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Daha fazla bilgi için, contact@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Teknolojinin sürekli gelişimi ile birlikte günlük hayatımızda kullandığımız en basit makineler dâhil olmak üzere birçok 
makine otomatize edilmektedir. Otomatize edilen bu makineler herhangi bir insan müdahalesi gerekmeden, elde ettikleri 
verileri öğrenmekte, yorumlamakta, işlemekte ve ortaya çıkan problemleri çözmektedir. Bu anlamda yapay zekâ, kısaca 
bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir makinenin çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yapması olarak 
tanımlanabilir. Ancak, yapay zekâların otonom (insan müdahalesi olmadan) şekilde gerçekleştirdiği faaliyetlerden kim 
sorumlu olacaktır?

Yapay zekâların verdikleri zararlar ve işledikleri suçlar nedeniyle kendi başlarına sorumlu olmaları mümkün 
gözükmemektedir. Bu nedenle bu fiiller hukuk düzeninde ceza ve fiil ehliyeti bulunduğu kabul edilen kişilere atfedilmeli 
ve bu kişilerin doğan zararlardan dolayı sorumluluğunun sınırları çizilmelidir. 

Türk mevzuatında yapay zekâların fiillerinden kaynaklanan sorumluluk hakkında doğrudan uygulanacak bir düzenleme 
henüz mevcut olmadığından, hukukçular mevcut mevzuat ile yapay zekâ hukukunu karşılaştırmalı olarak ele almakta 
ve bu bağlamda uygulanacak hukuku tespit etmeye çalışmaktadırlar. Ancak sorumluluk kurallarının belirlenmesinin 
öncesinde yapay zekâların hukuki statüsünün belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. Yapay zekâların hukuki statüsünün 
belirlenmesi şüphesiz ki uygulanacak hukuk için temel teşkil edecektir. Yapay zekâların hukuk düzeni karşısındaki 
statüsü konusunda doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Yapay zekânın bir elektronik kişi ve eşya ya da ürün olarak 
değerlendirilmesi en dikkat çeken görüşlerdendir. Ancak bu görüşlerin hiçbiri yapay zekâların otonom faaliyetleri nedeniyle 
doğacak sorumluluk konusunda tam olarak gerekli korumayı sağlayamamaktadır. 

Önemle belirtmek gerekir ki; mevcut Türk hukuk düzenlemeleri karşısında yapay zekâ hala bir eşya statüsünde kabul 
edilmektedir. Yapay zekânın kullanıcısı (idare eden) ile zarar gören arasında bir sözleşmesel ilişki bulunması halinde, 
yapay zekânın kullanımı borcun ifası kapsamındadır. Bu durumda, idare edenin hem borca aykırılık, hem de ifa 
yardımcısının fiilinden kusursuz sorumluluk hükümlerine göre sorumluluğunun doğması mümkündür. Yapay zekânın 
kullanıcısı (idare eden) ile zarar gören arasında herhangi bir hukuki ilişki bulunmaması halinde, idare eden kıyasen 
hayvan idare edenin sorumluluğu veya genel tehlike sorumluluğu uyarınca sorumlu tutulabilir. 

Yapay zekâların bir elektronik kişiliğinin var olduğu ve kendine has bir hukuki statüsünün bulunduğunun kabulünün 
de değerlendirilmesi gerekmektedir. Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi’nin 31 Mayıs 2016 tarihli raporunda 
elektronik kişi kavramı ilk defa ileri sürülmüştür. Bu kapsamda elektronik kişi kavramının karmaşık otonom robotları 
tanımlamak için kullanılması öngörülmüştür. İlgili raporda herhangi bir kişiden bağımsız olarak üçüncü kişilerle etkileşim 
kurabilen elektronik kişilerin kendilerine has hak ve yükümlülüklerinin bulunması gerektiğinden bahsedilmiştir. Ancak tabii 
ki bu elektronik kişilerin hukuk düzeni karşısında insan olarak kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Zira elektronik 
kişilerin temel insan haklarına hak kazanan kişilikler olarak görmek mümkün değildir. Yine de elektronik kişi kavramı ve 
bu kapsamda yapılacak düzenlemeler, yapay zekâların fiilleri nedeniyle kimlerin (üretici, kullanıcı vs.) sorumlu olacağının 
sınırlarının çizilmesi bakımından önem taşımaktadır. 

Sonuç olarak yapay zekâların kullanım alanlarının artması ile birlikte; yapay zekâ hukukunun da gelişime ihtiyacı olduğu 
görülmektedir. Nitekim yapay zekâların hukuki statüsü kapsamında ileri sürülen görüşlerden hiçbiri ihtiyaçlara tam olarak 
cevap verilememektedir. Konu ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeler ve çalışmalar yakından takip edilmelidir.



The Resolution
Ekim 2020

Sayı

25

Daha fazla bilgi için, contact@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.
3

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin 
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.
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