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Giriş 
 

• Günlük yaşamımızda Yapay Zeka (AI) çok 
yaygın hale geldi. Yapay zeka özellikle 
biyoteknolojik buluşlarda çok önemli rol 
oynamıştır. AI bir insandan yardım almadan 
buluş yapabilecek kapasitededir. 

• Teknolojik gelişmeler çok ilerlediğinden, 
Hukuk Dünyası yegane bir mucit  olarak Yapay 
Zeka'nın teknolojik gelişme ihtiyaçlarını 
karşılamak zorunda kaldı. 

• Bu çalışmada bir yapay zekanın olası bir yarı-
mucitlik ilişkisine odaklanacağız. Ama her 
şeyden önce yasal durumu belirlemeliyiz; 
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Sadece Gerçek Kişi Mucit 

Olabilir. 

 
• Her yetki alanında, ulusal patent yasalarında, uluslararası 

anlaşmalarda ve sözleşmelerde, bir mucidin sadece insan 
(gerçek kişi) olabileceği açıkça belirtilmiştir. Çünkü insan icat 
etme yeteneğine, entelektüel güce, düşünme yeteneğine, 
çözüm bulma ve başka bir sonuca varma yeteneğine sahiptir. 

• Ancak Otomatik Makineler olarak Yapay Zeka gelişti ve 
Otonom Makinelere dönüştü. Bu makineler yalnızca insanlığın 
devasa verilerini çevrimiçi tutmakla kalmıyor, aynı zamanda 
verileri değerlendirebiliyor. Yazılımcılar şimdi buluş 
yapabilecek kapasitede Yapay Zeka üretmek için çalışıyorlar.  
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Francis Bacon 
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Bugün Otonom Yapay Zeka insan yardımı olmadan bilimin 
bazı alanlarında buluşlar yapabiliyor. 
Ama bu tabiki bazı soruları da beraberinde getiriyor. 
Eğer Yapay Zeka tek başına buluş yapabiliyorsa, o zaman 
mucit kim?  
 

• Yapay Zeka’nın Mucidi mi? ( Yazılımcı) 

•  
• Yapay Zeka’nın Sahibi mi? 

(Yatırımcı Şirket)  

 

• Toplum mu? 
Buluşu yapan kişi olma genellikle mucite kişisel bir hak 
vermek anlamına gelir. 
 

Gerçek bir insan olmasa da programlamadaki son 
gelişmelerden dolayı buluşlar gerçekleştirdiğini düşünürsek, 
Yapay Zeka’nın kişisel bir hak kullanması mümkün müdür? 
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Yapay Zeka 
Buluşu için 
Patent Almalı mı? 
• Burada Yapay Zeka'nın bir Patent 

Hakkına ihtiyacı olmadığını kolayca 
söyleyebiliriz. Burada Patent Hakkı 
yatırım için gereklidir. Yapay Zeka (AI) 
tarafından geliştirilen patent buluşları, 
bu alandaki yatırımları teşvik etmek için 
çok önemlidir. 

• Günümüzde Patent Yasasının entelektüel 
çabalardan ziyade yatırımları koruma 
olasılığı daha yüksektir. Farmasötik alanı 
düşünürsek, son gelişmelerin bizi 
yatırımın yaratıcılıktan daha fazla 
korunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

 

 



Yakın Gelecekte: 
AI , Mucitlik İmkanları 

 

• Yakın gelecekte aynı ihtiyaçların bizi bir yapay 
zekanın mucit kabul edilmesine götüreceğini 
düşünüyorum. 

• Daha fazla yatırım, daha fazla koruma ihtiyacı 
anlamına gelir ve ekonomik gerçekler patent 

kanunu ilkelerini buna göre değiştirecektir. 

