
    Program: 21 Mart Perşembe 
 

SAAT ETKİNLİK KİŞİLER KONFERANS BAŞLIĞI 

8h45- 9h40 AÇILIŞ 

Galatasaray Lisesi Müdürü, 
Eric SOULİER (Türkiye Fransız 
Enstitüsü Müdürü), Konferans 
Organizatörleri, Saint-Joseph 

Vakfı Başkanı, Pierre Loti 
Lisesi Müdürü 

Açılış ve Teşekkür Konuşmaları 

 
9h45-10h15 

KONFERANS 

Halil AKSU 
(Tevfik Fikret Salonu) 

Mağaradan Rezidansa Teknolojik Gelişim Süreci 

10h20-10h50 
François SOULAGES 

(Tevfik Fikret Salonu) 
Hem Deva Hem Zehir YAPAY ZEKA 

Mola (15 DK.)  

11h05-11h35 

KONFERANS 

Martin CİUPA 
(Tevfik Fikret Salonu) 

YAPAY ZEKA ve Sağlık - Fırsatlar, Uygulamaları ve Riskleri 

11h40-12h10 
Mehtap KARAKOYUN 
(Tevfik Fikret Salonu) 

YAPAY ZEKA’da Hukuk: Hukuki Dünyada YAPAY ZEKA’nın 
Önemi 

 
12h15-12h45 

Tommy THOMSON 
(Tevfik Fikret Salonu) 

Oyunun Durumu: Yapay Zeka ve Video Oyunu Endüstrisi 

YEMEK ARASI (50 DK.)  

13h35- 14h05 
 

KONFERANS 

Onur KOÇ 
(Tevfik Fikret Salonu) 

Daha İyi Bir Dünya İçin YAPAY ZEKA 

   

14h10-14h40 
Çağrı MÜNYAS 
(Büyük Amfi) 

Herkes İçin YAPAY ZEKA. 
Galatasaray Lisesi Öğrencileri Eşliğinde Sunum 

MOLA (15 DK.)  

14h55-15h25 
 

KONFERANS 

M. Ertan KARDEŞ 
(Tevfik Fikret Salonu) 

Savaş Çağında YAPAY ZEKA Kullanımı 

Bernard CLAVERIE 
(Büyük Amfi) 

YAPAY ZEKA’nin Doğal Tarihi İçin 

 



22 Mart Cuma 
 
 

 
8h45 -9h15 

Fabrice STARZİNSKAS 
(Tevfik Fikret Salonu) 

"Sessizlik! Makineler Öğreniyor." 
YAPAY ZEKA’ya Yaklaşımımız İçin Hayati Önem Taşıyan Sanat ve Yaratıcılık. 

 
Mehmet Sinan ALTUNÇ 
(Tevfik Fikret Salonu) 

Yapay Zeka ve Ceza Hukuku 

9h20-9h50 
Mathieu GUİLLERMİN 
(Tevfik Fikret Salonu) 

YAPAY ZEKA ve Robotların Çağında İnsanın Yeri Nedir? (Etik ve Teknik Boyutların Karmaşası)  

09h55-10h25 
Tacettin ERTUĞRUL 

(Tevfik Fikret Salonu) 
Hem Deva Hem Zehir YAPAY ZEKA 

MOLA (15 DK.) 

10h40-11h10 
Jean Claude CHİROLLET 
(Tevfik Fikret Salonu) 

Fotoğrafçılık ve YAPAY ZEKA : "Zeka" mı Yoksa Uyum Sağlayan Özdevinim mi? 

11h15-11h45 
Anis KRIAA 

(Tevfik Fikret Salonu) 
Savaşa Uyarlanmış Yapay Zeka, 

Kötüye Kullanımı ve Hukuksal Sonuçları 

11h50-12h20 
Ferda KERTMELİOĞLU 
(Tevfik Fikret Salonu) 

Seyahat Endüstrisinde YAPAY ZEKA 

YEMEK ARASI (50 DK.) 

