiteleri ve kullanımları arttıkça, bu 

teknolojinin insan hakları üzerindeki etkisinin incelenmesi gerekliliği doğmuştur. 

Makine öğrenimi ve ilgili sistemlerin insan haklarını desteklemek için 

kullanılabileceğini kabul etmek gerekmektedir ancak bu tür sistemlerin belirli 

bireylere veya insan gruplarına karşı kasıtlı veya kasıtsız ayrımcılığı kolaylaştırma 

kabiliyeti konusunda giderek daha fazla endişe duyulmaktadır. Bu teknolojilerin 

insanları ve insan haklarını nasıl etkileyeceğinin acilen ele alınması gerekmekte, 

makine öğrenimi sistemleri dünyasında, insan hakları ihlallerinden kimin sorumlu 

olacağı konusunun çözüme kavuşturulması önem taşımaktadır.  

 

2- Etik ve yapay zekâ etrafındaki tartışmalar devam ederken, bu bildirge uluslararası 

insan hakları hukuku ve standartlarının ilgili çerçevesine dikkat çekmeyi 

amaçlamaktadır. Bu evrensel, bağlayıcı ve uygulanabilir yasalar ve standartlar, 

bireyleri ayrımcılığa karşı korumak, sosyal içermeyi, çeşitlilik ve eşitliği teşvik 

etmek, eşitliği korumak için somut araçlar sağlamaktadır. İnsan hakları “evrensel, 

bölünemez ve birbirine bağımlı ve birbiriyle ilişkilidir”1. 

 

3- Bu bildirgenin, bu teknolojiden kaynaklanan zararları araştıran mevcut 

tartışmalar, ilkeler ve belgeler üzerine inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Bu alanda 

birçok uzman tarafından yapılan önemli çalışmalar, makine öğrenim sistemlerinin 

ayrımcılıkla ilişkili riskleri hakkında farkındalığın artmasına ve bu konudaki 

tartışmaların bilinirlik kazanmasına yardımcı olmuştur.2 İnsan hakları hukuku ve 

standartlarının bireyleri ve grupları herhangi bir bağlamda ayrımcılığa karşı 

korumadaki rolünü yeniden teyit ederek bu alanda daha önce yapılmış olan 

çalışmalara katkı sunmak istenmektedir. Bu bildirgede atıfta bulunulan insan 

hakları düzenlemeleri ve normları hesap verebilirlik ve çözüm yolları da dâhil 

olmak üzere makine öğrenimi için etik çerçevelerin geliştirilmesi yolunda sağlam 

temeller sunmaktadır. 

 

4- Polis teşkilatlarından refah sistemlerine, sağlık hizmetlerinden çevrimiçi müzakere 

platformlarına, makine öğrenimi teknolojilerini kullanan sistemler benzeri 

görülmemiş bir ölçekte, insan haklarına, özellikle eşitlik hakkına önemli zararlar 

vererek güç dengelerini büyük ölçüde ve hızlı bir şekilde değiştirebilmektedir. 

Şeffaf olmayan ve açıklanamayan süreçler içerebilen makine öğrenimi 

sistemlerinin gerekli önlemler alınmadan benimsenmesi ve uygulanmasının 

ayrımcı veya baskıcı uygulamalara katkıda bulunabileceğini gösteren önemli 

kanıtlar bulunmaktadır.  

                                                             
1 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı, 1993. 
  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx 
2 Bakınız: FAT/ML Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for 
Algorithms; IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems, Ethically 
Aligned Design; The Montreal Declaration for a Responsible Development of Artificial Intelligence; 
The Asilomar AI Principles, developed by the Future of Life Institute. 
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5- Öte yandan, devletlerin ve özel sektör oluşumlarının, toplumda insan haklarının 

hayata geçirilmesi ve bu haklardan yararlanılmasına yardımcı olan makine 

öğrenimi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesine ve kullanılmasına destek sunması 

gerekmektedir. Örneğin, sağlık hizmetlerinde makine öğrenimi sistemlerinin 

kullanımı hastalıkların teşhis ve tedavilerinde kolaylıklar getirmenin yanında 

sağlık hizmetlerini daha yaygın ve erişilebilir hale getirebilir. Makine öğrenimi ve 

yapay zekâ sistemleri ile ilgili olarak devletler ekonomik, sosyal ve kültürel 

hakların bir olgusu olarak bilim ve teknolojideki gelişmelerden yararlanma 

hususunu teşvik etmelidirler.3 

 

6- Bu bildirgede eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerine odaklanılırken gizlilik ve kişisel 

verilerin korunması hakkı, ifade ve dernek kurma özgürlüğü, sosyal ve kültürel 

yaşama katılım, yasalar önünde eşitlik hakkı gibi makine öğrenimi sistemlerinin 

kötüye kullanımı nedeniyle olumsuz etkilenebilecek çok sayıda hak 

bulunmaktadır. Kararlar veren ve verileri işleyen makine öğrenimine dayalı 

sistemler ekonomik, sosyal ve kültürel haklara zarar verebilir; örneğin, sağlık ve 

eğitim gibi hayati hizmetlerin sunumunu etkileyebilir, istihdama erişimi 

sınırlayabilir. 