•  Bazı çalışmalar, bilgisayarların mucit 
olabileceğini kabul etmenin akademik bir 

kaygıdan daha fazlasına yol açağını söylüyor; 

 

1. İşletmelere kesinlik kazandıracak, 

2. Araştırmada adalet sağlanacak,  

3. Bilimin gelişimini teşvik edecek. 

 
* (Abbott, 2016) https://www.cloem.com/media/pdf/ 
I%20Think%20Therefore%20I%20Invent%20by%20Abb
ott.pdf 

 
 
 

http://www.cloem.com/media/pdf/


 
 
 

 

• Buluşlar (yazılım ve bazı durumlarda donanım-robotik yapı - 
makine gövdesi) Yapay Zeka tarafından yapılır. Yapay zekanın 
kendisi için bir tekele ihtiyaç duymadığı ve icadından fayda 
sağlayacağı açıktır, çünkü bunu yapmak için programlanmıştır. 

• İlgili şirket veya programcılar korumaya ihtiyaç duyar. İnsanlarla benzer 
sinir sistemini geliştiren “yapay sinir ağları” ile ilgili birçok çalışma 
vardır. Ve yakın bir zamanda, insan gibi düşünebilen makinelerinin 
olacağını öngörebiliriz. Bu seviyeye ulaşmak için şirketler büyük 
yatırımlar yapmakta, binlerce kalifiyeli kişi başta olmak üzere birçok 
yazılım mühendisi ve BT uzmanı istihdam etmektedirler. 
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“Yapay 
Sinir Ağı’’ 



 

Teknoloji 
• Bazı durumlarda yapay zekanın gelişimi 

otonom hale gelir; yakın gelecekte yapay 
zeka kendi kendisini veya diğer yapay 
zekayı geliştirebilir. Bu yüksek teknolojik 
dünyada, düşündüğümüz  herşey 
gerçekleşebilir; 

• Geçmişte hepimiz fütüristik filmler izledik, 
şimdi bu fütüristik ortamı yaşıyoruz, 

• Graham Bell’in telefonu icat edip karşı 
tarafın sesini duymasından bu yana, Siri 
gibi birçok yapay zeka asistanları 
geliştirildi. 

• Bugün akıllı telefonlarımız olmadan bir 
hafta geçirmek düşünülemez bile. Bu çok 
uluslu telekomünikasyon şirketleri tüm 
verilerimize sahiptir. 

•  İşte AI'nın etik politika tartışması burada 
başlıyor. I-ROBOT Isaac Asimov'un kült 
filmini hatırlatmak istiyorum: ‘’ ÜÇ ROBOT 
YASASI’’  
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    Asimov, I-ROBOT:  

‘’ ÜÇ ROBOT YASASI’’ 

 

 
• Robotlar, insanlara 

zarar veremez ya da 
eylemsiz kalarak onlara 
zarar gelmesine göz 
yumamaz. 

• Robotlar, Birinci 
Kanun’la çakışmadığı 
sürece insanlar 
tarafından verilen 
emirlere itaat etmek 
zorundadır. 

• Robotlar, Birinci ya 
da İkinci Kanun’la 
çakışmadığı sürece 
kendi varlıklarını 
korumak zorundadır. 



 
 
 
 

• Belirtildiği gibi, bariz 
sorunlardan biri, günümüzde 
robotların Asimov'un 
öykülerinden çok daha  basit 
olmakla birlikte farklı olduğu. 

• Bu yüzden gerekmeyecek bu 
kuralların altında bu kadar 
karmaşıklığa gerek var mı 
sorgulamalıyız. 

• İnsanlara zarar verme veya 
emirlere uyma yeteneği 
gerektiren robotik bir 
elektrikli süpürgeyi 
düşünmek zor. 

• Bu görevi önceden 
belirlenen, tek bir görevi olan 
bir robottur. 
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75 Yıl Sonra Asimov Robotik 
Kanunlarının Güncellenmesi 

Gerekebilir. 

*http://theconversation.com/after-75-years-isaac-asimovs-three-laws-of-robotics- 

need-updating-74501 

http://theconversation.com/after-75-years-isaac-asimovs-three-laws-of-robotics-


 AI'nin Mucit olması için Yasal 
Dayanaklar: 

 
 
 
 
 

• İnsanlar, şirketler,organizasyonlar, dernekler olarak  bildiğimiz tüzel kişilik 
olan yapay kişiyi geliştirdi. 

