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ÖZET
Yapay zekâ günümüz teknolojisinde insan hayatı için vazgeçilmez bir unsurdur. Yapay ve zekâ kelimeleri bir araya
getirildiğinde ve telafuz edildiğinde tüm insanlarda farklı bir ilgi alanı oluşturduğu bilinmektedir. Yapay zekânın gün
geçtikçe hukuk ve adalet kavramları arasında yer edineceği şimdiden düşünülmektedir. Hukuk kavramını ise kısaca
toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş yasaların topluluğu olarak ifade edebiliriz. Günümüzde
hukuki düzenlemelerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Yapay zekâ alanındaki
düzenlemeler şu an devletler arasında resmi olarak yapılmasa da bir takım çalışmaların gelecekte yapılabileceği
değerlendirilmektedir. Yapay zekânın ve alt dallarının hukuk alanında kullanılabileceği ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.
Hukuki anlamda meydana gelebilecek avantaj ve dezavantajları göz önünde bulunduracak olursak, her türlü
olumsuzluğa, en elverişli yol seçilmesi gerektiği oldukça önemlidir. Yapılan bu çalışma ile yapay zekânın çözümü için
hukuki sorumluluğunun önemli olduğu bir gerçektir. Yapılan literatür çalışmasında; robotların ve Yapay zekânın
kişiliklerinin tartışıldığı hatta bu durumun hukuksal boyutlarının araştırıldığı ve vergilendirilmesinin nasıl olabileceğine
dair çalışmaların yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hukuk, Hukuki Sorumluluk, Zekâ, Yapay Zekâ, Robotlar

ABSTRACT
A rtificial intelligence is an indispensable element for human life in today's technology. It is known that when artificial
and intelligence words are brought together and pronounced, they create a different area of interest for all people. It
is already thought that artificial intelligence will take its place among the concepts of law and justice day by day. It is
possible to express the concept of law as the collection of laws that regulate society and are strengthened by state
sanctions. Nowadays, it is very important to fulfill the legal regulations rapidly. Although the regulations in the field of
artificial intelligence are not made officially between states at the moment, it is considered that some studies can be
done in the future. The use of artificial intelligence and its sub-branches in the field of law should be investigated in
detail. Considering the advantages and disadvantages that may occur in legal terms, it is very important to choose the
most suitable path for all kinds of negativity. It is a fact that legal responsibility is important for the solution of
artificial intelligence with this study. In the literature study; It was concluded that the personalities of robots and
artificial intelligence were discussed, even the legal dimensions of this situation were investigated and studies were
carried out on how it might be taxed.
Keywords: Law, Legal Responsibility, Intelligence, Artificial Intelligence, Robots
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1. GİRİŞ
Yapay zekâ genel olarak bir bilgisayar bilimidir. Yapay zekâ içinde, bilgisayar yoluyla istenen
algoritma sistemleri oluşturabilmektedir. Bu oluşan yapılar ile yeni veriler ortaya çıkar. İnsan
beyni gibi yapay zekâ da insanlar gibi hatırlamayı, düşünmeyi, işlemeyi, değerlendirmeyi ve
karar vermeyi hedeflemektedir. Yapay zekânın asıl amacı biz insanların yaptığı görevleri
yerine getirecek makinaları ortaya çıkarmaktır. Yapay zekâ ile birlikte hukuk alanında bazı
yeniliklerin yapılması gerekliliği şimdiden heyecan yaratmaktadır. Yapılan bu çalışmanın
konusu; yapay zekâ ve yapay zekânın hukuki sorumluluğu üzerinedir. Bilindiği üzere yapay
zekânın hukuki sorumluluğunun bilinmesi şuanda gereksiz olduğu düşünülse de ileriki
zamanda bu sorumluluğun ortaya çıkarılması ve hukuki zeminlerin oturtulması dünya ve
insanlar için oldukça elzem olacaktır. Literatür taraması yapıldığında yapay zekâ ile hukukun
ilişki kurulması gerektiği sonucuna varılarak böyle bir çalışma yapılması düşünülmüştür. Bu
çalışmanın amacı, salgın hastalıkların boy göstermesi özellikle COVİD-19 ve sokağa çıkma
yasaklarının olması ve bilgisayarların evden ve uzaktan çalışmanın önem kazandığı
bugünlerde yapay zekânın önemini ve ileride bizlere komşu olabilecek robotlar ve hukukun
birbirleriyle ilişki kurmaları gerektiğidir. Bu çalışmanın sistematiği ve metodolojisi kısaca;
öncelikle yapay zekâ tanımını yapılarak, hukuk sisteminde kullanılan ve ileriki zamanda
kullanılması gereken yapay zekânın alt kolları ve kısa tanımları yapılmıştır. Ardından literatür
taraması yapılarak, hukuk alanında yapay zekâ ve sorumlulukların neler olduğu açıklanmıştır.
Yapay zekâ ve hukuk alanında son günlerde mevcut çalışmaların olduğu görülmektedir. Fakat
yapay zekânın ne olduğu, yapay zekâ ve yasaların bağına ilişkin çalışmaların yetersiz olduğu
görülmektedir. Yasa içerisinde yer alan kişiler veya şirketlerin yapay zekâ ve hukuk
uygulamalarının yasaya nasıl aktarılacağı konusunda kanun koyucuların gerekli önlemleri
almaları gerekmektedir. Teknolojinin gerçek yeteneklerine dayanan gerçekçi, gizemini
çözmüş bir yapay zekâ hukuk ilişkisi kurabilmek gereklidir (Surden, 2019:1305). Yapay zekâ
şirketleri Avrupa’da kurulmuştur. Güvenilir, etkin hukuki görevlerin yönetimini sağlayabilecek
teknoloji geliştirme yollarını araştırmaktadırlar. Hukuk alanında ve avukatlık mesleğinde,
yapay zekâ hem avukatların hem de müşterilerin işlerini kolaylaştırabileceği
düşünülmektedir. Yapay zekânın avukatlık mesleğinde herhangi bir durumun tespitine ve
araştırmalarına katkıda bulunabilmesi, analizler yoluyla ek bilgiler, belgeler ve kısayollu
bilgilerin sağlanabilme olanağının yaratılması ve yasal kuralların otomatik olarak ortaya
konması hususlarında etkisinin olabileceği belirlenmiştir. Ayrıca yapay zekâ ile bazı
davalarının sonuçlarının tahmin edilebilmesi mümkün olabilecektir (Emerj, 2020:1-3). Bu
çalışmada elde edilen literatür taraması ve tüm araştırmalar ortaya konarak yapay zekâ ve
hukun kavramları birleştirmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmanın Türk ve dünya hukuk
sistemine bir yararının olması amaçlanmıştır. İleriki zamanda yapay zekânın hukuk sisteminin
tamamını değişikliğe uğratacağı düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmanın bilime ışık tutacağı
aşikârdır. Bu çalışmada hukuk disiplini ile mühendislik mekanik disiplini bir araya gelmiş olup
orjinal bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Hukuk ile teknolojinin birleştirilmesinin bilime
katkısının olabileceği şimdiden merak uyandırmaktadır.