 

7- Bu bildirgede makine öğrenim teknolojilerine odaklanılmış olsa da, burada yer 

alan norm ve ilkelerin çoğu, daha geniş ölçekte yapay zekâ altında yer alan 

teknolojiler ve ilgili veri sistemleri için de geçerlidir. 

 

 

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinin Kullanılması 

 

8- Devletlerin insan haklarını geliştirme, koruma ve insan haklarına saygı duyma 

yükümlülükleri vardır; şirketler de dahil olmak üzere özel sektör aktörlerinin de 

insan haklarına her zaman saygı gösterme sorumluluğu bulunmaktadır. Bu 

bildirge, bu yükümlülük ve sorumlulukların teyit edilmesi için ortaya koyulmuştur. 

 

9- Günümüzde uluslarüstü, bölgesel ve devletsel düzeyde, teknoloji şirketlerinde, 

akademik kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve benzeri oluşumlarda yapay 

zekâ etiği ve bu alanda teknolojinin nasıl insan merkezli hale getirileceğine 

odaklanan birçok tartışma bulunmaktadır. Bu teknoloji tarafından yaratılan veya 

teknolojinin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı mevcut ve gelecekteki potansiyel 

insan hakları ihlallerini değerlendirmek ve zarar riskine yönelik somut adımlar 

atmak için insan hakları merceği aracılığıyla analiz yapılması gerekmektedir. 

 

                                                             
3 Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, m.15. 
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10- İnsan hakları hukuku, hukukun üstünlüğüne dayanan evrensel olarak atfedilen bir 

değerler sistemidir. Eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkeleri de dâhil olmak üzere, insan 

haklarının korunmasını sağlamak için belirlenmiş yollar sağlamaktadır. Evrensel 

olarak bağlayıcı, eyleme geçirilebilir bir standartlar dizisi olarak sınırsız 

teknolojiler için özellikle uygundur. İnsan hakları hukuku, standartlar belirlemekte 

ve kamu ve özel sektör aktörlerini hakları koruma ve saygı duyma 

yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiremedikleri durumlarda sorumlu 

tutma mekanizmaları sunmaktadır. Ayrıca herkesin, haklarının verilmediği veya 

ihlal edildiği yerlerde etkili bir hukuk yolu işletebilme ve tazminat alabilme hakkı 

sağlamaktadır.  

 

11- Makine öğrenimi sistemlerinin ortaya çıkardığı riskler, hükümet düzeyinde ve bu 

sistemleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan özel sektör aktörleri tarafından acilen 

incelenmeli ve ele alınmalıdır. Potansiyel zararların tanımlanması ve ele alınması 

ve zararlardan sorumlu olanlardan hesap sorulabilmesi için mekanizmaların 

oluşturulması çok önemlidir. Hükümet tedbirleri bağlayıcı olmalı ve hakları 

korumak ve desteklemek için yeterli olmalıdır. Akademiden, yasamadan ve sivil 

toplumdan uzmanlar bu tartışmalara anlamlı bir şekilde katılabilmeli ve bu 

teknolojilerin kullanımı hakkında eleştiri ve tavsiyede bulunabilmelidir. 

 
 

Eşitlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı İlkesi 

 

12- Bu bildirge, tüm insan haklarının temelini oluşturan kritik bir ilke olan eşitlik hakkı 

ve ayrımcılık yasağı ilkesine odaklanmaktadır. 

 

13- Ayrımcılık uluslararası hukuka göre ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer 

görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülk, doğum veya diğer statü gibi herhangi bir 

zemine dayanan veya herkesin tüm hak ve özgürlüklerinin eşit temel üzerinde 

tanınmasını, kullanılmasını geçersiz kılma veya azaltma amacına sahip bir ayrım, 

dışlama, kısıtlama olarak tanımlanmaktadır. 4 5 

 

 

Ayrımcılığın Önlenmesi 
 

14- Mevcut insan hakları düzenlemeleriyle uyumlu bir şekilde ayrımcılığı proaktif bir 

şekilde önleme konusunda hükümetlerin yükümlülükleri, özel sektör aktörlerinin 

de sorumlulukları vardır. Önlemenin yeterli olmaması sonucu ayrımcılık ortaya 

çıktığında, sistemin hataları sorgulanmalı ve ihlal sonucu oluşan zararlar derhal 

ele alınmalıdır. 

