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İlker Tabak: Özellikle yazılım 
konusunda ayrı bir alım 
usulü tanımlanmalı

Yazılımın yeteri kadar 
yer almadığı kamu 
ihale mevzuatında 
yazılım bakımına 
ilişkin özel bir 
tanımın olmamasının 
şaşırtıcı bulmadığını 
belirten Tabak,  çoğu 
zaman kaynak kodu 
yerine telif hakkının 
istendiğini ileri 
sürdü. Tabak, telif 
hakkının istenmesiyle 
yerli yazılımcının 
yok edildiğinin altını 
çizdi.

Bilişim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Pazarlama ve Satış Müdürü İ. İlker Tabak, “Dosya” sayfalarımız 
için sorularımızı yanıtladı. Bilişim alanındaki alımlara ilişkin ayrı tanımların Kamu İhale 
Kanunu (KİK) kapsamında olmasının zorunluluğunun ortada olduğuna işaret eden Tabak, 
bilişim alanında, özellikle yazılım konusunda ayrı bir alım usulü tanımlanması gerektiğini 
vurguladı. Tabak, kısa vadede ise, KİK 22. maddede yapılacak bir düzenlemeyle, yazılım 
bakımı konusundaki hizmetin eser sahibi de olan üretici firma eliyle verilmesinin önünün 
açılması gerektiğinin altını çizdi. İhale şartnamesinde genelde yer vererek kaynak kodu 
istenmesinde çifte standart uygulandığını öne süren Tabak, “Yerli firmalara olan güven 
düzeyi ile yabancılara olan farklı” dedi. 

Yerli çözümlerin önünün açılacağı, yerli yazılım endüstrisinin güçlendirileceği çabalar ile 
ülkemizin kalkınmasının da önünün açılacağını belirten Tabak, yerli firmalardan kaynak kodu 
istenmesinin en önemli nedeni olarak firmanın kapanma riskinin gösterildiğini söyledi. “Oysa, 
yerli yazılım firmalarının önünün açılması ile yaşam sürelerinin de artacağı ortada” diyen 
Tabak, kaynak kodun istenmesi yerine çoğu zaman kavram karmaşası yaşandığı için telif 
hakkı istendiğini ileri sürdü. Tabak, “Asıl sorun budur. Telif hakkını daha tam tanımlamamış 
olan devlet, bu hakkı da isteyerek yerli yazılımcıyı yok ettiğinin farkında değil” diye konuştu. 
Sayıştay kararı gibi bahanelerle yazılım bakımını telif haklarını yok sayarak başkalarına 
yaptırma girişimleri olduğunu anlatan Tabak, bunları önlemenin yolunun, öncelikle kamu 
denetçilerini yazılım ve bilişim konusunda bilinçlendirmekten geçtiğini kaydetti. Bunun 
orta ve uzun vadeli bir önlem olacağını söyleyen Tabak, “Kısa vadede ise mevzuattaki 
belirsizlikleri giderecek biçimde kesin tanımların yapılması gerekir” dedi. Tabak, bu konuda, 
yasa yapıcıların başta TBD olmak üzere bilişim sektörü sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
çalışması gerektiğine vurgu yaptı. 

-Sizce yazılım nedir?”

-Bilgisayarda her türlü işlemi yapmaya yarayan program ya da programlar bütünüdür. Yazılım analiz, 
tasarım, geliştirme, uygulama, bakım ve yeniden tasarım döngüsündeki tüm süreçleri kapsar. Yazılım 
çağdışı kalana kadar bu yaşam döngüsü içinde gelişimini sürdürür.
2003 yılında TBD Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri’nde (BİMY-10) sunduğum “Yazılım Bakımı 
Nedir, Ne Değildir?” adlı bildiride de belirttiğim üzere, yazılım, tek bir modülden oluşan, basit 
bir ürün değil; birçok modülden oluşan sistem anlamında, yani Yönetim Bilişim Sistemi’ni ya da 
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi’ni oluşturan modüller olarak değerlendirilmelidir. İşletim 
sistemleri, İnternet erişimi yazılımı, yedekleme yazılımı gibi ürünlerin bakımı konumuz dışındadır. 
Uygulama yazılımı ürünleri ve bunlarla ilişkili veri tabanı yönetim sistemi yazılımı ürünleri, konumuzu 
oluşturmaktadır.
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-Yazılım destek ve bakım hizmetleri nedir?