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL AÇIDAN YAPAY ZEKÂ
Yapay zekâ ile ilgili son zamanlarda birçok çalışma yapılmasına rağmen yapay zekânın
kavramsal ve kuramsal olarak ne olduğuna ilişkin açıklayıcı bir bilgi bulunmamaktadır.
Görünüşte yapay zekânın insanlık üzerine etkilerinin ne şekilde olacağı merak
uyandırmaktadır. Bazı topluluklara göre, yapay zekâ terimi evrende bulunan insanların yerine
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robot etkisinin yer almasıdır. Sıkça kullanılan terim olan yapay zekâ; insana benzer davranış
biçimlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. Bu açıklamaya ek olarak insanlar gibi zeki
robotların yaratılması ve fonksiyonelliğini sağlamaktır. Diğer bir ifade ile insan zekâsının
makineye dönüştürülmesi bilimi olarak adlandırılabilir. Zeki davranışları sergileyen ve insan
gibi veya daha zeki bir nesne yaratılması adına yapılan disiplin olarak açıklanabilir (Brooks,
1991:139). Yapay zekâ insanın yaptığı iş ve işlemleri otomatikleştiren bir kavram olarak da
açıklanabilmektedir. İnsanların beyinlerinin birleşerek üst düzey beyin merkezi kurabilmesi
olarakda ifade edilebilir. Yapay zekâ olmaksızın özellikle yararlı ve akıllı sonuçları ortaya
koyan sistemler topluluğudur. Bu sistemler topluluğunun oluşumunda genel olarak sezgisel
tarama ve verilerdeki kalıpları tespit ederek ve bilgiyi, kuralları kullanarak, insanlar tarafından
özel olarak oluşturulmuş kodlanmış bilgiler bilgisayarlar tarafından işlenebilen formlar ve
algoritmalar yer almaktadır (Oxford Living Dictionary, 2020:4-21).
2.1. Yapay Zekânın Tarihçesi
Yapay zekâ insan gibi bir modelleme çıkarabilme sanatı olarak da adlandırılabilir. Bu
kavramın tarihsel gelişimi incelendiğinde; 1938 yılların sonuna doğru özellikle film sahneleri
ve kurgu filmleri ile birlikte tohumlarının atılmış olduğu, 1952 yılı civarında şuanda kullanılan
bilgisayarların ve programlamaların alt yapılarının oluştuğu bilinmektedir (Coe, 2020:5). Bu
kapsamda akademik olarak bazı araştırmaların o tarihlerde yapılmaya başladığı, makinaların
ve zekâ ilişkisinin bütünlüğü araştırılarak bilgisayar, bilgisayar programı, makine ve zekâ
dörtlüsü ele alınmıştır. Beraberinde insanların problemlerinin bilgisayarlar ve yapay zekâ
vasıtasıyla nasıl çözüme kavuşturulabileceği o yıllarda gündeme alınmış olup, John Mccarthy
ilk defa yapay ve zekâ kelimelerini birleştirerek yapay zekâ kavramını kullanmıştır (Harvard,
2020:3; News, 2020:2). Şekil 1’de yapay zekânın 1943 yılından sonra günümüze nasıl
geldiğinin tarihçesi verilmiştir.
Şekil 1. Yapay Zekânın Tarihçesi

Kaynak: Javatpoint, 2020:1.
Şekil 1’den anlaşılacağı üzere yapay zekâ, yapay sinir hücrelerinin doğuşuyla birlikte, yapay
zekânın Dartmouth konferansı ile ortaya çıkması, eliza programı, ilk kez robot kullanımı,
yapay zekânın alt kolları, uzman sistemler, yapay zekânın yıldızının parlaması, satranç ve
yapay zekâ kavramı ve 2015’li yıllarda Amazon’un ortaya çıkması yapay zekânın tarihçesini
oluşturmaktadır (Javatpoint, 2020:1). 1958 ve 1961 yıllarının başlarında yapay zekâ kavramı
popülerite kazanarak, bilgisayarlar ve filmlerle insan beynine girmeye başlamıştır. Bu
gelişmeler ışığında; yapay zekâ ismi ile ünlenen McCarthy, yapay zekâ isminin adeta bir atası
olarak değerlendirilebilir (Coldfusion, 2020:1). Yapay zekâ kavramının en önemli düğüm
noktası 1880’li yıllara dayanmaktadır. 1880’li yılların ortasına doğru yapay zekâ için önemli
gelişmeler olmuştur. Bu yıllarda bilim adamı Charles Babbage makinalar üzerinde deneyler
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yapmaya başlamıştır. Aynı yıllarda bazı gelişmeler daha yaşanmıştır. Bilgisayarların zekâsı
tartışılmaya başlanmış olup insan ile bilgisayar beyni arasında bir bağ kurulmaya
başlanmıştır. Bilim adamı Shannon bilgisayarların satranç oynayabileceğini fikrini ortaya
atmış olup, yapay zekânın temelleri atılarak bugünlere kadar gelinmiştir. Özellikle 1980’li
yıllarda yapay zekâ, robotlar ve ekonomi üzerine temeller atılmıştır. Yapay zekâ kavramı
kalıcı bir kavram olup, hızla geliştirilebilir.
2.2. Kavramsal Açıdan Yapay Zekâ
Yapay zekâ kavramını birkaç şekilde açıklayabiliriz. Yapay zekâ; karmaşık problemlerin
çözümünün sağlanabilmesi için makinelerin, insanın düşünme yapısını temel alarak çözüm
üretmesini sağlayan bir sistem olup, uygulamalı bilgisayar biliminin bir alt dalıdır (Giarratano
ve Riley, 1989:3). Yapay zekâ, standart bilgisayar programlama konusunun dışında,
matematiksel teknikleri de içerisinde barındırmaktadır. Bilgisayar biliminin bir parçası olup,
psikoloji, sinirbilimi, matematik, sosyoloji ve felsefe ile yakından ilgilidir (Turorials, 2020:1).
Yapay zekâ başka bir tabirle, sezgisel programlama olarak adlandırılmıştır (Nabiyev, 2012).
