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Avukat Metin Özderin ve Ayşen Güler: 

Ülkelerin kendi bilişim endüstrisini yaratmasının öneminin vurgulandığı bir 
dönemde, yerli bilişim firmalarının, pazarın dışına çıkarıldığına dikkat çeken 
Özderin Avukatlık Bürosu avukatları,  bunun orta ve uzun vadede hem kamu 
hem firmaları hem de sektörü zarara uğratacağının altını çizdi. Avukatlar, 
ihale mevzuatı ve uygulamalarından kaynaklanan sorunların, bilişim 
STK’larının Kamu İhale Kurumu’nu aydınlatacak ve yönlendirecek, teknik 
görüş ve önerileriyle çözüleceğini vurguladılar.

Kaynak kodların teslimi, yazılım 
firmaları için en önemli sorun

“Yazılım bakım hizmeti, mevcut durum, sorunlar, çözümler” içerikli “Dosya” sayfalarımıza 
Özderin Avukatlık Bürosu avukatlarından Metin Özderin ve Ayşen Güler, yazılı bir açıklama 
göndererek katkı verdi. Özderin ve Güler, “Bilişim sektörünün kamu ihale mevzuatından 
doğan sorunları” başlıklı yazılarında,  yazılım ihalelerinin  “hizmet alımı” olarak kabul 
edilmesi ile hem idare hem firmaların sorunlar yaşadığına değindiler. 
Bilişim sektörü yönünden en başta sektörün hiçbir özelliği ile bağdaşmayan mevzuatın 
kendisinin sorun teşkil ettiğinin altını çizen büro avukatları, “Sektöre özgü sorunları 
çözmekten uzak mevzuatla korunmayan firmalar, üstün kamu gücünün belirlediği kurallar ve 
uygulamalar çerçevesinde muhtelif zorluklar yaşamaktadır” dediler.  
Yazılım firmaları yönünden hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuran en önemli sorunun,  idarenin 
kaynak kodların teslimini şart koşan ihale dokümanı düzenlemeleri olduğuna işaret eden 
avukatlar, yazılım sektörünün ihale mevzuatından ve uygulamalarından kaynaklanan 
sorunlarının bilişim STK’larının Kamu İhale Kurumu’nu aydınlatacak ve yönlendirecek, hukuki 
formlara sokulmuş teknik görüş ve önerileri ile çözüleceğini vurguladılar.

Avukat Özderin ve Güler’in yazılım ihaleleri ile ilgili yaptıkları açıklama şöyle:
“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK),2002 yılında yürürlüğe girmiş, hem zamanlı olarak düzenleyici 
kamu kuruluşu niteliğinde Kamu İhale Kurumu kurulmuştur.  KİK’in 2. maddesinde bu kanuna 
tabi olacak idareler sayılmış, 3. maddesinde de istisnalara yer verilmiştir. Sayı ve kapsam itibariyle 
ülke ekonomisinde önemli bir yeri haiz olan kamu ihalelerinin ister KİK kapsamında olsun ister 
olmasın; şeffaflık, eşitlik, rekabet ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi mevzuatın temel gayesi olmuştur.
 
İdare hukuku alanı içerisinde,  gerek ortaya çıkan uyuşmazlıklar, gerekse kendine özgü mevzuatı ile 
zorunlu başvuru yollarının getirilmesi ve nihayet bir düzenleyici kurul aracılığıyla büyük ölçüde regüle 
edilmesi ile ayrı bir uzmanlık alanı haline gelen ihale hukuku,  hemen hemen kamu idarelerinin baş 
gösterdiği tüm sektörler ve pek çok firma için de her gün yeni sorunları doğuran bir özelliğe haizdir. 

Bilişim sektörü yönünden ise en başta sektörün hiçbir özelliği ile bağdaşmayan mevzuatın 
kendisi sorun teşkil etmektedir. Sektöre özgü sorunları çözmekten uzak mevzuatla korunmayan 
firmalar, üstün kamu gücünün belirlediği kurallar ve uygulamalar çerçevesinde muhtelif zorluklar 
yaşamaktadır. Yazılım ihalelerinin  “hizmet alımı” olarak kabul edilmesi ile hem idareler hem firmalar 
yönünden başlayan sorunlar silsilesi,  kural olarak bütçe dönemi ile sınırlı ihaleye çıkabilmesi 
karşısında idareleri türlü açmazlara sürüklemektedir. İdareler teknolojik standart ve uyumu 
sağlamak adına aynı firma ile çalışmak istese de, bunu sağlayacak araç olarak doğrudan temin büyük 
çaplı işlerde yeterli olamamaktadır. Bu iki temel sorun kabul edilmesi hukuken zor ve hatta 5237 
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sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden suç teşkil 
ettiğini düşündüğümüz haksız uygulamaları 
beraberinde getirmektedir:

-Belki ya da bazen geri planda iyi niyetli saikler 
söz konusu olsa da; ihale dokümanında belli 
bir firmaya işaret eden yahut yalnızca belli 
bir firmanın sahip olduğu özellikleri yeterlik 
kriteri olarak belirleyen, hatta bazen teknik 
şartnamenin isteklisince hazırlanmasına ortam 
hazırlayıp diğer firmalar karşısında çalışılmak 
istenilen firmalara bilgi üstünlüğü yaratan 
uygulamalar,