-Yazılım bakımı ve destek hizmetleri ayrı 
kavramlardır. Yazılım bakımı üretim hatalarına 
karşı yapılan çalışmaları kapsamaktadır. 
Destek hizmeti ise iki grupta ele alınabilir. 
Birincisi, yazılımın kullanımına ilişkin olarak 
verilen kullanım desteği; ikincisi ise, yazılımın 
yeni gereksinimleri içeren yeni sürümlerinin 
oluşturulmasını amaçlayan destek hizmetleridir.
Özellikle dış kaynak kullanımı yoluyla edinilen 
uygulama yazılımı sistemlerinin bakımı denilince, 
düzeltici bakım gündeme gelmektedir.  
Yazılım geliştiriciler, kullanıcılardan gelen sorun 
bildirimlerini sınıflandırıp öncelikle düzeltici 
bakım işlemlerini yapmaktadırlar. Bu işlem 
sırasında hatanın kullanımdan kaynaklandığı 
ortaya çıkarsa, kullanıcının eğitime gereksinim 
duyduğu anlaşılır. Ancak, yazılım bakımı, 
kullanıcı eğitimi değildir. 

-Yazılım bakımına neden ihtiyaç var?

-Yazılım sistemlerinin, özellikle uygulama 
yazılımı sistemlerinin değişen mevzuat ve 
gereksinimler doğrultusunda uyarlanması sık 
sık gündeme gelmektedir. Bunun dışında yazılım 
üretimindeki hata ve yanlışların giderilmesi için 
de bakıma gereksinim duyulmaktadır. 
Bir yazılım sistemi, kullanılmak üzere geliştirilir. 
Amaç, bu sistemi etkin biçimde kullanarak 
kurum ya da kuruluşun verimini artırmaktır.

Yazılım yaşam döngüsünün ilk adımından sonuna 
değin geçen aşamalarda benimsenmesi gereken, 
yazılım sistemlerinin etkin kullanımına ilişkin, 
ilkeler bulunmaktadır:
 Sistem tasarımı aşamasında anlayış birliği 

sağlanmalıdır;
 Gereksinimler, zamanında belirlenmelidir;
 Siste m kurulduktan sonraki sürece büyük 

önem verilmelidir;
 Hem işletim düzeyinde, hem de üst yönetim 

düzeyinde bilgi gereksinimi karşılanmalıdır.

Sistem kurulduktan sonraki süreçte, yani 
yazılımın geliştirilip uygulamaya alındığı dönemde 
karşılaşılabilecek sorunları ve zorlukları aşmak 
için gereken çabaya büyük önem verilmelidir. 
Uygulamaya geçiş desteği ve bakım hizmetleri 
biçiminde gerçekleşecek bu dönemdeki 
maliyetler, toplam gerçekleştirmedeki 
insangücü maliyetlerinin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 487 adet 
kuruluşta yapılan araştırmaya göre, toplam 
yazılım çalışması giderleri içinde yazılım 
geliştirme yüzde 43, bakım giderleri yüzde 
49 ve diğer giderler ise yüzde 8 oranında 
dağılmaktadır. Bu oranlar bile tek başına bakımın 
önemini ortaya koymaktadır. 

-Yazılım bakımının öneminden söz eder 
misiniz?