Farklı bir görüş olarak yapay zekâ; doğal zekânın taklidini oluşturmayı hedefleyen bir kuram
olarak da adlandırılabilir (Nilsson, 1990). Yapay zekâ, insanların kişisel nitelikleri, sağlıklı
düşünmeleri, anlam bulmaları, aklımıza gelebilecek tüm fonksiyonların bir arada olduğu
sistemler bütünüdür. Doğal sistemler ile yapay sistemleri yapabilme sanatı diyebiliriz. Yapay
zekânın temel amacı elbette insan hayatının kolaylaştırması ile ilgilidir. Konumu itibariyle
problem çözme, fikir yürütme, rehber olabilme güvenliği ve verimliliği artırma gibi,
faktörlerin uygulanmasında çok önemlidir.
Yapay zekânın kendine özgü amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar özet olarak şunlardır (Uğur,
2003:3);
 Biz insanların yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
 Insan beyninin daha da kolay anlaşılabilmesi ve model üretilebilmesi amaçlanmaktadır.
 İnsana yakışır bir biçimde öğrenme ve öğrenmeyi uygulayabilme sanatının
oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır.
 Sağlıklı öğrenme ile birlikte ortaya çıkan insan aktivitelerinin control altında tutulması
amaçlanmaktadır.
 Düşünme kabiliyeti, bilgi deposu oluşturabilme ve bu deponun belli kurallarla
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
 Robotların dünyamızda daha sık kullanılabilmesi, insanlar arasındaki ilişkilerin ve
üretimin faydalı bir model haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
Yapay zekâ, normal zekâdan daha üstün bir zekânın oluşabilmesi için üzerinde çalışma
yapılan ve hali hazırda kullanılan bir daldır. Birbirinden farklı algoritmalar ile yapay zekâ çok
farklı alanlarda kullanılmaktadır. Salgın hastalıkların boy göstermesi ile (COVİD-19) yapay
zekânın önemini çok daha fazla artırdığı görülmektedir. Yapay zekânın alt dalları aşağıda
maddeler halinde verilmiştir;
 Tavlama Benzetimi Sistemi
 Uzman Sistemleri
 Bilgisayarlı Görme Sistemi
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 Konuşma Tanıma Sistemi
 Yapay Sinir Ağları Sistemi
 Bulanık Mantığın Sistemi
 Genetik Algoritmalar Sistemi
 Kaotik Modelleme Sistemi
Tavlama benzetim sistemi arama metotlarının farklı bir uygulama biçimi olarak
adlandırılabilir. Uzman sistemler ise; uzman bilgisini taklit etmeyi amaçlayan ve belirlenen bir
problemin çözümünün bilgisayar programları vasıtasıyla yapılmasıdır. Bilgisayarlı görme
sistemi ise; görme eyleminin bilgisayarlar vasıtasıyla meydana gelmesi, bilginin daha kolay ve
anlaşılır şekilde işlenmesidir. Konuşma tanıma sistemi ise; bilginin ses olarak işlenmesinde
makinaların bilgisayarların kullanılmasıdır. Yapay sinir ağları, bir yapay sinir ağları oluşturarak
herhangi bir problemin çözümünün yapılmasıdır. Bulanık mantık ile multidisiplinlerin
biraraya gelerek bazı verilerin bilgisayar yoluyla makinalara yeteneklerin kazandırılması
işlemidir. Genetik algoritmalar ise, özellikle sağlık alanında kullanılmakta olup, genetik
kodlamanın ortaya çıkarılmasıdır. Kaotik modelleme sistemi ile kaotik davranışın bilimin tüm
alanlardaki deneylerde ve bilgisayar modellerine uygulanabilmesidir. Doğrusal olmayan
sisteme uygulanabilir. Robot uygulamaları ve yukarıda yer alan sistemlerin birkaç başlıktan
meydana gelen hibrid (karma) sistemlerdir (Çetin, 2016:117; Narendra ve Parthasarathy,
1990:4). Yapay zekâ ve alt kollarıyla ilgili yapılan çalışmalar genelde mühendislik dalında
yapılmıştır. Bunlardan bazıları; farklı ortamlara maruz bırakılan hibrit kompozitlerin kritik
yanal burkulma yükleri yapay zekâ ile tahmin edilmiştir (Tekin vd., 2019). Yapilan farklı bir
çalışmada yapay zekânın beslenme ve diyet alanında uygulanabilirliği araştırılmıştır. Elde
edilen bulgular literatür ile paylaşılmıştır (Kayıran ve Yananer, 2019:244). Yapay Zekânın
Mühendislik ve Mimarlık alanında kullanılabilirliği araştırılmıştır (Kayıran vd., 2019:45).Yine
farklı alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde; alglerin hayat davranışları yapay zekâ yoluyla
incelenmiştir (Uymaz vd., 2015). Yapılan farklı bir çalışmada algoritma probleminin çözüm
yolları araştırılarak, bir çözüm yolu oluşturulmuştur (Şahin vd., 2017). Yapılan bir başka
çalışmada, yasal yapay zekâ ve hukuk sistemi araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonunda
hukukçuların evrakları azaltmaları için yapay zekânın kullanımının avantajlı olabileceği
sonucuna ulaşılmıştır (Zhong vd., 2020:12).

3. YAPAY ZEKÂ VE HUKUK
Yapay zekânın sonsuz uygulama alanı bulunmaktadır. Sonsuz uygulama alanı olan yapay
zekânın doğal olarak birçok tanımı olması da aşikârdır. Yapay zekânın amacı, insan zekâsının
gerektirdiği sorumlulukları makinalar ile yapabilmektir. Yapay zekâ konusun amacında
insanlar bulunmaktadır. İnsanları makine ile bağdaştırılması yapay zekânın asıl amacıdır.
Yapay zekâda genel olarak doğal zekâyı gerektiren mekanizmalar oluşturabilen sistemler
topluluğu da denebilir. Yapay zekâ ile bilgisayarları akıllı yapabilme sanatı olarakda
adlandırılabilir. Yapay zekânın temel amacı; zekânın ne olduğunun bilinmesi, insan
düşüncesinin ortaya çıkarılması, robotlar ve bilgisayarların bu düşüncesi desteklemesidir.
Genel olarak yapay zekânın en genel tanımı ise; insan tarafından yapıldığında zekâ olarak
bilinen davranışların makinalar vasıtasıyla yapılmasıdır. Yapay zekâ insan aklının röntgenini
çeken bir daldır. Bilgisayarların donanımları ve kalitesi Moore Yasasına göre
hazırlanmaktadır. Bu yas ile bilgisayar çiplerine takılabilen bir transistor sayısının her on seliz
ayda bir ikiye katlanmasının birkaç yılda bir ikiye katlanabilme özelliğini ortaya koymaktadır.
