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2020’de Yapay Zekâ Raporu  

Av. Ece Gökçe 

 

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümünde öğretim üyesi ve Bilişsel Bilim 

Lisansüstü Programının kurucularından olan 

Prof. Dr. Cem Say tarafından Bankalararası 

Kart Merkezi (“BKM”) çatısı altında kaleme 

alınan “2020’de Yapay Zekâ” isimli rapor 

2021 Mart ayında yayımlanmıştır. Rapor 2020 

yılı içinde yapay zeka teknolojileri alanında 

yaşanan önemli gelişmeleri özetlemeyi 

amaçlamaktadır. Rapor üç ana başlık altında 

düzenlenmiştir. 

Birinci Bölüm 

İlk bölümde 2020 yılında yapay zekâ alanında 

yaşanan başlıca gelişme ve uygulamalara 

çeşitli başlıklar altında yer verilmiştir.  

Bu bölümde yer verilen çalışmalardan en çok 

dikkat çekenler derin sinir ağı uygulamaları 

kapsamında DeepMind’ın AlphaFold 

programı ile GPT-3 ile üretici çekişmeli ağ 

(generative adversarial network kısaca 

“GAN”) çalışmaları kapsamında 

DeepFaceDrawing, GameGan ve Pulse 

projeleridir.  

DeepMind’ın AlphaFold programı, yaklaşık 

elli yıldan bu yana çözülmeye çalışılan ve 

hastalıkların sebepleri ile çözümlerinin 

tespitinde önemli bir katkısı olacağı tahmin 

edilen protein katlanma probleminin 

çözümünde önemli bir başarıya ulaştı. 

AlphaFold’un 2020 yılında gerçekleştirilen ve 

protein katlanma probleminin çözümünün 

bulunmasını amaçlayan CASP yarışmasında 

proteinlerin üç boyutlu yapılarını şimdiye 

kadar ulaşılan en doğru oranda tahmin etmesi 

alanında uzman biyologları n hayranlığını 

kazanmasını sağlamıştır.  

Derin öğrenmedeki en çarpıcı yapay zekâ 

teknolojilerinden biri olan GPT-3 ise bir dil 

modeli olup kendisinden önce geliştirilmiş 

geleneksel doğal dil teknolojilerine kıyasla çok 

daha başarılı sonuçlar vermektedir. GPT-3’ün 

bu denli başarılı olmasını sağlayan etken ise 

girdilerde sağlanan verilerden ulaştığı 

sonuçların sisteme önceden sağlanmaması ve 

sistemin internetteki yazılı metinleri 

karşılaştırarak kendi kendine bu sonuçlara 

varabilmesidir. GPT-3 her ne kadar çığır açan 

bir başarı sergilese de çıktıları dikkatlice 

incelendiğinde halen “sağduyu eksikliğine” 

sahip, tutarsız sonuçlar verdiği görülmektedir.  

2014 yılında keşfedilen GANyapısı sorulan 

sorulara “evet/hayır” gibi yanıt vermenin yanı 

sıra soruya uygun cevap vermenin de bir 

öğrenme göstergesi olduğundan yola çıkan bir 

çalışmadır. 2020 yılında en çok göze çarpan 

GAN çalışmaları ise kalemle gerçekleştirilen 

çizimleri gerçek insan görüntüsüne dönüştüren 

DeepFaceDrawing uygulaması, yazılım 

tasarımı öğrenmesinde güzel sonuçlar vereceği 

öngörülen GameGan uygulaması ve 

çözünürlüğü düşük olan yüz fotoğraflarını 

orijinaline yakın şekilde yüksek çözünürlüğe 

kavuşturan Pulse uygulaması olmuştur. 

İkinci Bölüm 

Raporun ikinci bölümünde, ilk bölümde yer 

verilen gelişmelerin bankacılık sektörü ile 

bağlantısı ve sektör üzerindeki potansiyel 

etkilerine yer verilmiştir.  

Bu bölümde farklı yüz ifadelerini, yalan ve 

stresi algılayan yapay zekâ sistemlerinin, 

ödeme yöntemleri ve kredi 
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başvurularında,Ayrıksılık saptama yöntemine 

(bu teknik, sorunsuz olduğu onaylanarak 

eğitim kümesine eklenmiş işlem verilerinden 

öğrenilen örüntülerden sapan işlemlerde bir 

“tuhaflık” olduğu konusunda alarm vermek 

için kullanılır) dayalı sistemlerin ise sahtecilik 

ve siber saldırıları bertaraf edici çözümlerde 

kullanıldığından bahsedilmektedir.   

Doğal dil işleme uygulamaları kapsamında 

GPT-3’ün bulunduğu aşama itibariyle 

“sağduyu eksikliğine” sahip çıktılar vermesi, 

ırkçı ve ayrılıkçı verileri filtreleyememesi gibi 

eksiklikleri sebebiyle bankacılıkta halen “eski 

usul” yapay zekâ teknolojilerinin kullanmasına 

neden olduğuna dikkat çekilmektedir.  

Bu bölümde vurgulanan bir diğer husus bu 

çerçevede bireysel bankacılık asistanlarının, 

müşterilerinin alışveriş ve finansal 

alışkanlıklarını takip ederek kişiye özel 

çözümler üretmesinin zaman ve maliyet 

açısından müşteri ve kurumlara kazanç 

sağlaması olmuştur. 

Üçüncü Bölüm 

Raporun son bölümünde BKM’nin son yıllarda 

geliştirdiği yapay zekâ projeleri incelenmiştir.  