13h10-13h40 
Bernard LAFARGUE 

(Tevfik Fikret Salonu) 
Her Zamankinden Daha Otonom Nesnelerden Beklentilerimizi Anlamak İçin Isaac ASİMOV ve Philip K. 

DİCK’in Romanları Bizi Nasıl Yönlendiriyor? 

13h45-14h15 
Michel Cannarsa 

(Tevfik Fikret Salonu) 
Blockchain Teknolojileri ve Hukuk 

MOLA (15 DK.) 

 
 

14h30-15h00 

Alpay ÖZCAN 

(Tevfik Fikret Salonu) 
Medikal Görüntüleme İçin YAPAY ZEKA: Açıklayıcı Ama Kesin Değil 

 
Gabriel BAUDRAND 

(Büyük Amfi) 
Lacan’ın Dört Konuşması ve Yapay Zeka 

 
 

 



TR 

Konferans Özetleri  
 

 

Kim 
Konferans Başlığı Özet 

ONUR KOÇ 
Microsoft Türkiye CTO’su 

 

Daha iyi bir dünya için YZ 

Onur Koç’un yeni kitabı Daha İyi Bir Dünya İçin 
YZ’den yola çıkarak, kişisel hayatımızdan ve farklı 
endüstrilerden örnekler eşliğinde, YZ teknolojisini 
daha iyi bir dünya yaratmak için nasıl kullanmamız 
gerektiğini, insan hayalgücü ve yaratıcılığının bu 
yolda bizi nasıl yönlendireblieceğini konuşacağız. 
Ayrıca geleceğe ve YZ’ye dair soruları 
cevaplayacağız. 
 

MARTIN CIUPA 
CalvO Teknoloji Uzmanı 

YZ ve Sağlık - fırsatlar, 
uygulamaları ve riskleri 

PwC,  YZ piyasa büyüklüğünün 2030’a kadar 14.7 
trilyon pound’a ulaşacağını belirtti. Bu, iş 
verimliliğinin, kişileşmenin, zamandan kazancın ve 
kalitenin yükselmesiyle sağlanacak. Bu gelişmelerin 
merkezi ağırlıklı olarak ABD, Avrupa ve Çin’de 
bulunmakta. Önemli uygulamalara bakacak olursak, 
görsel tanıma sınıflandırma ve etiketleme en çok 
kullanılan iken, hasta verilerinin işlenmesi üçüncü 
sırada yer alıyor. Bunlar, sağlık piyasasında 
doğrudan kullanılmakta. YZ’nin “objelerin interneti” 
sensörlerine, hastalığın izlenmesi, kontrolü ve 
sıhhati artırma amacıyla entegre edilmesini  
McKinsey etkili bir teknoloji olarak değerlendiriyor. 
YZ ve Robotiğin yararları olsa da, negatif sonuçlar 
doğurma riski de bir o kadar yüksek. Öyleki, Dünya 
Ekonomik Forumu YZ ve Robotiği bu iki bağlamda 
önde gelen teknolojiler arasında sayıyor. 
Dolayısıyla, topluma ekonomik bir katkıda bulunmak 
içinYZ’ye etik ve kontrollü bir şekilde başvurulmalı. 



HALIL AKSU 
YZ Türkiye Kurucu ve Yöneticisi 

Geçmişten günümüze teknolojik 
gelişim süreci 

Yapay zekaya adapte edilmiş insanlık ve sosyal 
büyümenin ekonomik, siyasal ve bilimsel özeti; 
sonucunda geleceğe iyimser bir bakış. 

MICHEL CANNARSA 
 

Lyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Blockchain teknolojileri ve hukuk 

Ticari işlemleri kaydetmenin aksine bahsi geçen 
işlemleri gerçekleştiren platformlar veya teknolojiler 
gibi lanse edilen blockchainler, şeffaflık, ademi 
merkeziyetçilik, değişmezlik prensiplerine dayanıyor. 
Hukuk alanında blockchain teknolojilerine dayanan, 
kadastroların gerçekleştirilmesinden smart 
karşıtlıkların yayılmasına kadar dava çözme 
mekanizmalarında birçok proje bulunmakta. Hukuki 
açıdan bu teknoloji tarafından sunulan farklı fırsatları 
tespit etmek en az onu denetlemek ve yönlendirmek 
kadar önemli. 