• Dünyayı yöneten uluslararası şirketler kurdu. 

• Hayatımızın % 90'ı teknolojik aletler, Yapay Zekave Robotlarla çevrili 
olmasına rağmen; AI ile ilgili herhangi bir mevzuat yoktur. 

• AI son 4-5 yıl içinde hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. AI'nin 
Hukuki Statüsü ve Düzenlemelerini geniş ölçüde tartışan birçok 
yasal çalışma olmasına rağmen, YZ için de bir tür tüzel kişilik 
düşünülebilir. Bazı yazarlar bunu elektronik kişilik olarak da 
adlandırmaktadır. 

 
 

*European Parliament Report ( 2015/2103(INL)) - Bozkurt Yüksel, 
Patenting the Inventions of Artificial Intelligence.,2018,, 
https://www.academia.edu/36960038/ 
Yapay_Zekan%C4%B1n_Bulu%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1n_Patentle
nmesi 
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Dünya çapında 
tek tip 
düzenlemeler. 

 

 

• Hukukçular olarak AI teknolojisini çok 
yakından takip etmeliyiz; insanlığımız için 
hem risklerin hem de fırsatların farkında 
olmalı ve yapay zekayı düzenleme üzerine 
çalışmalıyız. 

• Yapay zeka ile ilgili düzenlemeler, fikir birliği ile 

küresel olarak kararlaştırılmalıdır. 

• Tüm ülkeler AI düzenlemelerine tek bir çizgide 
uymalıdır. AI Yasası kuralları dünyadaki tüm 
uluslar tarafından aynı şekilde kabul 
edilmelidir. 

• WIPO, EPO, EU ve diğerleri üzerine çok fazla iş düşüyor…  
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• Bir diğer soru ise AI’i 
buluş yapabilen 
otonom mücit olarak 
tüzel kişiliğini kabul 
ettiğimizde, patent 
başvuru sürecinde 
ortaya çıkıyor. 

Patentlenebilirlik 
kriterlerini AI icatlarına 
nasıl uygulayacağız? 

 

• Patentlenebilirlik 
gereklilikleri;   
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Patentlenebilirlik gereksinimlerine ilişkin 
kuralların uygulanması; 

1) Yenilik 

2) Buluş Basamağı 

3) Sanayiye Uygulanabilirlik 



 

 

 
 

 
Creativity 

• Burada Telif Hakkı Hukuku ve Patent 
Hukuku AI çalışmaları açısından farklılık 
göstermektedir. 

• Telif hakkı hukukunda yapay zeka 
tarafından yapılan çalışma orijinal ve 
yaratıcı olarak kabul edilmez, çünkü 
yaratıcılık sadece insane mahsus bir 
özelliktir. ABD Telif Hakkı Ofisi’nin, “Telif 
hakkı yasası yalnızca zihinsel emeğin 
meyvelerini korur” diyen, zihnin yaratıcı 
güçleri ile bulunan keşifleri koruyan bazı 
kararları vardır. 

• Bununla birlikte, yenilik kriteri özgünlük 
kriterinden farklıdır, prensipte AI 
tarafından yapılan bir buluşun 
patentlenebilirlik gerekliliklerine göre yeni 
olarak kabul edilmesi mümkündür. 

 



 
 
 

 

“Açıklık” kriteri yapay zeka için 
insandan çok daha karmaşık 
olacaktır. 

• Buluş basamağının gerekliliği, yeni ürünün işlemi veya 
buluşun "açıklığı" ile ilgilidir. 

• Icat bir kişi için “açık” ise patentlenebilir olmadığını 
biliyoruz. “Buluş basamağı” gerekliliğinin Yapay Zeka için 
insan icatları için gerekenden farklı bir şekilde 
düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 

• “Açıklık” kriterleri yapay zeka için insandan çok daha 
karmaşık olacaktır. Yapay zekanın şu anda dünyada 
mevcut olan tüm verilere sahip olduğunu ve belirli bir 
zamanda ve yerde gerçek bir kişiden “milyon kez” daha 
fazlasını değerlendirebileceğini / işleyebileceğini 
varsayıyoruz. 
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        Yapay zeka tarafından üretilen konuyu ihlal etme; 

 
• AI tarafından üretilen konu ihlal edilebilir; bu koşullarda 

hakları korumak için kimin harekete geçeceği patent 
dosyasına göre bakılır. 

