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ÖZET

ABSTRACT

Çağımızın en büyük teknolojik buluşlarından

Self-driving autonomous vehicles, which are

biri olarak görülen kendi kendine sürüş

seen as one of the greatest technological

yapabilen otonom araçlar, zamanla toplum

inventions, are going to take place in the

içerisinde kendine iyice yer edinecektir.

markets in the course of time. R&D spending

Otonom

for

araçlar

için

yapılan

AR-GE

autonomous

vehicles

has

already

harcamaları on milyarlarca doları aşmış,

exceeded tens of billions of dollars and many

birçok devlet, mevcut altyapı ve hukuk

countries have already begun to work on to

normlarını otonom araçlar için nasıl uyumlu

harmonize autonomous vehicles with their

hale getirebilecekleri hususunda çalışmalara

existing infrastructure and legal order. In this

başlamıştır. Bu makalemizde otonom araçlar

article, we will be examining the current

ile ilgili ulusal ve uluslararası mevcut hukuki

legislation,

düzenlemeleri,

discussions at the international and national

çalışmaları

ve

birtakım

tartışmaları inceleyeceğiz.

legislative

____________________________

ANAHTAR KELİMELER: Otonom araçlar,

KEYWORDS:

yapay

artificial

otomotiv,

and

level with regard to autonomous vehicles.

____________________________

zekâ,

studies

mevzuat,

sorumluluk
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hukuki

Autonomous

intelligence,

cars,

automotive,

legislation, legal liability.
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GİRİŞ
Günümüzde Google, Uber, BMW ve Mercedes de dahil olmak üzere birçok şirket “self-driving” veya
“autonomous car” olarak bilinen, Türkçeye “otonom araç” veya “sürücüsüz araç” şeklinde çevrilmiş
araçlar üzerinde çalışma yapmaktadır. Son olarak e-ticaret devi Amazon da Haziran 2020 tarihinde
otonom araç girişim şirketi olan Zoox’u 1 milyar dolardan fazla bedel ile satın alacağını açıklamış ve bu
yarışa dahil olmuştur. Otonom araçlar geleceğin ulaşım araçları olarak öngörülmektedir. Strategy
Analytics’in raporuna göre 2050 yılı itibarıyla otonom araç teknolojisinin Dünya üzerinde yıllık 7 trilyon
dolar değerinde bir ekonomi yaratacağı öngörülmektedir.1 Zira otonom araçlar sadece şahsi kullanım
için değil, taksi sektöründen, paket teslimat sektörüne, uzun yol taşımacılığından savunma sanayisine
kadar birçok alanda etkili olacaktır.
Otonom araçlar, otonom sistem aracılığıyla anlık olarak elde ettiği veriler ile sürüş faaliyetinde bulunan
ve insan kaynaklı araç kazalarını önlemeye çalışan, sürekli olarak gelişmeye açık bir sistemi barındıran
araçlardır. Otonom sistem sürekli olarak gelişime açık olduğundan, otonom araçlar üreticiler açısından
sorumluluk noktasında büyük riskler taşımaktadır. Bu teknoloji ekonomik, sosyolojik tartışmaların yanı
sıra, birçok hukuki tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Zira sürekli olarak gelişen, halihazırda birçok
şirket tarafından da test edilmeye devam edilen otonom araçların hukuk normları nezdinde de yeterli ve
uygun bir karşılık bulması gerekir. Yeni teknolojiler, yeni hukuki sorunlar yaratır. Bu durum otonom
araçlar için de farklı değildir.

1

https://newsroom.intel.com/newsroom/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/passenger-economy.pdf?cid=emelq-26916&utm_source=elq&utm_medium=email&utm_campaign=26916&elq_cid=1494219
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raporda otomatikleştirmiş sürüş sitemlerinin bir
sürücünün sağlayabileceği tüm sürüş faaliyetlerini

1. OTONOM ARAÇLARI ANLAMAK

gerçekleştirmesi halinde otonom olarak kabul
edilebileceği,

1.1 Otonom Aracın Tanımı

ancak

sistemin

dışarıdan

bir

müdahaleye ihtiyaç duyması halinde otonom
Otonom kelimesi uzun bir süredir, robotik ve

yerine

yapay zekâ çalışmaları yürüten kişi ve kuruluşlar

gerektiği ifade edilmiştir.

“destekleyici”

olarak

tanımlanması

tarafından bağımsız bir şekilde karar verebilme
yetisine ve yetkisine sahip sistemleri tanımlamak

Sektör içerisinde otonom ifadesinin genel standart

için kullanılmaktadır. Bu kapsamda otonom

olarak kabul edildiği bir tanımlamanın mevcut

araçlar,

mekanizmaları

olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bazı

sayesinde bir sürücüye ihtiyaç duymadan, trafik

kuruluşlar, otonom kelimesinin, tam otonom

akışını, yolu, çevresini ve hatta ilgili yola ilişkin

(Seviye 5) araçlar için kullanılması gerektiğini

kuralları algılayan, sürücü müdahalesi olmadan

söylerken, bazı mevzuat düzenlemeleri, otonom

seyir halinde gidebilen ve karşılaştığı trafik

sisteme sahip ama hala sürücünün gözlemine

şartlarına göre karar verebilme yetisine haiz

ihtiyaç duyan araçlar için de otonom kelimesini

sistemleri

sürüş

kabul etmiştir. Konuyla ilgili İngiliz Sigortacılar

eyleminin bir bilgisayar sistemine devredildiği

Birliği, otonom kelimesinin yollarda olan ve bir

otomobillerdir.

takım

otomatik

içinde

kontrol

barındıran,

özetle

sürücüyü

destekleyici

ekipmanları

barındıran araçlar için kullanılmaması gerektiğini,
Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Birliği (“SAE

otomotiv pazarında satılan araçların hâlâ gerçek

International”) tarafından hazırlanan rapora göre,

bir sürücünün gözlemine ve müdahalesine ihtiyaç

“otonom” kelimesi otomotiv sektörü içerisinde

duyduğunu ifade etmiş, otonom kelimesinin

2

tutarsız bir şekilde kullanılmaktadır. İlgili raporda

sürücüde, aracın oto-pilot veya tam otonom

zaman içerisinde “otonom” kelimesinin kendi

özelliği bulunduğu şeklinde yanlış anlaşılmaya yol

kendine karar verebilen bir sistem yerine, bütün

açabileceğini ve bununda sürücüde dikkatsizlik

otonom sisteminin işlevselliğini ifade eden bir

yaratabileceğini ifade etmiştir.3

tanımlamaya dönüştüğü ve otonom kelimesi ile
otomatikleştirilmiş (automated) kelimelerinin iç içe

1.2

Otonom Aracın Unsurları

geçtiği ifade edilmiştir. Aşağıda da bahsedileceği
üzere,

tam

seviyedeki
kullanılırken,

anlamıyla
şartları
aracı

otonom

taşıyabilen
çizgide

araç
araçlar

tutabilen,

belirli
için
kendi

Otonom

araçların

insan

tarafından

sürülen

araçların yerini alması için genel olarak 3 faaliyeti
icra

edebilmesi
ve

gerekir:
hareket

Algılamak,

kendine acil fren yapabilen ve sürücüsüne sürüş

değerlendirmek

desteği sağlayan yardımcı teknolojilerin yer aldığı

araçlar bu faaliyetlerini de yüksek teknoloji ürünü

diğer seviyeler için de otonom kelimesi sektör

kameralar,

tarafından kullanılmaktadır. Bununla ilgili olarak

mekanizmaları ile gerçekleştirir.

yazılımlar,

etmek.

radar

Otonom

ve

kontrol

2
SAE J3016 (2018), Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor
Vehicles, page 28.
3
https://www.bbc.com/news/technology-44439523
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otonom araçtan beklenebilecek her türlü önlem
Otonom araçların görüş açısı, aracın tepesine ve

alınmalıdır. Üstelik sürücülerin, otonom araçtaki

aracın diğer bölgelerine yerleştirilen kameralar

hakimiyetlerinin azaldığını (hatta seviyesine göre

tarafından sağlanmaktadır. Kameralar aracın

hiç

etrafında yer alan şekilleri ve renkleri ayırt etmekte

güvenlik önlemleri, geleneksel anlamda bir araca

yeterli

göre daha fazla olacaktır.

olabiliyorken,

aracın

ilgili

objelere

olmadığını)

düşündüğümüzde

beklenen

mesafesini ölçmede yetersiz kalmaktadır. Bu
sebepten dolayı otonom araçlar aynı zamanda

Otonom araçlar sadece sürüş seyir rotasını

yüksek teknoloji ürünü olan Light Detection and

çıkartan donanımlar ile değil bu donanımların

Ranging (“LIDAR”) (Türkçesi: ışık algılama ve

sağlıklı ve sürekli bir şekilde çalışması için siber

uzaklık belirleme) adı verilen ve sürekli olarak

saldırılara karşı da gerekli yazılım ve donanımına

aracın etrafını lazer ile izleyen, objelerin ve

sahip

insanların araca olan uzaklığını ölçmeye yarayan

müdahale edilerek otonom araç sürücüsünün

bir mekanizma ile donatılmıştır.

4

olmalıdır.

