
2011 EYLÜL112 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 113SEKTÖRDEN YANSIMALAR

Patent kavgasına 500 milyar dolar
Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni ürünler birbirine patent davası açan şirket sayısını 
artırdı. 20 yılda yalnızca büyük şirketler, patent davalarına 500 milyar dolar ödedi.

Bilişim teknolojisi geliştikçe, yeni 
ürünler çıktıkça birbirine patent 
davası açan şirketlerin sayısı da 
artıyor. Onlarca şirketin patent 

yüzünden birbiriyle davalık olduğu bilişim 
sektöründeki  dava sayısının tavan yapması 
akademik camianın da ilgisini çekti.
Boston Üniversitesi’nde görev yapan üç 
araştırmacı, 1990 yılından bu yana patent 
davaları ile kazanılan parayı hesapladı. 
Özellikle son dört yılda 83 milyar dolarlık 
bir bilançonun ortaya çıkması araştırmanın 
en çok dikkat çeken noktalarından birisi 
oldu. Bu meblağın son dört yılda ABD’nin 
Ar-Ge yaptığı toplam harcamanın dörtte 
birine eşit olması da ilginç bir detay olarak 
öne çıktı. James Bessen, Mike Meurer 
ve Jennifer Ford yaptıkları araştırmada 
yalnızca doğrudan harcamaları dikkate 
aldı. Patent davaları sonucu yediği cezalar 
sonucu tarihin karanlık sayfalarına 
gömülen küçük şirketler araştırma 
kapsamına alınmamış. Yalnızca büyük 
şirketlerin, ödediği büyük meblağlar 
hesaplanarak 500 milyar dolar sonucu elde 
edilmiş. Büyük şirketler için ciddi bir risk 
faktörü oluşturan patent davalarına karşı 
önleyici hamle olarak yapılan operasyonlar 
da bu konunun gelecekte ne kadar büyük 
önem kazanacağını gösteriyor. Apple, 
Ericsson, EMC, Microsoft, RIM ve Sony’den 
oluşan konsorsiyum geçtiğimiz aylarda 
Nortel’in 6 binden fazla patentine tam 
4,5 milyar dolar ödemişti. Google’ın 12,5 
milyar dolarlık Motorola satın almasının 
arkasında yatan saik de patent davalarına 
karşı önlem almaktı.

Kod kopyalama 
Açık ve entegre işletme yazılım 
ve donanım sistemlerini sunan 
yazılım şirketi Oracle, 2010 
Ağustos ayında android işletim 
sisteminin bazı kodlarının diğer 
bir mobil işletim sistemi olan 
Java’dan çalındığını iddia etti. 
Şirket, kopyalanan kodların 
kendi telif ve patent haklarını 
çiğnediğini iddia ediyor. 

Bildirim sorunu 
Sosyal paylaşım sitesi 
Twitter’ın adı da patent 
davalarında geçiyor. Kitle 
bildirim sistemleri hizmeti 
veren teknoloji şirketi 
TechRadium, Twitter’a bu 
alanda telif ve patent davası 
açtı. TechRadium yazılımı olan 
IRIS adındaki sistem bir grubun 
ses, yazı ve e-mail olarak takip 
edilmesini sağlıyor.
 

“Elma” kimin? 
Apple Inc. ile ünlü müzik grubu 
Beatles’ın şirketi Apple Corp. 
arasındaki dava, 1980’li yıllarda 
başladı. İlk karar 2006’da, 
Apple Inc. lehine verildi. 
Geçen aralıkta kavga bitip, 
Beatles şarkılarının iTunes’da 
satışına başlanmıştı. Ancak 
Apple, “elma” şekli için patent 
başvurusu yaptı ve yeni davanın 
kapısını açtı. 

Bilişimde patent kavgası
Davalarda başı çekenler Google, Twitter, 
Microsoft, Apple, Sony ve LG gibi devler. 
Apple da, mahkeme salonlarına en sık 
giden şirket. Windows, bazı fonksiyonları 
kopyaladığından dolayı Google’ı suçluyor. 
Küçük şirketler ise teknoloji devlerinin 
patentlerini izinsiz kullandıkları 
gerekçesiyle dava ediliyor. 

“Alt-tab” davası 
Microsoft, Barnes&Noble’ın ürettiği 
Google’ın Android işletim sistemini 
kullanan Nook Color e-kitap okuyucusuna 
patent ihlali suçlamasıyla dava açtı. 
Cihazın Microsoft patenti olan farklı 
pencereler arasına geçişi sağlayan alt-
tab özelliği mahkemeye taşındı. Google 
ise bu girişimin yapılacak inovasyonları 
engellediğini açıkladı. 

“App Store” kavgası 
Apple’ın “App Store”u markalaştırmak 
istemesi Microsoft olmak üzere birkaç 
firmanın tepkisini çekti. Microsoft, 
mahkemeye başvurarak “App Store”un 
markalaştırılmaması gerektiğini savundu. 
Apple da, Amazon’un e-kitap okuyucusu 
için açtığı online mağazasının isminden 
dolayı dava açmaya hazırlanıyor. 

Blu-Ray cezası 
En çok ses getiren patent kavgası LG’nin 
Sony’ye karşı açmış olduğu Blu-Ray oldu. 
Bu davayı Sony kaybedip, LG yaklaşık 
300 bin adet PlayStation 3 satışına engel 
olmuştu. Buna karşılık veren Sony ise LG’yi 
130 bin euroluk bir cezaya çarptırdı. 
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