MATHIEU GUILLERMIN 
Lyon Katolik Üniversitesi Etik, Epistemoloji 

Araştırmaları ve Bilim Teknolojisi  öğretim 

görevlisi 

YZ ve robotların çağında insanın 
yeri nedir? (Etik ve teknik 

boyutların karmaşası) 

Bu sunumda, konunun teknik ve etik yönlerinin 
karmaşalarını göz önünde bulundurarak YZ ve 
robotların gelişiminin öneminden bahsedeceğim. 
Yeni teknolojik aletler düzgünce çalışıyor ya da 
çalışmıyor,  ayrıca, düzgünce çalışan aletlerin iyi ya 
da kötü kullanımları olabiliyor. Etik ve teknolojik 
gelişmelerin bu şekilde algılanmasının sınırlarına 
işaret edeceğim. Özellikle teknolojik sınırların 
herkese açık ve ulaşılabilir hale getirilmesinin etik 
önemi üzerinde duracağım. YZ ve öğrenen makine 
teknolojilerinin; insanlardan bağımsız öğrenen 
otonom birimlerden ziyade, insanlar tarafından 
geliştirilen, insanların söz ve seçimlerine bağlı aletler 
olarak doğru algılanmasının etik sonuçlarını 
tartışacağım. 



JEAN CLAUDE CHIROLLET 
Strasbourg Üniversitesi’nde Bilgi Teknolojileri 

ve Sanat Felsefesi Profesörü 

Fotoğrafçılık ve YZ : "zeka" mı 
yoksa uyum sağlayan özdevinim 

mi? 

Algoritmalar, akıllı telefonlar ve fotoğraf düzenleme 
uygulamaları başta olmak üzere fotoğraf teknolojisini 
istila etti. İşlevleri, kullanıcıların kişisel seçimleri 
yerine, otomatik seçimler yapmak. Bu, belirli 
resimlere, üstünde çok oynamadan, en iyi çözümü 
uygulayabilmek adına veri tabanlarındaki 
milyonlarca resmi karşılaştırarak mümkün oluyor. 
Bütün yeni fotofonlar ve fotoğraf düzenleme 
uygulamaları bu sözde kullanıcıların kişisel 
seçimlerinden çok daha güvenilir olan, objektif 
“zeka”nın yapabildiklerini fazlaca övüyor. Bu sırada 
dijital ve analog fotoğrafçılar estetik anlayıştan 
yoksun istatiksel özdevinim uygulamaları olarak 
gördükleri bu “zeka”yı sorguluyor. 



TOMMY THOMSON  
Tommy Thompson Cambridge Birleşmiş 

Krallık'ta bulunan Anglia Ruskin 

Üniversitesinde kıdemli öğretim üyesi olarak 

çalışıyor. Araştırma alanları arasında oyun 

tasarımı için içerik üretimi, sayısal zeka 

sistemi kriteri olarak oyun uygulamaları ve YZ 

kontrollü oyun dizaynı bulunuyor. 2008'den 

beri video oyunu ve yapay zekayla ilgili 30'u 

aşkın yayını uluslararası gazete ve 

konferanslarda yer almış. Geçtiğimiz yedi 

yılda Birleşik Krallık’ta farklı kurumlarda hem 

lisans hem lisansüstü seviyelerde bilgisayar 

oyunu programlama dersi vermiştir. Tommy  

aynı zamanda yapay zekayla ilgili konularda 
ve yapay zekanın video oyunu endüstrisi 

üzerindeki etkisi hakkında kamuya yönelik 

konuşmalar yapmıştır. Kendi bağımsız video 

oyunu oyunu stüdyosu ‘Table Flip Games’i 
kurmuştur. Tommy Thompson, video oyunu 

endüstrisinde YZ danışmanı ve programcısı 

olarak çalışmaktadır. YZ araştırmalarını ve 

oyun endüstrisindeki kullanımını konu alan 
Youtube videoları  ‘YZ ve Oyunlar’ ile 

tanınmaktadır. 
 

