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ve siber-fiziksel
sistemlerden
bir değerler
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talebi üzerinde
çok sayıda
teknik
ile gerçekleştirilebileceğini
bütünüdür.
Endüstri 4.0etkili
kapsamında
akıllı fabrika
sisteminin
oluşması hedeflenmektedir.
Endüstri 4.0 SEC
üretimtarafından
ortamında herburada
bir verinin
toplanmasına
ve iyiteknikler
bir şekilde izlenip
analiz
belirtmiştir.
belirtilen
örnek
şunlardır:
edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacağı düşünülmektedir.
Bir http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılması,
hukuka aykırı
(Erişim 10.12.2017).
şekilde
fiiliIntroduction
pay oranının
sınırlanması,
danışıklı
5 REGERhalka
Joseph, açık/piyasadaki
“The Best Comprehensive
of Artificial
Intelligence”, Yayınlanma
tarihiyapılan
26.04.2017,işlemlerle
https://www.youtube.com/watch?v=dYT2LSuemgg
olarak
fiyat oluşturma, paya ilişkin (Erişim
yanlış11.07.2017).
veya hileli
6
7
11

12
8
13
14
9

Yapay zekâ fikrinin tarihi gelişimini M.Ö.4.yy.’da Aristo mantığının gelişiminden bugüne
kadar aşamalarıyla incelemek için bkz. https://aitopics.org/misc/brief-history (Erişim
11.12.2017).
ABD’de menkul kıymetler ile ilgili en önemli federal Kanuni düzenlemeler olan SA ve
Zekânın
genel
olarak
gören tanımı
ise bilgiyi
algılama, saklama ve değişen durumlara
Securities
SEA’da
ise kabul
manipülasyonun
tanımı
yapılmamıştır.
ve
uygulama
“Artificial
Intelligence,
Deep
SEAiçeriğe
sec. 9(a)/15
U.S.C. § şeklindedir.
78i’nin maddeCASTROUNIS
başlığı, “menkulAlex,
kıymet
fiyatlarında
manipülasyonun
Learning,
and
Neural
Networks
Explained”,
https://www.kdnuggets.com/2016/10/artificialyasaklanması”dır. SEA sec. 9 ile çeşitli manipülasyon görünümlerine (wash sales, matched
intelligence-deep-learning-neural-networks-explained.html
20.02.2018);
en
orders gibi) yönelik düzenleme yapılmıştır, (GOLDWASSER, (Erişim
s. 80). SEA
sec. 15(c) Zekânın
ve (rule 15c
önemli
bileşenleri
ise
şunlardır:
1.öğrenme,
2.akıl
yürütme,
3.problem
çözme,
4.algılama,
1-2), ise tezgah-üstü (over-the-counter) marketlerdeki manipülasyonlar ile ilgili düzenleme
5.dili
anlama. COLDFUSION, “What is Artificial Intelligence?”, https://www.youtube.com/
yapmaktadır.
watch?v=kWmX3pd1f10 (Erişim 15.09.2017 ).
GOLDWASSER, s. 89; https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.
COLDFUSION; İnsan zekâsı yazılım veya tümleşik yongalarla taklit edilebilmektedir. Bu
GARNER,zekâ,
B. A.,yapay
Black’s
Law
Dictionary,
St. PaulELMAS
Minnesota,
2009,
s. 1048.
durumda
zekâ
olarak
anılmaktadır.
Çetin,
Yapay
Zekâ Uygulamaları,
Seçkin
Yayınevi,
3.Bası, Ankara
2016,fiyatları
s.21; Yapay
zekâ
araştırmaları,düzenlemelerinin
insan beyninin
SEA sec.
9’un menkul
kıymetlerin
ile ilgili
manipülasyon
işlevlerinin
incelenmesi
ve bu işlevlerin
taklit edilmesi
ile yakından
ilgilidir.
NABİYEV
Vasif
“başkalarını
o menkul kıymeti
alma-satmaya
teşvik etme
amacı” veya
“yanlış
veya aldatıcı
V.,
Yapay
Zekâ, Seçkin
Yayınevi,
5.Bası,
Ankara
2016,özel
s.35.
piyasa
aktiviteleri
ortaya
çıkarma
amacı”
şeklinde
bir kastın varlığını araması ve SEA
sec. 9(a)’nın bütün
manipülasyon
yöntemlerini kapsamadığının
SEA sec.
TURORIALS
POINT,
Artificial Intelligence-Intelligent
Systems,görülmesi
2015, s.8,üzerine
https://www.
10(b)/15 U.S.C. § 78j(b) (yapay işlemler) yasalaştırılarak bu alanda düzenleme yapma(Erişim
yetkisi
tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_tutorial.pdf
verilmiştir.
25.09.2017).
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zekâ başlığının altında
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birisi makine öğrenmesidir
İÇİNDEKİLER
/ CONTENTS
(machine learning). Bazı yerlerde makine öğrenmesi ile yapay zekâ
M. Murat AKTAŞ
- Sermaye
Piyasası
Kanunu Bakımından Piyasa
terimleri
birbirlerinin
yerine
kullanılabilmektedir.
Bununla birlikte
Dolandırıcılığı
(Manipülasyon)
Düzenlemesi
................................................................................................................ 1
makine öğrenmesi ve yapay zekâ aynı değildir. Makine öğrenmesi
bir
zekiALBAYRAK
olması için- Taşınmaz
programlanması
aynı zamanda
o
Yrd.bilgisayarın
Doç. Dr. Hakan
Satış Vaadive
Sözleşmesi
ve
makinenin
çevresinden
öğrenmesi
ve
böylelikle
performansını
zaman
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Görev ve Yetkiye İlişkin Sorunlar .........................................43
içinde geliştirmesi üzerine bir yaklaşımdır. Yapay zekâ altında bulunan bir
Doç. Dr.
Devrim
- Tüzel Kişilerin
Sorumluluğu
...............97
diğer
yaklaşım
iseAYDIN
derin öğrenmedir
(deepCeza
learning).
Derin Tartışmaları
öğrenme makine
öğrenmesi alanında nispeten yeni bir tekniktir. Eğer bir şema ile anlatılmak
Mehmet Rifat BACANLI - Hakem Sözleşmesinde Esasa Uygulanacak Hukuk...... 111
istenirse yapay zekâ kümesinin bir alt kümesi olarak makine öğrenmesi ve
10
onun
da bir
altTaylan
kümesiBARIN
olarak derin
öğrenmeyi
gerekir
.
Yrd. Doç.
Dr.
- Farklı
Coğrafya göstermek
ve Sistemlerde
Anayasa

Yargısının
157
Yapay Doğuşu
sinir ...................................................................................................................................................................................................
ağları (artificial neural networks), insan beynindeki
biyolojik sinir ağlarından esinlenilen istatistiksel modellerdir. Derin
Sezai ÇAĞLAYAN/Firdes YÜZBAŞI - Uluslararası Antlaşmaların
öğrenme belli bir tipteki sinir ağlarını ve ilgili algoritmaları ifade
Onaylanmasını Uygun11 Bulan Kanunların İptali
İstemleri Hakkında Türk
eden bir terimdir . Derin öğrenme12 yapay nöron/sinir ağlarının
Anayasa Mahkemesi’nin Tutumu ...................................................................................................................................................189
kullanılmasına dayanan bir makine öğrenmesi tekniğidir. İnsan
beynindeki
sinirDURSUN
hücreleri- İtalya’da
olan nöronların
iletişiminin
Dr. (Iur.) Hasan
İdari Suç vebirbirleriyle
Cezalarda Kanunilik
yapayve olarak
edilmesine
dayanan derin öğrenme tekniği güçlü
İlkesi
Alınacaktaklit
Dersler
..............................................................................................................................................................................
219
bilgisayarlarda uygulanabilmekte, böylelikle daha büyük ve karmaşık
Yrd. Doç. Dr.
Sırrı DÜĞER - Sınai
13
problemler
çözülebilmektedir
. Mülkiyet Kanunu’na Göre Türk Patent
ve Marka Kurumunun Görev Alanının İdarenin Regülasyon Faaliyeti Açısından
İnsan beyni.......................................................................................................................................................................................................
bilindiği üzere nöronlardan (sinir hücreleri) 259
ve
Değerlendirilmesi
sinapslerden (bağlantı/bilgi geçiş noktaları) oluşmaktadır. Nöronların
Dr. Ahmetbağlantısı
Cahit İYİLİKLİ
- Taşınmazın
Aynına İlişkin İlamın
Mevzuunu
birbiriyle
bulunmaktadır.
Elektrokimyasal
sinyaller
sayesinde
Oluşturan
Mülkiyet
Hakkınanörondan
Vaziyet Eden
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Etkisi.................
293
bir
nöronTaşınmaz
bağlantıda
olduğu
girdiyi
sinapsler
yoluyla
almaktadır. Sinyalleri aktaran sinapslerden bir nöronda çok sayıda
Dr. Seyfettin KARA - İdari Yargılama Usulünde Islah ...................................................................409
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK - 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Neler Getirdi?........ 445

