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Yapay Zekâ Sistemlerinin 

Düzenlenmesine Doğru  

Selin ÇETİN  

 

 

Avrupa Konseyi, Yapay Zekâ Ad Hoc Komitesi 

(“CAHAI”) tarafından 15 Aralık 2020 tarihinde 

“Yapay Zekâ Sistemlerinin Düzenlenmesine 

Doğru” (Towards Regulation of AI Systems) 

başlıklı bir çalışma yayınlanmıştır. Çalışma iki 

temel başlıktan oluşmaktadır: 1. Avrupa 

Konseyi Standartları Temelinde Yapay Zekâ 

Sistemlerinin Düzenlenmesine Uluslararası 

Bakış, 2. Yapay Zekâ Sistemlerinin 

Düzenlenmesine Ulusal Bakış. 

Çalışmanın giriş kısmında CAHAI tarafından 

Bakanlar Komitesi'ne sunulan mevcut rapor 

tanıtılmakta ve COVID-19 pandemi 

önlemlerinin etkisi de dikkate alınarak bugüne 

kadar kaydedilen ilerleme 

detaylandırılmaktadır. Ayrıca diğer ilgili 

paydaşlarla olan çalışma yöntemlerinin, 

birlikteliğin ve tamamlayıcılığın yansımalarını; 

aynı zamanda sağlam ve net bir yol haritasıyla 

CAHAI tarafından daha fazla aksiyon 

alınmasına yönelik önerileri içermektedir.  

Bölüm 1, yapay zekânın insan hakları, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerindeki 

etkisini ana hatlarıyla açıklamaktadır. Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi ("AİHS"), 

Protokolleri ve Avrupa Sosyal Şartı ("ESC") 

tarafından ortaya konduğu şekliyle, şu anda 

yapay zekâdan en çok etkilenen veya 

etkilenmesi muhtemel olan insan haklarını ele 

almaktadır. 

Bölüm 2, küresel olarak hükümet ve sivil 

toplum kuruluşları tarafından geliştirilen esnek 

hukuk dokümanlarının ve diğer etik-yasal 

çerçevelerin bir haritasını ortaya koymaktadır. 

İlk olarak, zorunlu olmayan yönetişim 

araçlarının sürekli gelişen bu yelpazesini 

izlemek istemektedirler. İkinci olarak ise yapay 

zekânın etik ilkeler, insan hakları, hukukun 

üstünlüğü ve demokrasi üzerindeki etkisini 

ileriye dönük olarak değerlendirmek 

istemektedirler. 

Bölüm 3, insan hakları, demokrasi ve hukukun 

üstünlüğü konusunda mevcut hukuk sisteminin 

uyumunu koruma yaklaşımıyla gelecekteki 

yapay zekâ düzenlemesinin hazırlanmasına 

katkı sunmayı ve bunu bağlayıcı enstrümanlar 

üzerine inşa ederek, bir bağlama oturtarak ve 

gelecekteki hukuk sistemi için temel 

düzenleyici ilkeler oluşturarak yapmayı 

amaçlamaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise İsrail, Japonya 

ve Meksika’daki yapay zekâ yaklaşımları ele 

alınmakta; özellikle kamu sektörü ile özel 

sektör uygulamalarına yer verilmektedir.  

 

Detaylı bilgi için bakınız: 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-

of-law/-/towards-regulation-of-ai-systems-

new-cahai-publication  

 

İspanya Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 

Dila AY 

 

 

2 Aralık 2020 tarihinde İspanya hükümet 

başkanı Pedro Sánchez, insanı merkeze koyan, 

kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde yapay 

zekânın geliştirilmesini sağlayacak bir ortam 

yaratma hedefi ile Ulusal Yapay Zekâ 

Stratejisi’ni (“ENIA”) sunmuştur.  

 
Yapay Zekâ Çağında Hukuk                                                                                                                                          2020                                                                                                                                                        

https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/towards-regulation-of-ai-systems-new-cahai-publication
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/towards-regulation-of-ai-systems-new-cahai-publication
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/towards-regulation-of-ai-systems-new-cahai-publication


 

 
 

 
Yapay Zekâ Çağında Hukuk                                                                                                                                          2020                                                                                                                                                        

3 

ENIA, İspanya’yı yapay zekânın araştırma, 

ekonomik ve sosyal gelişim için 

kullanılmasında lider ülkelerle aynı hizaya 

getirmeyi hedeflemektedir. ENIA’da bulunan 

altı stratejik adım şu şekildedir: 