• AI'nın sahibi mi?  İhlalden ekonomik olarak etkilenen şirket 
veya gerçek kişi, ihlal eden kişiye karşı yasal işlem yapabilir. 

• Eğer ihlal eden kişi ihlalden sorumlu olacaksa ve ihlali 
gerçekleştiren bir AI ise ne olur? Bunlar AI Hukuku alanındaki 
yasal araştırmaların çözüm bulmaya çalıştığı sorulardan 
bazılarıdır.

1
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AI HUKUKU -1 
 
 

• Genel ve doğru bir hukuk tutumu olarak, bir hak 
sağlanırken, hakların doğuracağı sonuçlarda 
düşünülür. 

• Yargı sistemi AI'nin haklarını kabul ettiğinde 
AI'nin yükümlülüklerini debşrlikte belirtmelidir. 

• Sadece patent ihlali konuları için değil, her türlü ihlal ve 
başarısızlık eylemleri için AI bir kişiliğe sahip olduğu 
sürece sorumlu olacaktır. 

• Ancak bir Robotu cezalandıramayacağımızı biliyoruz, bir 
Robot’dan gelen hasarımızı telafi edemeyiz. 

• Bir tüzel kişilik, AI'nin neden olduğu zararı telafi 
edebilecek bir tür fon, sigorta şirketi olmalıdır. 
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AI HUKUKU -2 
 
 
 

 

• Ve nihayetinde AI eylemlerinden sorumlu gerçek 
bir kişi olmalıdır. 

• Tıpkı bir tüzel kişiliğin yol açtığı zarardan 
kaynaklanan borçlar gibi. 

• Borçlar Kanunu'na göre ve bazı durumlarda İş 
Kanunu olarak AI, gerçek bir kişinin çalışanı 
olarak kabul edilebilir ve gerçek kişi, AI'nın tüm 
yasadışı eylemlerinden ve sonuçlarından sorumlu 
olabilir. 

• AI Kanunu alanında ulaşılacak sonuçlar, klasik 
haksız fiil hukukuna temel bir değişiklik 
getirecektir. 
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SONUÇ 

 
• Patent Hukuku’ndaki mevcut yasal durumu göz 

önünde bulundurduğumuzda, mucit  
gerçek kişi ve icatlar ise sadece gerçek kişi 
tarafından yapılır. 

 
• Bununla birlikte, bazı AI makinelerinin insan 

tarafından herhangi bir katkı olmadan icat 
yapabileceği bir dünyada yaşıyoruz. İlk bakışta 
bu yapay zekanın aynı zamanda insan yapımı 
makineler olduğunu düşünebilir ve akademik 
dünya, Avrupa Parlamentosu, Ulusal Patent 
Ofisleri, Avukatlar ve diğer hukukçuların bu 
tartışmaların nedenini merak edebilirsiniz.

1
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Olası yarı-mucit 
gerekçeleri: 

• İki ana neden görüyorum; biri yapay 
zekayı geliştirmek için yapılan yatırımdır, 
ikincisi yapay zekâdaki gelişmedir; 
Öğrenebilen, düşünebilen ve bağımsız 
olarak icat edebilen otonom makine. 

• Yapılan yatırımlar çok ciddi görünüyor; 
Avrupa Parlamentosu İnsan Beyin Projesi 
için 1 milyar Euro'luk destek sağlayan bir 
kuruluş kurdu. * ABD hükümeti de AI 
projeleri için fon sağlıyor. Birçok şirket AI 
üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor ve 
yatırım yapıyor. 

 
 

• https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/e
n/ h2020-section/fet-flagships 

 
 

 
İnsan beynini anlamak, 21. yüzyıl 

biliminin karşılaştığı en büyük 
zorluklardan biridir. 
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«Yapay İnsan Beyni 10 sene içinde gerçek 
olabilir.» 