Dışarıdan,

araç

yazılımına

otonom araç üzerindeki kontrolünün tamamen
devre dışı bırakılması gibi konular, ortaya

Kameralar, LIDAR ve radar, algıladığı verileri

çıkarabileceği ağır sonuçlar açısından bu tür

aracın beyni olarak kabul edilen, yüksek işlemcili

araçlar için yazılım güvenliğinin ne kadar önemli

ve akıllı yazılımla donatılmış bir bilgisayara

olduğunu ortaya koymaktadır. Halihazırda otonom

gönderir.

verileri

araçlar üzerinde araştırmalara ve testlere devam

değerlendirerek aracın etrafında 3 boyutlu bir

eden otomotiv devleri ve devlet kurumları, otonom

harita çıkartır, tüm tehlikeli ve imkânsız ihtimalleri

araçlara yapılabilecek olası siber saldırılara karşı

eleyerek güvenli ve kurallara uygun bir seyir rotası

da sürekli olarak siber güvenlik mekanizmaları

çıkartır. Bu elbette tek başına yeterli değildir.

geliştirmektedir. Otonom araç aynı zamanda,

Aracın yeri geldiğinde şerit değiştirebilmesi,

olası bir güç kaybı ya da sistem arızasında, araç

yayaları

kurallarını

sürücüsünü veya operatörünü, kontrolü ele alması

algılayarak trafiğin durumuyla eşzamanlı olarak

için uyarmalıdır ve bu süre makul bir süre

bir yol izleyebilmesi, aniden önüne çıkabilecek

olmalıdır. Aynı şekilde, araç sürücüsü uyuya kalır

nesnelere karşı tepki verebilmesi, gerektiğinde

veya otonom araç manuel kullanımdayken araç

kenara çekip durması, hatta ve hatta etrafındaki

sürücüsü

araçlardan da veri alarak trafik akışına göre yol

durumda otonom sistemin kendiliğinden devreye

izlemesi, kapatılan yolları tespit edip güzergâh

girmesi gerekebilir.

Bilgisayar

tespit

da

edebilmesi,

gelen

trafik

sürücü

koltuğundan

ayrılırsa,

bu

değiştirebilmesi, acil durumlarda ambulans, itfaiye
ve

bir

Bir otonom araç “güvenli” olarak tasnif edildiğinde

sürücünün yapması gereken her türlü hareketi

trafik güvenliği için sağlaması gereken asgari

yapması gerekmektedir. Üstelik bu veri akışı,

standartları

trafikte saniyelik hataların doğurabileceği sonuçlar

açısından temel problem ise standart haline

göz önüne alınarak, saliseler içinde hesaplanarak

getirilmiş ve uluslararası çapta kabul gören teknik

yapılmalıdır. Bu kapsamda araç içerisinde bir

bir güvenlik kuralının olmayışıdır.

4

polise

yol

verebilmesi

gibi

normal

sağlamak

zorundadır.

Üreticiler

http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/self-driving-cars-technology-risks-possibilities/
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dahil olmak üzere farklı alanlarda da kullanılacağı
1.3

düşünülmektedir.7

Otonom Araçların Potansiyel Faydaları

Otonom araçlar tamamıyla fonksiyonel hale
geldiğinde

hayatımız

üzerinde

büyük

1.4

Otonom Araç Seviyeleri

etki

yaratacaktır. Günümüzde araç kazalarının %94’ü

Otonom araçların türüne göre SAE International

sürücü kaynaklıdır. Söz gelimi otonom araçlar,

tarafından belirlenen 6 seviye vardır. Bu seviyeler

sarhoş araç kullanımı, dikkat eksikliği gibi olumsuz

ABD

insan faktörü etkilerini de tamamıyla devre dışı

kullanılmakta ve birliğin üyeleri olan otomotiv

bırakabilecek ve trafik kazalarını yüksek oranda

firmaları tarafından da global standart olarak kabul

ortadan kaldıracaktır. Bu kapsamda, otonom

edilmektedir.8 SAE seviyeleri, bir normdan ziyade

araçların

açıklayıcı, teknik bir sınıflandırmadır.9 Bu nedenle

ekonomiye

olumlu

şekilde

katkı

Ulaştırma

seviye

Bakanlığı

tarafından

sınıflandırmasının

da

sağlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. ABD

yapılan

hukuki

Ulusal Otoban ve Ulaştırma Güvenliği Dairesi

sorumluluk doğuracak bir tanımlamadan ziyade, yol

(“NHTSA”) tarafından sadece 2010 yılına ait

gösterici nitelikte olduğu kabul edilmektedir.

motorlu araç kazalarının ekonomide 242 milyar
dolarlık zarara yol açtığı belirtilmiştir.5

SAE’nin otonom araçların seviyesini belirlemek için
yaptığı tanım “kim, neyi, ne zaman yapmaktadır”

Akıllı algoritmalar sayesinde otonom araçlar,

esasına

aracın hedef noktasına olan uzaklığını, harita

şekildedir:

üzerinde alınan trafik verilerine ve mesafeye göre
de belirleyip aynı zamanda daha etkin ve daha az
yakıt tüketimi sağlayacak ve belirlenen hedefe en
uygun şekilde ulaşabilecektir. Otonom araçlar ile
dolu bir yol daha akıcı olabilecek ve trafik
yoğunluğunda da azalma olacaktır. Aynı zamanda
araç kullanamayan engelli veya yaşlı kişilerin
ulaşımına da doğrudan bir katkı sağlayacaktır.6
Otonom araç sisteminin, çiftçiler tarafından yabani
otların sökümü, tohum ekimi ve hasat içinde
kullanılabileceği öngörülmekte, gelişen teknolojik
yazılım ve gözlem donanımlarının da askeri alan

dayanmaktadır.

SAE Seviye 0:

İlgili

seviyeler

şu

İnsan tüm sürüş faaliyetini

yürütür.
SAE Seviye 1:

Araç

içerisindeki

otonom

sistem, sürüş faaliyetlerine ilişkin bazı durumlarda
sürücüye destek vermektedir.
SAE Seviye 2:

Araç

sürücüsü,

otonom

sistemin yürüttüğü sürüş faaliyetini sürekli olarak
gözlemlerken aynı zamanda otomatikleştirilmiş
sistemin yapmadığı sürüş faaliyetlerini de yerine
getirir.

5

https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety
Claypool, Henry, Amitai Bin-Nun, and Jeffrey Gerlach. 2017. Self-Driving Cars: The Impact on People with Disabilities. Boston,
MA: Ruderman Family Foundation. https://rudermanfoundation.org/wp-content/uploads/2017/08/Self-Driving-Cars-The-Impact-onPeople-with-Disabilities_FINAL.pdf
7
McMahon, Karen. 2018. “Automated Farm Equipment Poised to Transform Production Practices.” https://www.syngentaus.com/thrive/research/automated-farm-equipment.html
8
https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-ofdriving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles
9
SAE J3016 (2018), Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles,
page 18.
6
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SAE Seviye 3:

Otonom sistem sürüş faaliyeti

ile gözlem faaliyetinin bir kısmını kendi başına
yerine

getirebilmekte,

ancak

sistem

doğrudan

2.

seviyeden

4.

seviyeye

doğru

çalışmalarına devam edeceğini açıklamıştır.

talep

ettiğinde sürücü müdahale etmek zorundadır.
SAE Seviye 4:

Otonom sistem sürüş faaliyeti

ve gözlem faaliyetini yerine getirir. Burada
sürücü kontrolü dilediği takdirde eline alabilir.
SAE Seviye 5:
yapabileceği

Otonom sistem, sürücünün
tüm

görevleri

kendi

başına

yapabilmektedir.
Bu seviyeler değerlendirildiğinde otonom araçlara
ilişkin tartışmaların seviye 3 ile seviye 5 arasında
ortaya çıktığı söylenebilir. Zira seviye arttıkça
aracın, sürücü tarafından kontrol edilme durumu
azalmakta, seviye 5’e gelindiğinde ise sürücünün
kontrolü tamamen ortadan kalkmaktadır. Belirtmek
gerekir ki, halihazırda tartışmalar özellikle 3. seviye
otonom araçlar üzerine yoğunlaşmıştır. Otonom
sistemin sürekli olarak sürücünün kontrolünü talep
etmesi ve bu talebi sürücünün o anda aracın
etrafındaki çevresel faktörlerin farkında olduğu
varsayımıyla yapması, aracın güvenliğine ilişkin
şüpheler yaratmaktadır. Zira seviye 3, güvenli bir
sürüş için insanın sürekli olarak müdahalesini
aramaktadır. Her şeyden önce otonom sistemden
insan

kullanımına

geçiş

anının

belirsizliği,

sürücünün o geçiş anında dikkat eksikliğinin
olabileceği, ikincil bir işle meşgul olabileceği ve
hatta aracın otonom kullanımda mı yoksa manuel
kullanımda

mı

olduğuna

emin

olamamasının

yaratabileceği sonuçlar göz önüne alındığında 3.
seviye için belirtilen endişeler haksız değildir. Bu
konuda Ford10, Waymo11 ve Volvo12, 3. seviyeyi,
yarattığı riski göz önüne alarak, atlayacağını ve
10

https://emerj.com/ai-adoption-timelines/self-driving-car-timeline-themselves-top-11-automakers/
https://www.reuters.com/article/us-alphabet-autos-self-driving/google-ditched-autopilot-driving-feature-after-test-user-nappedbehind-wheel-idUSKBN1D00MD
12
https://www.m14intelligence.com/car-makers-skipping-sae-level-3-automation/
11
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2.

ULUSLARARASI MEVZUAT

Otonom araç üreticileri, rekabetin de
etkisi ile, otonom araç sistemleri üzerine
AR-GE

çalışmalarına

sürekli

olarak

yatırım yapmaktadır. Milyarlarca dolar
yatırım yapılan ve insanların hayatına
doğrudan etki edecek bu modern çağ icadı
için devletlerin bir geçiş sürecine önayak
olmaları ve inovasyonu engellemeyecek
şekilde

düzenlemeler

yapması

gerekmektedir. Zira otonom araçlara dair
çalışmalar devam ettikçe ve otonom
araçların kullanımına olan talep arttıkça,
kamu düzeninin sağlanması ve farklı
birçok

hukuki

kavuşturulması
düzenlemelerin

karışıklığın
için
yürürlüğe

açığa
hukuki

konmasına

ihtiyaç duyulacaktır. Halihazırda, özellikle
otonom

araçlar

üzerinde

çalışmalar

yürüten şirketlerin bulunduğu ülkelerde
otonom araçlara ilişkin yasa boşluğu,
kanun koyucular tarafından giderilmeye
çalışılmaktadır.