1) Bilimsel araştırmaları, teknolojik 

gelişmeleri ve yapay zekâ konusundaki 

yenilikleri arttırmak; 

2) Vatandaşların dijital becerilerini 

geliştirmek ve uluslararası yetenekleri 

ülkeye çekmek; 

3) Yapay zekâya ilişkin veri 

platformlarını ve teknolojik altyapıları 

geliştirmek; 

4) Ekonomiyi dönüştürmek için yapay 

zekâyı değer zincirlerine entegre 

etmek; 

5) Kamu görevlerinde ve ulusal stratejik 

görevlerde yapay zekânın kullanımını 

arttırmak; 

6) Refah ve sürdürülebilirlik bağlamında 

kişisel ve toplu hakların korunmasını 

garantileyecek etik ve düzenleyici bir 

yapı oluşturmak.  

Bununla birlikte, şirketlerin yapay zekâyı değer 

zincirine ve üretim süreçlerine dahil edebilmesi 

için “Next Tech Fund” gibi programlar 

başlatılacaktır.  

Bu stratejinin faaliyete başlaması için 2021-

2023 yılları içerisinde 600 milyon Euroluk 

halka açık bir yatırım hayata geçirilecektir. 

Ulusal bütçeden, 2021 yılında, yapay zekâ ve 

veri ekonomisi için 330 milyon Euro 

ayrılmıştır.  

 

Detaylı bilgi için bakınız: 

https://www.ai4eu.eu/news/spain-launches-

national-ai-strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapay Zekâda Trendler ve 

Gelişmeler – Fikri Mülkiyet Hakları 

Çerçevesine Yönelik Zorluklar 
 

Beril ÇUBUKÇU 

 

 
 
 

25 Kasım 2020 tarihinde Avrupa Birliği (“AB”) 

Komisyonu tarafından yapay zekâ destekli   

ürünler   için   Avrupa’da   telif   hakkı   ve   

patent korumasının son durumunu inceleyen bir 

rapor yayınlanmıştır. Rapor şu üç öncelikli 

alana odaklanmaktadır: Bilim (özellikle 

meteoroloji), medya (gazetecilik) ve ilaç 

kullanımı ile ilgili (farmasötik) araştırma. 

“Yapay zekâ destekli çıktılar”, yapay zekâ 

sistemleri, araçları veya teknikleri tarafından 

veya yardımı ile üretilen eserleri veya 

uygulamaları içermektedir. 

  
Yapay Zekâ Kullanımının Gelişme Seviyesi  

Farmasötik araştırmada yapay zekâ, büyük veri 

setleri içinde örüntüler bulmakta ve arama 

sürecini   otomatikleştirmeye   yardımcı   

olmaktadır.    

 

Bilim alanında rapor, meteorolojiyi yapay 

zekânın halihazırda rutin olarak kullandığı ana 

uygulamalardan biri olarak incelemektedir.   Bu   

bakımdan   makine   öğreniminin   karmaşık   ve   

kapsamlı veri tabanlarından bilgi çıkarma   

yeteneği, yapay   zekâyı   özellikle   sayısal   

hava durumu tahminleri için uygun hale 

getirmektedir. 

 

Medyada (gazetecilikte) yapay zekâ ise, 

içeriğin otomatik olarak toplanmasını, 

üretilmesini ve dağıtımını sağlamaktadır. 

Medya sektöründe üretken teknolojiler, veri 

setini girmek, çıktı özelliklerini tanımlamak ve 

kalite kontrolü gibi sınırlı insan müdahalesiyle 

medya içeriği üretmektedir. Dağıtım   

teknolojileri   ise algoritmaların   yardımıyla   

https://www.ai4eu.eu/news/spain-launches-national-ai-strategy
https://www.ai4eu.eu/news/spain-launches-national-ai-strategy
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otomatik olarak oluşturulan içeriğin yayınını 

veya diğer iletişim biçimlerini kapsamaktadır.  

 

AB   telif   hakkı   hukuku   ve   yapay   zekâ   

üzerine yapılan   analiz, mevcut   kuralların   

genel   olarak yapay zekâ destekli çıktılar için 

yeterince esnek olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ancak yapay zekâ destekli çıktılar açısından 

üye devletlerin ulusal düzenlemelerinde 

uyumlaştırma çalışması yapılması gerektiği 

üzerinde durulmaktadır.    