                                                             
4 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Genel yorum No. 18, BM Doc. RI / GEN / 1 / Rev.9 
Cilt. I (1989), para. 7. 
5 BM OHCHR, https://www.unfe.org/standards/ 
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15- Yeni teknolojilerin kullanımı sürecinde, hem devlet hem de özel sektör 

aktörlerinin, farklı birey ve grupların eşitliği ve toplumda temsili konusunda yeni 

zorluklar ortaya çıktığından, insan haklarını korumak için yeni yollar bulması 

gerekecektir. 

 

16- Mevcut ayrımcılık türleri, yeni teknolojilerin kullanımı sonucunda çoğalabilir ve 

ayrımcılık sorunu daha da derinleşebilir. Örneğin, kendini gerçekleştiren başarı 

göstergeleri oluşturan ve eşitsizlik kalıplarını güçlendiren makine öğrenimi 

sistemlerinin ortaya çıkması veya önyargı içeren veri kümelerinin(dataset) 

kullanılmasından kaynaklanan sorunlar yaşanabilir.  

 

17- Kamu ve özel sektördeki tüm aktörler, makine öğrenimi teknolojilerinin 

tasarımında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında ayrımcılık risklerini azaltmalı 

veya ortadan kaldırmalıdır. Ayrıca, sistemin yapım aşamasında ve kullanımı 

süresince ayrımcılık yasağı ihlali risklerini azaltan veya ortadan kaldıran etkin 

mekanizmalar kurulmalıdır. 

 

 

Tüm Bireylerin ve Grupların Haklarının Korunması: Çeşitliliğin ve Katılımın Teşvik 
Edilmesi 
 

 

18- Bu bildirge, sosyal içerme, çeşitlilik, eşitlik kavramlarının ayrımcılık yasağı 

ilkesinin korunmasının temel bileşenleri olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle 

marjinal gruplara karşı ayrımcılığı önlemek için makine öğrenimi sistemlerinin 

geliştirilmesi ve devreye sokulmasında tüm grupların haklarının göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 

  

19- Veri toplama ayrımcılığın azaltılmasına kimi zaman yardımcı olabilmektedir 

ancak bazı grupların verilerinin toplanmasının getirdiği sorunlar olabilmektedir. 

Bu grupların hassas verilerinin korunması için ek korumalar getirilmelidir.  

 

20- Makine öğrenimi sistemlerinin tasarımının, geliştirilmesinin ve kullanımının 

büyük ölçüde toplumun belirli bir sektörü tarafından denetlendiği yerlerde tasarım 

yoluyla yapay zekâya aktarılan kasıtsız ve örtük önyargı ayrımcılık oluşturabilir. 

 

21- Kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik ilkeleri, sistemlerin tüm grupların haklarına saygı 

gösterecek şekilde oluşturulmasını ve kullanılmasını sağlamak için makine 

öğrenimi sistemlerinin tasarımı sürecinde ve uygulanması sırasında son 

kullanıcılar da dâhil olmak üzere çeşitli bir topluluğun aktif katılımını ve istişareyi 

gerektirmektedir.  
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Devletlerin Yükümlülüğü: İnsan Hakları Sorumlulukları 
 

22- Devletler, insan haklarını geliştirmek, korumak, saygı göstermek ve yerine 

getirmek hususunda birincil görevi üstlenmelidir. Uluslararası hukuk uyarınca, 

devletler, makine öğrenimi sistemlerini kamuya açık bir bağlamda veya kamu-

özel ortaklıkları aracılığıyla tasarlarken veya uygularken ayrımcı veya başka 

şekilde hak ihlal eden eylemlere veya uygulamalara girmemeli veya bunları 

desteklememelidir. 

  

23- Devletler, veri koruma ve gizlilik yasaları gibi ayrımcılığa ve diğer ilgili haklara 

karşı koruma sağlayan insan hakları yükümlülüklerini sistemleştiren ve uygulayan 

ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uymalıdır. 

 

24- Devletlerin, özel sektör aktörleri tarafından yapılan ayrımcılık yasağı ihlallerine 

karşı toplumu koruma konusunda pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu 

hususta bağlayıcı düzenlemeler yapılması dahil olmak üzere eşitlik ilkesini ve 

diğer hakları teşvik etmelidirler. 

 

25- Bu bölümde ana hatlarıyla belirtilen devlet yükümlülükleri, makine öğreniminin 

özel sektör aktörleri ile ortaklıklardaki kamusal kullanımı için de geçerlidir. 

 

Makine Öğrenim Sistemlerinin Devlet Kullanımı 
 

26- Devletler, ayrımcılık ve diğer hak ihlallerini önlemek için aldıkları mevcut 

önlemlerin makine öğrenimi teknolojilerinin ortaya çıkardığı riskleri dikkate 

alarak geliştirmelidir.  

