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DÖNÜŞÜMÜ VE DÖNÜŞÜMÜ VE 
HUKUKUN DURUMUHUKUKUN DURUMU

B ilişim Hukuku dönemi bitti. Belki 
tanım olarak bilişimin halen ge-
çerli olduğu, bilginin işlenmeye 
devam ettiği gibi argümanlar 

üzerinden bunun aksi iddia edilebilir. Lakin 
yaşadığımız çağ ve ilerlemekte olduğumuz 
geleceğe baktığımızda Bilişim Hukuku artık 
insanlığın gelecekteki hukuk sistemi ihtiya-
cını karşılamıyor. Çünkü artık bilişim çağında 
değil, dijital çağdayız. Yani; bizim yarattığımız, 
kodladığımız ve biz geliştirmediğimiz, yeni ye-

tenekler kazandırmadığımız sürece ilk halinde 
çalışmaya devam eden makinelerden; artık 
kendi kendine öğrenebilen, yapay zekalara 
sahip, kararlar alıp bunları uygulayabilen ve in-
sanların yapabileceklerinin çok ötesine geçe-
bilecek kabiliyetleri olan makineler çağındayız.

Dolayısıyla yeni bir zihniyet ve anlayış-
la hukuk sistemimizi gözden geçirmemiz 
gerekiyor. O yüzden bilişim kavramı, artık 
yaşadığımız dönemi ve geleceğin dünyasının 
ihtiyaçlarını kapsayan bir kavram olmaktan 

çıktı ve 20. yüzyıldan miras bir terim olarak 
hayatımızdaki yerini aldı. Dijital çağın bir ge-
reği olarak; Dijital Hukuk’u tartışmamız, üze-
rine yazıp çizmemiz ve yeni bir sistem arayışı 
içinde olmamız gerekiyor.

Bu yüzden hukuk fakültelerinin ve öğren-
cilerinin odaklanması ve uzmanlaşması gere-
ken alan, Dijital Hukuk olmalı. Tabii bunun alt 
bileşenleri var, dijital kimliklerimiz bunlardan 
biri. Yapay zeka, yapay zekalar arası ilişkiler, ro-
botlar, insan-makine ilişkileri, makine-makine 
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ilişkileri, siber savaş, saldırı ve suçlar… 
Bu ve benzeri, hayatımıza yeni yeni gi-

ren konular; yeni bir hukuk anlayışı, metni 
ve sistemi ihtiyacını doğuruyor. Dolayısıyla 
artık 20. yüzyılın konusu olan Bilişim Hukuku 
kavramını Dijital Hukuk’un alt başlıklarından 
biri olarak kabul edip, üst başlık olan Dijital 
Hukuk’a odaklanmamız gerekiyor. Acilen diji-
tal dönüşümün farkına varıp, farklı senaryolar 
geliştirerek bir Dijital Hukuk metni ve sistemi 
oluşturma sürecini başlatmalıyız.

Dijital asistanlarımız
Hepimiz akıllı telefonlar kullanıyoruz, 

bunlar hayatımızın vazgeçilmez birer parçası 
haline geleli epey oldu. Bununla beraber 
dikkat etmemiz gereken dönüşümlerden 
biri, yine hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
haline gelmek üzere olan belki kimimiz için 
halihazırda öyle, kimimiz için henüz değil, 
ama nihayetinde gerçekleşecek olan, dijital 
asistanlar yani yapay zekaya sahip asistanlar-
dır. Dijital asistanlarımızla olan ilişkilerimiz, in-

san-makine etkileşimine bir örnektir ki dijital 
dönüşüm, dijital çağ gibi kavramlar temelde 
bunu ifade eder. İnsan-insan ilişkilerine ek 
olarak, insan-makine ve makine-makine ilişki-
lerinin başladığı bir dönemdeyiz. Peki dijital 

asistanlarımızla -örneğin iPhone’un Siri’siy-
le- yaşayacağımız herhangi bir sorun, 

Siri’nin söylediklerimizi yanlış anlayarak 
yapacağı hatalar, siber suç kapsamına 
girebilecek veya arkadaşlarımızla olan 
ilişkilerimize zarar verebilecek hare-
ketler yahut bizim onayımız olmadan 
gerçekleştireceği bir satın alma işlemi 
gibi durumlarda hangi hukuku işlete-
ceğiz? İnsan-makine etkileşimini konu 

alan bir hukuk var mı şu an? Biz Siri’yi 
hangi mahkemeye şikayet edeceğiz? 