 

AB patent hukuku ve yapay zekâ için yapılan 

analiz ise Avrupa Patent Sözleşmesi’nin şu anda 

yapay zekâ destekli buluşlar veya çıktılar 

bağlamında yapay zekâ teknolojilerinin ortaya 

çıkardığı   zorlukları   ele   almaya   uygun   

olduğu   sonucuna   varmaktadır.   Buluş 

aşaması değerlendirilirken, yapay zekâ destekli 

buluşlar veya çıktılardaki   gelişmeleri   izlemek   

için   oluşturulan   göstergeler konusunda 

Avrupa Patent Ofisi’nin ilgili belgelerini 

güncellenmesi tavsiye edilmektedir. Raporda 

yapay   zekâ   destekli   buluşlardan   veya   

çıktılardan   kaynaklanan   ve   geriye   kalan   

potansiyel zorluklar için, varsa, düzenleyici bir 

çerçeve gerektiren fiili sorunların tespit 

edilmesi üzerinde durulmaktadır. Son olarak, 

yapay zekâ destekli çıktıları korumak adına 

ticari sırların korunması ve haksız rekabet gibi 

alanların rolü üzerinde daha fazla çalışmanın 

teşvik edilmesi gerektiğinin de altı 

çizilmektedir.  

 

 

Detaylı bilgi için bakınız: 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/trends-and-developments-

artificial-intelligence-challenges-intellectual-

property-rights-0  

 

 

 

 

 

 

 

1 baydanbengi@gmail.com  

 

Görüş Yazısı 

 
Avrupa Birliği Komisyonu Yapay Zekâ ve 

Telif Haklarına İlişkin Rapor İncelemesi 

 
Bengi Baydan LL.M.1 

 

 
 

Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde 

Yapay Zekâ Uygulamaları 
 

19. yüzyıldan bu yana makinelerin yaratıcı 

sektörlere etkisi hızla artmıştır. Filmler kamera, 

fotoğraflar fotoğraf makinesi, müzikler kayıt cihazı 

olmadan üretilemez hale gelmiştir. Her ne kadar 

makineye bağlı üretim olsa da insan faktörü 

önemini korumuştur. Yapay zekânın yaratıcı 

sektörde kullanımının artması ise insan faktörü 

kısmında önemli değişikliklere sebep olmuştur. 

Makine öğrenmesi yoluyla sistemler, karmaşık 

görevler için eğitilip kapsamlı ürünler ortaya 

çıkartmaktadır. Özellikle derin öğrenme, yaratım 

sürecinde insan faktörü ile çıktı arasına büyük bir 

mesafe koymaktadır2. 

 

Burada ana sebep, derin öğrenme metodunda 

kullanıcının veya sistem geliştiricisinin girdinin 

makine tarafından nasıl işlendiğini 

saptayamamasıdır. Bu durum da fikrin 

dışavurumunda insan müdahalesine oranla yapay 

zekâ baskınlığını göstermektedir. 

 

AB Komisyonu’nun 25 Kasım 2020 tarihinde 

yayınladığı ve bu yazının da konusunu oluşturan 

rapor, yapay zekâ uygulamalarını fikri mülkiyet 

hukuku çerçevesinde incelemiştir. Rapor, yapay 

zekâ destekli fikir ve sanat ürünlerinin ‘eser’ olup 

olmadığını incelerken dört aşamalı bir test 

öngörmüştür: ilim, edebiyat ve sanat alanlarından 

2 EU Commission, Trends and Developments of Artificial 

Intelligence – Challgences to the Intellectual Property 

Rights Framework, 2020, https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/trends-and-developments-artificial-intelligence-challenges-

intellectual-property-rights-0 , Erişim Tarihi, 27.12.2020. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/trends-and-developments-artificial-intelligence-challenges-intellectual-property-rights-0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/trends-and-developments-artificial-intelligence-challenges-intellectual-property-rights-0
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birine dahil olma, insanın zihinsel çabasının ürünü 

olma, orijinallik veya yaratıcılık barındırma ve 

tasarrufa elverişli bir formda bulunma3. 

 

1) İlim, edebiyat ve sanat alanlarından birine 

dahil olma  

 

Testin ilk aşaması, uluslararası düzeyde telif 

korumasının minimum standartlarını düzenleyen 

Bern konvansiyonundan gelmektedir. Söz konusu 

konvansiyonun ikinci maddesi uyarınca telif 

korumasını haiz eserlerin ilim, edebiyat ve sanat 

alanlarından birine dahil olması gerekmektedir4. 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) 

tarafından da sıkı bir şekilde uygulanan bu kriterin 

yapay zekâ destekli ürünlerin eser tanımına 

uymasına engel olmayacağı düşünülmektedir.  