  

27- Makine öğrenim sistemleri, genel olarak insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, 

yargı süreçlerinin, ifade özgürlüğünün, adil cezanın, sağlık hizmetlerinin, sosyal 

yardım haklarına erişimin ve konut temininin temelini oluşturan alanlarda kamu 

yetkilileri tarafından artan oranda kullanılmaktadır. Yapay zekâ teknolojisinin bu 

hususlarda faydaları bulunsa da, ayrımcılık yasağı ihlallerinin ortaya çıkmasına 

neden olmada yüksek risk de içerebilir. Bu doğrultuda devletlerin olası risklere 

karşı etkili çözümler üretmesi gerekmektedir. 

 

28- İnsan Hakları Komitesi tarafından teyit edildiği gibi Medeni ve Siyasi Haklara 

İlişkin Uluslararası Sözleşmesi'nin 26. maddesi ayrımcılığı yasaklamaktadır.6 Bu 

ayrıca, devletlerin ayrımcılık yapmaktan kaçınmayı taahhüt ettikleri ve kamu 

otoritelerinin ve kurumlarının bu yükümlülüğe uygun hareket etmesini 

sağladıkları belirli ayrımcılık biçimleriyle ilgili anlaşmalarda da ortaya 

konmuştur.7 

                                                             
6 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Genel Yorum No. 18 (1989), para. 12. 
7 Örneğin, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, Madde 2 (a) ve Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, Madde 2 (d). 
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29- Devletler, ayrımcı sonuçlara yol açan veya başka şekillerde insan hakları 

ihlallerine neden olan araçlar kullanmamalı ve özel sektör tarafından bu araçların 

kullanılmasını zorunlu tutacak düzenlemeler yapmamalıdır.  

 

30- Devletler, kamu sektöründe makine öğrenimi sistemlerinden kaynaklanan 

ayrımcılığın zararlarını azaltmak için aşağıdaki adımları atmalıdır: 

 

I. Risklerin Belirlenmesi  

 

31- Makine öğrenimi teknolojilerini kullanan herhangi bir devlet, geliştirme veya satın 

alma işleminden önce, bunun mümkün olmaması durumunda kullanımdan önce 

uygulandıkları bağlamlarda ayrımcılık ve diğer insan hakları ihlalleri riskleri 

hususunda bu sistemleri kapsamlı bir şekilde araştırmalıdır. Bu denetimler 

teknolojilerin yaşam döngüsü boyunca da sürmelidir. Bu doğrultuda: 

 

a) Makine öğrenimi sistemlerinin dağıtımında ve kullanımında, ayrımcılık yasağı 

ihlali doğuran veya diğer haklara zarar veren sonuçların potansiyel 

kaynaklarını belirlemek için kamu alımları öncesinde, geliştirme sırasında, 

düzenli aralıklarla etki değerlendirmeleri yapılması. Örneğin algoritmik model 

tasarımında, gözetim süreçlerinde veya veri işlemede. 8 

b) Etki değerlendirmeleri yoluyla belirlenen riskleri azaltmak için uygun 

önlemlerin alınması - örneğin, verilerde veya sistemlerde kasıtlı olmayan 

ayrımcılığın ve yeterli olmayan temsilin azaltılması; dinamik test yöntemleri 

ve yayın öncesi denemelerin yürütülmesi; potansiyel olarak etkilenen 

grupların ve saha uzmanlarının tasarım, test ve inceleme aşamalarında karar 

verme gücüne sahip aktörler olarak yer almasını sağlamak; gerektiğinde 

bağımsız uzman incelemesi için sistemlerin sunulması. 

c) Sistemleri dinamik, düzenli test ve denetimlere tabi tutmak; önyargı ve kendini 

gerçekleştiren geri bildirim döngüleri için başarı belirteçlerini sorgulamak ve 

insan hakları ihlalleri bağlamında sistemlerin bütüncül, bağımsız 

incelemelerini yapmak. 

d) Söz konusu sistemin bilinen sınırlamalarının neler olduğunu açıklamak - 

örneğin, güven ölçülerini, bilinen başarısızlık senaryolarını ve uygun kullanım 

sınırlamalarını belirtmek. 