10 TORRANCE Mark, AI vs Machine Learning vs Deep Learning, https://www.youtube.com/
watch?v=3WhpAKJcggI (Erişim 07.07.2017).
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY/ Av. Pınar AKDEMİR, LLM - Maden
11 CASTROUNIS; Derin öğrenme yapay sinir ağlarının özel bir halidir. USLU Metin, “Yapay
Çalışanları
Zorunlu
Ferdi Kaza
Sigortası Taraflarının Yükümlülükleri
.........................
455
Sinir Ağları
(YSA) Nedir?”,
http://kod5.org/yapay-sinir-aglari-ysa-nedir/
(Erişim
12.12.2017).
12 Derin öğrenme tekniğinin kullanılmasıyla ilgili bir örnek olarak Prof. Dr. Uğur Halıcı’nın
Arş.
Gör. Elif
ŞENekibin
- Evde
Hizmet Sözleşmesi
475
liderliğini
yaptığı
bilgisayarlar
aracılığıyla ....................................................................................................
dijital hücre görüntülerinde otomatik
kanser değerlendirmesi yapılabilmesi için geliştirilen yazılım gösterilebilir. Burada ekibin
geliştirdiği
yazılım
öğrenme
adı verilen
öğrenmesi
yöntemine
Yrd.
Doç. Dr.
Cemderin
ŞENOL
- 5237
Sayılı makine
Türk Ceza
Kanununa
Göredayanmaktadır.
İştirak
Halıcı, Prag'da yapılan Uluslararası Biyomedikal Görüntüleme Sempozyumu kapsamında
Hâlinde
İşlenen
Suçlarda
Gönüllü
Vazgeçme
(TCK
M.41)
................................................................... 507
düzenlenen "Camelyon16" yarışmasında dünya 4.sü olan ekibinin çalışmasıyla ilgili olarak
şu ifadeleri kullanmıştır: "Kanserin belirlenmesinde yardımcı olacak başarılı otomatik çözümlerin
Yrd.
Doç. Dr.
Nazlı işTÖRE
Değişen yanı
Dünyada
Vatandaşlık
....................................................
553
üretilmesi,
patologların
yükünü-azaltmanın
sıra, tanıda
objektif değerlendirmeye
de katkıda
bulunacak. Uzun bir çalışma isteyen bu teknolojiler ile yakın gelecekte dijital patolojinin kanser
teşhisindeTURAN/Fatih
patologlara yardımcıŞAHİN
olmak üzere
çok daha etkinSoruşturma
kullanılması öngörülüyor.
Hüseyin
- Müdafinin
DosyasınıLenf düğümü
kesiti görüntülerinde hangi bölgelerin metastaz içerdiğini bilgisayara öğretebilmek için yapay sinir
İnceleme
Yetkisine Getirilen Kısıtlamanın Savunma Hakkı Bakımından
ağları üzerinde derin öğrenme yöntemini kullandık." http://www.hurriyet.com.tr/kanserDeğerlendirilmesi
.......................................................................................................................................................................................................
597
teshisine-yeni-yazilim-40098147
(Erişim 01.03.2018).
13 TORRANCE.
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etmektedir. İlk katmandakimanipulative
nöronlarınschemes)
çıktısı bir
SEA
sec.katmandaki
10(b) belirtilebilecektir.
sonraki
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10(b) ve “rule-regulation
10b-5”
çerçevesinde
de gerçekleştirilebilir. Burada geri bildirim olmadığından sistemin
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öğrenmesi
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gibiolarak
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menkul
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fiyatlarını
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etkilemek
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programlar
olarak
tanımlanmıştır.
SEC ayrıca
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incelemektedir.
Böylelikleörnek
makineler
giderek
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belirtmiştir.
tarafından
burada belirtilen
teknikler
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17
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hale hakkında
gelmektedir
. Makine
öğrenmesi,
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yanlış
veya yanıltıcı
bilgi programlama
yayılması, hukuka
aykırı
kullanarak
karar
vermeyi otomatikleştirmektedir
.
şekilde
halka
açık/piyasadaki
fiili pay oranının18sınırlanması,
danışıklı
olarak yapılan işlemlerle fiyat oluşturma, paya ilişkin yanlış veya hileli
B. Yapay Zekâ Çeşitleri
Yapay
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çeşitliile tipleri
bulunmaktadır.
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kıymetler
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SEA sec. 9(a)/15 U.S.C. § 78i’nin madde başlığı, “menkul kıymet fiyatlarında manipülasyonun
yasaklanması”dır. SEA sec. 9 ile çeşitli manipülasyon görünümlerine (wash sales, matched
orders gibi) yönelik düzenleme yapılmıştır, (GOLDWASSER, s. 80). SEA sec. 15(c) ve (rule 15c
Bir
insan
ortalama
yüz milyarmarketlerdeki
nöron bulunmaktadır.
CASTROUNIS.
1-2),
ise beyninde
tezgah-üstü
(over-the-counter)
manipülasyonlar
ile ilgili düzenleme
Evrişimsel
sinir ağlarında filtre yerel bağlantı yapmış nöronların ağırlık değeri anlamına
yapmaktadır.
gelmektedir. Filtreleri öğretmek ise bağlantı kuvvetlerini hesaplama anlamına gelmektedir.
GOLDWASSER,
s. 89;Öğrenme”,
https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.
HALICI
Uğur, “Derin
Turing’den Geleceğe Yapay Zekâ Konferası’nda sunulan
tebliğ,
9 Aralık
2017,
Yayınlanma
tarihi 09.12.2017,
Yayınlayan2009,
EMOs.Genel
GARNER,
B. A.,
Black’s
Law Dictionary,
St. Paul Minnesota,
1048. Merkezi, https://
www.youtube.com/watch?v=_Y1S0p9tJ5g&feature=youtu.be&t=7798 (Erişim 11.12.2017).
SEA sec. 9’un menkul kıymetlerin fiyatları ile ilgili manipülasyon düzenlemelerinin
REGER.
“başkalarını o menkul kıymeti alma-satmaya teşvik etme amacı” veya “yanlış veya aldatıcı
HUBSPOT,
https://www.youtube.com/watch?v=mJeNghZXtMo
(Erişim
07.07.2017).
piyasa aktiviteleri
ortaya çıkarma amacı” şeklinde özel bir kastın
varlığını
araması ve SEA
sec. 9(a)’nın Maya,
bütün manipülasyon
yöntemlerini
kapsamadığının
üzerine
SEA sec.
MEDEIROS
“Intellectual Property
Strategy
for Artificialgörülmesi
Intelligence”,
Yayınlanma
10(b)/15 07.03.2017,
U.S.C. § 78j(b) (yapay
işlemler) yasalaştırılarak bu alanda düzenleme yapma yetkisi
tarihi
http://www.iposgoode.ca/2017/03/intellectual-property-strategy-forverilmiştir.
artifical-intelligence/
(Erişim 24.04.2017).
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ayrılmaktadır. GüçlüİÇİNDEKİLER
yapay zekâda/ CONTENTS
insan beyni taklit edilmektedir.
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......................................... 43
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19
Doç. Dr. Devrim
AYDIN - Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Tartışmaları ...............97
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.
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ikiBACANLI
çeşit olan- Hakem
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...... 111
suretiyle incelenmek istenirse dört çeşide/tipe ayrılabilir. Birinci tip
Yrd. Doç. Dr.
Taylan BARIN
- Farklı zekâdır.
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tamamen
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................................................................................................................................................................................................... 157
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Anayasa Mahkemesi’nin Tutumu ...................................................................................................................................................189
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Değerlendirilmesi
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sahiptir.
Sosyal.......................................................................................................................................................................................................
olarak etkileşimde bulunabilir. Günümüzde henüz
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Oluşturan Taşınmaz Mülkiyet Hakkına Vaziyet Eden Takyidatlara Etkisi
................. 293
Sophia isimli yapay zekâsı bulunan robot Sophia Hanson Robotics
22
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üretilmiştir
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409
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Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Taraflarının Yükümlülükleri.........................455

