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Yazılım geliștiriciler, ilk bașvuranın 
sahip olduğu patentler nedeniy-
le karșılaștıkları sorunlar ve kar-

șı karșıya kaldıkları davalara çözüm 
arıyorlar. Yazılımlar konusunda “telif 
haklarının” yeterli korunmayı sağladı-
ğı, patentlerin ise yazılım geliștirmeye 
engel olduğunu savunuyorlar. Avrupa 
genelinde yazılım patentlerine ilișkin 
yasal düzenlemelerin değiștirilmesi 
için “www.stopsoftwarepatents.eu” 
adresinde bașlatılan imza kampan-
yasına Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) destek verdi. 

Avrupalı yazılım geliștiricileri, yazılım 
patentlerine karșı kampanya bașlattı. 
37 ülkeden katılımcıların desteklediği 
“Avrupa’da Yazılım Patentlerine Hayır” 
kampanyasına Türkiye’den destek 
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lerinin geçerli kabul edildiğine dikkat 
çekilerek, yazılımda patent uygulama-
sına karșı çıkılıyor. 

Sitede patent ve telif hakları ayrımı 
șöyle anlatıldı:

“Yazılım yazarları telif hakkı yasa-

larıyla hali hazırda korunmaktadır, 

bu șekilde diğer geliștiricilerin aynı 

alanda sağlıklı bir rekabet altında 

yenilikçi bir șekilde geliștirme yap-

maları sağlanmaktadır. Ancak bu 

koruma yazılım patentleriyle za-

yıflatılmaktadır. Herhangi bir ihlalin 

farkında olmadan yazılım patent-

lerini çiğnemek oldukça kolaydır. 

Yazılım șirketleri yenilikçilik için 

patent sistemini kullanmaz ve ihti-

yaç duymazlar. Șüpheli bir șekilde 

verilmiș olan patent sahiplerinden 

korunmaları gerekir.” 

sağlandı. EMO’nun girișimleri ile 
kampanya kapsamında kurulan web 
sitesine Türkçe bölümler eklendi. 
Sitede ziyaretçilere “Bu dilekçenin 
hedefi kaygılı Avrupalıların, kurumla-
rın ve șirketlerin sesini birleștirmek 
ve Avrupa’daki politikacılarımızın 
yasamadaki düzenlemelerle yazılım 
patentlerini durdurmaları yönünde 
çağrı yapmaktır” sözleri ile imza 
kampanyasına destek çağrısında 
bulunuluyor. 

“Telife Evet, Patente 
Hayır”

Avrupa Mahkemesi'nin kararlarında, 
demokratik bir kontrolden uzak olan 
ulusal patent ofisleri ve Avrupa Patent 
Ofisi tarafından verilmiș yazılım patent-

dosya
dosya



dosya

d
osya

d
osya

elektrik mühendisliği, 435. sayı, ocak 2009 31 

Davalar Bunalttı 

Avrupa Patent Ofisi’nin verdiği patent-
lerin halen mahkemeler tarafından 
doğru olarak kabul edildiğine dikkat 
çekilirken, AB Komisyonu’nun yenilik-
çi fikirler yerine uluslararası tekellerin 
çıkarlarını destek olduğu ifade edildi. 
Yazılım patentlerinin verilmesi ile ge-
liștiricilerin zor duruma düștükleri 
anlatılarak, șöyle denildi: 

“Yazılım üzerindeki patentler 

yenilikçiliğin zarar gördüğü dava-

ların açılmasına neden olmakta, 

demokratik doğrulama düzenek-

leri bozguna uğramaktadır. Yazılım 

üreticileri araștırma ve geliștirmeye 

ayıracakları emek ve zamanı; bü-

rokrasi, davalar ve yazılım hakkında 

verilmiș șüpheli iddiaları atlatmaya 

harcamaktadır. Yazılım patenti sa-

hiplerinin bazıları yazılım bile üret-

meyen kișilerdir ve pazar üzerinde 

adil olmayan bir kontrol sağlamak 

için çalıșıyorlar.” 

“Yasal Düzenleme 
Yapılsın”

ABD’de yazılım patentleri nedeniyle 
açılmıș çok sayıda dava bulunduğu 
hatırlatılarak, “ABD’de yazılım patentle-
rine dayanarak açılmıș olan milyarlarca 
dolarlık davalar var. Bu davalar sadece 
yazılım șirketleri arasında değil diğer 
șirketlere yönelik olarak da örneğin 
sadece web sitesine sahip oldukları 
için açılmıștır” denildi. ABD’de yașa-
nan sürecin Avrupa için ders olması 
gerektiği ifade edilerek, kampanyanın 
AB Komisyonu’ndan talepleri șöyle 
sıralandı: 

“-Herhangi bir yazılım patentini yok 

saymak için gereken ulusal yasal 

düzenlemeleri gerçekleștirmek. 

-Programlama aygıtları üzerinde ça-

lıșan yazılımlar tarafından ihlal edi-

lebilecek patentler üzerindeki tüm 

verilmiș hakları geçersiz kılmak. 

-Bu kuralların Avrupa düzeyinde, 

Avrupa Patent Konvansiyonu da 

dahil olmak üzere, yayılmasına 

yönelik çaba gösterme.”

SİSTEMİ DE PATENTLİ SİSTEMİ DE PATENTLİ 
Bugün neredeyse tüm yazılım geliștiricileri tarafından kullanılan bazı uygulamalar 
için Avrupa’da yazılım patentleri bulunduğu bildirildi. İnternet üzerinden kredi kartı 
ile ürün satıșına yönelik olarak milyonlarca sitede kullanılan yöntemin bile patenti 
bulunduğu ve patent sahibinin isterse, milyonlarca șirkete dava açabileceği kayde-
dildi. www.stopsoftwarepatents.eu bağlantısından ulașabileceğiniz sitede yer verilen 
bazı patent örnekler șöyle: 

Alıșveriș sepeti: Web sitelerinde elektronik alıșveriș sepeti uygulaması (Patent No: 
EP807891) 
Cep telefonu ile sipariș: Mobil telefon ağında satıș. (Patent No: EP1090494) 
Görüntü bağlantısı: Önizleme penceresi. (Patent No: EP537100) 
Kopyalama koruması: Dosyaların șifrelenerek sadece yetkilendirilmiș aygıtlarda 
oynatılması. (Patent No:EP1072143) 
Kredi kartı ile ödeme: İnternet üzerinde kredi kartıyla ödeme. (Patent No: 
EP779587) 
Güvenli kart ödemesi: 
(Patent No: EP1218865)
Destek sistemi:

EP915422)

EP992922)
İlgili sonuçlar: 

(Patent No: EP628919)
İndirim kodu: 

Web sayfalarını yazma: İnternet sayfalarının yazıcı çıktılarının düșük çözünürlüklü 
șablonlardan üretilmesi. (Patent No: EP852359, EP1169848)<<