Rapora göre BKM, tahminleme üzerinden 

kavram ispatı çalışmaları kapsamında 

geliştirdiği proje kapsamında temassız kart 

kullanım oranındaki hedef artışın gerçekleşme 

tarihini, 2019 yılında yalnızca dört haftalık bir 

sapmayla doğru tahmin etmiştir.  

Başka bir tahminleme projesinde ise 

yönlendirme işlemlerinde yıllık gelirin 

değişimine yönelik insan uzmanlar ile yapay 

zekâ teknolojilerinin tahminleri 

karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma 

sonucunda %1,4 sapma oranına sahip yapay 

zekânın %2,86 sapma oranına sahip insan 

uzmanlara göre daha doğru tahmine ulaştığı 

görülmüştür.  

Gerçekleştirilen diğer projelerde ise derin 

öğrenme yöntemleriyle kart sahtekârlıklarının 

tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar 

yapıldığı görülmektedir. Özellikle Boğaziçi 

Üniversitesi ile Yıldız Teknik 

Üniversitesindeki akademisyenlerin 

danışmanlığında yürütülen projelerden 

sahteciliğin gerçekleştikten sonra hızla tespit 

edilmesi ve işyerlerinde risk skoru 

hesaplanması projelerinin finans sektöründe 

büyük gelişmelere yol açacağı 

öngörülmektedir.  

Raporda ayrıca finans ve teknoloji alanındaki 

gelişmelerin takip edilerek Türkçe özetlerinin 

hazırlanmasında yardımcı olan “Haber 

Dedektifi Robokan”, ödeme sektöründe atılan 

tweetlerin pozitif, negatif ve tarafsız 

hesaplamalarla analizini gerçekleştiren Duygu 

Analizi çalışması, yüz tanıma yöntemleri 

kullanılarak gerçekleştirilen mobil ödeme 

projelerine de yer verilmiştir.  

Detaylı bilgi için: 

https://bkm.com.tr/wp-

content/uploads/2021/03/bkm_yapay_zekâ_raporu_

mart_2020.pdf  

 

“Yeşil Society: Sağlıkta Yapay Zekâ 

Rehberi” Üzerine Notlar  
 

 

Av. Pınar Saruhan 

 

“Sağlık ve teknolojiyi beraber geliştireceğiz.” 

sloganıyla yola çıkan bir topluluk olan Yeşil 

Society, Nisan 2021’de Sağlıkta Yapay Zekâ 

Rehberi’ni yayınladı.  

https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/bkm_yapay_zeka_raporu_mart_2020.pdf
https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/bkm_yapay_zeka_raporu_mart_2020.pdf
https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/bkm_yapay_zeka_raporu_mart_2020.pdf
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Rehbere göre günümüzde, dijital teknolojiler 

ve yapay zekâ sayesinde tıbbın “Önce Zarar 

Verme” anlayışından sıyrılarak “Öngörü ile 

Sağlığı Geliştirme” evresine ulaşılmıştır. Pek 

çok branşta, iyi hekimler kadar başarı 

sağlayabilen yapay zekâ ve dijital teknolojiler, 

yalnızca tedaviyi belirlemek ve uygulamak ile 

kalmayıp aynı zamanda sağlığın korunması ve 

geliştirilmesinde de eşsiz faydalar 

sağlamaktadır. 

Raporun ilk bölümünde, yapay zekânın 

tanımına ve çalışma sistematiğine ilişkin 

detaylı bilgiler yer almaktadır. Yapay zekâ 

“insan zihnine ait öğrenme, problem çözme, 

geliştirme gibi özelliklerin beynin yapısıyla 

harmanlayarak makineye tanımlanması ve bu 

suretle ortaya çıkan bir nevi insan zekâsı 

simülasyonu” olarak tanımlanmıştır. Akıllı 

asistanlar, sağlık hizmetleri, otonom araçlar, 

dil çeviri araçları gibi gündelik hayatta sıkça 

karşılaştığımız yapay zekâ teknolojileri 

esasında makine öğrenmesi, derin öğrenme ve 

diğer alt öğrenme kümelerini içeren 

programlanmış sistemlerdir. Yapay zekâ 

sistemleri bir bilgisayar programından farklı 

olarak; akıl yürütme, öğrenme, karar verme 

gibi özellikleri kullanılarak muhtemel 

sonuçlardan daha iyi versiyonları elde etmeye 

çalışmaktadır.  

Rehberin ilerleyen bölümlerinde, yapay 

zekânın nasıl çalıştığına ve yapay zekâ 

tekniklerine ilişkin detaylı bilgiler yer 

almaktadır. Yapay zekâ ve dijital 

teknolojilerdeki modellerin başarılı olması için 

ilgili verilerin özenli bir şekilde toplanarak veri 

entegrasyonu, veri dönüştürme, azaltma gibi 

çeşitli tekniklerin bir arada uygulanması, 

yapay zekâ sistemlerine ilişkin önemli konu 

başlıkları arasında sayılmıştır. 

Yapay zekânın, özellikle insana kıyasla, 

kendisine verilen bir görevi daha kısa sürede 

yapabilme kabiliyeti tıp alanında; ameliyat 

süresi, komplikasyon ve iyileşme süresinin en 

aza indirilmesi, bahse konu tanı için diğer 

branşlardan da faydalanılarak bir sonuca 

varılması gibi alanlarda da kendini 

göstermektedir. Bununla birlikte; yapay 

zekânın gelir adaletsizliği, toplumsal karmaşa, 

silahlanma, gizlilik ve güvenlik ihlalleri gibi 

dezavantajları da bulunmaktadır. Bu noktada 

önem arz eden sorunlardan birisi de yapay 

zekânın hata yapma olasılığının ciddi bir etik 

sorununa yol açmasıdır.  