19 http://www.differencebetween.com/difference-between-strong-ai-and-vs-weak-ai/ (Erişim
Arş. Gör. Elif ŞEN - Evde Hizmet Sözleşmesi ....................................................................................................475
25.09.2017).
20 Robot ve bot aynı kavramlar değildir. Bot akıllı yazılım anlamındadır. Geniş açıklama için
Yrd.
Doç. Dr. Cem ŞENOL - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre İştirak
bkz. BOZKURT YÜKSEL Armağan Ebru, “Robot Hukuku”, Türkiye Adalet Akademisi
Hâlinde
İşlenen
Suçlarda
Gönüllü
Dergisi,
Y.7, S.29,
Ocak 2017,
s.89. Vazgeçme (TCK M.41)................................................................... 507
21 https://futurism.com/images/types-of-ai-from-reactive-to-self-aware-infographic/
(Erişim
25.09.2017).
Yrd.
Doç. Dr. Nazlı TÖRE - Değişen Dünyada Vatandaşlık ....................................................553
22 Sophia isimli yapay zekâsı bulunan robotun videosu ve onu geliştiren David Hanson’un
açıklamaları
için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=JAdZtjkSSSw
(Erişim 11.12.2017).
Hüseyin
TURAN/Fatih
ŞAHİN - Müdafinin Soruşturma Dosyasını
Hanson bu videoda amaçlarının Sophia’yı insanlar gibi bilinçli ve yaratıcı hale getirmek
İnceleme
Yetkisine Getirilen Kısıtlamanın Savunma Hakkı Bakımından
olduğunu belirtmektedir.
Değerlendirilmesi
.......................................................................................................................................................................................................
597
23 İlgili haber için bkz.
http://www.hurriyet.com.tr/dunyanin-ilk-vatandas-robotu-sophia-ailekurmak-istiyor-40657329 (Erişim 11.12.2017).
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GOLDWASSER, s. 89; https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.

13 GARNER, B. A., Black’s Law Dictionary, St. Paul Minnesota, 2009, s. 1048.
24
(Erişim
14 https://futurism.com/images/types-of-ai-from-reactive-to-self-aware-infographic/
SEA sec. 9’un menkul kıymetlerin fiyatları ile ilgili manipülasyon düzenlemelerinin
25.09.2017).
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Yayınlanma tarihi
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ai-introduction/differences-between-regular-programming-and-ai-programming.html#
verilmiştir.
(Erişim
17.06.2017).
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................................................................................................................ 1
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Yargısının Doğuşu ...................................................................................................................................................................................................157
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...................................................................................................................................................
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Dr. (Iur.) Hasan DURSUN - İtalya’da İdari Suç ve Cezalarda Kanunilik
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409
yetkisi sağlayan mutlak hakkı hem de bu hakkı kanıtlayan belgeyi ifade
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(Erişim 15.12.2015).507
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yeni ile
ilaçlarla
ilgili bileşiklerin
veya
üzerinde etkili Bilgisayarlar
çok sayıda teknik
gerçekleştirilebileceğini
36
geliştirilmesinde
de kullanılmaktadır
. Bunlardan
örnek
olarak
belirtmiştir.
SEC tarafından
burada belirtilen
örnek başka
teknikler
şunlardır:
otonom
şekilde yanlış
beste yapabilen
yazılımlar
geliştirilmiş
olması
da
Bir
şirketbir
hakkında
veya yanıltıcı
bilgi yayılması,
hukuka
aykırı
gösterilebilir
şekilde
halka37. açık/piyasadaki fiili pay oranının sınırlanması, danışıklı
olarak yapılan işlemlerle fiyat oluşturma, paya ilişkin yanlış veya hileli

32 BRIDY Annemarie, “Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author”,
ABD’de menkul kıymetler ile ilgili en önemli federal Kanuni düzenlemeler olan SA ve
Stanford Technology Law Review, C.5, Y.2012, s.3.
Securities SEA’da ise manipülasyonun tanımı yapılmamıştır.
33 HATTENBACH Ben/GLUCOFT Joshua, “Patents in an Era of Infinite Monkeys and Artificial
11 Intelligence”,
SEA sec. 9(a)/15
U.S.C. §Technology
78i’nin madde
başlığı,
“menkul
kıymet
manipülasyonun
Stanford
Law
Review,
Vol.19,
2015,fiyatlarında
s.34; CUSHING
Tim, “New
yasaklanması”dır.
SEA
sec.
9
ile
çeşitli
manipülasyon
görünümlerine
(wash
matched
Company Claims It Uses Algorithms to Create Content Faster Than Creators sales,
Can, Making
orders
gibi) Creations
yönelik düzenleme
yapılmıştır,
(GOLDWASSER,
s. 80).https://www.techdirt.com/
SEA sec. 15(c) ve (rule 15c
All
Future
Infringing”,
Yayınlanma
tarihi 29.09.2014,
1-2), ise tezgah-üstü (over-the-counter) marketlerdeki manipülasyonlar ile ilgili düzenleme
articles/20140929/08500728662/new-company-claims-it-uses-algorithms-to-create-contentyapmaktadır.
faster-than-creators-can-making-all-future-creations-infringing.shtml
(Erişim 15.12.2017).

12 HATTENBACH/GLUCOFT,
GOLDWASSER, s. 89; https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.
34
s.35.
13 PLOTKIN
GARNER, Robert,
B. A., Black’s
Law Dictionary,
St. PaulHow
Minnesota,
2009, s. 1048.
35
The Genie
in the Machine:
Computer-Automated
Inventing is
and Business,
Stanford
University
California düzenlemelerinin
2009, s.61.
14 Revolutionazing
SEA sec. 9’un Law
menkul
kıymetlerin
fiyatları
ile ilgili Press,
manipülasyon
36 Computer
designed
stabilized
proteins and method
for amacı”
producing
USveya
4908773
A,
“başkalarını
o menkul
kıymeti alma-satmaya
teşvik etme
veyasame
“yanlış
aldatıcı
Rüçhan
Tarihi 06.04.1987,
(Erişim
02.12.2017).
piyasa aktiviteleri
ortaya https://www.google.com/patents/US4908773
çıkarma amacı” şeklinde özel bir kastın varlığını
araması
ve SEA
sec. 9(a)’nın bütün
yöntemlerini
kapsamadığının
üzerine SEA
sec.
37 GROSSMAN
Lev, manipülasyon
“2045 The Year
Man Becomes
Immortal”,görülmesi
Time, Yayınlanma
tarihi
10(b)/15 U.S.C.
§ 78j(b) (yapay işlemler) yasalaştırılarak bu alanda düzenleme yapma(Erişim
yetkisi
10.02.2011,
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2048299,00.html
verilmiştir.
15.12.2017).
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kameraların gücü/görebilmesi kadardır. Ayrıca bu görüntülerin
işlenmesi,
da Coğrafya
gerekecektir.
Tüm Anayasa
bunlar hem
Yrd. Doç. Dr.anlamlandırılması
Taylan BARIN - Farklı
ve Sistemlerde
donanıma
hem
de
donanımda
çalışan
yazılıma
bağlıdır.
Nitekim
yapay
Yargısının Doğuşu ...................................................................................................................................................................................................
157
zekâ ile ilgili verilmiş mevcut pek çok patent bulunmaktadır40. Bununla
Sezai ÇAĞLAYAN/Firdes
YÜZBAŞI
- Uluslararası
birlikte
bu makalenin konusunu
yapay
zekânın bir Antlaşmaların
patent konusu ya da
Onaylanmasını
Uygun
Bulan
Kanunların
İptali
İstemleri Hakkında Türk
bir telif hakkı konusu olarak korunması oluşturmamaktadır.
Bu çalışma
Anayasa
Mahkemesi’nin
Tutumu ...................................................................................................................................................
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475
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Intellectual Property Rights – Artificial Intelligence and Intellectual Property”, Computer
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Y.2011, s.614-615.
Hüseyin
TURAN/Fatih
ŞAHİN
- Müdafinin Soruşturma Dosyasını
39 22.12.2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, RG. S.29944, T.10.01.2017.
İnceleme Yetkisine Getirilen Kısıtlamanın Savunma Hakkı Bakımından
40 Nöron ağlarıyla ilgili patent sayısı 2013 yılı itibarıyla 1800 den fazladır. Bilgisayar görmesiyle
Değerlendirilmesi
.......................................................................................................................................................................................................
597
ilgili patent sayısı
ise 1000 den fazladır. Makine öğrenmesine ilişkin patent sayısı 250’yi
geçmiştir. INSTITUTE FOR THE FUTURE, www.iftf.org (Erişim 18.12.2017).
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Yapay Zekânın Buluşlarının Patentlenmesi