Otonom

araçların

desteklenmesi ve buna dair mevzuat
çalışması yapan ülkeler arasında özellikle
ABD, Birleşik Krallık ve Almanya başı

çekmekte, bu alanda çalışma yapmak
isteyen diğer ülkelere rol modeli
olmaktadır.

Ayrıca,

Singapur,

Hollanda, Güney Kore gibi ülkeler de
yoğun

bir

şekilde

çalışmalar

yürütmektedir.
2.1

ABD’de

Otonom

Araçlara

İlişkin Mevzuat
ABD, özel sektörün de doğrudan
otonom araç sistemine yaptığı büyük
katkı

ile

otonom

araçlarla

ilgili

gelişmişlik düzeyinde dünyada lider
konumdadır.
sürekli

olarak

ABD,

dinamik

gelişim

ve

gösteren

otonom araç sistemi için agresif
şekilde

çalışmalar

yürütmekte,

yeknesak ve eyaletler arası uyumlu
yasal

düzenlemelerin

Kaliforniya'da
tasarladıkları otonom
araçları test etme
iznine sahip olan
şirketler, araçlarının
sadece 2019 yılı
içerisinde gözlemci
sürücü eşliğinde 4,5
milyon km. sürüş
yaptığını bildirdi.
Kaynak: California
Motorlu Araçlar
Dairesi.
.

hazırlanmasını teşvik etmektedir. Bu
kapsamda 2016 yılının Eylül ayında,
NHTSA, otonom sürüş sistemlerine
ilişkin federal düzeyde bir kılavuz
yayınlamıştır.13

13

Federal Automated Vehicles Policy, Accelerating the Next Revolution in Roadway Safety, USDOT
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/AV%20policy%20guidance%20PDF.pdf
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Bu kılavuzun uygulanması zorunlu olmamakla

destekleyici bir strateji planı ortaya koymuş

birlikte, kılavuzla; eyaletlerin, şirketlerin ve

ve özel sektör ile beraber her türlü

üreticilerin otonom araçlara nasıl bir yaklaşım

çalışmaya

göstermesi

Kılavuz

gerektiği

anlatılmış

ve

otonom

hazır

olduğunu

belirtmiştir.

ayrıca

mevcut

mevzuat

araçların mevcut sisteme en kısa şekilde adapte

kapsamında tüm üreticilerin, ürettikleri

edilebilmesi ve bu adaptasyon sürecinin eyaletler

araçların Federal Motorlu Araçlar Güvenlik

nezdinde hızlandırılması amaçlanmıştır. İlgili

Standartlarına

kılavuz uyarınca NHTSA, üretici şirketlerden

sorumluluğu altında olduğunu ve otonom

otonom araçlara ilişkin olarak yukarıda yer alan

araçların da bu standartlara uygun olarak

SAE seviyelerine göre araçları sınıflandırmasını

üretilmesi şartını ifade etmiştir. Bu raporu

talep

takiben ABD Ulaştırma Bakanlığı, federal

etmektedir.

sınıflandırmanın

Kılavuz,

ayrıca

yapılabilmesi

için

bu

dikkate

kurumlar,

uygun

olarak

çalışma

üretilme

komisyonları,

alınacak kriterleri de detaylıca anlatmakta;

araştırmacılar ve üreticiler nezdinde tutarlı

eyaletlerin, otonom araçlar ile ilgili düzenlemeler

bir anlayış olması için son olarak 2019

üzerinde çalışması halinde bu çalışmaların nasıl

Aralık ayında bir rapor yayınlamıştır.15

olması gerektiğine ilişkin yardımcı olmaktadır.

Raporda,

tüm

kurumların

halihazırda

yapmış olduğu çalışmalar, devletin otonom
ABD Ulaştırma Bakanlığının 2018 yılının Ekim

araçlara ilişkin politikası, bu alanda çalışma

ayında yayımladığı ve Geleceğin Ulaşımının

yapan üreticilere tavsiyeleri, sunabileceği

Hazırlanması adını verdiği bir başka raporda da,

imkanları detaylı bir şekilde okuyucuya

bakanlığın, otonom araçlara dair altı adet prensip

aktarılmıştır.

doğrultusunda
14

edilmiştir.

yaklaşım

Bunlar

NHTSA ve ABD Ulaştırma Bakanlığı,

sağlanması ii) rekabetin ve inovasyonun sürekli

eyaletlere, SAE seviyesi 3 veya bunun üstü

desteklenmesi

araç

seviyede olan otonom araçların eyalet

iv)

kuralları ile entegrasyonu için de kanun

teknolojisine

öncelikle

ifade

güvenliğin

iii)

i)

göstereceği

mevzuatın

göre

otonom

modernize

edilmesi

eyaletler arası tutarlı bir mevzuatın sağlanması

yapma

ve

niteliğinde

böylelikle

ulusal

çapta

kullanımın

tekniğine

ilişkin

kılavuz

olarak

öneri

yayınlamıştır.16

Bu

kolaylaştırılması v) pro-aktif olarak otonom

kılavuz ile amaçlanan hedef, eyaletlerin

araçların

yararlanabileceği

geleceği

vatandaşların

için

otonom

çalışılması

araçları

tercih

vi)
edip

genel

belirlemek,

ulusal

etmeme tercihlerine saygı duyulması şeklindedir.

çerçeve

oluşturmaktır.

Kılavuz

eyaletlerin,

dinamik

detaylıca

incelendiğinde,

Ulaştırma

Bakanlığı, otonom araçlarla ilgili çok kapsamlı ve

kuralları

düzeyde
ve

tutarlı

Kılavuzda
hızlı

gelişim

gösteren otonom araç sektörüne uygun

14

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/ automated-vehicles/320711/preparingfuture-transportation-automated-vehicle-30.pdf
15
Ensuring American Leadership in Automated Vehicle Technologies Automated Vehicles 4.0, USDOT.
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2020-02/EnsuringAmericanLeadershipAVTech4.pdf
16
Automated Driving Systems 2.0., Best Practices for Legislatures Regarding Automated Driving Systems,
NHTSA, https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/automated-driving-systems-2.0-best-practicesfor-state-legislatures.pdf
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mevzuat

düzenlemeleri

yapmaları

teşvik

bölgelerine çekebilmek için çalışmalarını

edilmektedir. Ancak kılavuz ile esas amaçlanan,

hızlandırmıştır. Sadece 2018 yılında 15

eyaletlerin bu önerilere göre hazırlanmış benzer

eyalet otonom araçlara ilişkin 18 adet

ve tutarlı bir mevzuat düzenlemelerine sahip

yasayı yürürlüğe koymuştur. Böylelikle

olmasıdır. Zira otonom araç üreticileri, ürettikleri

otonom araçlara ilişkin bir düzenlemeye

otonom araçların her bir eyaletin mevzuatına

sahip

göre üretmek zorunda kalırsa bu amaçlanan

National Conference of State Legislatures

inovatif hedefe uygun olmayacak ve otonom araç

tarafından

aşağıda

vizyonuna ters düşecektir.

otonom

araçlara

eyalet

sayısı

50’ye
yer

ulaşmıştır.

alan

ilişkin

tabloda
olarak

eyaletlerin yapmış olduğu düzenlemeler
ABD’de otonom araçlara ilişkin mevzuat sayısı

i) kanun, ii) kararname, iii) hem kararname

giderek

hem kanun veya iv) hiçbir mevzuat yoktur

artmaktadır.

Otonom

araç

sektörü

vadettiği ekonomik hacim ile eyaletler arasında

şeklinde görülebilir.17

rekabete de yol açmış, bazı eyaletler bu alanda
lider

17

konumda

olmak

ve

üreticileri

kendi

https://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-vehicles-enacted-legislation.aspx
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Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği

yapabilen otonom araçların testlerine de izin

üzere, otonom araçlara ilişkin mevzuat ABD’de

vermeye

zamanla yaygınlaşmıştır Bunun Tesla, Google,

Halihazırda Kaliforniya Araç Kanunu, 38750.

Uber başta olmak üzere 60’a yakın firmanın

ve 38755. bölümde otonom araç üreticilerinin

otonom

iki

araçlar

için

sürdürdüğü

AR-GE

tür

yönelik

izin
19

için

olarak

genişletmiştir.18

başvuru

yapabileceği

çalışmalarının sonucu olduğunu söylemek

belirtilmiştir.

yanlış

bazı

belirli bir bölge için sürücüsüz test izni

düzenlemeleri

şeklindedir. Bu izinlerin alınması için üretici

olmayacaktır.

eyaletlerde

mevcut

Bu

kapsamda

yasal

firmanın

yakından incelersek:

Bunlar sürücü ile test izni ve

sürücüsünün

ehliyetinin

olması,

üretici firma tarafından 5,000,000.00 USD
2.1.1

tutarında

Kaliforniya Eyaleti

Motorlu

Araçlar

Kurumuna sunulması da dahil olmak üzere
eyalette

birçok kriterin karşılanması gerekmektedir.

otonom

araçların

Yapılacak başvurular, Motorlu Araçlar Kurumu

düzenlenmesi için kapsamlı bir yaklaşımı

tarafından yönetilen bir başvuru sürecinden de

benimsemektedir.

geçmelidir. Başvuru sonucu onay verilen test

teknoloji

bulunmasından

şirketinin
dolayı

Bunun

sonucu

olarak

otonom araçların test edilmesi için gerekli
prosedürleri

19

teminatın

bu

Birçok

18

bir

düzenleyen

bazı

izni 2 yıl geçerlidir.

yasalar

çıkarılmıştır. Eyalet, kısa süre önce otonom

2019 yılı itibariyle Kaliforniya eyaletinde

araç politikasını tüm otonom test araçlarında

yaklaşık 60 şirkete, otonom araçlarını test

bir adet yedek sürücü bulundurmaktan, yedek

etme izni verilmiştir ve çok yakın bir gelecekte

sürücüler olmadan da kendi kendine sürüş

de tüm eyaletlerde robo-taksilerin hizmete

https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=VEH&division=16.6
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sunulması planlanmaktadır. Ek

eyalet

olarak Kaliforniya eyaletinde,

gösterdiğinden, sorumluluğun

2019 yılında onaylanan yasal

kapsamı

düzenleme ile hafif hizmete

genişleyecek

veya

tabi yaklaşık 4,5 tondan az

daralacaktır.