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Kırk yılı aşkın süredir, bilgisayarlar bu şekilde hızla büyümektedirler (Adams, 2019:379). Son
zamanlarda araştırmacılar, Moore yasasının doğruluğunu, telekomünikasyon ve bilgi
depolamasında yapay zekâ ile birlikte farklı bir büyümenin meydna geldiği belirtilmektedir.
Yapay zekâ ile yazılım algoritmalarının hızlı yükselişi, bilgisayar hızını çok büyük ölçüde
artırmıştır. Örneğin donanım kapasitelerindeki artışlarla, bir komutun görevi yerine getirme
hızı 1000 kat artabileceği bilinmektedir (Hilbert ve Lopez, 2011:60). Yapay zekâ Şekil’2 de
gösterildiği gibi makinaların bir insan beynini taklit ederek tasarlanmasıyla oluşmuştur.
Şekil 2. Yapay Zekânın oluşumu

Kaynak: Shutterstock, 2020:1.
Veriden beslenmesi dolayısıyla veri koruması ve yapay zekâ zorunlu bir ilişki içerisinde
olduğu aşikârdır. Yapay zekâ uygulamalarında son zamanlarda artışların olduğu, bu artışlarla
birlikte kişisel verilerin yapay zekâ başlangıcı adına çok önemli bir kavram olarak ortaya
çıktığı düşünülmektedir. Kişilik kavramı ve statüsünün daha farklı olarak
değerlendirilebileceği aşikârdır. Roma hukuku kendi hukuk sistemimizin ana direği olarak
nitelendirilebilir. Kişilik kavramının önemi, insanlık tarihinden bu yana insanlığın temelinde
olumsuz bir leke olarak görülen kölelik kavramı ile birlikte kişiliğin kavramının irdelenmesi
gerekmektedir. Bu değerlendirme ile birlikte, kişilik kavramındaki kişiliğin tanımının geniş
olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır (Mediaclick, 2020:5). Bilgisayar bilimcileri ve yapay
zekâ ile meydana gelen bulguların hukuki olarak ta bir değerlendirmeye tabi tutulması ve
haklarının ortaya çıkması gün geçtikçe artmaktadır (Zimmermann, 2015:24). Türk Medeni
kanununa bakıldığında ise kişi kavramının TMK m. 8 ile; hak ehliyetine sahip varlıklar olarak
belirlenmiştir. Hak ehliyeti kavramı da; kişinin hak sahipliği sonucunda borçlanması olarak
değerlendirilir.
Kanunumuza bakıldığında, kişiler gerçek ve tüzel olarak iki şekilde açıklanmaktadır. Kişilik
kavramı da, hak ve borçların sahipliliğidir. Kişisel değerlerin oluşması ve bu değerler
sonucunda, kişi olarak referans alınan varlıkların temel statüleri hukuki bir tanımlamadır
(Zimmermann, 2015:21; Dülger, 2018:83). Bir sorumluluktan bahsedebilmek için kişilerin
hakları ve borçlarına ehliyetlerin temel şarttır. Yapay zekâ kavramının sonucunda meydana
gelebilecek hukuki kavramların Türk Medeni Kanununda yer alması gerekmektedir (Zevkliler
vd., 2000:189).
Ülkemizdeki hukuk sistemimize baktığımızda yapay zekâ ve benzeri kavramların olmadığı
görülmektedir. Yapay zekâ kavramının hukuk alanında uygulanabilirliğine ilişkin yapılan
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literatür çalışmasında aşağıdaki çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Yapılan iki farklı çalışmada
yapay zekânın hukuk alanı ve robotlar üzerindeki önemine değinilmiştir (Ersoy, 2018;
Oğuzman vd., 2018). Yapay zekâ, programların oluşturulması ve hukuk adalet terimleri
üzerindeki etkisi hakkında araştırma yapmıştır (Bayramlıoğlu, 2008). Yapilan farklı bir
çalışmada; medeni hukuk ve yapay zekânın birleşimi ve ortaya çıkabilecek sorumlulukların
neler olduğuna dair bir çalışma yaparak yapay zekânın hukuki statüsünün önemine
değinmiştir (Bak, 2018).
Yapay zekânın hukuki kişiliği ve yapay zekâ varlıkların hukuk alanında yeri ve meydana
gelebilecek sorumluluklarının neler olduğu araştırılmıştır (Kılıçarslan, 2019). Yapay zekâdan
meydana gelebilecek hukuk kavramlarının neler olabileceği hakkında farklı bir çalışma
yapmıştır (Dülger, 2018). Robotların fiillerinden doğan hukuki sorumluluk sözleşme dışı
sorumluluk hallerinde çözüm önerileri hakkında bir çalışma yürütmüştür (Ercan, 2019).
Stanford Üniversitesinden Hukuk Fakültesi, Yapay zekânın bir alt kolu olan “makine
öğrenimini” bir kamu yararı projesi olarak kullanmışlardır. Bu projenin fikri mülkiyet hukuku
alanında daha şeffaf olabileceğini açıklamışlardır (Parker, 2020:2). Hukuk sosyal alanı
düzenleyen bir kod teknolojisi olarak adlandırılabilir. Bu kod teknolojisini verimli kılan durum
ise yapay zekâ teknolojisidir. Günümüzde farklı ülkelerde uygulanan hukuk alanında bazı
tıkanmaların olduğu, evrakların kaybolduğu, keşiflerde sayısal veri tabanlı hizmetlerin olması
gerektiği, avukatların mahkemeye veya adliyeye sunmuş oldukları evrakların teknik olarak
doğruluğunun yapılabilmesi oldukça önem arz etmektedir. Yapay zekâ kullanımı ile bazı
davaların sonuçlarının tahmin edilebileceği aşikârdır. Hukuk sisteminde ve adliyenin sunmuş
olduğu olanakların iyileştirilmesi, makine veri tabanı ile istihbarat elde edilebilmesi, hem
avukatların verimliliğini artırabilecek hem de adalete güven duygusunu pekiştireceği
ortadadır.
Akıllı makinaların kullanımı ile hem daha iyi, hem de oldukça yüksek performanslı ve az
maliyetli bir sistemin uygulanabileceği ortadadır. Makine zekâsı ile yasal hizmetteki kalitenin
yapay zekâ ile artacağı tahmin edilmektedir. Yapay zekânın hukuk alanında kullanılmasıyla
birlikte yasal uygulamalar, içtihatlar ve hukuk eğitimi arasındaki bağ teknolojik olarak
kurulacak, avukatların yasal hizmetleri daha verimli sunabilmelerinin önü açılabilecek tüm bu
gelişmeler beraberinde rekabetin artırılması sağlanarak, müşteriler daha kolay şekilde fiyat
karşılaştırmaları yapabileceklerdir. Tüm bu yeni teknolojiler hukuk mesleğinde
dezavantajlardan çok avantajlar kazandırabilecek, kendi mesleğinde yıldız avukatlar
yaratabilecek, bilgiye erişim kolaylıkla sağlanabilecek yeni bir hukuk pazarı yaratılabil
inecektir.