terimi
B. Yapay
kullanılmaktadır.
Zekânın Geliştirdiği
Amerikan
Buluşların
hukuku bakımından
Patentlenebilirliği
manipülasyon
suçunun Federal Kanunlarda açık bir tanımı yapılmamıştır. ABD
Bir buluşun patent korumasından yararlanabilmesi için sağlanması
hukukunda sermaye piyasalarında manipülasyon suçu bakımından öne
gereken koşullar bulunmaktadır. Sınaî Mülkiyet11 Kanunu’nda
çıkan Federal Kanuni düzenlemeler olarak, SEA sec. 9(a) (1), (2) (işleme
düzenlendiği üzere teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması,
dayanan manipülasyon / manipulative trading practices), SEA sec. 9(a)(3)-(5)
buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla
(bilgiye dayanan manipülasyon/information-based manipulative schemes) ve
patent verilir (SMK m.82(1)). Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan
SEA sec. 10(b) belirtilebilecektir.
buluşun yeni olduğu kabul edilir (SMK m.83(1)). Tekniğin bilinen
Buradabuluşun
belirtilmesi
gerekli
diğer
önemli
SEA sec. 10(b)
durumu,
rüçhan
tarihi
veya
patentdüzenleme
başvurusuisetarihinden
önce
kapsamındaki
yetkilendirme
ABD Sermaye
Piyasası
Kurulu
(U.S.
dünyanın herhangi
bir yerindeiletoplumun
erişebileceği
yazılı
veya sözlü
Securities
Exchange
çıkarılan “ruletarifname, and
kullanım
veyaCommission-SEC)
başka bir yol ile tarafından
kamuya açıklanmış
olan
41
12
regulation
bilgilerdir10b-5”tir.
. Sınaî Mülkiyet Kanunu’nda bu durum başvuru tarihinden
önce dünyanın herhangi bir yerinde yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla
Black’s Law Dictionary’de manipülasyon (“market manipulation” veya
ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde
“stock manipulation”), aktif ticari uygulamalarla hukuka aykırı şekilde
açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar şeklinde ifade
bir menkul kıymetin fiyatını arttırma veya azaltması olarak tanımlanmış
edilmektedir(SMK m.83(2)). Buluşun tekniğin bilinen durumuna göre
ve SEA sec. 10(b) ile bunun yasaklanmış olduğu belirtilmiştir.13 Burada,
getirdiği yeniliğin önemli bir aşama olması gerekmektedir. Buna göre
manipülasyon tanımı bakımından SEA sec. 10(b)’nin esas alınmasının
buluşun ilgili olduğu teknik alandaki uzmanın bilgisi dâhilinde olması
nedeni, uygulamada manipülasyon soruşturmaların, esnek hükümler
halinde tekniğin bilinen durumu aşılmamıştır. İlgili olduğu teknik
içeren14 SEA sec. 10(b) ve “rule-regulation 10b-5” çerçevesinde yapılmasıdır.
alandaki uzmana göre aşikâr olmayan buluşun buluş basamağı içerdiği
Manipülasyon,
tarafından ise, bir menkul kıymetin piyasasını
kabul
edilir42(SMK SEC
m.83(4)).
kasıtlı/bilinçli bir davranışla, tasarlayarak, yatırımcıları dolandırmak
üzere,
Bilgisayar kaynaklı buluş kavramı yeni değildir43. Kimya ve
menkul kıymetlerin fiyatlarını kontrol etmek veya yapay olarak etkilemek
biyoloji alanında bilgisayarlar istenilen özelliklerde yeni bileşiklerin
olarak tanımlanmıştır. SEC ayrıca manipülasyonun
bir payın arzını
oluşturulmasında uzun zamandır kullanılmaktadır44. Pek çok elektrik
veya talebi üzerinde etkili çok sayıda teknik ile gerçekleştirilebileceğini
ürününün icadında da bilgisayarlar kullanılmıştır45. Bilgisayar desteğiyle
belirtmiştir. SEC tarafından burada belirtilen örnek teknikler şunlardır:
buluş yapma sürecinin gerçekleşmiş olması insanların kendilerinin
Bir şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılması, hukuka
aykırı
buluşçu oldukları iddiasında bulunmalarına engel değildir46. Bir mucit
şekilde halka açık/piyasadaki fiili pay oranının sınırlanması, danışıklı
buluş üzerindeki münhasır hakkını kaybetmeyecek şekilde başkalarının
olarak yapılan işlemlerle fiyat oluşturma, paya ilişkin yanlış veya hileli
fikirlerinden, ürünlerinden ve hizmetlerinden buluş yapma sürecinde
yararlanabilir47. Bir buluşun gerçekleştirilmesinde birlikte çalışan kişiler
41
11
42

43
12
44
13
14
45
46
47

ABD’de menkul kıymetler ile ilgili en önemli federal Kanuni düzenlemeler olan SA ve
Securities SEA’da ise manipülasyonun tanımı yapılmamıştır.
BOZKURT YÜKSEL, Patent Uyuşmazlıkları, s.76 ve orada anılanlar.
SEA sec. 9(a)/15 U.S.C. § 78i’nin madde başlığı, “menkul kıymet fiyatlarında manipülasyonun
Buluşçunun önceki tekniğe dâhil olan bütün referansları bilmesi gerekmediği kabul
yasaklanması”dır.
SEA
sec. 9 kişi
ile çeşitli
manipülasyon
görünümlerine
edilmektedir.
Oysaki
uzman
ortalama
bilgi ve beceri
düzeyine (wash
sahip sales,
olan,matched
bütün
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yapılmıştır,
s. 80).
SEA Hukukunda
sec. 15(c) ve (rule
15c
referansları
bildiğidüzenleme
kabul edilen
kişidir.(GOLDWASSER,
ÖZTÜRK Özgür,
Türk
Patent
1-2), ise tezgah-üstü
ile ilgili düzenleme
Verilebilirlik
Şartları,(over-the-counter)
Arıkan Yayınevi,marketlerdeki
İstanbul 2008, manipülasyonlar
s.270.
yapmaktadır.
HATTENBACH/GLUCOFT, s.43.
GOLDWASSER,
s. 89; https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.
RIESTER
D./WIRSCHING
F./SALINAS G. ve diğerleri, Thrombin Inhibitors Identified by
Computer-assisted
Multiparameter
Design,
Proceedings
of2009,
the s.National
Academy of
GARNER, B. A., Black’s
Law Dictionary,
St. Paul
Minnesota,
1048.
Sciences
the United
States
of America,
Y.2005,ileS.102(24),
s.8597.
SEA sec.of 9’un
menkul
kıymetlerin
fiyatları
ilgili manipülasyon
düzenlemelerinin
KOZA
J.R./KEANE
M.A./STREETER
M.J. ve diğerleri,
Genetic
IV: Routine
“başkalarını
o menkul
kıymeti alma-satmaya
teşvik etme
amacı”Programming
veya “yanlış veya
aldatıcı
Human-Competitive
Machine
Intelligence,
Kluwerözel
Academic
Publishers
s.553.ve SEA
piyasa aktiviteleri ortaya
çıkarma
amacı” şeklinde
bir kastın
varlığını2003,
araması
HATTENBACH/GLUCOFT,
s.47. yöntemlerini kapsamadığının görülmesi üzerine SEA sec.
sec. 9(a)’nın bütün manipülasyon
10(b)/15
U.S.C. § 78j(b)
(yapay işlemler)
yasalaştırılarak
bu alanda
yetkisi
Hess
v. Advanced
Cardiovascular
Systems,
Inc., 106, F.3d
976, 981düzenleme
(Fed. Cir. yapma
1997), https://
verilmiştir.
casetext.com/case/hess-v-advanced-cardiovascular-systems-inc
(Erişim 04.07.2017).
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olarak
tanımlanmıştır.
SECşekillerde
ayrıca manipülasyonun
payın şekilde
arzını
zekâ istemleri
çok farklı
kolaylıkla ifadebir
edecek
veya talebi üzerinde etkili çok sayıda teknik ile gerçekleştirilebileceğini
hazırlayabileceğinden bu durum tekniğin bilinen durumuna ilişkin
belirtmiştir. SEC tarafından burada belirtilen örnek teknikler şunlardır:
bilgileri daha da genişletecektir. Bu da yakın gelecekte insanın buluş
Bir şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılması, hukuka aykırı
yapmasını daha zor hale getirebilecektir.
şekilde halka açık/piyasadaki fiili pay oranının sınırlanması, danışıklı
olarak yapılan işlemlerle fiyat oluşturma, paya ilişkin yanlış veya hileli