Yapay zekâ ve diğer teknolojilerin 

değerlendirildiği diğer bir konu başlığını da 

mobil ve XR teknolojileri, giyilebilir cihazlar 

ve bulut hesaplama, biyometrik veri, TPU’ya 

ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır. Akıllı bir 

teknolojiden daha fazlasını vaat eden yapay 

zekânın, insan sağlığı ve refahı için uygun olan 

geri bildirimleri sağlayarak yaşamı 

kolaylaştırma gayesini taşıdığı da 

unutulmamalıdır. 

Sağlıkta yapay zekânın kullanımı, her ne kadar 

etik kaygılara ve çeşitli güvenlik problemlerine 

sebebiyet verse de tanı ve tedavinin 

belirlenmesi, cerrahi, fizyoterapi, ilaç 

geliştirme gibi pek çok alanda yapılan 

çalışmalara ışık tutarak verimliliğin artmasını 

sağlamaktadır. Söz konusu rehber, konuyla 

ilgili çeşitli örnekler vererek günümüzdeki 

kullanım alanlarıyla yapay zekâ arasında 

kolaylıkla bağlantı kurabilmemizi 

sağlamaktadır.  

Farklı bakış açıları ile ortaya konulan 

değerlendirmelerin sonucu olarak; yapay zekâ 

ve dijital teknolojilerin sağlık alanında 

çalışmaları yeniden şekillendirmesi için 

gerekli çalışmaların yapılması ve konunun 

ciddiyetle ele alınması gerekliliği dile 

getirilmiştir. Rehbere göre devletin, sivil 

toplum örgütlerinin, gönüllerinin ve şirketlerin 

konu özelinde organize olması ve işbirliği 

içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. 
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Detaylı bilgi için:  

https://society.yesilscience.com/tr/saglikta-yapay-

zekâ-rehberi/  

 

Yapay Zekâ, İnsan Hakları, 

Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 

Av. Ayşegül Sivri 

 

Avrupa Konseyi’nin Ad Hoc Yapay Zekâ 

Komitesi (CAHAI) tarafından yayınlanan 

fizibilite çalışmasını destelemek amacıyla 

Alan Turing Enstitüsü’nce bir el kitabı 

hazırlanmıştır. El kitabının amacı söz konusu 

çalışmanın ana başlıklarını ve ilkelerini teknik 

olmayan, genel okuyucu kitlesi için 

açıklamaktır. Bu el kitabında; yapay zekâ 

sistemlerinin nasıl çalıştığı, yapay zekâ 

sistemlerinin sağlayacağı fırsatlar ve neden 

olabileceği riskler ile bunların insan hakları, 

demokrasi ve hukuk kurallarına ne gibi etkileri 

olabileceği tartışılmıştır. 

El kitabının ilk bölümünde makine öğrenmesi, 

“verilerdeki kalıpları bulmak ve belirli bir 

olayda sonucun tahminlerini yapmak için 

kullanılan bir tür hesaplama” olarak 

tanımlanmıştır. Yapay zekâ ise “insanların 

dünyasında oynadığı role odaklanarak daha 

önceden düşünen, akıl yürüten ve yargılayan 

insanlara ayrılmış bilişsel ve algısal işlevleri 

yerine getiren algoritmik modeller” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi, insan 

yaşamına ve hükümetlerin işleyişine bir dizi 

gelişme ve yenilik getirmiştir. Ancak sağlık 

sistemi, toplu taşıma, eğitim gibi birçok alanda 

getirdiği yeniliklerin yanı sıra insan haklarını, 

demokrasiyi ve hukuk kurallarını olumsuz 

yönde etkileme riski de söz konusudur. Yapay 

zekâ; insanlar tarafından tanımlanmış hedefleri 

yerine getirmek için tasarlanmış, insan 

odağında çalışan geniş bir karmaşık teknoloji 

yelpazesidir. Bu nedenle, yapay zekâ 

teknolojilerinin onları inşa eden ve kullanan 

insanların değerlerini ve seçimlerini yansıttığı 

söylenebilecektir. Bu durum yapay zekânın 

yukarıda bahsi geçen konularda birtakım 

zararlara sebebiyet verebileceği düşüncesine 

zemin hazırlamaktadır. Bahsi geçen olası 

zararlar arasında, yapay zekâ modellerinin 

ayrımcı tahminlerde bulunması veya belirli bir 

demografik gruba veya kimliğe gerekçe 

göstermeden diğerlerinden farklı şekilde 

davranması gibi adaletsiz önyargı 

mekanizmalarının ortaya çıkarabileceği 

sonuçlar örnek verilebilmektedir. 

Yapay zekâ sistemleri için özgürlük, adalet, 

mahremiyet, ifade özgürlüğü, eşitlik, sosyal ve 

ekonomik haklar ile ilgili belirli insan hakları 

tavsiyelerinin, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı vasıtasıyla 

öngörülebilmesi mümkündür. Ek olarak 

demokrasi ve hukuk kuralları konusunda 

yapay zekâ yorumları da AİHS kapsamında 

olmasa bile benzer ölçüde önem arz 

etmektedir.  