Yahut derdimizi kime anlatacağız? Bunlar 
şu an kulağa garip gelebilir ama insanların 

yaşadığı ciddi problemlerin ilk sıralarına yer-
leşmeye başladı bu tip durumlar.

Dijital avukatlar hayatımızdaki 
yerlerini almaya başladı

Bir yapay zeka, hukuk danışmanlığı ve-
rebiliyor artık ve bu dijital avukatı geliştiren 
20 yaşındaki Joshua Browder. Mart 2016’da 
geliştirilen DoNotPay adlı bu dijital avukat, 
hukuk alanındaki dönüşümü anlatan önemli 
bir gelişme. İngiltere’deki park ve trafik cezala-
rında yapılan hataları tespit etmek için gelişti-
rilmiş ve bugüne kadar yanlış kesilen 175 bin 
cezayı çözüp 5 milyon dolarlık iade sağlamış. 
Şimdi de Facebook Messenger üzerinden 
savaşlardan kaçan mülteciler için hukuk da-
nışmanlığı vermeye başladı, önümüzdeki 
süreçte WhatsApp gibi uygulamalarda farklı 
dillerde de hizmet vermeyi hedefliyor.

Belki toplum içinde internete erişimi en 
zor ve düşük olan grup olarak mültecileri gös-
terebilir ve dijital avukatın başarısız olacağını 
varsayabiliriz ama burada idrak etmemiz ge-
reken asıl nokta dijital dönüşümün teknik bir 
mevzudan ziyade bir zihniyet dönüşümünü 
ifade ettiğidir. Zamanın ruhunu anlamakla 
ilgili bir durum bu. Bakış açımızı, eğitimimizi, 
mesleki gelişimimizi, araştırmalarımızı, okuma-
larımızı ve attığımız her adımı bu zihniyet dö-
nüşümüne uygun hale getirmemiz gerekiyor.

Dijital Kimlik nedir?
Dijital kimliklerimizi oluşturan en önemli 

bileşen, sosyal ağlardır. Sosyal ağları milyarlar-
ca insan kullanıyor; hayatımızla ilgili her şeyi 
paylaşıyor, gelişmeleri, haberleri, olayları, ma-

Yeni bir zihniyet ve 

anlayışla hukuk sistemimizi 

gözden geçirmemiz gerekiyor. 

Bilişim kavramı, artık yaşadığımız 

dönemi ve geleceğin dünyasının 

ihtiyaçlarını kapsayan bir kavram 

olmaktan çıktı ve 20. yüzyıldan miras bir 

terim olarak hayatımızdaki yerini aldı. 

Dijital çağın bir gereği olarak Dijital 

Hukuk’u tartışmamız, üzerine yazıp 

çizmemiz ve yeni bir sistem arayışı 

içinde olmamız gerekiyor.
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Aadhar numarası verdi. Böylece ülkedeki 
herkes bir dijital profile sahip oldu. Bu dijital 
kimlik; kişisel bilgiler, ikametgah, kredi notu, 
sağlık geçmişi, kullandığı düzenli ilaçlar, iş ve 
vergi kayıtları, medeni hali, sınav bilgileri vb. 
akla gelebilecek her türlü bilgiyi kapsıyor. Bu 
numara sayesinde vatandaşların, dijital hiz-
metleri daha kolay kullanabilmesi sağlandı. 
Ayrıca bu numarayla eşleştirilen parmak izi 
ve retina taraması, çift aşamalı bir doğrulama 
sağlayarak başka birinin vatandaşlar adına 
işlem yapmasını zorlaştırdı. Dikkat! İmkansız 
hale getirmedi, zorlaştırdı. Çünkü dijital çağda 
her kısıt aşılabilir.