11
61

12
13
14
62

ABD’de menkul kıymetler ile ilgili en önemli federal Kanuni düzenlemeler olan SA ve
epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D94333C1A028BC0AC12581C90057921F/$File/
Securities SEA’da ise manipülasyonun tanımı yapılmamıştır.
guidelines_for_examination_2017_en.pdf
(Erişim
02.01.2018).
SEA sec. 9(a)/15 U.S.C. § 78i’nin madde başlığı,
“menkul
kıymet fiyatlarında manipülasyonun
Patent
İşbirliği
Sözleşmesi
uyarınca
yapılacak
araştırmanın
esaslarına(wash
bakıldığında
ilgili
yasaklanması”dır. SEA sec. 9 ile çeşitli manipülasyon görünümlerine
sales, matched
kısım
şekildedir:“11.13
Disclosure
on the Internet
- Prior art s.
disclosure
the15(c)
Internet
or on15c
an
ordersşu
gibi)
yönelik düzenleme
yapılmıştır,
(GOLDWASSER,
80). SEAon
sec.
ve (rule
on-line
database
is considered
in the same manner
as othermanipülasyonlar
forms of written disclosure.
Information
1-2), ise
tezgah-üstü
(over-the-counter)
marketlerdeki
ile ilgili düzenleme
disclosed
on the Internet or on-line database are considered to be publicly available as of the date the
yapmaktadır.
disclosure was publicly posted. When citing an Internet disclosure (a web page), problems may arise
GOLDWASSER, s. 89; https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.
in establishing the date of publication and whether or not the disclosure has been modified over time.
GARNER,
B. A., the
Black’s
Law Dictionary,
Paul
Minnesota,
s. 1048. between two types
When
establishing
publication
date of a webSt.
page,
it is
important 2009,
to distinguish
ofSEA
Internet
viz: those
made on the
web sites
trusted
publishers and düzenlemelerinin
those made on web
sec. disclosure,
9’un menkul
kıymetlerin
fiyatları
ileofilgili
manipülasyon
sites
of unknown
reliability.”
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
“başkalarını
o menkul
kıymeti
alma-satmaya teşvik etme amacı” veya “yanlış veya aldatıcı
(Erişim
piyasa 02.01.2018).
aktiviteleri ortaya çıkarma amacı” şeklinde özel bir kastın varlığını araması ve SEA
sec. 9(a)’nın
bütün “Artificial
manipülasyon
yöntemlerini
kapsamadığının
üzerine
SEA sec.
SAMORE
William,
Intelligence
and the
Patent System:görülmesi
Can a New
Tool Render
a
10(b)/15
U.S.C. §Idea
78j(b)
(yapay işlemler)
yasalaştırılarak
bu alanda
düzenleme yapma
yetkisi
Once
Patentable
Obvious?”,
Syracuse
Journal of Science
and Technology
Law, Volume
verilmiştir.
29,
Fall 2013, Article 3, s.115 vd.
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2. Yapay ZekânınİÇİNDEKİLER
Geliştirdiği Buluşların
Sahibinin Kim Olarak
/ CONTENTS
Kabul Edileceği Sorunu
M. Murat AKTAŞ - Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından Piyasa
Dolandırıcılığı
(Manipülasyon)
Düzenlemesive
................................................................................................................ 1
a. Buluşçuya
İlişkin Düzenlemeler
Uygulamadaki Durum
Yrd.
Doç. Dr.
Hakan ALBAYRAK
- Taşınmaz Satış
Birleşik
Devletler
Patent Kanunu’nda
(U.S.
Patent
Law ve- 35 U.S.
Vaadi
Sözleşmesi
Taşınmaz
Satış(f))
Vaadi
Sözleşmesinde
ve Yetkiye
Code
§100
buluşçu
buluş Görev
konusunu
icatİlişkin
edenSorunlar
veya keşfeden
kişi
.........................................
43
veya birlikte yapılmış bir buluş ise kişiler olarak tanımlanmaktadır.
Doç. Dr. Devrim
Kişilerin Ceza
Sorumluluğu
Tartışmaları
...............97
Birleşik
Krallık AYDIN
Patentler- Tüzel
Kanunu’nda
(UK
Patents Act
1977 article
7(3))
buluşçu,
buluşu icat- Hakem
eden Sözleşmesinde
kişi veya kişiler
tanımlanmıştır.
Mehmet
Rifat BACANLI
Esasa olarak
Uygulanacak
Hukuk...... 111
Birleşik Krallık Patentler Kanunu’nda buluşçudan bir kişi olarak
Yrd. edilmektedir.
Doç. Dr. Taylan
BARIN - 7.maddesinde
Farklı Coğrafya ve
Sistemlerde
söz
Kanun’un
herhangi
birAnayasa
kişinin (any
Yargısının
Doğuşu ...................................................................................................................................................................................................
157
person) patent
başvurusunda bulunması düzenlenmiştir. Burada
kişi kelimesinin kullanılmış olmasının buluşçunun bir insan olması
Sezai ÇAĞLAYAN/Firdes YÜZBAŞI - Uluslararası Antlaşmaların
gerektiği şeklinde yorumlanabileceği iddiasını gündeme getirebilecek
Onaylanmasını Uygun Bulan Kanunların İptali İstemleri Hakkında Türk
olsa da DAVIES, kişi kelimesinin bu Kanun’un hazırlanması sırasında
Anayasa Mahkemesi’nin Tutumu ...................................................................................................................................................189
insandan başka birinin buluş yapmasının düşünülememiş olması
nedeniyle
tamamen
kullanımı
kolay İdari
olduğu
tercih edildiğini
Dr. (Iur.) Hasan
DURSUN
- İtalya’da
Suç için
ve Cezalarda
Kanunilik ifade
63
etmektedir
. Dersler ..............................................................................................................................................................................219
İlkesi
ve Alınacak
Sınaî Mülkiyet Kanunu’na bakıldığında buluşçu kavramının bir
Yrd. Doç. Dr. Sırrı DÜĞER - Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Türk Patent
tanımının bulunmadığı görülmektedir. Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun
ve Marka Kurumunun Görev Alanının İdarenin Regülasyon Faaliyeti Açısından
90(5).maddesinde ise buluş başvurusunda bulunacak kişilerden söz
Değerlendirilmesi .......................................................................................................................................................................................................259
edilmektedir. Madde metni “Buluşu yapan, başvuruda belirtilir. Ancak
buluşu
yapan,
isminin
gizli tutulmasını
Başvuru
buluşu
Dr. Ahmet
Cahit
İYİLİKLİ
- Taşınmazınisteyebilir.
Aynına İlişkin
İlamınsahibinin
Mevzuunu
yapan
olmaması
veya
buluşuHakkına
yapanlardan
biri veya birkaçı
olması
Oluşturan
Taşınmaz
Mülkiyet
Vaziyet sadece
Eden Takyidatlara
Etkisi.................
293
hâlinde bu kişiler, patent başvuru hakkını ne şekilde elde ettiklerini başvuruda
Dr. Seyfettin
KARA - İdari
Yargılama Yine
Usulünde
Islah
................................................................... 409
açıklamak
zorundadır.”
şeklindedir.
Sınaî
Mülkiyet
Kanunu’nun
93(1).maddesi
“Türkiye
de
dâhil
olmak
üzere
Paris
Sözleşmesi
veya Dünya
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK - 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Neler Getirdi?
........ 445
Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf herhangi bir devlette patent
veya
modelKUBİLAY/
için usulüne
uygunAKDEMİR,
bir başvuruda
bulunmuş
Prof. faydalı
Dr. Huriye
Av. Pınar
LLM
- Maden herhangi
bir kişi veya
halefi,Ferdi
aynıKaza
buluş
için Türkiye’de
yapmak.........................
amacıyla,
Çalışanları
Zorunlu
Sigortası
Taraflarınınbaşvuru
Yükümlülükleri
455
ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren on iki aylık süre içinde, rüçhan
Arş. Gör. Elif
ŞEN - EvdeKanun’un
Hizmet Sözleşmesi
475
hakkından
yararlanır.”,
106(4),....................................................................................................
ve 106(5), 109, 110, 111.
maddelerinde
de ŞENOL
kişi ifadesi
Patent
isteme
Yrd. Doç. Dr. Cem
- 5237geçmektedir.
Sayılı Türk Ceza
Kanununa
Görehakkı
İştirak kenar
başlıklı
109.maddenin
metni
şu
şekildedir.
“(1)
Patent
isteme
hakkı,
Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme (TCK M.41)...................................................................
507
buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup bu hakkın başkalarına devri
Yrd. Doç. Dr.(2)
Nazlı
TÖRE
- Değişen
Vatandaşlık
553
mümkündür.
Buluş
birden
çok kişiDünyada
tarafından
birlikte ....................................................
gerçekleştirilmişse
patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa bunların tamamına
Hüseyin TURAN/Fatih ŞAHİN - Müdafinin Soruşturma Dosyasını
aittir. (3) Aynı buluş, birbirinden bağımsız olarak birden çok kişi tarafından
İnceleme Yetkisine Getirilen Kısıtlamanın Savunma Hakkı Bakımından
Değerlendirilmesi .......................................................................................................................................................................................................597
63 DAVIES, s.606.
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gerçekleştirilmişse
terimi kullanılmaktadır.
patent isteme
Amerikan
hakkı, önceki
hukuku
tarihli
bakımından
başvurunun
manipülasyon
yayımlanmış
suçunun
Federal
bir aittir.
tanımı
ABD
olması
şartıyla
daha Kanunlarda
önce başvuruaçık
yapana
(4) yapılmamıştır.
Patent almak için
ilk
hukukunda
piyasalarında
manipülasyon
suçu
bakımından
öne
başvuran
kişi,sermaye
aksi ispat
edilinceye kadar,
patent isteme
hakkının
sahibidir.”
çıkanSınaî
Federal
KanuniKanunu’ndaki
düzenlemeler olarak,
SEA bakımından
sec. 9(a)11(1), DAVIES’in
(2) (işleme
Biz
Mülkiyet
düzenleme
dayanan
/ manipulative
sec. Kanun’un
9(a)(3)-(5)
Birleşik manipülasyon
Krallık Patentler
Kanunutrading
için practices),
söylediğiSEA
gibi
(bilgiye
dayanan
manipülasyon/information-based
manipulative
ve
hazırlandığı
dönemde
insandan başka kişilerin
buluş schemes)
yapacağı
SEA
sec. 10(b) belirtilebilecektir.
düşünülmediğinden,
elverişli olduğu için kişi teriminin kullanıldığını
söyleyemeyiz.
Zira Sınaî
Mülkiyet
Kanunu’nun
kabul
edildiği
tarih
Burada belirtilmesi
gerekli
diğer önemli
düzenleme
ise SEA
sec. 10(b)
olan
2016
itibarıyla
bilgisayar
ve
yazılım
teknolojisi
ve
yapay
zekâ
kapsamındaki yetkilendirme ile ABD Sermaye Piyasası Kurulu (U.S.
ile
ilgili
gelişmeler
hızla
devam
etmektedir.
Bu
itibarla
her
ne
kadar
Securities and Exchange Commission-SEC) tarafından çıkarılan “ruleKanun’da 10b-5”tir.
açıkça buluşçu
sadece insan olabilir, bilgisayarın ürettiği
12
regulation
buluşlar patentlenemez denilmemişse de kanunkoyucunun buluşçu
Black’s
Law ifade
Dictionary’de
manipülasyon
(“market
manipulation”
veya
olarak
insanı
etmek istediği
Kanun’un
lafzından
çıkarılabilir.
“stock
ticari uygulamalarla
hukuka aykırı
şekilde
Gerek manipulation”),
Sınaî Mülkiyetaktif
Kanunu’nun
gerekse Amerikan
ve Birleşik
bir
menkul
kıymetin
fiyatını
arttırma
veya
azaltması
olarak
tanımlanmış
Krallık mevzuatının lafzından anlaşılan buluşçunun bir gerçek
kişi/
13
ve
SEA
sec. 10(b) ile Bir
bunun
yasaklanmış
olduğu buluşçu
belirtilmiştir.
Burada,
insan
olabileceğidir.
makine
veya programın
olabilmesi
söz
manipülasyon
tanımı
SEA sec.
10(b)’nin
alınmasının
konusu değildir.
Buna bakımından
göre patent sahibi
bir gerçek
kişiesas
ya da
tüzel kişi
nedeni,
manipülasyon
soruşturmaların,
esnek hükümler
olabilirseuygulamada
de buluşçu her
zaman bir gerçek
kişidir64.
içeren14 SEA sec. 10(b) ve “rule-regulation 10b-5” çerçevesinde yapılmasıdır.
Teknik olarak bakıldığında yapay zekâ temelli bir yazılım sistemi
Manipülasyon, SEC tarafından ise, bir menkul kıymetin piyasasını
geliştirdiği buluş için İnternet’e de bağlıysa kendisi tüm patent başvuru
kasıtlı/bilinçli bir davranışla, tasarlayarak, yatırımcıları dolandırmak üzere,
evrakını doldurup patent ofisine gönderebilir. Hatta patent ofisinin
menkul kıymetlerin fiyatlarını kontrol etmek veya yapay olarak etkilemek
kullandığı bilgisayarların da başvuruları incelemek ve analiz etmek
olarak tanımlanmıştır. SEC ayrıca manipülasyonun
bir payın arzını
için yapay zekâ kullanması mümkündür65. Günümüzde teknik olarak
veya talebi üzerinde etkili çok sayıda teknik ile gerçekleştirilebileceğini
yapay zekânın programcısının herhangi bir katkısı olmaksızın yapay
belirtmiştir. SEC tarafından burada belirtilen örnek teknikler şunlardır:
zekâ tarafından geliştirilen buluşlar olabilirse de uygulamada patent
Bir şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılması, hukuka aykırı
başvuru evrakında buluşu yapan olarak bir gerçek kişi belirtilmektedir.
şekilde halka açık/piyasadaki fiili pay oranının sınırlanması, danışıklı
Bunun nedeni bilgisayar ürünü buluşların patentlenebilirliğine ilişkin
olarak yapılan işlemlerle fiyat oluşturma, paya ilişkin yanlış veya hileli
herhangi bir düzenlemenin olmaması veya geçerli bir buluşçu olmaması
durumunda buluşun patent korumasından yararlanamayıp kamuya
66
menkulyönelik
kıymetler endişelerdir
ile ilgili en önemli
federal Kanuni
düzenlemeler
olan SA ve
malABD’de
olmasına
. Nitekim
yapay
zekâ tarafından
Securities SEA’da ise manipülasyonun tanımı yapılmamıştır.
yapılmış mevcut buluşlara ilişkin patent evrakında programcıların
11 SEA sec. 9(a)/15 U.S.C. § 78i’nin madde başlığı, “menkul kıymet fiyatlarında manipülasyonun
veyayasaklanması”dır.
yapay zekânın
adlarınıngörünümlerine
yazdığı görülmektedir.
SEA sec.sahiplerinin
9 ile çeşitli manipülasyon
(wash sales, matched
orders
gibi)
yönelik
düzenleme
yapılmıştır,
(GOLDWASSER,
80). SEA
sec. 15(c)açıkladığı
ve (rule 15c
Örneğin Stephen Thaler isimli bir araştırmacı s.1994
yılında
1-2), ise tezgah-üstü (over-the-counter) marketlerdeki manipülasyonlar ile ilgili düzenleme
buluşunun
adını yaratıcılık makinesi anlamında “creativity machine”
yapmaktadır.
12