CAHAI, birbiriyle ilişkili insan hakları, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında 

Avrupa Konseyi standartlarına dayalı olarak 

yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi, 

tasarımı ve yayılmasına yönelik yasal bir 

çerçevenin fizibilitesini ve potansiyel 

unsurlarını incelemekle görevlidir. Bu 

sorumluluğun yerine getirilmesinde ilk ve 

gerekli bir adım olarak, CAHAI'nin Aralık 

https://society.yesilscience.com/tr/saglikta-yapay-zeka-rehberi/
https://society.yesilscience.com/tr/saglikta-yapay-zeka-rehberi/
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2020'de genel kurulu tarafından kabul edilen 

Fizibilite Çalışması’nda dokuz ilke ve öncelik 

önerilmiştir. Bu dokuz ilke şu şekilde 

sıralanabilecektir: 

• İnsanlık Onuru 

• İnsanın Özgürlüğü ve Otonomisi 

• Zararın Önlenmesi 

• Ayrımcılık Yapmama, Cinsiyet Eşitliği, 

Adil Yargılama ve Çeşitlilik 

• Yapay Zekâ Sistemlerinin Şeffaflığı ve 

Açıklanabilirliği 

• Verilerin Korunması ve Özel Hayatın 

Gizliliği 

• Denetlenebilirlik ve Sorumluluk 

• Demokrasi  

• Hukuk Kuralları  

Bu dokuz ilkenin detaylı açıklaması el 

kitabında mevcuttur.  

Yukarıda bahsedilen konuların dışında el 

kitabı, yapay zekânın birçok farklı konuyla 

bağlantısını da açıklamıştır. Bunların 

içerisinde yapay zekânın uluslararası yasal 

çerçevesine, uyum mekanizmalarına, bağlayıcı 

olmayan hukukun yapay zekâya yaklaşımına, 

mevcut kısıtlamalara, gelecekte doğabilecek 

ihtiyaçlara ve fırsatlara değinilmiştir.  

El kitabı, CAHAI'nin Fizibilite Çalışması’nın 

ana unsurlarını tanıtması ve yapay zekânın 

teknik yönleri, insan hakları, demokrasi ve 

hukukun üstünlüğünün iç içe geçmiş ilişkisi 

hakkında bazı arka plan bilgileri sağlaması 

açısından oldukça büyük bir önem arz 

etmektedir.  

Detaylı bilgi için: 

https://rm.coe.int/cahai-feasibility-

primer/1680a1e722  

 

  

https://rm.coe.int/cahai-feasibility-primer/1680a1e722
https://rm.coe.int/cahai-feasibility-primer/1680a1e722
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Görüş Yazısı 

Avrupa Birliği Yapay Zekâya İlişkin 

Yeni Kurallarını Duyurdu 
 

Av. Selin Çetin 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 

21.04.2021 tarihinde yapay zekânın 

düzenlenmesine ilişkin bir teklif duyuruldu. 

Teklif, güvenilir yapay zekâ için hukuki çerçeve 

önererek bir güven ekosisteminin 

geliştirilmesini hedeflemektedir. Teklif, AB 

değerlerine ve temel haklara dayanarak yapay 

zekâ tabanlı çözümlerin benimsenmesi 

konusunda bir güven ortamı oluşturmayı ve 

işletmeleri bu tür ürünleri geliştirmeye teşvik 

etmeyi amaçlamaktadır. Bu alanın düzenlemesi 

kapsamında Avrupa Yapay Zekâ Kurulu 

kurulması öngörülmektedir. 

Teklif ile 44 kavramın tanımı yapılmıştır. 

Bunların içerisinde yapay zekâ sistemi, test 

verisi, eğitim verisi ve biyometrik veri gibi 

teknik hususlara ilişkin tanımların yanı sıra 

sağlayıcı, kullanıcı, distribütör gibi tarafların 

tanımları da yer almaktadır. Buna göre, yapay 

zekâ sistemi “Ek I'de listelenen teknik ve 

yaklaşımlardan biri veya daha fazlasıyla 

geliştirilen ve belirli bir insan tanımlı hedef 

kümesi için etkileşimde oldukları ortamları 

etkileyen içerik, tahminler, öneriler veya 

kararlar gibi çıktılar üretebilen yazılım” olarak 

tanımlanmıştır. 

Risk Grupları 

Teklif ile yapay zekâ sistemlerinde risk temelli 

bir ayrıma gidilmiştir: Kabul edilemez risk, 

yüksek risk, sınırlı risk ve asgari risk.  

Yüksek risk grubunda bulunan bazı 

uygulamalar aşağıdaki gibidir: 

• Gerçek kişinin biyometrik tanımlanması ve 

sınıflandırılması: 

o Gerçek kişilerin 'gerçek zamanlı' ve 

'sonradan' uzaktan biyometrik 

tanımlanması için kullanılması 

amaçlanan yapay zekâ sistemleri. 

• Kritik altyapının yönetimi ve işletilmesi: 

o Karayolu trafiğinin yönetiminde, 

işletilmesinde ve su, gaz, ısıtma ve 

elektrik temininde güvenlik bileşenleri 

olarak kullanılması amaçlanan tüm 

sistemler. 

• Eğitim ve mesleki eğitim: 

o Gerçek kişilerin eğitim ve mesleki 

eğitim kurumuna erişimini belirlemek 

veya atamak amacıyla kullanılması 

amaçlanan tüm sistemler. 

Ayrıca, insanların güvenliği, geçim kaynakları 

ve haklarına ilişkin açık tehdit olduğu 

düşünülen yapay zekâ sistemleri kabul 

edilemez risk grubunda yer almıştır ve bunların 

kullanımı yasaklanmıştır. İnsan davranışlarını 

manipüle eden, özgür iradeyi önleyen, 

hükümetler tarafından sosyal puanlama 

yapılmasını sağlayan uygulamalar ve yapay 

zekâ sitemleri "kabul edilemez" risk grubuna 

dahil edilmiştir. 

Sınırlı risk grubunda yer alan yapay zekâ 

sistemleri bazı şeffaflık yükümlülüklerine tabi 

olacaktır. Kullanıcıların bu grupta yer alan 

"sohbet robotları" ile görüşme yaparken bir 

makine ile etkileşimde bulunduklarının 

farkında olması ve bilinçli karar almaları 

sağlanacaktır. 