 

2) İnsanın zihinsel çabasının ürünü olma 

 

Testin ikinci aşaması yapay zekâ destekli ürünlerin 

eser sayılmasına önemli bir engel gibi gözükse de 

rapor, yapay zekâ destekli eserlerin de insanın 

zihinsel çabasının ürünü olduğunu açıklamıştır. 

Yapay zekâ sistemlerinin açma butonuna basmak, 

direktif vermek gibi insan faktörünün son ürüne 

yaratıcılık bakımından katkısının minimum olduğu 

ihtimallerde dahi insanın gerekliliğinden ötürü 

insanın zihinsel çabasının ürünü olma kriterinin 

sağlandığı varsayılmıştır.  

 

3) Orijinallik/Yaratıcılık 

 

Testin aşamaları arasında şüphesiz en tartışmalı 

olan madde budur. Bu kriter ile eser sahibinin 

yaratıcılığını sergileyebileceği serbest alanının 

bulunmasına ve bu alanda kişinin bağımsız yaratıcı 

seçimler yapabilmesine işaret edilmiştir. 

Yaratıcılık ve orijinal ürün verme kriteri Painer 

davasında şematik bir şekilde incelenmiştir.  

 

Bir eserin yaratılma süreci üç ana fazda 

sergilenmiştir: fikrin yaratılması, fikrin icrası ve 

düzeltmeler. Fikrin yaratılması aşaması basit 

haliyle fikrin yaratılması ve detaylandırılmasıdır. 

Bu aşamada yapay zekanın hiçbir müdahalesinin 

 
3 EU Commission, 2020.  
4 Edebi ve Sanatsal Eserler Üzerindeki Hakların 

Kullanılmasına Dair Bern Konvansiyonu 1886. 
5 SULUK Cahit, KARASU Rauf, NAL Temel, Fikir 

Mülkiyet Hukuku, 1. Bası, Ankara, Seçkin 

Yayıncılık, 2017. 
6 EU Commission, 2020. 

olmayacağına ve tamamen saf insan zihninin etkili 

olduğuna değinilmiştir.  

 

İkinci eser yaratım aşaması ise fikrin icrasıdır. Bu 

fazda yapay zekâ baskındır. Rapor, her ne kadar 

yapay zekanın yüksek otonom derecesiyle fikri icra 

ettiğini kabul etse de insanın operasyonel anlamda 

yaratıcı seçimler yapmasının hala gerekli olduğu 

belirtmiştir.   

 

Son olarak; düzeltme aşaması son dokunuşları 

içermektedir. Son aşamada oldukça yüksek oranda 

yaratıcı seçimler yapılması gerekmektedir. Rapora 

göre, yapay zekâ henüz yayınlanmaya hazır ürünler 

verememektedir. Ortaya çıkan ürünler son aşamada 

insanın yaratıcı seçimlerle çıktıyı yayınlanmaya 

hazır hale getirmesine ihtiyaç duymaktadır.  

 

4) Tasarrufa elverişli bir formda olma 

 

Fikri mülkiyet hukuku fikirleri değil, fikirlerin 

özgün biçimde dışa vurulmuş halini korur5. 

Tasarrufa elverişli bir formda olması kriteri, 

üçüncü kişiler tarafından algılanabilmesi açısından 

önemli bir kriterdir. Yapay zekâ destekli ürünlerin 

kolaylıkla sağlayabileceği bir şarttır. Bu ürünlerin 

tıpkı bir insanın yarattığı ürünler gibi müzik, yazı, 

çizim, resim gibi formlarda olması mümkündür.  

 

Sonuç olarak, AB raporu yapay zekâ destekli 

ürünlerin eser tanımına uyabileceğini ve bu sebeple 

telif koruması sağlanabileceğini belirtmiştir. 

Yapay zekâ destekli ürünlerin eser olarak 

nitelendirilebileceği çıkarımından dolayı, bu 

eserlerin eser sahipliği ve telif hakkı sahipliği ile 

yazıya devam edilecektir.  

 

Yapay Zekâ Destekli Eserlerin Eser Sahipliği ve 

Telif Hakkı Sahipliği 

  

AB telif hukukunda insanın eser sahipliği esastır.6 

Eser sahipliği, uluslararası hukuki düzenlemelerde 

de insana atfedilmiştir7. ABAD kararlarında da 

Bern konvansiyonu etkisiyle sadece insanın eser 

sahibi olarak nitelendirildiği görülmektedir8. Eser 

sahibi, eseri meydana getiren kişi olduğu gibi ilk 

telif hakkı sahibidir. 