Makine girdilerinin kullanımı baro yönetmeliğine uygun yapılabilir. Maliyetler düşürülerek
rekabet yaratılabilir, donanım, yazılım ve veri sağlama kapasitesindeki bilgisayar gücü hızla
artmaktadır. Yapay zekâ ile avukatlar tarafından sağlanan hizmetler ve üretim faktörleri;
keşif, yasal arama, belge oluşturabilme, zamandan kazanma ve vaka sonuçlarının tahmini
olarak tanımlanabilir. Tüm bu gelişmeler avukatlık mesleğinin birçok alanında rekabet
baskılarını artırabilecek, baro düzenlemeleri etkisiz olabileceğinden, girişimler, kanunların
yeni yollar araması ve rekabeti ayrıca yasal hizmetlerde benzersiz bir yenilik çağına yapay
zekâ ile girilebileceği şimdiden merak uyandırmaktadır (McGinnis ve Pearce, 2014:3041).
Hukuk alanında örneğin keşif yapılması makine zekâsı ile yapılabilir. Bilgisayarlarda bir veri
tabanı yaratılarak basit bir arama yapma süreç ile e-keşif veya elektronik keşif yapılabilir
(Bennett, 2004:7). Ön görülü kodlamalar ile adliyeye sunulan herhangi bir belgenin o konuyla
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alakalı olup olmadığını tahmin edebilen algoritmalar oluşturulabilir. Tahmin ve kodlama
sistemiyle çok küçük riskler olsa da; insanlar da oluşan yorgunluk veya duygusal durumlar
makinaları etkilemediği için daha gerçekçi verilerin ortaya konmasına olanak sağlayacaktır.
Sonuç olarak bazı mahkemelerde e-keşif kullanımı hem maliyeti azaltabilme hem de
performansın artırılabileceği aşikârdır (Caselaw, 2020:182).
Amerika hukuk sisteminde öngörücü kodlama kullanımı yapılmaktadır. Böylece e-keşif daha
etkin ve uygun maliyetli yaygınlaşmaya başlayacağı tahmin edilmektedir
(Lawtechnologynews, 2020:94). Yapılan çalışmada, robotların, androidler ve benzeri otonom,
yapay zekâ içeren teknolojik sistemlerdeki gelişmeler son yıllarda ivme kazanarak hizmet,
savunma, tıp, lojistik gibi pek çok alanda ilgi ve talepleri üzerine çektiğine, iç hukukumuzda
sorumluluk hukukuna ilişkin de lege lata ve de lege feranda çözüm önerileri getirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ayrıca robot ve yapay zekâ kavramları ile Avrupa
Parlamentosu Tavsiye Raporunda önerilen sorumluluk türlerine dikkat çekileceğini
bildirmiştir. Demir (2017), yapmış olduğu yüksek lisans tez çalışmasında robot hukukunu
araştırmıştır. Robotların tanımı yapılarak, robot hukuku ve robot hukukunun sorumluluğunun
önemine değinmiştir.
3.1. Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Yapay Hücreler
YSA yani yapay sinir ağları; zekânın bir alt kolu olup, hukuki verilerin doğruluğunun
tahmininde kullanılabileceği düşünülmektedir. YSA, yapay sinir ağının karakteristikleri ağın
algoritma olmayan, paralel ve dağıtılmış bilgi isleme yeteneklerine dayanmaktadır. Bu
yetenekler sinir ağlarının kolaylıkla gerçek zamanlı olarak uygulanabilmesini sağlayabilir ve
herhangi bir zorluk olmaksızın karmaşık, doğrusal olmayan hesaplamaları yapabilmesine, hızlı
cevap verebilmesine sağlayabilmektedir. Yapay sinir ağlarında bir girdi setine karşılık olası bir
çıktı seti ele alınabilir. Yapay sinir ağları, biyolojik sinir sistemine benzer şekilde proses
elemanlarının birbirlerine hiyerarşik olarak bağlanması ile oluşan bir ağ olup, paralel olarak
çalışabilen yapay hücrelerden oluşmaktadır. Şekil 3’de yapay sinir hücresi yer almaktadır.
Yapay hücreler ile insan beyninin bilgi işleme özelliğinin makinalar aracılığı ile geliştirilmesi
sonucu ortaya çıkmıştır. Yapay sinir ağları ile bir taklit söz konusudur. Biyolojik nöron ve
hücrelerle birlikte kendi aralarında bir bağın ortaya çıkarılması ve modellemelerin ortaya
çıkması prensibidir.
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Şekil 3. Yapay Sinir Ağı Prensibi

Kaynak: Mc, 2020:1-7.
Şekil 2’den anlaşılacağı gibi, yapay zekânın alt kavramlarından olan yapay sinir ağlarının
oldukça sık kullanıldığı, insan beyin fonksiyonunun bilgi işleme şekline bakılarak yeni
geliştirilen bir teknoloji olduğu, yapay sinir ağları sistemi ile biyolojik olan bir sinir sistemi
oluşturulabilir. Bu sinir sistemine bağlı olarak nöronlar ve bu nöronların birbiriyle ilişkili
olarak bir sinir ağı oluşturulur.
3.2. Derin Öğrenme ve Çalışma Prensibi
Derin Öğrenme, yapay zekânın alt dallarından kabul edilebilir. Derin öğrenme kavramı farklı
bir kavramdır. Çünki derin öğrenme kavramıyla birlikte makina kavramının kendini
geliştirebileceği her zaman daha iyiye varılabileceği düşünülen bir öğrenme fonksiyonudur.
Yapay sinir ağlarının ve insan beyninden ilham oluşturan algoritmaların veriden öğrendiği bir
makine öğreniminin alt kümesi olup, derin öğrenme insansız araçlar arkasındaki önemli bir
yeniliktir.
Derin öğrenme yapay zekânın alt kollarından olup günümüzde her alanda kullanılmaktadır.
Örneğin nanoteknoloji adı verilen büyük verilerin daha küçük hale getirilebilmesi, günlük
hayatımızda, adliyede veya birçok alanda kullandığımız kameralar, mobil telefonlar ve
tabletler derin öğrenmenin içerisinde yer almaktadır. Şekil 4’de derin öğrenmenin prensibi
yer almaktadır.
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Şekil 4. Derin Öğrenme Prensibi

Kaynak: Öğrenme, 2020:6-19.