Oyunun Durumu: Yapay Zeka ve 
Video Oyunu Endüstrisi 

 

Video oyunu endüstrisi, dünya ekonomisinin her yıl 
sağlıklı bir şekilde büyüyen en büyük eğlence 
sektörlerinden biridir. Tahmini gelir miktarı 2017’de 
Fransa’da €5.3 milyar ve Türkiye’de €800 milyon 
olmuştur. Yapay zeka, video oyunu sektöründe 
giderek daha çok öne çıkıyor ve etkisi geleneksel 
sanal oyun karakteri görüşünden ötesine yayılıyor. 
Bu konuşmada, YZ’nin, günümüzde ve gelecekte, 
oyun endüstrisine uyarlanışının sanal karakterlerin 
ötesindeki çeşitliliğinden bahsedeceğim. Örneğin, 
oyunun kalite kontrolü için otomatik testlere, 
piyasaya sürülen modeller için oyuncu analitiği ve 
revaçta olan e-spor kültürünün bir parçası olarak 
oyuncu analizi değineceğim kullanım alanları 
arasında. Aynı zamanda bu yöntemlerin eğitim, veri 
korunumu ve tüketici hakları alanlarında nasıl yeni 
zorluklar ortaya çıkardığına ve önümüzdeki yıllarda 
oyuncuların, geliştiricilerin ve tüm dünyanın güvenli 
ve pratik bir şekilde oynamaya devam etmesi için 
hangi adımların atılması gerektiği konusuna da 
odaklanacağım. 



KARDES ERTAN 
Ertan Kardeş İstanbul Üniversitesi Felsefe 

Bölümünde öğretim görevlisi olarak 

çalışmaktadır. Esas ilgi alanı çağdaş siyaset 

felsefesi ve hukuk felsefesi. Walter Benjamin, 

Carl Schmitt et  Cornelius Castoriadis üzerine 

Fransızca, İngilizce ve Türkçe makale ve 
kitaplar yazmıştır. Şu anda modern savaşlar 

ve “vahşi devletler” üzerine çalışmakta. 
İletişim Yayınlarından Schmitt'le Birlikte 

Schmitt'e Karşı (2015), İthaki Yayınlarından 

Dar Kapıdaki Mesih: Walter Benjamin ve 

Politik Felsefesi (2017) ve Pinhan 
Yayınlarından Yönsüzleşmiş Savaşlar: Politik 

Felsefenin Bir Sınır Meselesi olarak Savaşa 
Dair (2019) kitaplarını yayımlamıştır. 

Savaşların çağında YZ kullanımı 

Bu konuşmada, devletlerin durumunun 
devletlerarası yasalarla kontrol edilebileceğini öne 
süren “geleneksel” savaş kavramını eleştireceğiz. 
Bunun aksine, “plastik” zamanlarda (C. Schmitt), 
yönsüzleşmiş savaşlar veya “vahşi devletler”in (F. 
Gros) artık uluslararası hak ve siyaset çerçevesinde 
gerçekleşen alışıldık savaşları yansıtmadığı 
fikrinden yola çıkacağız.  Savaşlar artık 
“devletlerarası” nitelikte değil, etik bir değere bağlı 
ya da hukuki normların sınırları içerisinde değil. 
Ordunun ve çatışmaların dronizasyonu, çocuk 
askerler, korsanlar, savaş şirketleri ve “askeri işlerin 
devrimi” gibi yeni figürlerin ve aktörlerin çoğalması 
“etik hayat”ı (Hegel) belirlemeye başlıyor. Yeni 
savaşların küresel çapta yayılması veya “etik hayat” 
çerçevesinde savaşların yönsüzleşmesi modern 
politik dilin ölümünü haber veriyor. Öyleyse, politik 
felsefe nasıl bir yol izleyerek bu vahşi devletleri 
anlamaya cüret edebilir? Bu konuşmada, bu soruyu 
cevaplandırmak için ordunun dronizasyonu ve 
robotizasyonuna odaklanacağız. İnsansız hava 
araçlarının “risksiz bir savaş”ın sembolü olarak 
yönsüzleşmiş savaşların tüm sorunlarını ortadan 
kaldırabileceğini göstermeye çalışacağız. 