Hesap çalma ve şantaj olayları
Öte yandan, Hindistan’ın attığı bu dijital 

vatandaşlık adımı ekonominin de dijitalleş-
mesine önemli katkılar sağlıyor. Daha önce 
bankayla işi olmamış veya banka kredisi 
alabilmek için yeterli kredi notuna sahip ol-
mayan kişi ve küçük işletmeler, dijital kimlik-
lerindeki fatura ödeme düzenine kadar uza-
nan bilgiler vasıtasıyla bir kredi notuna sahip 
olabiliyor ve bankaların kredi hizmetlerinden 
faydalanabiliyorlar.

Sosyal ağlar ve Google’daki dijital adım-
larımızın da dijital kimliklerimizin bir parçası 
olduğundan bahsetmiştim az önce. O kadar 

gazini vb. bir sürü şeyi bu mecralardan takip 
ediyoruz; bunlara yine bu mecralar üzerinden 
tepki gösteriyor, yorum yapıyoruz; arkadaş-
larımızla ilişkilerimizi bu mecralar üzerinden 
şekillendiriyoruz, toplumsal statümüzü bu 
mecralardaki aktifliğimiz ve takipçilerimizle 
girdiğimiz etkileşimler belirliyor; Google ara-
malarımız, çevrimiçi alışverişlerimiz, kullandığı-
mız mobil uygulamalar, oynadığımız oyunlar, 
değerlendirmelerimiz, önerilerimiz vb. bir 
tüketici ve birey olarak; çalıştığımız şirket veya 
kurum, aldığımız maaş, finansal işlemlerimiz, 
ödemelerimiz, yatırımlarımız, kamu ile olan 
ilişkilerimiz vb. bir vatandaş olarak bizleri ta-
nımlayıp konumlandırıyor. Ve işte tüm bunlar 
artık bizim kimliğimiz haline dönüşüyor.

Hukuk bu dönüşümün neresinde?
Peki, hukuk bu dönüşümün neresinde? 

Bizler; dijital kimliğe sahip dijital vatandaşlara 
dönüşürken, hukuk sistemi bu dönüşümün 
parçası olabilecek mi? Örneklerle ilerleyelim: 
Hindistan, her ne kadar gelişmekte olan ülke 
kategorisinde olsa da dijital ekonomi alanında 
lider ülke konumunda. Gerçekleştirdiği dijital 
dönüşüm projeleriyle gelişmiş ülkelerden 
daha iyi bir performans gösterdiği söylenebilir. 

Hindistan; 2009 yılında tüm vatandaşla-
rına, kişisel bilgilerinin eşleştirilebildiği birer 

ki banka hesaplarımız kadar kıymetli hale 
geldi sosyal ağlardaki hesaplarımız. Bir ekono-
mik değerinin olmasının yanı sıra, hayatımızı 
ciddi şekilde etkileyebilecek güce sahip hale 
geldi bu profillerimiz. Son dönemde yaşanan 
hesap çalma ve şantaj olayları da bunun delili. 
Mevzunun kulağa garip gelebilecek bir başka 
yönü daha var:

Facebook, Instagram, Twitter vb. sosyal 
ağlardaki hesaplarımız biz öldükten sonra da 
bu sitelerde kalmaya devam edecek. 2098’e 
geldiğimizde Facebook’un ölü kullanıcı sayı-
sının canlı kullanıcılardan daha fazla olacağı 
tahmin ediliyor. Bu durum Facebook’u en 
büyük mezarlığa dönüştürecek.