GOLDWASSER, s. 89; https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.

13 SULUK
GARNER,
B. A., Black’sRauf/NAL,
Law Dictionary,
Paul
Minnesota,
2009, s.
1048.Yayınevi, Ankara
64
Cahit/KARASU
Temel, St.
Fikri
Mülkiyet
Hukuku,
Seçkin
14 2017,
SEA s.246.
sec. 9’un menkul kıymetlerin fiyatları ile ilgili manipülasyon düzenlemelerinin
65 MINSKY
Marvin,
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Towards
Artificial Intelligence”,
Yayınlanma
tarihi veya
Ocakaldatıcı
1961,
“başkalarını
o menkul
kıymeti
alma-satmaya
teşvik etme amacı”
veya “yanlış
https://causes.csail.mit.edu/6.803/pdf/steps.pef
(Erişim
22.12.2017);
s.613. ve SEA
piyasa aktiviteleri ortaya çıkarma amacı” şeklinde
özel
bir kastın DAVIES,
varlığını araması
sec. 9(a)’nın
bütün
manipülasyon
kapsamadığının
SEA
sec.
66 ABBOTT
Ryan,
“I Think,
Thereforeyöntemlerini
I Invent: Creative
Computersgörülmesi
and The üzerine
Future of
Patent
10(b)/15
U.S.C.College
§ 78j(b)Law
(yapay
işlemler)
yasalaştırılarak
buhttp://lawdigitalcommons.bc.edu/
alanda düzenleme yapma yetkisi
Law”,
Boston
Review,
C.57,
Y.2016, s.1097,
verilmiştir.
bclr/vol57/iss4/2
(Erişim 09.07.2017)..
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koymuştur. Bu makine
yapay sinir/ CONTENTS
ağları olarak anılan bir yazılımı
İÇİNDEKİLER
kullanarak yeni fikirler geliştirmektedir67. Yaratıcı makine tıpkı insan
M. Murat
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beyni
gibiAKTAŞ
yeni durumlara
göre Kanunu
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................................................................................................................
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terimi
1.Amerikan
kullanılmaktadır.
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Hukukunda
hukuku
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bakımından
Ürünü Çalışmalar
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dayanan manipülasyon / manipulative trading practices), SEA sec. 9(a)(3)-(5)
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regulation 10b-5”tir.12
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sec.
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Amerika
Birleşik Devletleri’nde
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alanda düzenleme
yapmaSamuel,
yetkisi
herhangi
bir düzenleme
bulunmamaktadır
ifadesini bu
kullanmıştır.
OSBORNE
verilmiştir.
“Monkey
selfie case: Photographer wins two year legal fight against Peta over the image
604
4
Yıl 6, Sayı 11, Haziran 2018