FABRICE STARZINSKAS  
Danışman, Yaratıcı Teknolog 

 

"Sessizlik! Makineler öğreniyor." 
YZ’ye yaklaşımımız için hayati 

önem taşıyan sanat ve yaratıcılık. 
AN AI FOR AN EYE 

Öğrenmek için tasarlanmış makinelerin çağında, tek 
bir geleceğe dair yanlış öngörülerden anlamlı bir şey 
çıkmayacak. İnşa ettiğimiz makinelerin sonunda en 
küçük hatalarımızdan en derin yanılgılarımıza kadar, 
önyargılarımızı ve sınırlarımızı açığa çıkaracak 
anlamadığımız seçimler yapacağını 
kabullendiğimizde her şey değişecek. Eğer Silikon 
Vadisi kendi dar görüşlü YZ’yle çalışan “daha iyi bir 
dünya” yapma fikrine takılı kalırsa sanatçılar, sinir 
ağı prensiplerini kullanarak daha ilginç bir yol tercih 
edecek. 
 



KARAKOYUN MEHTAP 
AI-Soft Adalethanım’da proje spesiyalisti 

Yapay zekada hukuk : hukuki 
açıdan yapay zekanın anlamı 

ADALETHANIM Biz, vizyonu dijitalleşmeye direnen 
sektörlerde yapay zeka temelli çözümler üretmek olan 
genç ve dinamik bir teknoloji şirketiyiz. Dijitalleşme 
sürecinde yasal sektör büyük problemlerle karşılaşıyor. 
Milyonlarca doküman yığınının arasında, araştırma yapan 
hukukçular zaman kaybediyor ve istedikleri dokümana 
ulaşmakta zorluk çekiyor. Avukatların çalışma metotları 
teknoloji ve yenilikten uzak. Bu sebeple, hukuk sektörü 
hızla yayılmakta olan teknolojilere uyum sağlamakta 
güçlük çekiyor. Yasal süreç başlamadan dava üzerine 
araştırma yapmak zaman tüketici olabiliyor. Bu zaman 
diliminde, avukatlar istedikleri konu hakkında bilgiye hızlı 
ve doğruca erişemiyor. Hukuki çalışmalara destek olmak 
amacıyla, hem dava üzerine çalışan kişinin zaman 
kaybını önleyecek hem debu davayla alakalı bir avukatın 
erişebileceğinden daha fazla bilgiye hızlıca erişebileceği 
yasal bir platform. Davaları analiz eden, anlayan, işleyen 
ve bir bir sonuç üreten böyle bir platformun örneği 
Türkiye’de bulunmuyor. Lawyers ile, milyonlarca 
mahkeme kararına ve yüz binlerce yasamaya bulut 
temelli teknolojimiz sayesinde istediğimiz zaman ve yerde 
akıllı telefonlarımız aracılığıyla erişebiliyoruz. Ayrıca, 
internette arama özelliğimiz bize platformumuz 
aracılığıyla dava, hukuk ve yasama dahil limitsiz veriye 
erişim imkanı sağlıyor. Tüm veri gruplarımız yapay zeka 
algoritmaları tarafından desteklendiği için Adalethanım 
aracılığıyla en doğru bilgiye en kısa zamanda erişmek 
mümkün. Geliştirdiğimiz yapay zeka her kullanıcı için ayrı 
ayrı kullanıcı hareketlerini takip ederek kullanıcıları 
öğreniyor ve tanıyor. Böylece, kullanıcının dosyalarına 
bağlı doğru sonuçlara hızlıca ulaşmasını sağlayan kişisel 
yasal asistan halini alıyor. 