 
• İkinci konu, AI'nın AI alanındaki son 

gelişmelere göre bağımsız hareket edebileceği 
gerçeği. Artık İcat edebilen makineler var. 

• İnsan Beyin Projesi'nin direktörü 2009'da 
“yeterli kaynağımız olursa, önümüzdeki 10 yıl 
içinde ayrıntılı, işlevsel bir yapay insan beyni 
inşa edilebileceğini” söylemişti. 

• Bu haberin üzerinnden 10 yıl geçti. 
 

• Jonathan Fildes ,”Artificial  Brain 10  years away ,BBC News , 2019
http://news.bbc.co. uk/1/hi/technology/8164060.stm 
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• Yatırım ve geliştirme, yapay 
zekadaki gibi teknolojik 
alanlarda birbirine bağlıdır. 
İnsan türü yapay zekayı icat 
etti ve yeni icatlar ise AI 
tarafından geliştirilecek. 

 

• Tüm yasal alanlar AI'ı anlama 
ve toplum, buluş sahipleri, 
yatırımcılar ve diğer tarafları 
koruyucu geçerli, pratik 
çözümleri tartışmalıdır. Bu 
çözüm, AI'nin tüm 
konularının asgari kriterlerini 
karşılayan uluslararası bir 
sözleşme ile sadece Avrupa 
Birliği ve ABD tarafından 
değil, tüm dünya ulusları 
tarafından ele alınmalıdır. 
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‘’AI’den kaynaklanan bütün 
problemlerin minimum kriterlerini 
düzenleyen Uluslararası sözleşme’’ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Uluslararası kabul edilen bir AI düzenlemesi 
olmadan, düzenleme için her çaba hem 
insanlığı hem de AI mucitini korumak için 
zayıf olacaktır. 

• Kendisini dünyaya temel bir AI formuyla 
ifade eden Stephen Hawking'in dediği gibi, 
AI'nın tehlikeye de neden olabileceğini asla 
unutmamalıyız.

2
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Hawking AI’nin tehlikeli olacağını 
düşünüyor!!! 

• İngiltere'nin önde gelen 
bilim adamlarından 
Profesör Stephen Hawking, 
Yapay Zeka (AI) yaratma 
çabalarının varlığımız için 
bir tehdit oluşturduğunu 
söyledi. 

• BBC'ye "Tam yapay zekanın 
geliştirilmesi insan ırkının 
sonunu getirebilir.’’ diye 
açıklama yaptı. 

•  Bu uyarıyı, iletişim kurmak 
için kullandığı temel bir AI 
teknolojisi olan sandalyesinin 
geliştirilmesi hakkındaki bir 
soru üzerine yaptı. 



 
 
 

 

Şimdiye kadar geliştirilen yapay zeka 
ürünleri çok faydalı oldu, ama… 
 

• Ancak diğerleri yapay zeka  konusunda daha karanlık düşünüyor. 

• Amyotrofik lateral sklerozu (ALS) hastalığı olan teorik fizikçi, konuşmak 
için Intel tarafından geliştirilen bir sistem kullanıyor. İngiliz şirketi 
SwiftKey'den AI uzmanları da sistemin kuruluşunda yer aldı. Zaten bir 
akıllı telefon klavye uygulaması olarak kullanılan bu teknoloji, profesörün 
bir sonraki kullanmak isteyebileceği kelimeleri öğreniyor ve öneriyor. 

• Profesör Hawking, şimdiye kadar geliştirilen ilkel yapay zeka formlarının  
çok yararlı olduğunu söylüyor, ancak insanlarla eşleşebilecek veya 
onları aşabilecek bir şey yaratmanın sonuçlarından korkuyor. 

 
 

 
• https://www.bbc.com/news/technology-30290540 
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Sonuç olarak insanlığın AI'yi geri çekmesi artık mümkün değil, bu yüzden AI 
prensiplerini hazırlamalıyız. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