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL

Dolayısıyla fotoğrafçı İÇİNDEKİLER
burada telif hakkının
sahibi olmaktadır77. Fotoğraf
/ CONTENTS
makinesi bir enstrüman teşkil etmektedir. İnsanın yaratıcı görüşünün
M. Murat AKTAŞ - Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından Piyasa
bir aracı olarak kullanılmaktadır78. Kompozisyonunda insan katkısı
Dolandırıcılığı (Manipülasyon) Düzenlemesi ................................................................................................................1
bulunmayan fotoğrafların durumu hakkında mahkeme bunlar için telif
korumasının
söz konusu
olmayacağını
ifade
etmiştir.
BRIDY bu
Yrd. Doç. Dr. Hakan
ALBAYRAK
- Taşınmaz
Satış
Vaadi Sözleşmesi
ve kararla
birlikte
alanında otomasyonun
konusu
olmasının
eser
Taşınmaztelif
Satışhukuku
Vaadi Sözleşmesinde
Görev ve Yetkiye söz
İlişkin
Sorunlar
.........................................
43
sahipliği açısından etik dışı olduğuna ilişkin bir kabulün oluştuğunu
Doç. Dr.
Devrim 79AYDIN
- Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Tartışmaları ...............97
ifade
etmektedir
.
Mehmet
Rifat BACANLI
- Hakem
Sözleşmesinde
Esasa Uygulanacak
Hukuk
...... 111
Amerikan
Telif Hakları
Ofisi
için hazırlanmış
olan bir
elkitabı
niteliğindeki Compendium’da bir insan tarafından yapılmamış
Yrd. Doç. Dr. Taylan BARIN - Farklı Coğrafya ve Sistemlerde Anayasa
çalışmaların telif hakkının konusu olmayacağı ifade edilmiştir. Mekanik
Yargısının Doğuşu ...................................................................................................................................................................................................157
bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmış çalışmalar veya tesadüfî
seçimlere
dayanan çalışmalar
Telif - Uluslararası
Hakları Ofisi
tarafından tescil
Sezai ÇAĞLAYAN/Firdes
YÜZBAŞI
Antlaşmaların
80
edilmeyecektirUygun
. DAVIES
aksi fikirde
olup,
yapayHakkında
zekânınTürk
geliştirdiği
Onaylanmasını
Bulanise
Kanunların
İptali
İstemleri
çalışmaların
mekanik
bir
süreç
ya
da
rastgele
seçimler
olmadığını,
Anayasa Mahkemesi’nin Tutumu ...................................................................................................................................................189
çalışmanın istenen sonuca yönelik mantıklı değerlendirmeler
Dr. (Iur.) Hasan
DURSUN
İtalya’da olmasa
İdari Suçda
ve tesadüfî
Cezalardaya
Kanunilik
olduğunu
bu nedenle
insan-katılımı
da tamamen
İlkesi
ve
Alınacak
Dersler
.............................................................................................................................................................................. 219
mekanik süreç ürünü olmayan çalışmalar için telif korumasının
81
düşünülebileceğini
ifade etmektedir
. DAVIES’e
göre
önemli
Yrd. Doç. Dr. Sırrı DÜĞER
- Sınai Mülkiyet
Kanunu’na
Göreburada
Türk Patent
olan
çalışmanın
bilgisayar
destekli
mi
(computer
assisted)
yoksa
tamamen
ve Marka Kurumunun Görev Alanının İdarenin Regülasyon Faaliyeti Açısından
bilgisayar
tarafından
mı (computer generated) üretilmiş olduğunun
Değerlendirilmesi
....................................................................................................................................................................................................... 259
tespitidir. Buna göre bir insanın olduğu durumda çalışma bilgisayar
Dr. Ahmet Cahit
- Taşınmazın Aynına
İlişkin
İlamınzekâ
Mevzuunu
desteklidir,
insanİYİLİKLİ
katkısı olmaksızın
tamamen
yapay
tarafından
82
Oluşturan
Taşınmaz
Mülkiyet
Hakkına
Vaziyet
Eden
Takyidatlara
Etkisi
................. 293
geliştirilmişse çalışma bilgisayar/makine ürünüdür .
ise Yüksek
MahkemeUsulünde
Marka Islah
Davalarında
(Trade Mark
Dr.İngiltere’de
Seyfettin KARA
- İdari Yargılama
...................................................................
409
Cases) telif hakları koruması elde edebilecek ürünlerin sadece insan
Prof. Dr. Ahmet
Nezih KÖKürünleri
- 6754 Sayılı
Bilirkişilik Kanunu
Neler 83
Getirdi?
........ 445
beyninin
fikri çalışmasının
olabileceğini
belirtmiştir
.
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY/ Av. Pınar AKDEMİR, LLM - Maden
Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Taraflarının Yükümlülükleri.........................455
Arş.
Gör. ElifIndependent,
ŞEN - EvdeYayınlanma
Hizmet Sözleşmesi
....................................................................................................
475
copyright”,
tarihi 12.09.2017,
http://www.independent.co.uk/

news/world/americas/monkey-selfie-david-slater-photographer-peta-copyright-image-

camera-wildlife-personalities-macaques-a7941806.html
(Erişim
27.02.2018).
Yrd.
Doç. Dr. Cem ŞENOL - 5237 Sayılı Türk Ceza
Kanununa
Göre İştirak
77
BRIDY,
s.5.
Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme (TCK M.41)...................................................................507

78 BRIDY, s.5.
79
BRIDY,
Yrd.
Doç.s.6.
Dr. Nazlı TÖRE - Değişen Dünyada Vatandaşlık ....................................................553
80 COPYRIGHT OFFICE, Compendium II – Compendium of copyright Office Practices,
Copyright Office The Library of Congress, Washington D.C. 20559, 1984, https://www.
Hüseyin
TURAN/Fatih ŞAHİN - Müdafinin Soruşturma Dosyasını
copyright.gov/history/comp/compendium-two.pdf (Erişim 19.06.2017).
İnceleme
Yetkisine
Getirilen Kısıtlamanın Savunma Hakkı Bakımından
81 DAVIES, s.607.
Değerlendirilmesi
.......................................................................................................................................................................................................
597
82 DAVIES, s.608.
83 Trademark Cases, 100 U.S. 82(1879). (BRIDY, s.5 vd.).
605
IX
Yıl 6, Sayı 11, Haziran 2018