GABRIEL BAUDRAND  
Lacan’ın Dört Söylem’i ve yapay 

zeka 

1970 yılında, Fransız psikanalist Jacques Lacan 
Psikanalize doğru adlı seminerinde “Dört Söylem” 
teorisini geliştirir. Söylem, bu teoriye göre, dilin 
sınırları içerisinde sosyal bir bağı oluşturur, korur ya 
da değiştirir. Tarihte, “efendinin söylemi”, “bilimin 
söylemi”ni ortaya çıkararak bilimsel gelişmenin 
dönüm noktası niteliği kazanmıştır. Bu söylem 
konunun önemini kaybettirir ve böylece Descartes’ın 
Cogito’sunu meydana getirir. Bu söylemin 
günümüzde giderek daha çok onaylanmasındaki en 
önemli nokta yapay zeka ve bireyin silikleşmesidir. 
Hayata geçirilmesi, Lacan tarafından çok 
kuramlaştırılmamış “beşinci söylem” olan kapitalist 
söylem tarafından hızlandırılan bu süreci 
inceleyeceğiz. 



TACETTIN ERTUĞRUL 
Tacettin Ertuğrul, eğitimini İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
tamamladıktan sonra Galatasaray 
Üniversitesinde Felsefe masterı yapmıştır. 
2016’da Galatasaray Üniversitesi ve 
Strasbourg Üniversitesinde jacob rogozinski 
ve Melih Başaran’ın rehberliğinde “Jaqcues 
Derrida ve teknik problemi” adlı teziyle felsefe 
doktorasını tamamlamıştır. 2011-12 yılları 
arasında Jean-Luc Nancy rehberliğinde 
doktora araştırmalarını sürdürmüştür. 
Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy ve 
Jacques Rancière’in bazı eserlerinin 
çevirmiştir. Istanbul Esenyurt Üniversitesinde 
sosyoloji departmanında eğitim görevlisi 
olarak çalışmaktadır. CREPhAC - Starsbourg 
Üniversitesi Ars Industrialis’in üyesidir. 
Özellikle teknik ve teleteknoloji alanları 
üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

Hem deva hem zehir yapay zeka 

Kritik bir soruyla karşı karşıyayız: yapay zeka bir 
fırsat mı  yoksa bir tehdit mi? Bu sorunun basit bir 
cevabı yok çünkü yapay zekanın sonuçları oldukça 
karmaşık ve çelişkili olabilir. Pharmakon kavramı, iyi 
ve kötü yanlarını beraber düşünmemizi sağlıyor. 
Platon üzerine olan metninde Jacques Derrida, yazı 
tekniğinin pharmakon(hem deva hem zehir) 
olduğunu göstermiştir. Teknolojinin genel olarak 
pharmakon olduğunu söyleyebiliriz. Yani, yapay 
zeka da öyle. Bir yandan, yapay zeka, eski 
alışkanlıkları ve metotları sarsarak, doğal dengeleri 
yıkarak yeni imkanların kapısını açabilir. Öte 
yandan, riskli bir yanı var: örneğin izlenebilirlik ve 
benimsenmenin otomatizasyon vb. üzerine etkilerini 
düşünebiliriz. “Şimdilik, yapay zeka sadece yapay 
“aptallık” üretiyor” diyor Steigler. 
Ayrıca, bu sunumda beklenti, hesaplama, 
imkansızlık, gelecek ve yapay zeka üzerine 
düşünme fırsatı bulacağız. 



SOULAGES FRANÇOIS  
Sanat eleştirmeni ve estetik uzmanı 

« YZ bizi zekayı tekrar düşünmeye 
itiyor » 

Zeka, teknolojik gelişmeden ziyade bu gelişim ve 
değişime eşlik eden ideolojilere bağlı olarak 
zamanla değişen tarihi bir kavramdır. Homo faber ve 
Homo sapiens’i birbirinden ayıramadığımız noktada 
kullanacağımız fark zekadır. Bu mutasyonlar ikincil 
bir faydaya da eşlik eder: Bizi, yoluna çıkanları 
düşünmeye, nesneleri, ilişkilerini ve düşünceleri 
tanımaya itiyor. Bizi doğal/yapay çiftini, yapaylık 
kavramlarını, sanat ve tekniği yeniden keşfetmenin 
yanı sıra, zeka kavramını bile yeniden sorgulamak 
zorunda bırakıyor. Artistik deneyimler de bize zeka 
kavramını sorgulamada yardımcı olabilir. Kısaca, YZ 
çağında, zeka üzerine nasıl bir vizyonu dinamik bir 
şekilde gerçekleştirmeye çalışmalıyız? 