Facebook, kullanıcılara öldükten sonra 
hesaplarını kime bırakacaklarını seçme imkanı 
tanıyor. Böylece öldükten sonra hesabımızda 
paylaşım yapılmaya devam edilebiliyor. Garip 
mi? Belki şu daha gariptir: Dijital mirasınızı bir 
yakınınıza bırakmak yerine, sizi taklit edebile-
cek bir yapay zekaya da bırakabilirsiniz (yani 
avatarınıza), bu hizmeti veren girişimler var. 
Öldükten sonra mezarınızdan durum gün-
cellemeleri paylaşabilir, ahirette bir yerlerde 
check-in yapabilir, Instagram’da hikayeler, 
Snapchat’te filtreli videolar paylaşabilirsiniz.

Peki ya bu yapay zekanın paylaşımları 
merhumun ailesi tarafından hoş karşılanma-
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✓ Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sü-
rece bir insanın emirlerine uymak zorundadır.

✓ Bir robot, birinci ve ikinci kurallarla çe-
lişmediği sürece kendinin zarar görmesine 
izin veremez.

Alınabilecek tedbirler için başka görüşler 
de var: Piyasaya sürülecek robotların, bir 
etik komite tarafından onaylanması; tasa-
rımcıların da robotlar tarafından meydana 
gelebilecek kazalar ve hasarların araştırı-
labilmesi için “temel kodları” incelemeye 
açması gerekebileceği öngörüsünde bu-
lunuluyor. Yasal sorumluluk başlığında ise 
üreticilerin ve tasarımcıların, robota verilmiş 
olan komutlar ve sağlanmış olan özgür-
lük oranında mesul tutulabilecekleri ifade 
ediliyor. Yine tasarımcıların ve üreticilerin, 
robotlar nedeniyle oluşabilecek zararlar ko-
nusunda sigorta güvencesi altında olmaları 
gerekebileceği dile getiriliyor. Teknik, etik ve 
yasal düzenlemeler gibi uzmanlık gerekti-
ren alanlar için bir “Avrupa ajansı” kurulması 
çağrısı da yapılıyor. Aynı zamanda robotların 
bazı işleri devralması sonrası ortaya çıkacak 
işsizlik nedeniyle “evrensel bir asgari ücret” 
belirlenmesi de öneriliyor. Devletlerin ve bü-
yük organizasyonların yanı sıra, şirketler de 
dijital kimlik ve ilişkili teknolojiler üzerinde 
ciddi çalışmalar yürütüyor.

Belçika ve İsveç örneği
Merkezi Belçika’da bulunan New Fusion 

pazarlama ve teknoloji şirketi, onaylayan çalı-
şanlarının, baş parmakları ile işaret parmakları 
arasındaki kısma çip yerleştiriyor. Çalışanlar 
çip sayesinde, ofislerine anahtar ve kimlik 
kartına ihtiyaç duymadan girebiliyorlar. Şirket; 
kişisel bilgileri derinin altında taşımanın daha 
güvenli olduğunu, ayrıca gelecekte kimlik 
çipleriyle kart ve anahtarlardan kurtulmanın 
mümkün olacağını belirtiyor. Bu çipte kayıtlı 
olan kişi, müzik listeleri vb. bilgiler akıllı tele-
fonlar ve diğer cihazlara aktarılabilir özellikte. 

maya başlarsa ve vazgeçilmek istenirse hangi 
hukuk, nasıl işleyecek? Dijital kimliklerden 
bahsederken odağımıza insanı almışız gibi 
görünebilir ama öyle değil. Dijital kimlik, artık 
yalnızca insanla ilgili bir konu değil.

Avrupa Birliği’nde robotlara elektronik 
kimlik verilmesi tartışmaya açıldı. AB, dijital 
dönüşüme kurumsal olarak en çok kafa yoran 
mekanizmaların başında geliyor. Dijital Avru-
pa projesi kapsamında yıllardır dijital dönüşü-
mün etkilediği tüm alanlarla ilgili çalışmalar 
yürütüyor, projeler geliştirip hayata geçiriyor. 
Robotlara kimlik verilmesi de bunlardan biri.