Geleneksel

ağırlığı olan kamyonların da

yaklaşımla

kamuya

kimin

açık

yollarda

test

edilmesine izin verilmektedir.

yasaları

farklılık

eyalete

bile

bir

sorumluğu

göre

kazada

olduğunun

tespiti kolay bir husus değildir.
Otonom

araçlarda

sistem

Otonom

araçların

sebep

içerisine daha fazla dinamik

olduğu

kazalara

ilişkin

gireceğinden

sorumluluğun belirlenmesi ise
eyaletlerde

yeni

gelişmektedir.

Yukarıda

bahsedildiği

tespiti daha da zorlaşacaktır.

yeni

üzere

da

Kanun

kapsamında

bu

tanımlamaları

teknolojinin pazara sunulması,

otonom

sürücü

donanım

dikkatsizliğinin

yaratabileceği
azaltarak

sorumluluğun

tehlikeleri

incelersek,

sürüş,

yazılım

ve

kombinasyonunun

oluşturduğu

teknolojinin,

otoyollarımızda

gerçek kişi tarafından herhangi

güvenliği artıracaktır. Bununla

bir gözleme ihtiyaç duymadan,

birlikte,

aracın

ortaya

çıkan

bu

tüm

teknoloji, hukuk düzleminde

faaliyetlerini

karmaşık

araç

sorumluluk

problemlerini de beraberinde

11 Şubat 2020 tarihi
itibariyle, Aptiv
şirketinin gözlemci
sürücüsünün
bulunduğu ticari
“robo-taksilerinin”
yolcular tarafından
kullanım sayısı
100.000’e ulaşmıştır.
Kullanıcıların %98’i
otonom-sürüş
tecrübesini 5/5
oranında
puanlamıştır.
Kaynak: Aptiv Blog

dinamik
yerine

sürüş

modu

sürüş
getirdiği
olarak

20

tanımlanmıştır.

getirecektir.
Otonom araçlar nispeten yeni
bir teknoloji olmasına rağmen,
Amerika Birleşik Devletleri’nde
otonom araçların dahil olduğu
çok sayıda kaza olmuştur.
Sadece Kaliforniya Eyaletinde,
otonom araçlar 2014'ten bu
yana otuzdan fazla kazaya
karışmıştır.
sorumluluk
belirlenecektir?
20

Peki

burada
nasıl

Amerika’da

https://www.dmv.ca.gov/portal/uploads/2020/06/Adopted-Regulatory-Text-2019-1.pdf
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Kaliforniya yasalarına göre otonom bir aracın

sürüşü faaliyetleri için, sadece araç tamamen

operatörü ise, sürücü koltuğuna oturan kişidir

otonom özelliklere sahipse ve araç için belirli

veya aracın operatörü sürücü koltuğunda

sertifikasyonlar

değilse,

verilebilmektedir.

otonom

teknolojinin

devreye

sağlanmışsa

izin

girmesine neden olmaktadır. Çoğu durumda
araç operatörü aracın kazaya karışmasından

Arizona

Eyaletinde

dolayı sorumlu tutulacaktır. Çünkü henüz tam

karışacağı kazalara ilişkin sorumluluğun tespiti

otonom diye sınıflandırılan seviye 5 otonom

konusunda nasıl yol izleneceğine dair özel bir

araçlara geçiş yapılmamıştır ve durumun

mevzuat

şartlarına göre operatörün müdahale etmesi

bazında

beklenebilir. Bu noktada operatörlerin yanında

Sözgelimi bir örnek üzerinden incelersek 18

araç üreticilerinin de otonom aracın karıştığı

Mart 2018 tarihinde Uber tarafından yönetilen

kazadaki sorumluluğunun tespiti gerekir. Eğer

otonom araç saatte 60 km hız ile giderken 49

kaza, otonom aracın yazılım veya donanım

yaşında bir kadına çarpmıştır ve kaza ölüm ile

eksikliğinden kaynaklı ise üretici veya diğer

sonuçlanmıştır.22 Bu kaza aynı zamanda bir

tedarik zincirinde yer alan tüzel kişiler ayıplı

otonom aracın karıştığı ve bir yayanın ölümü

ifadan dolayı sorumlu tutulabilecektir. Elbette

ile sonuçlanan ilk kazadır. Polis raporlarına23

her durumda araç üreticisine gidilemez. Zira,

göre Uber’e ait olan test aracının içerisinde 44

bir aracın otonom araç sayılabilmesi için

yaşında

gereken özellikler sadece araç üretildiği

bulunmaktadır. Araç, ilgili yol güzergahına

zaman değil, araç üretildikten sonra farklı

göre belirlenen hız sınırına uygun olarak sağ

şirketler tarafından araca eklenen ekipmanlar

şeritten ilerlemektedir. Rapora göre 10 farklı

ve yüklenen yazılım itibariyle de mümkün hale

açıyı kaydeden kameralar, sensörler, LIDAR

gelebilir.

sistemi araç üzerinde mevcutken, aracın

olmamakla

otonom

birlikte

değerlendirme

otonom

araç

araçların

somut

olay

yapılmaktadır.

operatörü

orijinal halinde bulunan kaza önleyici acil
2.1.2

durum freni ve sürücüye ikaz özellikleri, araç

Arizona Eyaleti

otonom araç kullanımındayken kapatılmıştır.
Arizona Eyaleti’nde ise durum daha da olumlu.

Araçtan alınan sistemsel verilerde de aracın

Yasa çıkartılmaya gerek duyulmadan, Eyalet

operatörünün çarpma anına 1 saniyeden az

Valisi’nin kararnamesi21 ile otonom araç

kala

üreticileri, eyalet ve federal yasalara uyduğu

çıkmıştır.

sürece

Ulaştırma

içerisinde yer alan operatörün araç içerisinde

Bakanlığına yapılacak test sürüşünü bildirerek

bulunma amacının zaten aracın bu gibi

eyalet

sürüşlerini

durumlarda yeterli tespiti yapamamasından

yapabilmektedir. Ancak, araç içerisinde hiçbir

dolayı oluşabilecek kazalara karşı manuel

sürücünün olmayacağı otonom sürüş veya test

olarak müdahalesi olduğu şeklindedir. Rapor

ve

önceden

içerisinde

Arizona
deneme

direksiyona
Uber’in

müdahale
beyanına

ettiği
göre,

ortaya
araç

21

https://azgovernor.gov/sites/default/files/related-docs/eo2018-04_1.pdf
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/03/can-you-sue-a-robocar/556007/
23
https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/HWY18MH010-prelim.pdf
22
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da yayanın gece vakti siyah giydiği, kullandığı

kişinin araç içinde varlığı aranmadan kamuya

bisikletin

açık

arkasında

reflektör

olmadığı

yollarda
26

kullanılmasına

olanak

bilgilerine de yer verilmektedir. Kazayla ilgili

sağlanmıştır.

daha

araç

kabul edilmiş ve Florida eyaleti, ABD’de kamu

için

yollarında sürücü olmadan otonom araçların

sonradan

operatörünün

polis,

otonom

telefonunun

aranması

arama izni çıkartmış ve el koyduğu telefonda

Bu yasa tasarısı oy birliği ile

kullanılmasını onaylayan ilk eyalet olmuştur.

yer alan video paylaşım uygulamalarının
datalarına erişmiştir. Elde edilen verilere göre

Kanunun getirdiği yenilik ile geçerli bir sürücü

operatörün yapması gereken asıl faaliyet olan,

ehliyeti

gözlemleme

müdahale

kullanabilecek duruma gelmiştir. Ayrıca 2016

edebilme görevi araç operatörü tarafından

yılından önce otonom test sürüş izni isteyen

araç içerisinde video izlenilmesi suretiyle ihmal

şirketlerden

edilmiştir. Polis kayıtlarına, “kaza, otonom araç

tutarındaki

teminat

kaldırılmıştır.

27

operatörü

ve

gerektiğinde

görevini

yerine

getirse

idi

olan

herkes,

alınan

otonom

5.000.000,00
sağlanması

araç

USD

şartı

da

Kanun ile, hatanın, ilk üretim

önlenebilirdi” olarak geçmiştir. Kaza raporu

anında oluşmuş olmaması ve otonom sistemin

daha

sonra

araç

operatörünün

üçüncü kişilerce araca yerleştirilmiş olması

öldürme”

suçlamasına

şartıyla, orijinal araç üreticisinin otonom

dönüşmüş, Uber’e ise cezai sorumluluğu

sistemden kaynaklı bir hatadan dolayı sorumlu

olmamasından bahisle herhangi bir cezai

olmayacağı

kovuşturma açılmamıştır. Ancak kaza sonucu

beraber, aracın sahibi veya aracın operatörü

hayatını kaybeden kişinin ailesi, Uber ile gizli

konumunda olduğu anlaşılan kişinin olası bir

“taksirle

otonom

adam

24

bir tazminat sözleşmesi imzalamıştır.

ifade

edilmiştir.28

Bununla

kaza durumunda aracın içinde olmasa dahi
sorumlu tutulması söz konusudur.