ANIS KRIAA  
Uluslararası hukuk ve temel Avrupa hukuku 

masterı sahibi Anis Kriaa, Suudi Arabistan’daki 
fransız grup DCI’de danışmanlık yapmaktadır. 
Birleşmiş Milletler’in Gelişim Programı (UNDP) 

gibi birçok uluslararası organizasyon için 
çalışmıştır. Çalışmaları uluslararası hukuk, insan 
hakları ve medya gibi alanlara odaklanmaktadır. 

Savaşa Uyarlanmış Yapay Zeka, 
Kötüye Kullanımı ve Hukuksal 

Sonuçları 

Savaşa uyarlanan yeni teknolojiler, askeri tarihte 
büyük bir kırılma belirtiyor. Teknolojik ilerlemenin, 
stratejik düşünceyi ve silahlı çatışmaların 
uluslararası yasalarını sorgulamakla yetindiği 
geleneksel durumdan oldukça uzaklaştık. Hukuki bir 
bağlamda yeni savaş teknolojilerini çalışmak, 
kullanımlarını çevreleyen şartların bütününden 
oluşan kabuğu soymaya varıyor.  Böyle bir konuya, 
hukukun işlevsel yönden tematiğe adapte 
edilmesine çalışarak, çokdisiplinli ve teknik bir 
açıdan yaklaşmak yararımıza olacaktır. 
Bu araştırma ortamında, teknoloji düşünceyi tetikler. 
Özel bir bakış açısı önceden hazırlanmıştır. 
Yeni savaş teknolojileri bulunuyor. Peki bu konseptin 
kesinliği nerede?  Bahsedilen teknolojileri bir araya 
toplayan homojen bir kategori var mı? 
Sorguladığımız konseptin karakteri gereği, yapılacak 
tanım seçici olacaktır. Bu alandaki teknolojik 
gelişmelerin sürecine egemen olan bir yönelim 
belirlemeyi gerektirir. 



ALTUNÇ MEHMET SINAN  Yapay Zeka ve Ceza Hukuku 

«Yapay zeka», çağımızda popüler olan konular 
arasında yer alıyor. Bilim adamları bu konu üzerine 
oldukça değerli çalışmalar yapıyor. Bir yandan da 
hukukçular bu konuyla giderek daha çok ilgilenmeye 
başlıyor. Özellikle ceza hukukunda, «yapay zekaya 
sahip robotların» hukuki sorumluluklarından 
bahsedilip bahsedilemeyeceği ve eğer cevap olumlu 
ise bu konuyla nasıl ilgilenilmesi gerektiği soruları 
sıkça sorulmakta. Bu çalışmada, ceza hukukunun 
prensiplerini göz önünde bulundurarak bu sorulara 
cevap arayacağız. 



BERNARD CLAVERIE 
Bordeaux Politeknik Enstitüsü ve ENSC profesörü. 

Bilişsel teknolojilerin insana etkisi üzerine 
araştırmalarını IMS (UMR 5218 CNRS) ve HEAL 

(ENSC-THALES) laboratuvarlarında 
gerçekleştirmektedir. 

 
 

Yapay zekanın doğal tarihi için 
 

Gündem, yapay zekanın başarısı ve robotların ve 
dijital makinelerin her zamankinden de olağanüstü 
performansı, yapay zekanın uzmanlar tarafından 
insanın kavrama yetisinin ve ürettiklerinin ötesinde 
özel bir alan gibi sunulmasına ve halkın öyle 
olduğunu düşünmesine sebep oluyor. Bununla 
birlikte, yapay zekanın, sanatçılar ve bazı 
transhümanist düşünürler gibi sosyoekonomik 
alanları harekete geçiren tekil statüsü, insana, 
düşünce yetisine ve enstrümantasyon yeteneğine 
ama en önemlisi dünyadaki yerine referans 
yapılmadan algılanamaz. 
Bir düşünsel egzersiz, bizi, zekanın biyolojik değerini 
sorgulayan küresel probleme çözüm olarak her şeyi 
yapabilen bir yapay zekanın doğallaştırılmasına 
yönlendiriyor. Bu, kaç tane  yapay zekanın entegre 
olmuş, sağlıklı, gelişimci insan zekası vizyonuna 
daha iyi bir rekabet ve kabul edilebilirlik için uyum 
sağlayabileceğini görmemizi sağlıyor. 