Yapay zekâ destekli video oyunları veya 

istenmeyen e-posta filtreleri gibi uygulamalar 

asgari risk grubunda yer almıştır.  

Yüksek riskli yapay zekâ sistemleri için 

birtakım gereklilikler öngörülmüştür. Örneğin, 
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yüksek riskli yapay zekâ sistemleri ile ilgili bir 

risk yönetim sistemi kurulması gerekecektir. 

Risk yönetim sisteminin yüksek riskli yapay 

zekâ sisteminin tüm yaşam döngüsü boyunca 

çalışan ve düzenli sistematik güncelleme 

gerektiren bir süreci ve düzenlemede belirlenen 

adımları içermesi gerekecektir. Aynı zamanda 

yüksek riskli yapay zekâ sistemlerinin, 

çalışırken log kayıtları tutacak şekilde 

tasarlanması gerekecektir.  

İnsan gözetiminin sağlanmasına ilişkin olarak, 

yüksek riskli yapay zekâ sistemlerinin, uygun 

insan-makine arayüz araçları da dahil olmak 

üzere, yapay zekâ sisteminin kullanımda 

olduğu süre boyunca gerçek kişiler tarafından 

etkin bir şekilde denetlenebilecek nitelikte 

tasarlanması gerekecektir. 

Yüksek riskli yapay zekâ sistemleri, hedeflenen 

amaçları ışığında uygun bir doğruluk, 

sağlamlık ve siber güvenlik seviyesine ulaşacak 

ve yaşam döngüleri boyunca bu açılardan tutarlı 

biçimde performans gösterecek şekilde 

geliştirilecektir. 

Öngörülen Bazı Yükümlülükler 

Yüksek riskli yapay zekâ sağlayıcılarının 

yükümlülükleri ele alınmıştır. Belli bazı 

politika ve prosedürlerinin bu düzenlemeye 

uyumluluğun sağlanması için hazırlanması 

öngörülmüştür. Aynı zamanda yüksek riskli bir 

yapay zekâ sistemini piyasaya sürmeden veya 

hizmete sunmadan önce, sağlayıcının veya 

uygun olduğu durumlarda yetkili temsilcinin, 

bu sistemi belirlenen AB veri tabanına 

kaydettirmesi gerekecektir.  

Yüksek riskli yapay zekâ sistemi kullanıcıları 

bakımından ise örnek olarak, yüksek riskli 

yapay zekâ sistemlerini kullanım talimatlarına 

uygun olarak kullanması gerekmektedir. Eğer 

riskli bir durum söz konusu olursa sağlayıcı 

veya distribütörü bilgilendirerek sistemin 

kullanımını askıya alacaktır. Bunların yanında 

yüksek riskli yapay zekâ sistemi ithalatçıları ve 

distribütörleri için de bazı yükümlülükler 

düzenlenmiştir. 

Yaptırımlar 

Üye devletler, Teklif’te belirtilen koşullara 

uygun olarak, idari para cezaları da dahil olmak 

üzere ihlaller karşısında uygulanacak cezalara 

ilişkin kuralları belirleyecek ve bunların 

düzgün ve etkili bir şekilde uygulanmasını 

sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. 

Küçük ölçekli sağlayıcıların ve girişimcilerin 

çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlikleri 

özellikle dikkate alınacaktır. 

Yapay zekâ sisteminin teklif kapsamındaki 

herhangi bir gerekliliğe veya zorunluluğa 

uymaması durumunda, 30.000.000 EURO veya 

dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun 

%6'sına varan para cezası söz konusu 

olabilecektir. 

Detaylı bilgi için: 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?

doc_id=75788  

 

  

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75788
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75788
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Görüş Yazısı 

Müzik Eserleri ve Yapay Zekâ  

Av. Şebnem Ahi* 

 

 

Pandemi süreciyle sınanırken, insanlık için 

belki de en büyük şifa, evinden sanatsal 

faaliyetlere kavuşabilmek.  Bu dönemde dünya 

çapında müzik, tiyatro, sinema, edebiyat 

alanında pek çok eser, konser ve etkinlik, 

sosyal medya platformlarında yayınlanmaya 

başlandı. Bu süreçte performanslar, genellikle 

ya bağış gibi bir amaçla bir canlı yayın 

şeklinde, ya da daha önce gerçekleşmiş bir 

etkinliğin belli süre ile canlı olarak izletildiği 

streaming şeklinde yapılmaktadır. Bunun 

haricinde sanat topluluklarının veya sanatçı 

eserlerinin arşivlerinin 3 gün, 1 hafta gibi belli 

sürelerle veya süresiz olarak izleyici, dinleyici 

ya da okurlara açıldığı da görülmektedir. 

Dolayısıyla dijitalleşmenin sanatçılar için de 

kaçınılmaz olduğu bir döneme girerken, bu 

süreçte daha sonra hak ihlalleri ve davalarla 

karşılaşmamak adına işin hukuki boyutu da 

ayrı bir önem taşımaktadır. 

Ancak bu sürede dikkat edilmesi gereken şey, 

bağlantılı hak sahipleri, komşu hak sahipliği, 

eser sahibinin hakları, sanatçının hakları ile 

oyuncunun ve ekipte iş akdi olmayan diğer set 

çalışanlarının haklarının düzenlenmesidir. 