2.1.3

Florida Eyaleti

Florida

otonom araçlarla

düzenlemeyi

yürürlüğe

eyaletlerdendir.

2012

ilgili

bir

yasal

koyan

ilk

yılında

yürürlüğe

konulan kanun tasarısı ile otonom sisteme
sahip şirketlerin, halka açık yollarda test
sürüşlerini yapması teşvik edilmiştir.25 2016
yılında ise yürürlüğe konulan ayrı bir yasa ile
mevcut mevzuatta değişiklik yapılmış, otonom
araçların teste tabi tutulmadan ve herhangi bir
24

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/03/29/597850303/uber-reaches-settlement-with-family-of-arizonawoman-killed-by-driverless-car
25
Bill Number: FL HB 1207, 2012
https://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/transportation/Introduced2012AutonVehLeg.pdf
26
Bill Number FL HB 7027, 2016 https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2016/7027/BillText/er/PDF
27
Fla Stat. 316.85
28
Fla. Stat. 316.86
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(“AEV
2.2

Birleşik Krallık:

Act”) olduğu görülmektedir. AEV Act 2018
yılının temmuz ayında kraliyet onayından

2.2.1 Mevzuat

geçmiş ve yürürlüğe konmuştur.30 AEV Act ile

Birleşik Krallık, ABD ve Almanya ile birlikte
otonom araçlara ilişkin çalışma yapan aynı
zamanda otonom araç kullanımını yoğun bir
şekilde

destekleyen

sayılı

ülkelerdendir.

2014'ten bu yana Birleşik Krallık hükümeti,
otonom araçlarla ilgili çalışma yapan 200'den
fazla kuruluşun, 70'in üzerinde projesine de
finansal destek sağlamıştır.

sigortacının sorumluluklarından bahsedilmiş,
illiyet bağı, zarar görenin kusuru veya verilerin
nasıl saklanması gerektiği gibi hususlara yer
verilmemiştir. AEV Act, SAE International
tarafından

otonom

araçların

seviyelerinin

belirlenmesi noktasında standart olarak kabul
ettiği seviyelere yer vermemiştir. Dolayısıyla
araç içerisinde sürücünün gerektiğinde hızlı
müdahalesini isteyen yarı-otonom araçlar bu

Birleşik Krallık hükümetinin otonom araçlarla

mevzuat kapsamına alınmamıştır.

ilgili yapmış olduğu çalışmalar incelendiğinde,

Birleşik Krallık hükümeti AEV Act’e ek olarak,

göze çarpan en önemli düzenlemenin the

“the Centre for Connected and Autonomous

29

Vehicles” adı verilen, otonom araçlar ile ilgili

Automated and Electric Vehicles Act 2018
29

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents.
Bu kanunun hızlı bir şekilde yürürlüğe konmasındaki bir diğer saik, test yapan ve olası bir zarara sebebiyet verebilecek
konumda olan üreticilerin, 3. kişilere verdikleri zararlardan dolayı ürün sorumluluğu ile karşılaşmalarını engellemek; bunun
yerine otonom araçları motorlu araç kategorisine dahil ederek 3. kişilerin olası bir zarardan dolayı taleplerini hızlı bir şekilde
doğrudan sigorta şirketlerine yöneltmektir.
30

MFV & YIGIT LAW OFFICE

16

gelişmelere bağlı olarak sektöre ve kanun
koyucuya tavsiyelerde bulunan, kılavuzlar
yayınlayan bir merkez kurmuştur. Bu kuruluş,
özellikle otonom araçların test sürüşüne dair
nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususlarında yol
gösteren çalışmalar yapmış ve “Code of
Practice for Automated Vehicle Trialling” adı
verilen

düzenlemeyi

yayınlamıştır.31

Bu

düzenleme kapsamında test sürüşü yapmak
isteyen şirketlerin, test sürüş iznini alabilmesi
için hangi kriterleri tamamlaması gerektiği
belirtilmektedir.

Bununla

birlikte

kılavuz,

otonom araç sektörüne ilişkin olarak test
yapmak

isteyen

üreticileri

olabildiğince

yeniliğe teşvik etmekte ve çalışma yapanlara
esnek bir alan sunmaktadır. The Centre for
Connected

and

Autonomous

Vehicles,

İngiltere ve Galler hukuk komisyonu ile İskoçya
hukuk

komisyonundan,

Birleşik

Krallık

Hükümeti adına otonom araçlar ile ilgili olarak
yasal çerçeveyi gözden geçirmekte, tavsiye
niteliğinde ara raporlar hazırlamakta, 2021
Mart ayında mevcut düzenlemelere ek olarak
yapılması

gereken

düzenlemeleri

nihai

raporunda sunmayı amaçlamaktadır.

kullanımı amaçlar ve konvansiyonel anlamda
bir şoföre ihtiyaç duymaz. Araç içerisinde
aracın adına kayıtlı olduğu kişi olabileceği gibi,
başka bir kişi de araç içerisinde bulunabilir.
İlgili kişinin tanımı noktasında yolcu mu yoksa
sürücü

mü

belirsizlik

sayılacağı
mevcuttur.

gibi

hususlarda

Bu

belirsizliğin

giderilmesi için otonom araçlar ile ilgili mevzuat
çalışmaları

yürüten

hukuk

komisyonu

hazırladığı raporda bazı yeni tanımlamalar
yapılmasını

tavsiye

Raporda32

etmiştir.

otonom sistem devrede olmadığında devreye
girerek,

aracı

sürebilme

yetisine

sahip

olabilecek kişiler “yetkili kullanıcı” olarak kabul
edilmiştir. Bu rapora göre yetkili kullanıcı,
aracın otonom kullanımdan dolayı ortaya
çıkabilecek cezai suçlamalar için genel olarak
sorumlu

tutulmasa

da

aracın

durmaya

sebebiyet verecek şekilde bir arıza çıkartması
veya aracın planlanan faaliyeti dışında sapma
yapması

gibi

durumlarda,

kontrolü

ele

almalıdır. Hukuk komisyonu, bu kişinin yetkili

Peki araç sahibi olsun veya olmasın, araç

Otonom araçların olası bir kazaya karışması
otonom

Otonom araçlar doğası gereği sürücüsüz

kullanıcı olarak tanımlanması görüşündedir.

2.2.2 Hukuki Sorumluluk

durumunda

• Yetkili Kullanıcın Sorumluluğu:

aracın

üretim

aşamasından, kaza anına kadar araçta rolü
bulunan üreticinin, yazılım şirketinin, araç
sahibinin ve araç içerisinde bulunan kişilerin
sorumluluğu ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

içerisinde bulunan kişiler, otonom araç faaliyeti
devam

ederken,

hangi

faaliyetlerde

bulunabilir? Aracın kendi kendine gidebilecek
donanıma
bulunan

sahip
kişilerin

olması,
istediğini

araç

içerisinde

yapabilmesine

olanak tanır mı, gibi soruların cevabı hala
belirsizdir.

31

https://www.gov.uk/government/publications/trialling-automated-vehicle-technologies-in-public/code-of-practiceautomated-vehicle-trialling Yayın tarihi: 6 Şubat 2019
32
Automated Vehicles: A joint preliminary consultation paper, Law Commission Consultation Paper 240, published
08.10.2018
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• Araç Sahibinin sorumluluğu

zarar gören taraf ile uzlaşmaya vardığı

AEV Act’a göre otonom araç sahipleri,
araçlarını sigortalatmaz ise, araçlarının sebep
olacağı maddi zararlardan sorumlu olacaktır.
Birleşik Krallık’ta tüm araçlar için sigorta
yaptırmak Section 143, Road Traffic Act 1988
uyarınca bir zorunluluktur. Aynı kanunun 144A
numaralı

bölümünde

de

aracın

sigorta

gerekliliklerini karşılamaması halinde aracın
adına kayıtlı olduğu kişinin olası hasarlardan
dolayı sorumlu olacağı belirtilmiştir. Buna ek
olarak araç sahiplerinin, aracın güvenliğinde
kritik role sahip güncellemeleri bilerek veya
bilmesi gerektiği halde yapmaması halinde
sorumlu tutulacağı belirtilmektedir. Tabi bu
noktada araç sahibinin teknolojiyi ne ölçüde
bilmesi gerektiği, hangi aşamada güncelleme
bildirimlerinin yapılmış sayılacağı, bildirimin
kim

tarafından

yapılması

gerektiği

gibi

hususlar sorun olarak karşımıza çıkacaktır.
Zira mevcut sisteme göre ehliyet belgesine
sahip kişiler de bu araçları kullanabilecektir.
Dolayısıyla teknoloji konusunda da belli bir
bilgi/uygulama kriterinin sağlanması hususu
ehliyet alımı için tartışılacaktır.

noktada zarardan sorumlu olan tarafa, ki bu
üretici de olabilir, rücu edebilecektir. Bu
noktada zarar görenin kusuru oranında,
tazminat miktarı mahkemelerce düşürülebilir.
Belirtmek gerekir ki, sorumluluğa ilişkin bu
kurallar

otonom

araçların

test

edilmesi

aşamasında da aynen geçerli olacaktır. Test
sürüşlerinin

mevzuata

uygun

olarak

yapılmasını sağlamanın sorumluluğu yine bu
test sürüşü yapan firmaların üzerindedir.
Yukarıda bahsedildiği üzere. AEV Act ile zarar
görenin zararının sigortacı tarafından hızlıca
tazmin edilmesi esastır. Zira zarar görenin, bu
iddiasını üreticilere karşı ileri sürmesi sigorta
şirketine nazaran daha güç olacaktır. Sigorta
şirketi ise kusuru oranında üreticiye rücu
edebilir.
Zarardan dolayı sigorta şirketlerinin ödeyeceği
tutar, hukuki sorumluluğa ilişkin olarak illiyet
bağının mahkeme tarafından olay bazında
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır.
Sigorta