 

II. Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Sağlanması 

 

32- Devletler, makine öğrenimi sistemlerinin kamu sektöründe kullanımı konusunda 

hesap verebilirliği ve maksimum şeffaflığı sağlamalıdır. Böylelikle hizmetlerden 

etkilenen bireyler ve gruplar üzerindeki etkinin bağımsız kuruluşlar tarafından 

gereği gibi incelenebilmesi, sorumlulukların belirlenmesi, bu teknolojilerin 

                                                             
8AI Now Enstitüsü, kamu kurumları tarafından algoritmik etki değerlendirmeleri için pratik bir 
çerçeve belirlemiştir: https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf. 
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kullanımının ise açıklanabilir ve anlaşılır olması sağlanacaktır. Bu doğrultuda 

devletler şunları yapmalıdır: 

 

a) Makine öğrenimi sistemlerinin kamusal alanda nerelerde kullanıldığını 

kamuoyuna açıklamak, otomatik ve makine öğrenimi karar verme süreçlerine 

nasıl ulaşıldığını açık ve erişilebilir terimlerle sunmak, bu sistemlerden 

kaynaklanabilecek ayrımcılık veya diğer hak ihlallerine karşı alınan önlemleri 

belgelemek. 

b) Denetlenebilir sistemlerin kullanılmasıyla bağımsız analiz ve gözetimi 

etkinleştirmek. 

c) Gerçek anlamda hesap verebilirlik ve şeffaflık standartlarına tabi olamayacak 

“kara kutu sistemleri” kullanmaktan kaçınmak ve bu sistemleri özellikle 

yüksek riskli konularda hiçbir şekilde kullanmamak.9 

 

III. İzleme Yükümlülüğü 

 

33- Devletler, kamu görevlilerinin makine öğrenimi sistemlerinden kaynaklı 

ayrımcılık ve diğer hak ihlalleri risklerinden haberdar ve duyarlı olmasını 

sağlamak için adımlar atmalıdır. Bu doğrultuda devletler şunları yapmalıdır: 

 

a) Proaktif olarak çeşitli işe alım uygulamalarını benimsemek ve böylelikle 

makine öğreniminin tasarlanması, uygulanması ve gözden geçirilmesi 

süreçlerinde yer alanların çoğulcu bir arka planı ve kimliği temsil etmesinin 

sağlamak. 

b) Kamu kurumlarında makine öğrenimi araçlarının alımı, geliştirilmesi, 

kullanımı ve gözden geçirilmesinde görev alanlar için insan hakları ve veri 

analizi konusunda eğitimler düzenlemek. 

c) Gerektiğinde adli makamlar da dâhil olmak üzere bağımsız gözetim için 

mekanizmalar oluşturmak. 

d) Yasal süreçlerde makine öğrenimi destekli kararların uluslararası kabul görmüş 

standartları karşıladığından emin olmak. 

 

34- Makine öğrenimi sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi büyük ölçüde özel 

sektör tarafından yönlendirildiği için, uygulamada devletler genellikle bu 

teknolojileri kamusal bağlamda tasarlamak ve yerine getirmek için özel 

yüklenicilere güvenmektedir. Bu gibi durumlarda devletler, hizmet sunumunda 

ayrımcılığı önleme ve hesap verebilirlik ve insan hakları ihlalleri için tazminat 

sağlama konularında kendi yükümlülüklerinden vazgeçmemelidir. 

  

35- Özel sektörden makine öğrenimi teknolojileri tedarik eden herhangi bir devlet 

otoritesi, sistemin kullanımı üzerinde ilgili gözetim ve kontrolü yapmalı ve üçüncü 

tarafın, ayrımcılığı ve diğer insan hakları ihlallerini tanımlamak, önlemek ve 

                                                             
9 New York Üniversitesi, AI Now Enstitüsü, AI Now 2017 Raporu, 2017. 
   https://ainowinstitute.org/AI_Now_2017_Report.pdf 
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hafifletmek için gereken özeni göstermesini sağlamalı ve bu konudaki çabalarını 

kamuoyuna açıklamalıdır.  

 

Eşitliği Teşvik Etmek 
 

36- Devletler, ayrımcılığı ortadan kaldırmak için proaktif önlemler almakla 

yükümlüdür.10 

  
37- Makine öğrenimi ve daha geniş ölçekte teknolojik gelişmeler bağlamında, 

devletler için en öncelikli konulardan biri, bilim, teknoloji, mühendislik ve 

matematik sektörlerinde (genellikle STEM alanları olarak adlandırılır) çeşitliliği, 

kaynaşmayı ve eşitliği artıran programları teşvik etmektir. Bu tür çabalar ayrımcı 

sonuçlar doğuran durumların etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilirler. Devletler 

ayrıca makine öğrenim sistemlerindeki insan hakları ihlallerini azaltma yollarına 

yönelik araştırmalara yatırım yapmalıdır. 

 

Özel Sektör Aktörlerini Hesaba Katmak 
 

38- Uluslararası hukuk, devletlerin insan haklarını koruma görevini açıkça ortaya 

koymaktadır; bu, özel sektör aktörleri tarafından insan haklarına saygı 

gösterilmesi, ayrımcılık yapılmaması gerekliliğini de içerir. 