BERNARD LAFARGUE 

Her zamankinden daha otonom 
nesnelerden beklentilerimizi anlamak 

için Isaac Asimov ve Philip K Dick’in 
romanları bizi nasıl yönlendiriyor? 

Philip K. Dick’in romanının ünlü Blade Runner’ı  Rick 
Deckard aşık olduğu  replika Rachel ile kaçtıysa 
bunun sebebi onun da insanlaştırılmış bir android 
olmasıdır. 
Bugün biz de giderek daha güzel, daha zeki ve daha 
becerikli hale gelen nesnelere kendi tasalı, kasvetli 
ve  donuk insan kardeşlerimizden daha tutkun hale 
gelmedik mi? 



ALPAY ÖZCAN  Medikal Görüntüleme İçin Yapay Zeka: 
Açıklayıcı ama Kesin Değil 

Son zamanlarda popüler olan makine öğrenim 
teknikleri, 80’li yılların sonundan beri sınırlı 
uygulamalarda medikal alanda kullanılıyordu. YZ’nin 
diğer alanlarda olduğu gibi medikal görüntüleme 
alanında da ilerleyişi, ilk olarak verilerin 
erişilebilirliğinde ve dijital aktarılma kapasitesindeki 
artış, ikinci olarak ise ücretsiz yazılımlar tarafından 
desteklenen bilgisayımsal güçteki hızlı gelişimle 
açıklanabilir.Bu değişimin medikal bilişime 
yansımasıyla doktorun ofisinde bulunan film 
yardımıyla hasta resimlerinin incelenmesi yerini resim 
arşivleme ve iletişim sistemlerini kullanarak güncel ve 
geçmişe yönelik görsel veriyi değerlendiren, dünyanın 
her yerinden yapılabilen teleradyolojiye bıraktı. 
Yeni görüntüleme yöntemleri, tanı koyma, terapi ve 
prognoz değerlendirmesi dahil tedavinin her 
aşamasında tutarlılığı arttıran yeni yollar yaratıyor. 
Bununla birlikte, yöntemlerin sayısını arttırmak 
interobserver ve intraobserver çeşitlilik sorununu 
arttırıyor. Bilgi tipindeki değişimler ve/veya boyutluluk 
artışı ile yapay zeka metotları gerekli hale geliyor. 
Sonuç olarak,YZ zorlayıcı biyomedikal sorunlarına 
açıklık getirebilecek olsa da matematiksel 
modellemeden uzaklaşmadan dikkatlice ilerlemek  ve 
YZ’nin sunduklarını görünür değerleri için kabul etmek 
yerine dikkatlice değerlendirmek gerekiyor. 
 



FERDA KERTMELİOĞLU Seyahat Endüstrisinde Yapay Zeka 

Yıllık 8 trilyon USD gelirle ve her gün 6 milyardan 
fazla veri sinyaliyle Seyahat Endüstrisi, en büyük 
küresel sektör konumunda. YZ bütün dünyayı ve 
özellikle en çok verinin kullanıldığı sektör olan seyahat 
sektörünü değiştiriyor. Paradigma hareketli ve 
meydan okuma iki katı zor: kusursuz tüketici 
deneyimi, ilham alma, arama, rezervasyon yapma, 
tecrübede olduğu kadar programlanmış reklamcılıktan 
içeriğin kişileştirilmesine, sanal aktörlerden 
üretkenliğe kadar seyahat endüstrisinde Makine 
Öğreniminin kullanımında Yapay Zekanın oynadığı rol 
önemli bir yer kaplıyor. 

 

 
 