şirketleri,

sigorta

priminin

belirlenmesini kolaylaştıracağı için detaylı bir
yasal düzenleme talep etse de komisyon

• Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

bununla ilgili spesifik bir kanuni düzenlemenin
Birleşik Krallık hükümeti hali hazırda otonom

yapılmayacağı görüşünde hemfikir.

araçlar tarafından ölüm, yaralanma ve mala
zarar verme durumları için zarar görene hızlı

Hukuk komisyonunun incelediği bir başka

ve

için

husus, sigorta şirketinin, zararın ortaya çıktığı

düzenlemeler yapmıştır. Bu kapsamda AEV

an itibariyle, aracın otonom sürüşte olduğunun

Act, otonom araç olarak kabul edilen ve kendi

tespitinin nasıl yapacağına ilişkindir. Buradaki

kendine sürüş yeteneği olan araçların sebep

problem, otonom araçların sürüş sırasında

olduğu ölüm, yaralanma ve mala zarar verme

depolamak için bile fazla olacak ölçüde veri

durumları için, aracın sigortalı olması şartı ile,

üretmesidir. Bu da sigortacının, sigorta talebini

sigorta

sorumlu

reddetmesi için yapacağı savunmada hangi

tutulacağını düzenlemiştir. Sigorta şirketi,

verilerin saklanması veya iletilmesi gerektiği

kolay

bir

tazminat

şirketinin

verilmesi

doğrudan
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hususunda karışıklığı neden olabilecektir.

2.3 Avrupa Birliği

Mevcut durumda Sigortacılar ile Avrupa Birliği
seviyesinde

kazayı

takiben

Avrupa Birliği nezdinde, otonom araçlar ile ilgili

verilerin

kapsayıcı bir mevzuatın hazırlanması uzun bir

görüşmeler

zaman alacaktır. Ancak bununla ilgili ulusal

doğrudan

düzeyde birçok Avrupa Birliği üye ülkesinde

depolama sistemine zarar vermesi veya aracın

adımlar atılmaya başlanmıştır. Bazı Avrupa

kaza

etmemesi

ülkelerinde mevcut mevzuatta değişiklikler

durumunda neler olacağı hala net değildir ve

yapılmışken veya direkt olarak yeni bir

tartışmaya açıktır. İkinci olarak, zarar gören

düzenlemeye

tarafından

sigortacıya

bazılarında ise taslak çalışmaları devam

taleplerine

ilişkin

depolanması/iletilmesi
belirlenmesi

gereken

hususunda

yapılmaktadır.
halinde

Ancak

kazanın

olduğunu

fark

yapılacak

olarak

tazminat

dayanak

olarak

ihtiyaç

duyulmuşken,

etmektedir.

kullanabilecek araç kayıtlarının, zarar gören
tarafından kime yapılması gerekmektedir?

17 Mayıs 2018 tarihinde, Avrupa Komisyonu,

Böyle bir talebe karşılık verilebilmesi için araç

bağlantılı ve otonom araçlar için stratejisini

içerisindeki

ortaya koyan raporunu açıklamıştır.33 Bu

verilerin,

verilerin

olağanüstü

depolama boyutlarını da göz önüne alarak, ne

raporun

kadar

edilmesi

Komisyonu ile üye ülkeler, otonom araçlara

gerekmektedir? Bu gibi soruların cevabı hala

ilişkin birtakım muafiyetlerin yer aldığı, üye

belirsizliğini korumaktadır.

ülkeler

süre

ile

muhafaza

üzerine

Motorlu

arasında

Araçlar

otonom

Teknik

araçların

değerlendirilmesini, otonom araç sektöründe
adil

33

ve

şeffaf

rekabetin

sağlanmasını

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0283
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amaçlayan bir kılavuzu, 9 Nisan 2019 tarihinde

kapsamda bazı Avrupa Birliği üye ülkelerini

yayınlamıştır.34 Muafiyetlerin kapsamı, Avrupa

inceleyelim:

Birliği kurallarının herhangi bir düzenleme
yapmadığı otonom teknolojilerin ulusal bazda

İsveç'te 1968 Viyana Sözleşmesi ve İsveç

değerlendirme ile onaylanmasına ilişkindir.

Karayolu Trafik Yönetmeliği (Yönetmelik) bir

Kılavuz

düzeyde

arada yürürlüktedir. Şu anda, Yönetmelik,

mevzuat çalışmalarına da yol gösterici olma

aracın içinde her zaman müdahale edebilen

özelliğini taşımaktadır. Kılavuz, sadece SAE

bir sürücünün varlığını zorunlu tutmaktadır.

Seviye 3 ve 4 araçları kapsamaktadır.

Bununla birlikte, İsveç mevzuatı, sürücüyü

aynı

zamanda,

ulusal

desteklemek için gelişmiş sürüş sistemlerinin
Kılavuz uyarınca, araç üreticileri, faaliyette

kullanımını kategorik olarak yasaklamamakta,

bulunacakları üye ülkelerden birine, seviye 3

ancak bazı sınırlamalara dikkat çekmektedir.

veya seviye 4 araçları için başvuru yapmalıdır.

Bu

Başvuruya istinaden, üye ülke, sadece kendi

sistemlerinin

ülke sınırları kapsamında olmak üzere ve diğer

etkilemeyeceğini ve sürücünün araç üzerinde

üye ülkeleri bilgilendirmek şartıyla araca onay

her

verebilir.

sağlayacağını beyan etmelidir. Yönetmeliğe

nedenle,

zaman

otomotiv
temel

üreticileri
sürüş

kontrolü

otonom

görevlerini

elinde

tutmasını

göre, yerel yönetimlerin ve belediyelerin,
Kılavuz uyarınca üretici, tip-onay kuruluşuna,

ulusal

direktiflerden

bağımsız

otonom sürüş sisteminin ne zaman ve nerede

yönetmelik çıkarma yetkisi vardır.

olarak

çalışacağını kapsamlı şekilde beyan edecektir.
Bu

beyan

asgari

koşulları

Almanya'da, Otonom Araç kanun taslağı

(otoyollar/otoyollar, şehir içi yollar, şerit sayısı,

Haziran 2017'de yürürlüğe girerek, mevcut

şerit

Karayolu Trafik Kanununda yüksek ve tam

işaretlerinin

olarak
varlığı,

yol

otomatik

sürüş

araçlarına ayrılmış yollar, vb.); coğrafi alan

otonom

(kentsel ve dağlık alanlar vb.); çevre koşulları

özelliklerden

(hava durumu, gece sınırlamaları vb.); hız

haklarını da ele almıştır. İlgili değişiklikle,

sınırı ve diğer

güvenli sürüş faaliyeti için

tamamen otonom bir aracın mevcut trafik

yerine getirilmesi gereken diğer koşulları

yönetmeliklerine uyması, sürücünün ne zaman

içermektedir. Bununla birlikte otonom aracın

araç kontrolü ele alması gerektiği ifade

faaliyetine

edilmiştir.

ilişkin

bilgilerin

kaydını

tutan

araçların

sahip

olması

bahsederken

gereken

sürücünün

sistemin, araç içerisinde bulunması şartı
koşulmuş ve veri güvenliği konusunda da

Son olarak 16.12.2019 tarihinde yayınlanan

aracın siber saldırılara karşı korunaklı olma

Avrupa Parlamentosunun motorlu araçlar,

şartı getirilmiştir. Kılavuzun onaylanması ile

araç

birlikte üye ülkelerin de bu kılavuz kapsamında

gerekliliklerini düzenleyen (EU) 2019/2144

sistemleri,

aksamları

için

tip-onay

düzenlemelerini yapması beklenmektedir. Bu
34

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34802
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direktifini yayınlamıştır.35 Çoğu hükmü 2022

2.4

Almanya Etik Kuralları

yılında yürürlüğe girecek İlgili direktif, araçlar
için

en

gelişmiş

güvenlik

önlemlerini

Bilindiği

üzere

etiğin

temel

işlevi

diğer

öngörmüştür. Şöyle ki 2022 Temmuz ayı

hususların

itibariyle Avrupa pazarında yer alacak tüm

araştırılması

araçların akıllı hız desteği, alkol kilidi, sürücü

odaklanır. Etik ile, insanlar tarafından kurulan

dalgınlık ve dikkat uyarısı, gelişmiş sürücü

bireysel ilişkiler ile toplum geneline yayılan

dikkat dağınıklığı uyarısı, acil duruş sinyali,

ilişkiler düzenlenir. Bu kapsamda gelişen

geri

veri

teknoloji ile insani değerler ve refah arasındaki

kaydedicisi gibi donanımları olmak zorundadır.

ilişkinin sağlanması adına bazı etik kurallarının

Direktifin 11. Maddesi ise otonom araçlar ve

oluşturulması

gerekebilecektir.

tam otonom araçlar için aranan teknik şartları

araçlarla

bu

iletmiştir. Buna göre otonom araç ve tam

amacıyla ilk etik kuralları Temmuz 2016'da,

otonom araçlar için aranan bu şartlar a)

Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı

Sinyalizasyon,

ve

Bakanı Alexander Dobrindt, otomatikleştirilmiş

frenleme dahil olmak üzere aracın kontrolü için

(Automated) ve bağlantılı sürüş için ulusal etik

sürücünün yerine geçen sistemler b) Araca,

komitesi oluşturma talimatı ile ortaya çıkmıştır.