-Takdir hakkının daha geniş olduğu 
demonstrasyon yöntemini isteklileri 
değerlendirme dışı bırakmak amacı ile 
kullanmak şeklindeki uygulamalar,
-Yazılım üreticisi firma çalışanlarını devamla 

gerçekleştirilen ihalelerde değerlendirme 
sürecine dahil etmek,

-İdarenin ihtiyaçlarını ve çıkılacak ihaleleri 
istekliler arasında pay etmek, yahut isteklileri 
bu türden ihale mantığı ile bağdaşmayan 
uygulamalara sevk etmek…

Yazılım firmaları yönünden hakkaniyete 
aykırı sonuçlar doğuran bir diğer sorun, 
idarenin kaynak kodların teslimini şart koşan 
ihale dokümanı düzenlemeleridir. Kaynak 
kodların idareye tesliminin örneğin bakım 
için dahi olsa üçüncü kişilere verilmemesi 
ve/ya gösterilmemesi şartına bağlanıp 
bağlanamayacağı, kullanıcı lisans hakları ile 
idareye verilen uygulama yazılımı ürünlerinin 
iyelik haklarının (=telif hakları =çoğaltma 
hakları, ing. Copyright) saklı tutulması mümkün 

olabilecek midir?   İsteklilerin bu yöndeki teklif 
ve açıklamalarının teklifin değerlendirme 
dışı bırakılması sonucunu doğuracağı yüksek 
ihtimaldir.  
Öte yandan, bu halde dahi, Kamu İhale Kurulu 
tarafından da isabetle tespit olunduğu üzere, 
Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Fikri ve Sınai 
Mülkiyete Konu Olan Hususlar” başlıklı 14’üncü 
maddesinin 1’inci fıkrasındaki düzenleme 
şöyledir: 
“İdare, sözleşme hükümleri çerçevesinde 
yüklenici tarafından üstlenilen bir hizmetin 
konusu olan ya da hizmetin ifası sırasında 
veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler 
üzerindeki fikri ve sınai haklar ile marka, patent, 
endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı 
iletken topografyalar (chip’ler), dijital iletişim, 
ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler 
coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve 
benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklardan 
hangisi veya hangilerine, ne kadar süre ile ve 
ne gibi şartlarla sahip olacağını, ilgili mevzuat 
hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve 
ihtiyaçları doğrultusunda ve duraksamaya yer 
bırakmayacak şekilde düzenleyecektir. Bu haklar 
yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri 
saklı kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini 
bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını 
zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla 
münhasıran idareye ait olacaktır.”
 
Bu noktada, idarenin fikri ve sınai mülkiyet 
konusu haklardan hangisi veya hangilerine, 
ne kadar süre ile ve ne gibi şartlarla sahip 
olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate 
alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 
ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde 
düzenleme yapması gerekmektedir.
 
Ülkelerin kendi bilişim endüstrisini yaratmasının 
önemine herkesin vurgu yaptığı bir dönemde, 
yerli bilişim firmalarının, kısa vadede kamu yararı 
savı ile böylesi keyfi şartlarla bilişim pazarının 
dışına çıkarılmasının orta ve uzun vadede hem 
kamuyu hem firmaları hem de sektörü zarara 
uğratacağı açıktır. 

Halihazırda, rekabet ilkesine aykırılık, 
idarenin eşitlik ilkesine aykırı davranışları, 
yeterlik kriterlerinin keyfiliği, alt yüklenici 
çalıştırma yasağı, idarenin yaklaşık maliyeti 
hesaplamada düştüğü yanılgılar, aşırı düşük 
teklif değerlendirmesine tabi tutulacak 
firmaların tespiti ve benzeri konulardan doğan 
– firmalarca yapılan pek çok başvuru mevzuatın 
pek çok hukukçu tarafından dahi yeterince 
iyi bilinmemesi nedeniyle şekil, ehliyet ve 
süre yönünden ne yazık ki reddedilmektedir- 
münferit uyuşmazlıklar Kamu İhale Kurulu 
önüne götürülmekte ise de, sektörün ihale 
mevzuatından ve uygulamalarından kaynaklanan 
sorunlarına ancak ve ancak bilhassa bilişim 
sivil toplum kuruluşlarının kanun koyucuyu, 
yargı mercilerini ve dahi Kamu İhale Kurumu’nu 
aydınlatacak ve yönlendirecek hukuki formlara 
sokulmuş teknik görüş ve önerileri ile çözüm 
bulunabileceğini düşünmekteyiz.
  
Başka bir deyişle kamunun ihtiyaçları, bilişim 
sektörünün kendine özgü özellikleri ve hızlı 
gelişimi, yerli firmaların yaşadığı sorunlar ve 
ülkemiz bilişim sektörünün potansiyellerini bir 
arada değerlendirerek, düzenleyici otoritelere 
konunun teknik izahı ile başlatılabilecek bir 
süreç,  süreçten sonuç alınamaması halinde 
devamla ülke çapında uygulanan Kurum 
mevzuatına karşı yargı mercileri önünde 
dillendirilecek altyapısı dinlensin ya da 
dinlenmesin idari girişimler ve teknik gerekçeleri 
ile açıklanmış talepler kemikleşmiş sorunların 
çözümünü teşkil edebilecektir.”
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