  

39- BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'ne göre, “Taraf Devletler bu 

nedenle özel sektördeki kişi ve kurumların ayrımcılık yapmamasını sağlamak için 

mevzuat düzenlemeleri de dahi olmak üzere gereken tedbirleri almalıdır”.11 

 

40- Devletler, teknik standartların ortaya koyulması da dahil olmak üzere ayrımcı 

veya diğer hakları ihlal edici sonuçlar doğuran riskler bağlamında, özel sektör 

tarafından makine öğrenimi kullanımının gözetimi için insan hakları kurallarına 

uygun düzenlemeler yapmalıdır. Ayrıca, ayrımcılık yapmama, veri koruma, 

gizlilik ve ulusal ve bölgesel düzeylerde diğer hukuk alanları makine öğrenimi 

için geçerli olan uluslararası insan hakları yükümlülüklerini genişletebilir ve 

güçlendirebilir. 

 

41- Devletler, bu teknolojileri kullanarak hakları ihlal edilen veya kötüye kullanılan 

tüm bireyler için etkili hukuk yollarına erişimi garanti etmelidir. 

 

                                                             
10 BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, ayrımcı eylemlerden kaçınmanın yanı sıra, 
“Taraf Devletlerin, Sözleşme haklarının kullanılmasında ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını 
sağlamak için somut, bilinçli ve planlı önlemler almaları gerektiğini” teyit etmektedir. - BM 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum 20, BM Doc. E / C.12 / GC / 20 (2009) 
para. 36 
11 BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum 20, BM Doc. E / C.12 / GC / 
20 (2009) para. 11. 
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Özel Sektör Aktörlerinin Sorumlulukları: İnsan Haklarına Gerekli Özenin Gösterilmesi 
 

42- Özel sektör aktörlerinin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu vardır; bu 

sorumluluk devlet yükümlülüklerinden bağımsız olarak mevcuttur.12 Bu 

sorumluluğu yerine getirmenin bir parçası olarak, özel sektör aktörlerinin insan 

hakları ihlallerine neden olmamasını veya katkıda bulunmamasını sağlamak için 

sürekli proaktif ve reaktif adımlar atmaları gerekmektedir. Bu süreç “insan 

haklarına gerekli özenin gösterilmesi” olarak adlandırılır.13 

  

43- Makine öğrenimi sistemlerini geliştiren ve dağıtan özel sektör aktörleri, 

ayrımcılığın teşvik edilmesini veya yerleşmesini önlemek, geniş ölçekte insan 

haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için insan haklarına özen gösterilmesi 

çerçevesini takip etmelidir. 

 

44- İnsan haklarına gerekli özenin gösterilmesi sürecinin üç temel adımı vardır: 

 

a) Potansiyel ayrımcı çıktıları belirlemek. 

b) Ayrımcılığı önlemek ve azaltmak için etkili önlemler almak ve sonuçlarını 

takip etmek. 

c) Makine öğrenimi sistemlerinde ayrımcılığı belirleme, önleme ve azaltmaya 

yönelik çabalar konusunda şeffaf olmak. 

 

I. Potansiyel Ayrımcı Çıktıların Belirlenmesi 

 

45- Yeni makine öğrenimi teknolojilerinin geliştirilmesi ve devreye sokulması 

sırasında devlet dışı aktörler sistemin ayrımcılıkla sonuçlanma riskini 

değerlendirmelidir. Ayrımcılık riski ve ihlallerin görünüş biçimleri tüm 

uygulamalarda aynı olmadığından her durumun kapsamına göre özel 

değerlendirmeler yapılmalıdır. Aktörler, yalnızca doğrudan ayrımcılığı değil, aynı 

zamanda görünüşte tarafsız olan ancak sonuç itibariyle ayrımcılığa yol açabilecek 

dolaylı ayrımcılık biçimlerini de belirlemeye dikkat etmelidir. 

  

46- Riskleri belirlerken, özel sektör aktörleri makine öğrenimi sistemleriyle yaygın 

olarak ilişkili riskleri dikkate almalıdır. Örneğin, eksik veya tüm kesimleri temsil 

etmeyen veriler üzerine kurulu eğitim sistemi veya tarihi, sistemik önyargıyı veri 

kümelerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Özel aktörler, konuyla 

ilişkili gruplara, insan hakları, eşitlik ve ayrımcılık üzerine çalışan kuruluşlara, 

bağımsız insan hakları ve makine öğrenimi uzmanları dahil ilgili paydaşlara bu 

süreçlerde danışmalıdır. 