Dolayısıyla bir eser dijitalleşecek ise öncelikle 

hukuki tarafı çözülmeli ve hak sahipleri ile 

gereken protokoller yapılmalı ve herkese açık 

şekilde internette yayınlanması için yazılı izin 

alınmalıdır. Neticede bir eser oluşturulurken, 

                                                           
* İstanbul Barosu, Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı 

önceden sadece fiziki ortamda sahnelenmek 

üzere hakları devredilmiş olabilir veya kaydın 

paylaşılacağı mecra önceden TV, radyo ile 

sınırlandırılmış olabilir. Hatta sosyal 

mecralarda yayımlanmak üzere yapılacak bir 

canlı yayın 24 saatliğine mi yayınlanacak, 

yoksa kayıt alınarak daha sonra da 

yayınlanmaya devam edilecek gibi durumlar 

bakımından da hak sahiplikleri ve ticari kazanç 

paylaşımlarını içeren anlaşmalar önceden 

düzenlenmiş olmalıdır. Bir yandan seyirciye 

ücretsiz yayınlanırken, yayının yapıldığı 

platform üzerinde tıklama ve reklam gelirleri 

ile gelir elde edilebilir veya sponsorluk 

anlaşmaları mevcut olabilir veya tercihen 

tümüyle ücretsiz de paylaşıma açılmış 

olunabilir. Bu açıdan da hak sahiplerinin bu 

gelirlerde payının olup olmadığı önceden 

düzenlenmiş olmalıdır. Tabii ki hak sahipleri 

tümüyle elde edilecek gelirin bağış olması 

adına bir anlaşma da yapmış olabilir.  

Elbette bu durumun kullanıcı tarafından 

kötüye kullanılması durumunu da 

değerlendirmek gerekecektir. Örneğin bu 

içeriklerin, izinsiz olarak kopyalanması, 

çoğaltılması, farklı mecralarda umuma iletim 

hakları edinilmeden yayınlanması ya da 

üzerinden ticari gelir elde edilmesi 

kanunlarımızda suç olarak düzenlenmiş ve adli 

para cezası, hapis cezası gibi yaptırımlara 

bağlanmıştır, aynı zamanda tazminata da sebep 

olabilecek ihlallerdendir.  

Dolayısıyla Facebook, Vimeo, Youtube gibi 

platformlarda yayınlanan bu içeriklerin izinsiz 

indirilmesi ve hiçbir ticari amaç olmasa dahi 

yeniden paylaşılması yasaktır. Bu noktada bir 

sitedeki reklam bannerlarının varlığının da bir 

ticari gelir olduğunu eklemek gerekir. Diğer 

yandan bu durum ilgili sitelere üye olurken 

kabul ettiğimiz kullanıcı sözleşmelerine de 

aykırıdır.  Ancak bilimsel veya akademik bir 
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amaçla kullanım, yasalarda istisnai olarak 

düzenlenmiştir. İlaveten kaynak yayın ilgili 

platformda <embed> kodu ile yayımlanmışsa, 

eser sahibi yeniden paylaşıma izin vermiş 

demektir. Bu durumda zaten sitenizde ilgili 

kodla yayınladığınız içeriğin kullanıcı ziyareti 

trafiğinden, kaynak sitedeki içerik sahibi de 

faydalanır ve böylece ilgili hak sahibi kazanç 

elde etmeye devam edebilir.  

Son günlerde özellikle müzik alanında 

pandemi önlemleri gerekçesiyle sanatsal 

faaliyetler kısıtlanırken, diğer yandan da dijital 

dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğumuz 

ise bir gerçek. Bu süreçte eserlerin dağıtılması 

ve dinleyiciye ulaşması için dijital 

platformların varlığı büyük nimet. Bir diğer 

husus da henüz eserlerin oluşturulması 

aşamasında dahi, teknoloji çağının sağladığı 

kolaylıklar ve yapay zekâ da bu alanın önemli 

bir ayağını oluşturuyor diyebiliriz. Eserlerin bu 

şekilde bestelenebilmesi, müzisyenleri 

yapımcıların geleneksel kısıtlamalarından 

bağımsızlaştırırken, diğer yandan bu bestelerin 

dijital ortamlarda coğrafi sınırlara bağlı 

kalmaksızın tüm dünyaya açılabilmesi, 

yarattığı fırsat eşitliği ile müzik alanında tam 

bir demokratizasyon dönemi yaşatıyor 

diyebiliriz.  

Tüm bunların arkasında ise elbette bir hukuki 

düzen var ve olması da gerekli. Dünyada ise 

tartışmalar, eserlerin yapay zekâ tarafından 

oluşturulması halinde, eser üzerindeki hakların 

kime ait olacağı noktasında toplanıyor. Buna 

dair kurallar henüz net çizilemese de öncesinde 

eser hakları ile ilgili yasal düzenlemeleri 

anlamak gerekir.  

Fikir ve Sanat Eserleri üzerindeki hakların 

varlığı ülkemizde ve dünyada, genellikle 

paralellik gösteren yasalarla düzenlenmiştir. 

Her müzik eseri, fikri bir çabanın ürünüdür. 

Sahibinin hususiyetini taşır ve 

şekillendirildiğinde bir eser haline gelir, bu 

sebeple de eser üzerindeki hak sahiplerinin 

haklarını koruyacak şekilde yasalar 

düzenlenmiştir. Kanunumuza göre; bir eserin 

sahibi onu meydana getiren kişi veya kişilerdir. 