Derin öğrenmenin prensibinde Şekil 3’den görüldüğü üzere bir modelleme, girdi ve çıktıların
bir arada olduğu, görüntü ve ses topluluklarının ayıklanması sonucunda ortaya çıkmaktadır.
En derin öğrenme yöntemleri, sinir ağı mimarilerini kullanılmaktadır. Derin öğrenmede
kullanılan sinir ağları konvolüsyonel sinir ağları olarak adlandırılır ve girdi olarak algılanan
verinin çıktı haline dönüşümünde büyük rol oynamaktadır. Derin öğrenmede en önemli
durum görüntülerin ayıklanarak, ortaya daha farklı modellerin çıkması hedeflenmektedir.
Derin öğrenme günümüzde uygulanabilmektedir (Elektrikport, 2020:1).
3.3. Makine Öğrenme ve Çalışma Prensibi
Makine öğrenimi, yapay zekânın alt dallarından nitelendirilebilir. Hukuk alanında kullanılması
muhtemeldir. Genel olarak Yapay zekânın bir alt kolu olan makine öğrenme sisteminin,
bilgisayar sisteminin yapısının öğrenilmesi, öğrenme yetenekleri ve ardından zekânın daha
üst bir zekâya taşınılması ve daha da ileriye götürülerek kaliteli bir zekâ oluşturmayı yarayan
sistemler topluluğudur.
Yapay zekânın alt kolu olan makine öğrenmesi, herhangi bir problem verisini modellenmesi
ile çalışmaktadır. Makine öğrenme algoritmalardan oluşmaktadır. Makine öğrenmesi ile
tahmin ve sınıflandırma yapılabilir. Şekil 5’de makine öğrenme örneği yer almaktadır.
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Şekil 5. Makine öğrenme Örneği

Kaynak: Evrenbilim, 2020:2.
Öğrenme süreçlerini adım adım parçalara ayırmak gerekirse; bu sistem ile problem tespit
edilir. Problemin tespitinden sonra veriler alınarak, keşifsel verilerin bir ayrımı yapılır. Ham
nitelendirilen veriler işlenerek belirli bir aşamaya eğitime tabi tutulur ve elde edilen en güzel
model yaratılarak, elde edilen verilerle bir algoritma yaratırılır ve istenen sonuca başarıyla
ulaşılabilme imkânı kazanılır (Endustri 4.0, 2020:3).
3.4. Yapay Zekâ ve Robotik Uygulamalar
Yapay zekânın özünü oluşturan robotik uygulamalar ile insan hayatında bir takım yenilikler
olacağı kesindir. Robotik uygulamalar ile bilgisayarlar ile elektronik robotların bir uyumluluk
ilkesi ile bütünleşerek çalışması sonu elde edilen yapay zekâ olup, özellikle endüstride ve son
teknolojide kullanılan, üretim ve tasarım robotlarının, bilgisayarlar yardımı ile yapıldığı
gerçektir.
Yapay zekânın kullanımının arttığı bu günlerde robotik uygulamalar zihnimizi oldukça fazla
meşgul etmektedir. Teknolojinin hızla artış göstermesi sonucunda robotik uygulamalar,
görüntünün işlenmesi, otanım sistemlerin birbirini tetiklemesi sonucunda robotik
uygulamaların varlığı önem kazanmıştır. Şu anda hali hazırda Amerikada robotik uygulamalar
çok fazla kullanılsa da diğer ülkelerde ve Türkiye’de de kullanımıyla alakalı projelendirmeler
devam etmektedir. Robotik uygulamaların artmasıyla birlikte hukuk sistemimizde bazı
yeniliklerin olması gerektiği kaçınılmazdır. Şekil 6’da robotik uygulamalarına ait bir robot yer
almaktadır.
Şekil 6. Robotik Uygulamalar

Kaynak: Thinktech, 2020:10.
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Bilgisayarın robota tanımladığı yön, mesafe ve zaman gibi konularda, robotun elde ettiği
komutlara göre hareket ettirilmesi bir sistemi kapsar. Robotik sistemler isminden anlaşılacağı
üzere robotlarla ilgilidir. Yapay sinir ağları biyolojik olarak adlandırılan sinir ağları yani
nöronlar ile bağlantılı sistemlerdir. Bu sistemler bir bilgisayarın beynini oluşturmaktadırlar.
Nöronlar birbiriyle ilişkisini sinapslar gibi sinyalların bildirilmesi ve eldeki sinyal ve nöron
sistemlerinin bu sinyali işlemesi sonucunda ek yapay nöronlar devreye girmektedir. Bu
sistemlerin kabaca bir araya gelmesi ile oluşan yapay zekâ kavramı ve bu kavramın robotların
gerçek dünyamızı algılayabilmesi ve bu ihtiyaca bir tepki verebilmesidir (Yapayzekâtr, 2020).

4. YAPAY ZEKÂ KAVRAMI VE YAPAY ZEKÂNIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Hukuk genel olarak sosyal mühendislik adı verilen bir düzenleyici “araç” olarak
adlandırılabilir. Hukukun şekillendirilmesi toplum ile alakalıdır. Hukuk ve toplum birbirlerini
oluşturmaktadır. Hukuki sorumluluklar toplumun bir parçasıdır ve hukuki sorumlulukların
tam anlamıyla yerine getirilmesi topluma verilen değeri göstermektedir. Yasaların toplumda
uygulanabilmesi ve kısaca kabul edilebilmesin sırrı, kabul edilebilen norm ve kuralları ihlal
edenler ve bu tür olumsuzluklardan sorumlu ve yükümlü kişileri belirleme yeteneği olarak
açıklanabilir (Morgan ve Yeung, 2007).
Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden corona virüsünün (Covid-19) ortaya çıkması yapay zekânın
kullanımının daha da hızlı bir şekilde artış göstereceği aşikârdır. Bu kapsamda ileriki dönemde
yapay zekânın önemi ve yapay zekânın gündelik yaşamımız dışında insan ilişkileri ve hukuksal
alanda da hızlı bir eğilim göstereceği düşünülmektedir. Robotların ortaya çıkması
incelediğinde ise ünlü bilimkurgu yazarı Isaac Asimov 1947 yılında yazmış olduğu kitabında
robotların uyması gereken robot yasalarının olduğunu belirtmiştir. Bu yasalar şunlardır
(Barthelmess ve Furbach, 2014:2);
 Sıfırıncı yasaya göre; bir robotun insanlığa herhangi bir zararının olmadığı, Robotlar
hareketsiz kalarak insanlığın zarar görmesine kesinlikle izin vermediği açıktır.
 Bir robot, 0. kuralla çelişmediği dikkate alındığında, hiçbir şekilde insanoğluna zarar
veremez veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin vermediği açıktır.