Robot tasarımcılar
Kimlikle birlikte; robot tasarımcılarına ve 

robotlara gerekli hallerde kullanmak üzere 
“kendini imha tuşu” eklenmesi de öneriliyor. 
Öte yandan robot emekçilerin haklarının 
da garanti altına alınacağı açıklandı. Canlı 
ve cansız, yeryüzündeki her şey bireye dö-
nüşüyor ve hakları tanımlanarak evrensel 
mutabakat metnine bağlanıyor. Muhteşem, 
değil mi? Tabii bu adımların atılmasındaki 
asıl motivasyon, yeryüzündeki hakim tür olan 
insanı korumak. Çünkü insan-robot ilişkileri, 
bazı konularda halen soru işaretlerine sa-
hip. Örneğin, olası sistem hatalarında yahut 
hack’lenme durumlarında “insan güvenliği” 
konusunun nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. 
Bununla beraber Avrupa Parlamentosu, 
önümüzdeki yıllarda yapay zekanın insan 
zekasını geçeceği öngörüsünde bulunuyor. 
Eğer iyi hazırlanılmazsa bu durum, “insanın bir 
tür olarak dünya üzerindeki geleceğini dahi 
tehlikeye atabileceği” şeklinde yorumlanıyor.

Asimov’un üç temel kuralı
AB gündemindeki tasarı “ya robotlar bi-

linç kazanırsa” sorusundan hareketle Isaac Asi-
mov’un oluşturduğu üç temel kuralı öneriyor:

✓ Bir robot, bir insana zarar veremez yahut 
bir insanın zarar görmesine seyirci kalamaz.

Çipi tanımlayan temel bilgiler ise yalnızca 
güvenli internet siteleriyle paylaşılıyor.

Ülkelere girerken pasaport yerine dijital 
kimliklerin, yüz tanıma ve biyometrik tarama 
teknolojilerinin kullanılmaya başlaması çok 
yakın. Çip kimlikler, Avustralya’nın ülkeye pa-
saportsuz girişe geçmesi gibi uygulamalarda 
da kullanılabilir.

Benzer şekilde İsveç’teki girişim merkezi 
Epicenter’da çalışanlar hayatlarını kolaylaş-
tırmak ve kart taşıma derdinden kurtulmak 
için vücutlarına çip yerleştiriyor ve Epicenter 
çalışanları bu uygulamayı gayet normal kar-
şılıyorlar. Pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler, 
çalışanların kapıları açmasına, yazıcıları çalış-
tırmasına ya da içecek satın almasına yardım-
cı oluyor. Yakın gelecekte; çalışanlarına çip 
yerleştiren daha çok şirket görmemiz ve bu 
tip uygulamaların etik, mahremiyet gibi özel 
hayatı ve hukuku ilgilendiren yönlerini hara-
retli şekilde tartışmamız, şaşırtıcı olmayacak.

Dijital Hukuk için adım 
atmaya başlamalıyız

Ürkütücü yönleri olmakla birlikte dijital 
kimliklerimizin farklı alanlardaki kullanımı, 
hayatımızı epey kolaylaştırabilir. Dünyanın 
en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon’un 
hayata geçirdiği Amazon Go projesi gibi. 
Amazon Go mağazalarında dijital kimliği-
mizle kasaya uğramadan, istediklerimizi alıp 
çıkabiliyoruz. Dijital adımlarımız, internet alış-
veriş geçmişimiz, makine öğrenimi, bilgisayar 
yaklaşımı, sensörler ve yapay zeka yardımıyla 
bu, gerçeğe dönüşüyor. İşte geleceğin dün-
yasında dijital kimlik sahibi birey olmak ve 
-bu örnekte görüleceği gibi- alışveriş yapmak, 
böyle bir şeye dönüşüyor. Avrupa Birliği ve 
dünyanın gündeminde bu ve benzeri konular 
tartışılıyor, adımlar atılıyor, projeler geliştiri-
liyor. Bu nedenle Türkiye’de de artık Bilişim 
Hukuku kafasından çıkıp, büyük resmi görerek 
Dijital Hukuk için adım atmaya başlamalıyız.
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