Besteci bestesinin üzerinde hak sahibi olduğu 

gibi, bir müzik eserini işleyen veya derleyen de 

hak sahibidir. Eserin adını belirleme, 

değişiklik yapılması, eserin işlenmesi, 

çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi, 

umuma iletilmesi gibi konular da ülkemizde ve 

dünyada yasalarla düzenlenmiştir. Ancak, hak 

sahipliği hep sadece ‘insan’a aittir. Peki bir 

eseri insan değil de, derin öğrenme kabiliyetine 

sahip bir yapay zekâ yazılımı meydana 

getirdiyse, hak sahibi kim olacak? Hatta eseri 

hem yapay zekâ, hem insan birlikte 

oluşturduysa hak sahipliği nasıl 

bölüştürülecek? İhlal edildiğinde yapay zekâ 

adına davayı kim açacak? 

Metallica için sıfırdan bir eser bestelenmesi, 

Sony CSL’in yazılımı Flow Machines ile The 

Beatles tarzı örnek alınarak “Daddy’s Car” ve 

“Mr. Shadow”, isimli eserler, Amper adlı 

firmanın yazılımı ile ilk tekli (single) albüm bu 

şekilde yapılmış bazı örnekler. Bilişim 

Teknolojileri Konferansı WCIT2019 gala 

konseri için Ermenistan Devlet Senfoni 

Orkestrası Baş Şefi Sergey Smbatyan 

tarafından yönetilen ve orkestraya konser 

anında beste üreten ve Erivan’daki konserde 

canlı sahnelenen yapay zekâ ürünü eserler, 

Beethoven’ın ölümü sonrası yarım kalan 

10.senfonisinin yapay zekâ ile bestelenerek 

tamamlanması planı gibi gelişmeler gerçekten 

çok heyecan verici. Fakat bu eserlerin sahibi 

kim olacak? Yapay zekâ yazılımının sahibi 

şirket mi, süreçte insan müdahalesi varsa onlar 

mı? Yapay zekâya makine öğrenimini 

yaptıranlar mı? Besteyi yapay zekâya yaptıran 

söz yazarı mı, tüm süreci yöneten şef mi? 

Cevapları henüz yasalarda net değilse de, 

kurulacak hukuki düzende ihtiyaçların 

belirlenmesi adına, sorgulamak da çok önemli 

https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o
https://www.youtube.com/watch?v=lcGYEXJqun8
https://www.youtube.com/watch?v=XUs6CznN8pw
https://www.youtube.com/watch?v=Opl9T2E2ZCo
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bir adım aslında. Teknoloji geliştikçe klasik 

telif hukukunun yetersiz kalacağı ise bir 

gerçek. 

Peki siz yapay zekâlı bir robot yazılım 

geliştirecek olsaydınız bu ne olurdu, hiç 

düşündünüz mü? Mesela beden dili 

tanımlamalarıyla seyircinin o günkü ruh halini 

belirleyen ve ona göre eserler üreten bir 

yazılım? Seyircinin mimiklerini önceden 

öğrenerek buna göre performans yapılacak 

eserler arasında dengeleri sağlayan veya o an 

sıfırdan eserler üreten bir yazılım?  

Son on yılda insanlığın varlığına tanık olduğu 

hologram konserler ise, belki de yakında 

eğlence sektörünün vazgeçilmezi olacak. 

Yurtdışı yasakları, aşıya bağlı vize yasakları, 

bulaş riski gibi sebeplerle yapılamayan 

turnelerin belki de tek çözümü olacak. Peki 

hologram düet yapılan sanatçı merhum bir 

müzisyense, müzisyenin imajı yaratılırken ya 

da birlikte sahne alacağı kişiler seçilirken, tüm 

bunlar kâr amacıyla mı kullanılıyor olacak 

yoksa yaşasaydı olabilecek tercihlerine saygı 

gösterilecek mi? Eserleri izinsiz kullanılırsa ne 

olacak? Mirasçılarından izin alındı mı? 

Merhum şarkıcının marka hakkını korumaya 

hak sahibi kişiler ile anlaşmazlık olabilir mi? 

Reklam ve sponsorluk gelirleri ne oranda, 

kimler arasında bölüşülecek? Hologram 

sistemi hacklenirse veya deepfake ile 

müzisyenin kişilik haklarını zedeleyecek 

şekilde konuşma ve davranışlar yaptırılırsa 

kim sorumlu olacak? Elbette bu süreçte 

merhum kişinin anısına hakaret unsuru 

olmamalı, özel hayatın gizliliği ihlal 

edilmemeli, müzisyenin kişilik hakkı ihlal 

edilmemeli, bir eseri hologramla 

yayınlanacaksa (mirasçılarına) telif bedelleri 

ödenmiş olmalıdır.  Diğer yandan bu 

teknolojinin de patent hakları korunuyor 

olmalıdır. Kim bilir belki telif kapsamına artık 

hologram konserler de eklenebilir. Hologram 

canlı bir performansla yapılmıyorsa, daha 

önceden arşivlenmiş foto ve videolardan 

oluşturuluyorsa kullanılan bu eserlerin de 

hakları olduğu gibi konular en baştan kapsamlı 

bir şekilde düşünülmelidir. 

Pandemi döneminde konsere gidemiyoruz ama 

3D interaktif VR konserler yapılmaya devam 

ediliyor. Örneğin hali hazırda biletlerini 

aldığım ve heyecanla beklediğim Nightwish 

konserinde bu ay, VR teknolojisi ile binlerce 

izleyici fiziki bir ortam olmayan konserde 

buluşacak ve oradayken davranış ve 

duygularını da ifade edebiliyor olacaklar. 