 

                                                             
12 Bkz. BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve diğer destekleyici belgeler. 
13 Bkz. İnternet aracılarının rolleri ve sorumlulukları hakkında Bakanlar Komitesinin üye 
devletlere yönelik CM / Rec (2018) 2 sayılı Tavsiye Kararı. 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680790e14 
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II. Ayrımcılığı Önlemek ve Azaltmak İçin Etkili Önlemler Alınması ve Sonuçların 

Takip Edilmesi 

 

47- Konunun insan haklarına yönelik ortaya çıkarabileceği riskleri belirledikten sonra 

ikinci adım bu risklerin önüne geçmektir. Makine öğrenimi sistemlerinin 

geliştiricileri bu doğrultuda şunları yapmalıdır:  

 

a) Modellerin tasarımında, bunun sisteme etkisinde ve hangi eğitim verilerinin 

kullanılacağına karar verirken ayrımcılık yasağı ihlalinin önlenmesi için 

düzeltmeler yapılması. 

b) Tasarım yoluyla yapay zekâya geçen önyargıları tespit etmek ve kasıtlı 

olmayan ayrımcılığı önlemek amacıyla, makine öğrenimi geliştirme ekiplerini 

oluştururken çeşitliliği, eşitliği ve diğer katılımcı yolları takip etmek. 

c) İnsan hakları ihlallerine yol açma riski yüksek olan sistemleri bağımsız üçüncü 

taraf denetimlerine sunmak. 

  

48- Ayrımcılık yasağı veya diğer hak ihlalleri riskinin hafifletilemeyecek kadar yüksek 

veya imkânsız olduğu değerlendirildiğinde, özel sektör aktörleri bu bağlamda bir 

makine öğrenimi sistemi kullanmamalıdır. 

  

49- Bu adımın bir diğer hayati unsuru, özel sektör aktörlerinin çıktıların etkinliğinin 

değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere uygulama sırasında ve zamanla ortaya 

çıkan sorunlara verdikleri yanıtları izlemesi gerekliliğidir. Bu, bir sistemi bağlam 

ve durumdaki ayrımcı etkiler açısından izlemek ve uygun şekilde hataları ve 

zararları düzeltmek için tasarım, test ve dağıtım aşamaları aracılığıyla düzenli, 

sürekli kalite güvence kontrolleri ve gerçek zamanlı denetim gerektirir. Bu durum, 

ayrımcılık doğuran sonuçları daha da kötüleştirebilen ve bunlara yerleşebilen 

geribildirim döngüleri riski göz önüne alındığında özellikle önemlidir. 

 

 

III. Makine Öğrenimi Sistemlerinde Ayrımcılığı Belirleme, Önleme ve Azaltmaya 

Yönelik Çabalar Konusunda Şeffaf Olunması 

 

50- Şeffaflık, insan hakları durum tespiti için kilit bir bileşendir ve “etkilenebilecek kişi 

veya gruplara ve diğer ilgili paydaşlara şeffaflık ve hesap verebilirlik ölçüsü 

sağlayan iletişimi” içerir.14 

  

51- Makine öğrenimi sistemlerini geliştiren ve uygulayan özel sektör aktörleri, riskleri 

tanımlama sürecini, belirlenmiş insan hakları risklerini önlemek ve azaltmak için 

atılan somut adımları açıklamalıdır. Bu konu şunları içerebilir: 

 

                                                             
14 BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, İlke 21 
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a) Şirketin tanımladığı riskler ve belirli ayrımcılık örnekleri hakkında, örneğin 

belirli bir makine öğrenimi sisteminin tasarlanma şekli veya belirli makine 

öğrenimi sisteminin kullanımı ile ilgili risklerin açıklanması. 

b) Ayrımcılık riski olan durumlarda, kullanılan eğitim verisi örnekleri ve veri 

kaynağının ayrıntıları da dahil olmak üzere, makine öğreniminin ayrıntıları ve 

işlevleriyle ilgili teknik özellik belgesi yayınlamak. 

c) Bir makine öğrenimi sisteminin kullanımı sonucu ayrımcılığın meydana 

geldiği durumlarda, bundan etkilenen bireyler de dahil olmak üzere ilgili 

taraflara zararlar ve bir karara veya sonuca nasıl itiraz edilebileceği konusunda 

bilgi verilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturmak. 

 

Etkili Başvuru Hakkı 
 

52- “Adalet hakkı”, uluslararası insan hakları hukukunun hayati bir unsurudur.15 

Uluslararası hukuk uyarınca, insan hakları ihlallerinin veya istismarlarının 

mağdurlarının hızlı işleyen ve etkili hukuk yollarına erişimi olmalıdır ve 

ihlallerden sorumlu olanlar hesap vermelidir. 

  

53- Makine öğrenimi sistemlerini tasarlayan ve uygulayan şirketler ve özel sektör 

aktörleri, bireylerin ve grupların anlamlı, etkili çözüm ve düzeltmelere erişmesini 

sağlamak için harekete geçmelidir. Bu noktada, olumsuz bireysel veya toplumsal 

etkileri takiben telafi için açık, bağımsız, görünür süreçler oluşturmayı ve 

erişilebilir ve etkili yargı incelemesine tabi olan bu tür sorunların zamanında 

çözümlenmesinden sorumlu kuruluşta rollerin belirlenmesini içerebilir. 