 Bir robot, 0. ve 1. kurallarla çelişmediği sürece, kendisine insanlar tarafından verilen
komutlara itaat etmesi zorunluluktur.
 Bir robot, 0. 1. ve 2. kurallarla çelişmediği sürece, kendi varlığını korumalıdır.
Bu kapsamda gündelik hayatımızda, ev temizliği, evin temizlenmesi, çatı temizliği yapma,
çimleri temizleme, havuz temizliği, balkon temizliği ve diğer işleri yapan, tek başına
yaşayanlar, bakıma muhtaç hastalara bakıcılık yapan robotlar önümüzdeki günlerde çok fazla
olması gerektiği kanaat edilmektedir. Bu tür gündelik işler bir yana gelecek yıllarda robotlar
yapay zekâ sayesinde avukatlık hizmeti vereceği aşikârdır. Örneğin bir mahkemede hâkimin
robot olarak karşımıza çıkacağı, hatta robotları eş olarak seçecek insanlar dahi olacağı
günümüz teknolojisine bakılarak öngörülmektedir. Bu robot sistemlerinin avantajları olduğu
kadar, dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin hâlihazırda hayatı kolaylaştıran robotların
artık yardımcı olmaktan çıkıp insanlara ait sahaya inmesi ve insanları işsiz bırakması ihtimali
ise en korkulan konular arasındadır. Örneğin, robotların üretim sektöründe kullanıldığını
bilmekteyiz. Bir robotun insanın ölümüne sebebiyet verdiği, Amerika Birleşik Devletlerinde
Ford’a ait bir fabrikada çalışan Robert Williams adındaki işçi robot kolunun çarpması sonucu
öldüğü kayıtlar arasında yer almaktadır (Kravets, 2020).
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Yapay zekânın olumlu yönleri olmasına ragmen istenmeyen davranışlarından ötürü ortaya
çıkan olumsuzluklar pozitif hukuk kapsamında yer alan düzenlemeleri yapılabileceği,
Dünyada salgın gösteren virüs ve diğer tehditler, yapay zekânın önem kazanması ve ortaya
çıkan güncel yenilikler medeni hukukun çerçevesi kapsamında çalışmaların yapılması
gerektiği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, yapay zekâ ile ilgili çalışma
yapanların bir araya gelerek ortalama 8000’in üzerinde imza atıldığı bilinmektedir. Robot
satışının ve bununla ilgili patent başvuruların artış gösterdiği, gün geçtikçe artış gösterdiği
%17 oranında, 2014 yılında ise %29’a kadar yükseldiği bu durumun dünya genelinde ortaya
çıkması muhtemel salgın virüsle birlikte daha da artabileceği düşünülmektedir (Futureoflife,
2016:7).
Yapılan farklı bir çalışmada, yapay zekânın hukuk ile ilişkisi araştırılmıştır. Yapay zekânın
hukuk ile ilişkisinin algoritmalar vasıtasıyla sağlanabildiği, bu algoritmanın mantığı övmesinin
ana prensip olması gerektiği savunulmaktadır. Yapay zekânın ana temelini oluşturan makine
öğrenimi, veriye dayalı bir makina deneyimi üzerine kurulu olup, oluşturulan yapay hukuki
zekânın pozitif hukuku tahmin edebilme özelliğinin oldukça fazla olduğu düşünülmektedir.
Yapılan çalışmalar ve günümüzdeki gelişmeler ışığında, hukukun varsayımları ve hukukun
üstünlüğü, bunların yapay zekâ ile ilişkisinin bilinmesi oldukça önemlidir (Hildebrandt,
2017:1). Amerika’da 1970’li yıllarda bir yargıç bilgisayaların takdir yetkisi kullanmak için
programlamaların yapıldığını beyan ettiği anlaşılmıştır (Estates, 1977:4). Yapay zekâ insan
beynini adeta taklit eden bir algoritma tarafından yapıldığı anlaşılmıştır (Blodgett, 1987;73).
Yapay zekânın hukuk alanında kullanımın ilk etapta dezavantajlarının olabileceği
düşünülmektedir. Yapay zekâ ile alakalı yapılan teknoloji yeniliklerinde artışların yaşandığı,
yapay zekânın düşünebilme, karar verebilme yeteneğine sahip bir kişilik olarak
tanımlanabilmesi ve yapay zekânın yasal muamelesiyle sorumluluk kapsamında zor konular
ortaya çıkmaktadır. Bu zorluklar kısaca, hukuki bir disiplin içerisindeki sözleşmeler, haksız
fiiller ve suç ile fikri mülkiyet konularını kapsamaktadır. Yapay zekâ kullanılmasıyla birlikte
medeni veya cezai sorumluluk ve hatalarla nasıl mücade edilebileceği ve yasal olarak kimlerin
sorumlu ve yükümlü tutulduğu hali hazırda merak konusudur. Örnek vermek gerekirse,
Singapur’da otomatik şöförlü olan bir aracın hata yapmayacağını düşünsekte ilgili araç
kullanımdan belli bir süre sonar bir kazaya karışmıştır. Bu durumda hukuki olarak kimlerin
hatalı olabileceği, yapay zekânın riskleri fazla olan bu durumlara entegre edildiğinde yasal
sorumlulukların kanunlara girmesi gerektiği hayati önem arz etmektedir. Yüksek risklerin
oluşabileceği hava trafik kontrollerinde de yapay zekânın kullanımı vardır. Üniversiteler bu
durumda devlet kurumları ile koordineli çalışmalar yapabilmeli, hukuki ve hayati
sorumlulukları belirleyerek kanunlara bu durumların işlenmesi gerekmektedir (Sginnovate,
2020:1).
Başka bir örnek vermek gerekirse, örneğin dikkatsiz araba kullanarak yapılan kaza
neticesinde, yargılama sırasında mahkemeler kişinin ruh halini ve yapısını sorgulayarak
hüküm verirken bu gibi durumları göz önüne alarak sanığa bazı kişilik testleri yapılmaktadır.
Doktrinlerde yapay zekâ ile üretilen otomatik araçların bu tarz bir kazaya karışması
neticesinde, bu durumda ilgili kaza sebebince kişinin ruh halini araştırmak mümkün değildir.
Suçlu ve ihmalkâr bir ruh hali ile fiziksel kurallar ve duygularadan yoksun bir yapay zekâyı
sorumlu tutmanın nasıl mümkün olabileceği merak uyandırmaktadır. Yapay zekâyı
oluşturanlar da yapılan bu hatalardan sorumlu olup olmadıkları da merak konusudur.