Fiziki konserlerdeki fiziksel güvenlik 

önlemleri ve topluluk içinde uyulması 

gerekenler böyle performanslarda da benzer 

şekilde uygulanıyor olacak ve elbette siber 

saldırılara veya kötüye kullanıma karşı da giriş 

kodlarının birden fazla kişi tarafından 

kullanılamaması gibi çeşitli önlemler de 

alınıyor olacak. Peki bu sırada kullanıcıların 

oluşturduğu avatarların fikri hakları kime ait 

olacak veya bu avatarların yaptığı eşsiz bir 

dans varsa, sanatçının klibinde 

kullanılabilecek mi? Bunun gibi birçok açıdan 

bir dizi kurallar da önceden tüm paydaşlar 

açısından düşünülmek zorunda.  

Belli ki yakın gelecekte dijitalleşmenin 

kazandığı ivme ile sanatçılar evinde, seyirciler 

evinde, hayalet müzisyenler turnede ve 

konserler de her yerde olmaya artarak devam 

edecek ve hukuki düzenlemeler tarafındaki 

kara delik de aynı oranda büyüyecek, kim bilir. 

Fakat bir hukukçu ve sanatçı olarak emin 

olduğum yegane şey, bütün bu gelişmeler, 

hepimizin bir arada olduğu o güzel günlerin 

yerini asla dolduramayacak. 

Sağlıkla ve müzikle kalın...   

 

 

 

https://www.nightwish.com/
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Bu ay neler yaptık? 

Av. Kübra İslamoğlu Bayer 

 

 

❖ 07-11-18 Nisan 2021 

 

2019 yılında Avrupa Konseyi bünyesinde 

çalışmalarına başlayan ve kısa adıyla CAHAI 

olarak bilinen Avrupa Konseyi Yapay Zekâ Ad 

Hoc Komitesi, 2020 yılında bir fizibilite 

çalışması gerçekleştirmiş ve yeni zorluklar 

ışığında insan haklarını, demokrasiyi ve 

hukukun üstünlüğünü korumak adına bugün 

yeterli bir yasal çerçeveye sahip olmanın neden 

gerekli olduğunu incelemiş ve buna dair rapor 

yayımlamıştı. Bu defa bu yasal çerçevenin nasıl 

olması gerektiği üzerinde çalışmaya başlayan 

Komite, yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bazı 

temel konularda kurumsal aktörlerin 

temsilcilerinin görüşlerini toplamak amacıyla 

hazırladığı bir anketi hükümet temsilcileri ve 

kamu idareleri, uluslararası kuruluşlar, iş 

dünyası, sivil toplum, akademik camia gibi 

paydaşların görüşüne sundu.  

Yapay Zekâ Çalışma Grubu olarak İstanbul 

Barosu adına bu çalışmaya katılmak amacıyla 

farkı günlerde üç ayrı toplantı gerçekleştirdik. 

Çalışmalarımıza akademik dünyadan Güçlü 

Akyürek, Barış Erman, Sinan Altunç Hasan 

Sınar, Osman Gazi Güçlütürk, Baran 

Kızılırmak gibi çok değerli 

akademisyenlerimizin katıldığı uzun ve keyifli, 

aynı zamanda bir o kadar da faydalı olan 3 farklı 

toplantının ardından katılımcıların ortak 

görüşünü yansıtan bir çalışma ortaya konuldu 

ve bu çalışma Baro Yönetimimiz tarafından da 

onaylanarak CAHAI’ye gönderildi. 

❖ 13 Nisan 2021  

 

Çalışma grubumuz ve LITLAB işbirliğiyle 

hazırlanan “Yapay Zekâ Türleri ve Örnekleri” 

konulu ikinci infografik çalışmamız Türkçe ve 

İngilizce olarak yayımlandı. Çalışmalara 

Bilişim Hukuku Komisyonu’muzun sosyal 

medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.  

❖  24 Nisan 2021 

 

“Dijital Çağda Avukatlık” başlığı etrafında Av. 

Kemal Kumkumoğlu moderatörlüğünde Av. 

Gülşah Deniz Atalar, Av. Tuğrul Sevim ve Av. 

Gökhan Ahi’nin katkılarıyla hoş bir sohbet 

gerçekleştirildi. İstanbul Barosu Youtube 

kanalı ve sosyal medya hesaplarında canlı 

olarak yayımlanan sohbette bilişim hukukunun 

dünü, bugünü ve yarını avukatlık mesleğine 

yansımaları ekseninde konuşuldu. Yayının 

tekrarına İstanbul Barosu sosyal medya 

hesaplarından ulaşabilirsiniz. 

❖ 28 Nisan 2021 

 

Çalışma grubumuz üyelerine özel 

gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz hız kesmeden 

devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Osman 

Güçlütürk, Burak Memiş ve Kemal Oflazer ile 

gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizden sonra bu 

ay Macaristan’da bulunan Szeged Üniversitesi 

Hukuk ve Siyaset Bilimleri Fakültesinde 

araştırma görevlisi ve koordinatör olarak görev 

yapan Gizem Gültekin Várkonyi’nin “Genel 

Veri Koruma Tüzüğünün Kişisel Robotlar 

Üzerinde Uygulanabilirliği” konulu eğitimi ile 

grup içi eğitimlerimiz devam etti. Eğitimde 

robotların M.S. 820 yılına kadar uzanan tarihi, 

yapay zekânın genel anlamda ne olduğu ile 

teknik, hukuki ve uygulamaya ilişkin 

problemler ve bunlara önerilen çözümler 

üzerinde duruldu. Eğitmenimizin örneklerle 

desteklenmiş, yalın ve coşkulu anlatışı tüm 
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katılımcılarımızın eğitimin son dakikasına 

kadar büyük bir ilgiyle konuyu takip etmesini 

sağladı.  

Eğitime katılamayanlar için eğitim 

notlarımızın her zaman olduğu gibi kamuoyu 

ile paylaşılacağını bildirmek isteriz. , 
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