aracın durumu ve çevresindeki alan hakkında

Eylül 2016'da çalışmalarına başlayan etik

gerçek zamanlı bilgi sağlayan sistemler c)

kurulu,

Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemleri

açıklamalar, BMVI 2017a) ve İngilizce olarak

(bu tam otonomlar için geçerli değil) ç) otonom

20 adet etik kuralını yayınlamıştır.37

manevra

algılaması

ve

dümenleme,

olay

hızlanma

da
ve

ilgili

Haziran

ötesinde

ideal

yaşamın

idrak

edilmesi

üzerine

boşluğun

2017'de

Otonom
giderilmesi

Almanca

(ek

araçlar için olay veri kaydedicileri36 d) örneğin
çoklu markalı katarlama için veri alışverişi

Etik komitesinin hazırladığı birinci etik kuralı

uyumlaştırılmış formatı(?) e) Diğer karayolu

güvenliktir. Araç tam otonom da olsa, yarı

kullanıcılarına

sağlayan

otonom da olsa esas amaç trafik kullanıcıları

sistemler üreticiler tarafından sağlanmalıdır.

için güvenliğin sağlanmasıdır. Etik kurallarına

Direktifin bu hükmü de Temmuz 2022 sonrası

göre, otonom sistemler, gerçek sürücülere

yürürlüğe gireceğinden o tarihe kadar ulusal

kıyasla daha az zarara sebebiyet verebileceği

düzeyde tip onaylamaları bu direktiften muaf

ortaya konulmadan lisanslanmamalıdır. Özel

tutulmaktadır.

sektör de piyasaya bir araç sunmadan, tüm

güvenlik

bilgi

güvenlik önlemlerini almış olmalıdır.
Etik kuralları arasında dikkat çeken bir başlık
ise “dilemma” durumlarıdır. Otonom araçların,
bir hukuki olguyu diğer başka hukuki olguyla
35

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2144&from=EN
Olay veri kaydedicisi: Çarpışmadan hemen önce, çarpışma sırasında ve hemen sonrasında çarpışmanın kritik
parametrelerini ve bilgilerini sadece kaydetme ve depolama amacıyla kullanılan sistemi ifade eder.
37
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/report-ethics-commission-automated-and-connecteddriving.pdf?__blob=publicationFile
36
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kıyaslaması gerektiği, yani iki menfi sonuç

operatörlerin

de

sorumlu

olabileceği,

arasında tercih yapması gerektiği durumlar da

üreticilerin, otonom yazılımı sürekli olarak

ne olacaktır? Bu gibi durumlar için etik kurulu,

makul ölçüde geliştirmesi gerektiği de ilgili etik

otonom sistemin bu gibi dilemmalar ile

kuralları ile ifade edilmiştir.

karşılaşılmaması için en başta araçların buna
göre tasarlanması ve araç yazılımının buna

2.5

1968 Tarihli Viyana Karayolu Trafik

göre kodlanması gerektiğini belirtmiştir. Esas

Sözleşmesi Açısından Otonom Araçlar

olan sürüş güvenliği ise, otonom araçlar ile ilgili
çalışma

yapılırken

sürücüsüz

sürüş

1968

tarihli

Viyana

Karayolu

Trafik

faaliyetinden ziyade önemli olan güvenli bir

Sözleşmesi, uluslararası karayolu trafiğini

sürüş deneyimidir. Bir kazanın önlenmesi için

kolaylaştırma amacıyla, akit ülkeler arasında

tüm tedbirler alınmış ancak yine de kaza

standart

kaçınılmazsa, bu durumda otonom sistem,

güvenliğini artırmayı amaçlamıştır. Türkiye bu

öncelikle insan hayatını koruyacak, mala veya

sözleşmeye 2013 yılında taraf olmuştur. 1968

bir hayvana çarpmaktan imtina etmeyecek

tarihli Viyana Sözleşmesinin temel ilkelerinden

şekilde programlanmalıdır. Peki iki insandan

biri sözleşmenin 8. maddesinde geçmektedir.

birisi

Bu maddeye göre hareket eden her araç veya

arasında

tercih

yapılması

gereken

trafik

kuralları

oluşturarak

yol

durumlar ne olacaktır? Otonom sistemler,

araçlar

kazaları

zorundadır. Bu madde ile sürücünün her

önlemek

için

programlanabilirler

zaman,

bütünü
tam

sürücü

anlamıyla

bulundurmak
kontrolü

elinde

bulundurması gerektiği sonucu çıkar. Aynı
maddenin 5. fıkrası ise her sürücünün aracını
kontrol edebilmesi gerektiğini ifade eder.
2014 yılının mart ayında yapılan değişiklikle
beraber sürücü tarafından kapatılıp açılabilen
sistemler ile sürüş şeklini etkileyen sistemlerin
de madde 8 kapsamında değerlendirilmesi
ancak kazaları karmaşık ya da sezgisel bir

gerektiği ifade edilmiştir. Ancak bu değişiklikle

değerlendirmeyle,

bile, hala her araç içerisinde bir sürücünün

geçirmek

için

ahlaki

süzgeçlerinden

programlanamazlar.

Etik

bulunması zorunluluğu devam etmektedir.

kuralları bu konu ile ilgili olarak, kaçınılmaz bir
kaza durumunda, otonom yazılım sisteminin

Bu sözleşmeye taraf olan bazı ülkeler,

hiçbir koşul veya durumda yaş, cinsiyet,

sözleşmenin, otonom araçlara test yapılmasını

fiziksel veya ruhsal duruma göre bir ayrım

veya

yapamayacağını,

engellemediği

bu

şekilde

bir

ayrımın

otonom

araçların
görüşünde.

kullanımını
Bu

görüş,

kesinlikle yasak olduğunu belirtmiştir. Ayrıca

sözleşmenin lafzının sürücünün aracın kontrol

olası bir zarar durumunda üreticilerin ve

edilmesi şeklinde olduğunu ve sözleşmenin
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lafzından sözleşmenin bu kontrolü fiziki olarak

tarihinde yürürlüğe girecek olan Motorlu

araç

Araçlar

içerisinde

dayanmaktadır.

aramadığı

Ancak

yine

görüşüne
de

bir

ve

Römorkları

ile

Bunlar

İçin

kişi

Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik

tarafından kontrol edilmesi gerektiği için,

Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız

sadece yazılım ile kendi kendini kontrol

Karayolu

Kullanıcılarının

ve

Yolcuların

38

edebilen tam otonom araçlar ile çelişki söz

Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nin

konusu olacaktır. Zira sözleşmede sürücü

(AB/2019/2144)

olarak nitelendirilen insan sürücüdür. Bununla

yönetmelik Avrupa Parlamentosunun motorlu

beraber, otonom araç içerisinde yolcu sıfatıyla

araçlar, araç sistemleri, aksamları için tip-onay

bulunan kişi bu Sözleşme kapsamında sürücü

gerekliliklerini düzenleyen (EU) 2019/2144

olarak kabul edilebilir mi? Sözleşme her ne

direktifine

kadar araç içerisinde bir kişinin olması

Yönetmeliğin amacı, araçlar için tasarlanan

gerektiğini

olarak

teknik ünitelerin genel özellikleri ve güvenliği

nitelendirilebilecek kişinin sadece güzergâh

hakkında tip onayı ile yolcuların ve korunmasız

belirlemesi araç üzerinde kontrol sahibi olduğu

karayolu

anlamına

bakımdan

güvenliğine dair şartları belirlemektir. Otonom

sözleşme kapsamında araç içerisinde bulunan

araçlar, yönetmelikte ve ilgili AB direktifinde

ama sürüş faaliyetine direkt olarak müdahalesi

“sürücünün devamlı kontrolü olmadan, ancak

olmayan

sürücü müdahalesinin yine de beklendiği veya

ifade

etse

de

gelmeyecektir.

kişi

de

yolcu

Bu

sürücü

olarak

nitelendirilmeyecektir.

içinde

uygun

geçmektedir.39

olarak

kullanıcılarının

Bu

düzenlenmiştir.

korunması

ve

gerekli olduğu, belirli bir süre için otonom
olarak hareket etmek üzere tasarlanmış ve

Sonuç

olarak

Trafik

imal edilmiş motorlu aracı” ifade etmektedir.

Sözleşme otonom araçları da kapsayacak

Bu kapsamda madde tanımının SAE seviye 3

şekilde revize edilmelidir. Bu noktada sürücü

ve 4 için uygun olduğunu ancak SAE seviye 5

ifadesine otonom sistem de eklenmeli, araç

için yeterli olmadığı söylemek mümkündür.

içerisinde

en

Viyana

az

bir

Karayolu

sürücü

bulunması

zorunluluğu kaldırılmalıdır.

Yönetmelik otonom araç ile beraber tam
otonom

2.6

Türkiye’de Durum

araçların

tanımını

da

yapmıştır.

Tanıma göre, tam otonom araç “herhangi bir
sürücü kontrolü olmadan otonom olarak

Türkiye’de halihazırda otonom araçlar ile ilgili

hareket etmek üzere tasarlanmış ve imal

sınırlı sayıda mevzuat vardır. “Otonom araçlar”

edilmiş motorlu aracı” ifade etmektedir. Tanım,

ifadesi mevzuatımızda ilk defa 14.05.2020

sürücü

kontrolünü

aramasa

dahi,

araç

tarihinde yayınlanan ancak çoğu hükmü 2022
38

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, gelişmiş ülkelerin koşullarına sanayimizi hazırlamak
ve dünyada ortak bir standart üretim yapmak ilkesi ile yayınlanmış veya kabul görmüş kurallardır. Bu kurallar onay
kapsamında tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı aksamların veya sistemlerin, Yönetmelik ( Direktifler ),
Teknik Düzenleme (Regülasyonlar)göre uygunluğunun onaylanmasıdır. Kısaca üretilen ürünün gerekli test ve deneylerle
üretim şeklinin onaylama anlamına gelmektedir.
39
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34512&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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içerisinde sürücünün bulunup bulunmaması

seviye 5’de durum tam tersi bir şekilde otonom

hususunda bir ifadeye yer vermemektedir.

sistem

tarafından

Karayolları

yönetilmektedir.