Örneğin, otomatik araçlarda, araç üretimi esnasında yapay zekâ yoluyla araçlar
programlandırılmaktadırlar. Önceki kişilerin eylemlerinden doğan problemler, ihmalkârlıklar
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için ikinciye sorumluluk rolu doğmaktadır. Öngürülebilirlik ve nedensellik kriterleri devreye
girmektedir (Sginnovate, 2017,7).
Yapay zekâya sahip cihaz, makine ekipmanların yapımında çalışanlar hukuki olarak ortaya
çıkabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulabilecekleri hala merak konusudur. İşveren ve
çalışanları arasında bir yasal ilişki yapılmalıdır. Genel olarak istihdamlarda bir kişiyi yasal
olarak sorumluluk yüklenebilmesi için insan tabiri yer almaktadır. Yapay zekânın yaratıcısının
bir insan olması, hukuk kuralları içerisinde yer almadığı için ayakları askıda kalmaktadır
(Horsey ve Rackley, 2015:400). Dünyadaki tüm bu gelişmelerden dolayı korkularımıza engel
olabilmek için hem insanlar hem de robotlar yönüyle hak ve yükümlülüklerin bilinmesi
gerekmektedir. İnsanların robotlarla etkileşimi arttıkça bilhassa robotlara yönelik haksız fiiller
de gündeme gelebileceği aşikârdır. Neticeten her iki tarafın da haklarının güvence altına
alınması yolunda düzenlemeler yapılması yapay zekâ ve yapay zekânın hukuki sorumluluğu
açısından oldukça önemlidir.

SONUÇ
Yapılan bu çalışmanın konusu yapay zekâ ve yapay zekânın hukuki sorumluluğu olup,
çalışmada sırasıyla yapay zekânın tanımı ve kavramı, tarihçesi, yapay zekâ amacı ve kullanımı,
yapay zekânın alt dalları ve hukuk alanında kullanılması muhtemel alt dalları, yapay zekâ ve
hukukun kullanılabilirliği, yapay zekâ ve yapay zekânın hukuki sorumluluğuna değinilmiştir.
Yapay zekâyı günümüzün birçok alanında kullanmaktayız. Gelecek günlerde robotların
hayatımıza girmesiyle birlikte bu durumun daha da önem kazanacağı düşünülmektedir.
Hukuk temel amacı toplum düzenini sağlamak olup, hayatımıza giren yapay zekânın
hukuktaki boşlukları merak uyandırmaktadır. Yapılan bu çalışma ile henüz ortada yeterli
kuralların olmaması sebebiyle yapay zekâ ile ilgilenenlerin ve kamu düzeninin yeni
gelişmelerin yapay zekâya sahip robotlar açısından yetersiz kalması halinde yeni bir robot
mevzuatı oluşturabilmek ve geliştirmek gerekmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda, yapay zekânın günümüz teknolojisinde hayatımızın içine kadar
girdiği; hukuk alanında yapay zekânın kullanılabilirliği, yapay zekâ alt dallarından hukuk
alanında kullanılabileceği robot hukukuna ilişkin çalışmaların yapılması gerektiği; yapay
zekânın geliştirilmesinde temel insan haklarının esas alınması gerektiği; yapay zekâ geliştiren,
satan ve kullananlar, yapay zekânın veri işlemesinde her aşama ve süreçte hesap verebilir bir
algoritma kurmalı ve sorumlulukların belirlenmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Yapay zekâ tarafından ortaya çıkabilecek yanlışlıkların yasal sorumluluk sorununa
yaklaşmada bazı zoruluklar bulunmaktadır. Yasal sorumlulukları sağlayabilmek toplum
bilinicinin en temel amacıdır. Yapay zekâ ile ortaya çıkan sorumlulukların taraflar sorumlu
tutulmazsa, yapay zekâ ile ortaya çıkabilecek eylem ve ihmallere ilişkin bir boşluk oluşacaktır.
Yapay zekâ ile otomatik şöförlü araçlar ve hava tarfik kontrolü ile başlayan ve hali hazırda
kullanılan bir çok farklı alanda yasal sorumlulukların hukuk teorilerine ve doktrimlere girmesi
gerekmektedir.
Yapay zekâya kullanılarak üretimi yapılan, makine ekipmanların üretiminde ve
programlamların oluşturulmasında görev alan insanların hukuki anlamda ortaya oluşabilecek
olumsuzluklardan sorumlulukların belirlenmesi, işçi ve işveren arasındaki bu durumun
neticeye kavuşturulması gerektiği ve bu durumun zamanla hukuki bir zemine oturtulmadığı
takdirde olumsuzluklara sebep olacağı düşünülmektedir.
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Yapılan bu çalışma ile yapay zekânın günümüzde sıkça kullanılmaya başlandığı, yapay zekânın
evimizin içine kadar girdiği, robotların biz insanlara bir arkadaş kadar yakın olabileceği
görülmüştür. Robotların bu kadar insanlara yakın olmasından ötürü, hukuki olarak da
kanunlarda eksiklikler olduğu bu durumun yasal düzenlemelere yansıtılması gerektiği, yapay
zekânın bir hukuki sorumluluğun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha başka çalışmalar ile bu
çalışma kıyaslandığında, yapılan diğer çalışmaların yapay zekâ ve robotlarla alakalı olduğu
veya sadece bilgisayarlar ve hukuk alanının ilişkilendirildiği yalnız yapay zekânın hukuki
sorumluluğunun tam olarak karşılığının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden yapay
zekâ, robotlar ve bu başlıkların hukuki düzenlemelerinin zamanla yapılması gerektiği tavsiye
edilmektedir. Salgın hastalıkların arttığı şu günlerde yapay zekâ hukukun yazılı olarak hukuki
kaynaklarımızda yer alması gerektiği tavsiye edilmektedir.
Yapılan bu çalışma neticesinde; salgın hastalıkların baş göstermesi ve tüm iş ve işlemlerin
bilgisayarlar ve makinalar ile yapıldığı bu günlerde yapay zekâ evimize kadar girmiştir. Bu
durumda toplumu oluşturan ana kural olan hukukun üstünlüğü ve adaletin her alanda
sağlanması gerekmektedir Özellikle Avrupa’da ve Amerika’da şuanda robotların, hava trafik
kontrolleri ve şöförsüz otomatik araçların kullanıldığı ve bu kullanımların sonucunda ortaya
çıkan hukuki durumların henüz yasalara girmediği anlaşılmıştır.
Yapay zekânın araştırıldığı ve yeni projelerin yapıldığı gelişmeye açık ve hali hazırda gelişen
ülkemizin de bu konularda yasal zeminlerin oluşturulması gerektiği, hukuki zorunlulukların
belirlenmesi ve şimdiden bir alt yapı oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.
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