7 Edebi ve Sanatsal Eserler Üzerindeki Hakların 

Kullanılmasına Dair Bern Konvansiyonu 1886 ve 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948.  
8 ABAD, Infopaq International, Football Association 

Premier League, Eva-Maria Painer, Eva-Maria 

Painer Datacı kararı.  
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AB Komisyonunun, yapay zekâ sistemini eser 

sahibi olarak tanımlamama eğiliminde olduğu 

görülmektedir9. Günümüzde insan müdahalesinin 

hiçbir fazda olmadığı eser üretimi mümkün 

olmadığından ötürü AB komisyonunun bu kararı 

isabetlidir. Rapor, çoğu durumda üretim sürecinde 

yaratıcı kararları alan kişi olmasından dolayı 

kullanıcıyı eser sahibi olarak nitelendirmiştir.  

 

Telif hakkı sahipliği, eser sahipliğini takip eden bir 

kavramdır. AB hukukunda eser sahibinin mutlaka 

bir insan olması gerektiğinden bahsedilmişti. Telif 

hakkı sahipliğinde ise çember genişler ve hukukun 

tanımladığı kişi statülerinden (gerçek veya tüzel 

kişi) birine dahil olma aranır. Dolayısıyla tüzel 

kişilikler de telif hakkı sahibi olabilir. Rapor, eser 

sahibini hukuken tanınan bir kişi olarak 

tanımladığından, telif hakkı sahipliği konusu 

problem yaratmamaktadır.  

 

Son olarak belirtmek gerekir ki AB komisyonu, 

dört aşamalı teste göre eser sayılmayan yapay zekâ 

destekli ürünlerin eser sahipliği 

tartışılamayacağına ancak bağlantılı (komşu) 

haklar kapsamında korunabileceğine değinmiştir. 

 

Yapay Zekâ Destekli Ürünlerin Bağlantılı 

Haklar ile Korunması 

 

AB raporu yapay zekâ destekli ürünlerin eser 

tanımına uymadığı hallerde bağlantılı (komşu) 

haklar ile korunmasını önermiştir. Önerinin en 

önemli dayanağı, bu hakların konusunun eserden 

farklı olarak yaratıcılık aramamasıdır. Bağlantılı 

haklar yoluyla yaratıcı sektörlere yapılan yatırımlar 

ve pazar değeri olan özel işlemler korunmaktadır10. 

Bu yolla sadece fikri ürünler değil, bu ürünlerin 

yayılması ve tanıtılması gibi amaçlara hizmet eden 

faaliyetler de desteklenmektedir. Raporda, yapay 

zekâ destekli ürünler için sağlanabilecek bağlantılı 

haklara örnek olarak fonogram yapımcılarının 

hakları, yayın kuruluşlarına tanınan haklar, film 

yapımcılarının hakları ve yazılı eserlerle bağlantılı 

olarak basın kuruluşlarına tanınan haklar 

verilmiştir11. Bu şekilde yapay zekâ destekli 

ürünlerin ilk kaydının alınması, basılması, 

dağıtılması ve yayınlanması gibi ortak kültüre katkı 

sağlayacak faaliyetleri destekleme amacı 

güdülmüştür.  

     

 
9 EU Commission, 2020.  
10 SULUK, KARASU, NAL, 2017. 

Sonuç olarak, bağlantılı hakların yapay zekâ 

destekli ürünler için de bir koruma yöntemi 

olmasında engel yoktur. Eser sahipliğinden ayrılan 

orijinallik ve yaratıcılık gibi unsurların şart 

olmamasının yanında yatırımı koruyan yapısı 

sebebiyle bu haklar isabetli bir koruma 

sağlayabilecektir. Görüldüğü üzere AB, yapay 

zekâ destekli ürünlerin eser tanımına uyduğu ve 

uymadığı ihtimallerde farklı tür korumalar 

öngörerek bu gelişmiş teknolojilerin kullanımını 

arttırma amacı gütmüştür. Yapay zekanın 

kullanımından kaynaklanan hukuki belirsizliklere 

yanıt olan bu çalışma, birçok ülkenin yapay zekâ 

stratejilerini belirlemesinde de önemli bir rol 

oynayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 EU Commission, 2020. 
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