 

54- İnsan haklarının söz konusu olduğu makine öğrenimi sistemlerinin kullanılması, 

etkili bir çözüme başvuru hakkının sağlanmasında zorluklar yaratabilir. Bazı 

sistemlerin opaklığı, bireylerin haklarını etkileyen kararların nasıl verildiğini ve 

sürecin ayrımcı olup olmadığını bilmeyebileceği anlamına gelir. Bazı durumlarda, 

ilgili kamu kurumu veya özel sektör aktörlerinin kendisi karar verme sürecini 

açıklayamayabilmektedir. 

 

55- Adalet sistemi içinde karar tavsiye eden veya uygulayan makine öğrenimi 

sistemleri kullanıldığında, etkili hukuk yollarına erişim hakkı da dahil olmak üzere 

hakların garanti edilmesinden sorumlu kurumların karşılaştığı zorluklar 

bulunmaktadır. 

 

                                                             
15 Bkz: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 8; Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi, Madde 2 (3); Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Madde 2; 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum No. 3: Taraf Devletlerin 
Yükümlülüklerinin Doğası, BM Doc. E / 1991/23 (1990) Madde 2 Para. Sözleşmenin 1'i; Her Türlü 
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Madde 6; Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi (CESCR), Madde 2, Genel Yorum No. 9: Sözleşmenin iç başvurusu, E / C.12 / 1998/24 
(1998) 
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56- Ayrımcılığın belirlenmesi, belgelenmesi ve önlenmesi ile bu çabalar konusunda 

şeffaf ve hesap verebilir olunması konusunda daha önce özetlenen tedbirler 

bireylerin etkili çözümlere erişmesini sağlamalarında devletlere yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, devletler şunları yapmalıdır: 

 

a) Makine öğrenimi sistemleri kamu sektöründe kullanılacaksa, kullanımın 

gerekli standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak. 

b) Adil yargılanma ve davacıların haklarına ilişkin riskler göz önüne alındığında, 

yargı alanında makine öğrenimi sistemlerinin kullanımı konusunda dikkatli 

olmak.16 

c) Makine öğrenim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması hususlarında 

hesap verebilirlik standartlarını net olarak belirlemek ve bu sistemlerin 

kullanılması yoluyla alınan kararlardan hangi kurumların veya kişilerin yasal 

olarak sorumlu olduğunu açıklamak. 

d) Kamu kurumları veya özel sektör tarafından kullanılan makine öğrenimi 

sistemlerinden kaynaklı ayrımcılık mağdurlarına, uygun durumlarda tazminat 

vermek, sorumlu kişilere karşı yaptırımlar uygulamak ve tekrarlanmama 

garantileri de dahil olmak üzere etkili çözümler sunmak. Bu durum mevcut 

yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda veya ihtiyaç halinde yenilerinin 

geliştirilmesiyle yapılmalıdır.  

 

Sonuç 
 

57- Bu bildirgeyi imzalayanlar, kamu ve özel sektör aktörlerini, mümkün olduğunda 

makine öğrenimi sistemlerinin kullanımı sonucu ortaya çıkan veya çıkabilecek 

ayrımcılığı önlemek için insan hakları düzenlemeleri ve standartları kapsamındaki 

yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmaktadır. Ayrımcılık ortaya 

çıktığında, etkili başvuru hakkını temin edecek tedbirler alınmalıdır. 

  

58- Devletler ve özel sektör aktörlerini birlikte çalışmaya ve bireyleri ve grupları 

ayrımcılığa karşı korumada aktif ve kararlı bir rol oynamaya çağırıyoruz. Makine 

öğrenimi sistemleri oluşturulurken ve dağıtım aşamasında uluslararası insan 

hakları düzenlemeleri ve standartları kapsamındaki yükümlülükleri ve 

sorumlulukları uyarınca eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkeleri dahil fakat bu ilkelerle 

sınırlı olmamak üzere hesap verebilirliği sağlamaları ve insan haklarını korumak 

ve geliştirmek için gerekli önlemler almaları gerektiğinin altını çiziyoruz. 

 

59- Teknolojik gelişmeler genel olarak insan haklarını zayıflatmamalıdır. İktidarı 

olanların şimdi hepimizin ve gelecek nesillerin sahibi olduğu insan haklarının 

korunmasına yardımcı olmak için harekete geçmesi gereken bir dönüm 

noktasındayız. 

                                                             
16 Bkz: Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu ve Lauren Kirchner, ProPublica, Machine Bias, 2016.     
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-incriminal-sentencing 
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