Yapay Zekânın Buluşlarının Patentlenmesi

terimi
2. Patent
kullanılmaktadır.
Alanındaki Bilgisayar
Amerikan Ürünü
hukuku
Buluşların
bakımından
Durumunun
manipülasyon
Telif
suçununKonusu
FederalOlabilecek
Kanunlarda
açık bir tanımı
yapılmamıştır. ABD
Hakları
Çalışmalardan
Farklı Değerlendirilmesi
hukukunda sermaye piyasalarında manipülasyon suçu bakımından öne
Telif hukukundaki orijinallik patent hukukunda aynı anlama sahip
çıkan Federal Kanuni düzenlemeler olarak, SEA sec. 9(a)11(1), (2) (işleme
değildir. Telif hukukunda çalışmanın orijinal olması kaynağını bir eser
dayanan manipülasyon / manipulative trading
practices), SEA sec. 9(a)(3)-(5)
sahibine borçlu olması anlamındadır84. BRIDY telif hukukunda orijinal
(bilgiye dayanan manipülasyon/information-based manipulative schemes) ve
ifadesinin bir kaynak göstergesi olarak kullanıldığını, bir yaratıcılık
SEA sec. 10(b) belirtilebilecektir. 85
ölçütü olmadığını ifade etmektedir .
Burada belirtilmesi gerekli diğer önemli düzenleme ise SEA sec. 10(b)
Orijinallik, yaratıcılık ve yenilik birbirinden farklı kavramlardır. Eser
kapsamındaki yetkilendirme ile ABD Sermaye Piyasası Kurulu (U.S.
sahibinin ortaya çıkardığı çalışma orijinaldir. Bir miktar fikri uğraşı o
Securities and Exchange Commission-SEC) tarafından çıkarılan “ruleçalışmayı yaratıcı hale getirir. Mevcut çalışmalardan farklı bir çalışma
regulation 10b-5”tir.12
ise yenidir. Eğer bir çalışma orijinal (original) ve yaratıcı (creative) ise telif
Black’s Law
Dictionary’de
manipülasyon
(“marketPatent
manipulation”
veya
haklarıyla
korunur.
Yeni olmasına
gerek yoktur.
korumasının
“stock
aktif ticari
hukuka yaptığı
aykırı şekilde
aksine manipulation”),
birbirinden bağımsız
olarakuygulamalarla
iki ayrı eser sahibinin
benzer
86
bir
menkul kıymetin
fiyatını
arttırma
veya azaltması
olarak tanımlanmış
çalışmaların
ikisi de yeni
olmasa
da korunur
.
ve SEA sec. 10(b) ile bunun yasaklanmış olduğu belirtilmiştir.13 Burada,
Bilgisayar ürünü
(computer
generated
works)
manipülasyon
tanımıçalışmalar
bakımından
SEA sec.
10(b)’nin
esas bakımından
alınmasının
konuya
bakıldığında
ise
örneğin
bir
bilgisayar
programının
nedeni, uygulamada manipülasyon soruşturmaların, esnek soyisimleri
hükümler
alfabetik
olarak
sıraya
koyması telif hakkı
bir
14
içeren
SEA
sec. 10(b)
ve “rule-regulation
10b-5”korumasını
çerçevesindegerektiren
yapılmasıdır.
durum değildir. Çünkü programın seçme ve bunları düzenleme yöntemi
Manipülasyon,
SEC tarafından
ise, herhangi
bir menkul
piyasasını
87
açıktır
. Burada yaratıcılık
gösteren
bir kıymetin
unsur yoktur.
Bu
kasıtlı/bilinçli
bir
davranışla,
tasarlayarak,
yatırımcıları
dolandırmak
üzere,
itibarla tamamen mekanik bir uğraşı sonucunda elde edilen sonuç per se
menkul
kıymetlerin
fiyatlarını
kontrolyaratıcılığın
etmek veya tesadüfî
yapay olarak
88
yaratıcı değildir
denebilir
. Nitekim
veya etkilemek
dışarıdan
olarak
tanımlanmıştır.
SEC
ayrıca
manipülasyonun
bir
payın
arzını
güdülerek söz konusu olamayacağı, amaca yönelik ve
isteyerek
veya
talebi
üzerinde
etkili
çok
sayıda
teknik
ile
gerçekleştirilebileceğini
olabileceği ifade edilmektedir89. Telif hukukundaki bu durum patent
belirtmiştir.
tarafından
burada belirtilen örnek teknikler şunlardır:
alanında aynıSEC
şekilde
değildir.
Bir şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılması, hukuka aykırı
Bilgisayarlar
buluş alanında
gibi yaratıcı
olabilmektedir.
şekilde
halka açık/piyasadaki
fiiliinsanlar
pay oranının
sınırlanması,
danışıklı
Patent yapılan
alanında
yaratıcılığın
tanımı burada
belirleyici
olacaktır.
olarak
işlemlerle
fiyat oluşturma,
paya ilişkin
yanlış veya
hileli
Eğer yaratıcılığın insan bilinci gerektirdiği sadece bu şekilde
değerlendirilebileceği kabul edilirse makineler ne kadar gelişmiş olursa
ABD’de menkul kıymetler ile ilgili en önemli federal
Kanuni düzenlemeler olan SA ve
90
olsun
hiçbirSEA’da
zaman
yaratıcı olamayacaktır
. Yaratıcılık öngörülemezlik
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edilecek miktarın
şirketlerde olduğu gibi fonun varlıklarıyla sınırlı
122
olmasını
önermektedir
.
Black’s Law Dictionary’de
manipülasyon (“market manipulation” veya
“stock
aktif ticari
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nedeni,
manipülasyon
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olarak
tanımlanmıştır.
ayrıcadamanipülasyonun
payınbirlikte
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şekilde
halka
açık/piyasadaki
fiili payprogramcının
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değerlendirileceği yönünde görüş de vardır . Böylelikle programcı
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125
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SEA sec. 9(a)/15 U.S.C. § 78i’nin madde başlığı, “menkul kıymet fiyatlarında manipülasyonun
yasaklanması”dır. SEA sec. 9 ile çeşitli manipülasyon görünümlerine (wash sales, matched
orders gibi) yönelik düzenleme yapılmıştır, (GOLDWASSER, s. 80). SEA sec. 15(c) ve (rule 15c
1-2), ise s.1245;
tezgah-üstü
(over-the-counter)
marketlerdeki
ile ilgili
düzenleme
121 SOLUM,
AL-MAJID
Waleed, Electronic
Agentsmanipülasyonlar
and Legal Personality:
Time
to Treat
yapmaktadır.
Them
As Human Beings”, British & Irish Law, Education and Technology Association 2007
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16-17 April, s.4, http://www.bileta.ac.uk/content/files/
13 conference%20papers/2007/Electronic%20Agents%20and%20Legal%20Personality%20-%20
GARNER, B. A., Black’s Law Dictionary, St. Paul Minnesota, 2009, s. 1048.
Time%20to%20Treat%20Them%20as%20Human%20Beings.pdf (Erişim 05.03.2018).
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s.618.
piyasa aktiviteleri
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Property
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U.S.C.
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s.618.
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Black’s Law Dictionary’de manipülasyon
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veya
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Yapay
zekâ
tarafından
geliştirilen
“stock manipulation”), aktif ticari uygulamalarla hukuka aykırı şekilde
teknolojinin
sahipliğinin
belirlenmesi
konusunda
ortak
buluş
geliştirme
bir
menkul kıymetin
fiyatını
arttırma veya
azaltması
olarak
tanımlanmış
sözleşmeleri
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ve SEA sec. 10(b) ile bunun yasaklanmış olduğu belirtilmiştir.13 Burada,
manipülasyon tanımı bakımından SEA sec. 10(b)’nin esas alınmasının
nedeni, uygulamada manipülasyon soruşturmaların, esnek hükümler
içeren14 SEA sec. 10(b) ve “rule-regulation 10b-5” çerçevesinde yapılmasıdır.

Manipülasyon, SEC tarafından ise, bir menkul kıymetin piyasasını
kasıtlı/bilinçli bir davranışla, tasarlayarak, yatırımcıları dolandırmak üzere,
menkul kıymetlerin fiyatlarını kontrol etmek veya yapay olarak etkilemek
olarak tanımlanmıştır. SEC ayrıca manipülasyonun bir payın arzını
veya talebi üzerinde etkili çok sayıda teknik ile gerçekleştirilebileceğini
belirtmiştir. SEC tarafından burada belirtilen örnek teknikler şunlardır:
Bir şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi yayılması, hukuka aykırı
şekilde halka açık/piyasadaki fiili pay oranının sınırlanması, danışıklı
olarak yapılan işlemlerle fiyat oluşturma, paya ilişkin yanlış veya hileli
ABD’de menkul kıymetler ile ilgili en önemli federal Kanuni düzenlemeler olan SA ve
Securities SEA’da ise manipülasyonun tanımı yapılmamıştır.
11

SEA sec. 9(a)/15 U.S.C. § 78i’nin madde başlığı, “menkul kıymet fiyatlarında manipülasyonun
yasaklanması”dır. SEA sec. 9 ile çeşitli manipülasyon görünümlerine (wash sales, matched
orders gibi) yönelik düzenleme yapılmıştır, (GOLDWASSER, s. 80). SEA sec. 15(c) ve (rule 15c
1-2), ise tezgah-üstü (over-the-counter) marketlerdeki manipülasyonlar ile ilgili düzenleme
yapmaktadır.

12

GOLDWASSER, s. 89; https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934.

13

GARNER, B. A., Black’s Law Dictionary, St. Paul Minnesota, 2009, s. 1048.

14

SEA sec. 9’un menkul kıymetlerin fiyatları ile ilgili manipülasyon düzenlemelerinin
“başkalarını o menkul kıymeti alma-satmaya teşvik etme amacı” veya “yanlış veya aldatıcı
piyasa aktiviteleri ortaya çıkarma amacı” şeklinde özel bir kastın varlığını araması ve SEA
sec. 9(a)’nın bütün manipülasyon yöntemlerini kapsamadığının görülmesi üzerine SEA sec.
10(b)/15 U.S.C. § 78j(b) (yapay işlemler) yasalaştırılarak bu alanda düzenleme yapma yetkisi
verilmiştir.
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