Ancak

Kanunu

mevcut

Trafik

İlgili yönetmeliğin 11. maddesi otonom ve tam

düzenlemesi ile, Seviye 5 veya Seviye 0

otonom

arasında bir ayrım gözetmemekte ve işleten

araçlara

ilişkin

özel

şartları

belirlemiştir. Bu şartlar (AB/2019/2144) direktifi

açısından

kusursuz

altında

öngörmektedir.

Zira

yukarıda

da

ifade

edildiğinden

de

sorumluluk

ilgili

kanunun

işletenin

86.

tekrardan bahsetmeyeceğiz. Bununla beraber

maddesinde

sorumluluktan

Avrupa Birliği tarafından tek tip prosedür ve

kurtulabilmesi için kendisinin […] kusuru

teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatı

bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı

yayınlanırsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da

etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir

bununla ilgili bir mevzuat yayınlayabileceğini

sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü

ilgili yönetmelikte belirtmiştir. Üreticilerin 11.

kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat

Madde kapsamında yerine getireceği teknik

etmesi gerekmektedir.

yükümlülüklerin uygulanmasında 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri

Otonom araçlardaki sorumluluğa dair bir diğer

saklı tutulmuştur.

mevzuat Türk Borçlar Kanunu madde 49. Ve
devamında yer alan haksız fiil hükümleridir.

40

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ise

Otonom araç sürücüsü veya şoförü için

sürücü, karayolunda, motorlu veya motorsuz

sorumluluk bu madde hükümlerine göre

bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişi

irdelenecektir.

olarak tanımlanmıştır. Şoför ise, karayolunda,

kapsamında belirtilen tanımlamalardan yola

ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı

çıkarak, otonom araç sistemi devredeyken

süren kişi olarak ifade edilmiştir. Aynı kanunda

şoför veya sürücünün aracı sevk ve idare

araç sahibi veya uzun süreli kiralayan kişiyi ise

etmediği açıktır. Zira otonom sürüş faaliyeti

“işleten” olarak tanımlamıştır. 2918 sayılı

sırasında sürüş faaliyetini devam ettiren bizzat

Karayolları Trafik Kanunu m. 85’e göre “Bir

otonom sistemin kendisidir. Bu noktada araç

motorlu

kimsenin

sürücüsü veya şoför, aracı sevk ve idare etme

ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin

görevini otonom sisteme devrettiğinde sürücü

zarara uğramasına sebep olursa, […] motorlu

veya şoför olma sıfatını kaybedecek midir? Bu

aracın işleteni […] doğan zarardan […]

noktada bir görüş, aracın sevk ve idaresinin

sorumlu olurlar”. Bu maddede öngörülen

artık otomatik sisteme geçmesinden dolayı

sorumluluk işleten için kusursuz sorumluluktur

sürücü

ve herhangi bir otonom araç seviyesi ayrımı

kalkacağını

ifade

gözetilmemektedir. Yukarıda açıklandığı üzere

sürücünün

sisteme

SAE seviye 0’da araç, tamamen manuel olarak

edebileceğini savunarak sürücülük sıfatını

sürücü

kaybetmeyeceğini ifade etmektedir.40 Türk

aracın

işletilmesi

tarafından

bir

yönetilmekteyken

SAE

veya

Karayolları

şoför

Trafik

Kanunu

sıfatının

ederken,
her

ortadan

diğer
an

görüş

müdahale

ÇEKİN, Mesut Serdar, Otonom Araçlar ve Hukukı̇ Sorumluluk, TAAD, Yıl:9, Sayı:33 s. 291 (Ocak 2018)
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Borçlar Kanunu açısından ise esas olan

veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler dahil

sürücünün

kusurunun

Hangi

edilmemiş ancak bu ürünlerle ilgili olarak da

durumlarda

araç

otonom

güvenli ürün şartı aranmış, gerekli işaretleme

tespitidir.

sürücüsünden

sistemi devralması beklenebilir, bu noktada

ve

belgelendirmenin

alıcıyı

yanıltmadan

araç sürücüsü tarafından gösterilmesi gereken

yapılması zorunlu kılınmıştır. Kanun ile ayrıca

özen ölçüsünü ne olacaktır gibi sorular

ürünlerin güvenliğinin sağlanması hususunda

belirsizdir. Kaldı ki tam otonom araç olarak

imalatçıya birçok yükümlülük getirilmiştir.

nitelendirilen Seviye 5 otonom araçlarda
durum nasıl olacaktır? Zira Seviye 5 otonom

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler

araçlarda sürücü veya şoför sıfatı olmamakta,

Kanununun 4. maddesi ile ürünlerin teknik

araç içerisinde birisi var ise bu kişi sadece

düzenlemesine

yolcu olarak nitelendirilebilecektir.

zorunlu kılınmıştır. Bu noktada otonom araçlar
için

uygun

AB/2019/2144

olarak

direktifi

üretilmesi
ile

uyumlu

Üreticinin sorumluluğunun kaynağı ise Türk

yönetmelik doğrultusunda aranan şartların

Hukukunda

Temmuz 2022 sonrası için yerine getiriliyor

giderilmesi

tartışmalıdır.
açısından

Bu

7223

tartışmanın
sayılı

Ürün

olması gerekmektedir.

Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
05.03.2020 tarihinde kabul edilmiştir. İlgili

Kanun ile getirilen en büyük değişiklik, spesifik

kanun 05.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe

olarak ürün sorumluluğuna ilişkin imalatçıya

girecek olsa da üreticinin sorumluluğunun

getirilen sorumluluktur. Şöyle ki, kanunun 6.

belirtilmesi açısından yasal boşluğu giderecek

maddesi ile ürünün bir kişiye veya bir mala

niteliktedir. Kanunun amacı, her türlü ürünün

zarar vermesi halinde bu ürünün imalatçısı

güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun

veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü

olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kanun

kılınmıştır. Ancak bu noktada imalatçı veya

kapsamında ki ürünler içerisine Avrupa Birliği

ithalatçının sorumlu tutulabilmesi için, zarar

üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen

gören tarafın uğradığı zararı ve uygunsuzluk
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ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat

3.

SONUÇ

etmesi gerekir. Kanun ile imalatçı veya
ithalatçı müteselsil sorumlu tutulmuş, ürünün

Otomotiv

sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek

araçların

maddi

hemfikirler.

ve

manevi

tazminat

miktarının

sektörünün
giderek

öncüleri

otonom

yaygınlaşacağına

Yapılan

araştırmalar,

dair

testler,

belirlenmesi için 6098 sayılı Türk Borçlar

otonom araç sektörüne harcanan yatırım

Kanunu’nun

tutarları

uygulama

alanı

bulacağı

bu

teknolojinin

hayatımızda

belirtilmiş ve son olarak tazminat ödemeyi

kaçınılmaz bir şekilde yer alacağının en büyük

hükümsüz

göstergesidir. Sürücüsüz araçlar ile bir insanın

kılabilecek

tüm

sözleşmelerin

yapabileceği sürüş faaliyeti tamamen yazılım

geçersiz olduğu ifade edilmiştir.

tarafından yönetilen araçlara geçecektir. Bu
yürürlüğe

gelişmelere hızlı bir şekilde ayak uydurmak;

gireceğinden, yürürlük tarihine kadar seviye 3

buna göre altyapı hazırlıklarını hızlandırmak,

veya seviye 4 otonom araçlar ile ilgili herhangi

gerekli

bir kazanın meydana gelmesi durumunda

koymak çok önemlidir. Aksi halde karşılığı

zarar gören, sürücüye/operatöre karşı maddi

olmayan teknolojik ve bilimsel gelişmeler

manevi tazminat davası açabilecektir. Bununla

bireylere güven vermeyecek, otomotiv sektörü

beraber tazminat ödemekle yükümlü kılınan

ve hukuk sistemi içerisinde tartışmalara neden

kişi veya sigorta şirketi de zarar görenin bu

olacaktır. Bu kapsamda yapılan mevzuat

zararını gidermek için ödediği tazminat tutarı

çalışmalarının teknoloji ile paralel ilerlemesi

kadar üreticiden kaynaklı bir zararın varlığını

ancak önceliğin her zaman insan yaşamına

ispatlayabildiği

verilmesi gerekmektedir.

Kanun,

05.03.2021

tarihinde

ölçüde,

üreticiye

rücu

hukuki

düzenlemeleri

yürürlüğe

edebilecektir.

İşbu makale sadece bilgilendirme amaçlı olarak MFV & YİĞİT Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış;
herhangi reklam veya müvekkil- avukat ilişkisi kurma amacıyla hazırlanmamıştır. Burada yer alan
bilgiler, yasal danışmanlık amacını içermemektedir. Makaleyi okuyan kişilerin, uzman avukata
danışmaksızın sadece makalede yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemesi gerekmektedir. Aksi
halde, bilgilerin yanlış olduğunu veya bunlar sebebiyle zarar gördüklerini iddia edemezler. MFV & YİĞİT
Hukuk Bürosu, bu makalede verilen bilgilere dayanılarak gerçekleştirilen hareketlerden dolayı hiçbir
şekilde sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.
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