-Kullanıcı isterlerine göre “İsterler 
Çözümlemesi” yapılan yazılımın, tasarımı da 
yapıldıktan sonra, gerçekleştirilmesi ve ardından 
uygulamaya alınması ile başlayan Yazılım 
Yaşam Döngüsü, bakım hizmeti ile çevrimini 
tamamlamaktadır.
Yazılım bakımı, uygulama sırasında ortaya 
çıkabilecek sorunların giderilmesi, kullanıcı 
arabirimi değişiklikleri, işlevsel genişlemeler 

ve performans geliştirme amacıyla yapılan 
hizmetler bütünüdür.
Bakım konusu, yazılım projelerinde yıllar boyu 
göz ardı edilmiş olmasına karşın, iyi işleyen bir 
sistemin vazgeçilmez unsurlarından biridir. 
Yazılım bakımı dört ana grupta toplanır:

Düzeltici Bakım: Yazılımda hata çıkması ve 
istenen işlevlerin yerine gelmemesi üzerine 
yapılan onarım işlemleridir.
Özellikle tek kullanıcı kuruluş için geliştirilmiş, 
pazarda çeşitli kullanıcılar elinden geçerek 

niteliğini kanıtlamamış yazılım sistemlerinde 
hata bulunabileceği kesindir. İşte bu nedenle, 
kullanıcı yakınmalarına neden olan hataların 
bulunup giderilmesi için yapılan bakıma düzeltici 
bakım denir.

Uyarlayıcı Bakım: Teknolojik gelişmeler, 
yeni donanım ve/ya da yazılım ürünlerinin 
kullanılması ve eski yazılım ürünlerinin bunlara 
uyarlanması için yapılan işlemlerdir.

Mükemmelleştirici Bakım: Kullanıcının iş 
ortamının değişmesi sonucu gereksinim duyulan 
işlevlerin eklenmesi için yapılan işlemlerdir.

Önleyici Bakım: İstenilen işlevleri 
yerine getirmekte olan yazılımın, ileride 
karşılaşılabilecek işlem ve veri hacmine, 
güvenilirlik özelliklerine göre gözden geçirilip 
değiştirilmesi işlemleridir. 

-Yazılım destek ve bakımı kamu ihale 
mevzuatında yer alıyor mu? Mevzuatta 
konuya verilen önem yeterli mi?

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK), mal 
alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık 
konularını kapsamaktadır. Yazılım, bilişim, 
bilgisayar sözcükleri kamu ihale kanununda 
hizmet tanımında, danışmalık hizmetleri içinde 
ve FATİH Projesi çerçevesinde KİK kapsamında 
olmadan alımı yapılacak mal ve hizmetler 
arasında yer almaktadır. Bilişim toplumu olma 
yolunda ilerleyeceksek, bilişim alanındaki 
alımlara ilişkin ayrı tanımların KİK kapsamında 
olması gerektiği ortadadır. 

Yazılım konusunun bile yeteri kadar yer almadığı 
bu düzenlemede yazılım bakımına ilişkin özel bir 
tanımın olmaması şaşırtıcı değildir. Ancak, KİK 
22. maddesinde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve 
teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne 
başvurulabileceği belirtilmiştir.
“Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân 
yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan 
temini usulüne başvurulabilir:

Çizim-1 : Yazılım Yaşam Döngüsü İnsangücü Gereksinimi
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a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi 
tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile 
ilgili özel bir hakka sahip olması.  

c)Mevcut mal, ekipman, teknoloji 
veya hizmetlerle uyumun ve 
standardizasyonun sağlanması için 
zorunlu olan mal ve hizmetlerin, 
asıl sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenecek ve toplam süreleri üç 
yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk 
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden 
alınması.”

Bu maddelerden de anlaşılacağı 
üzere, yazılım sistemlerinin telif 
hakları ile korunması nedeniyle, bakım 
ihtiyacının sadece gerçek veya tüzel 
tek kişi tarafından karşılanabileceği 
(22/a); sadece gerçek veya tüzel tek 
kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka 
(telif hakkı) sahip olduğu (22/b); 
mevcut mal, ekipman, teknoloji 
(yazılım) veya hizmetlerle uyumun 
ve standardizasyonun sağlanması 
için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, 
asıl sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenecek ve toplam süreleri üç 
yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk 
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden 
alınması (22/c) olanaklıdır.

-Yazılım destek ve bakım hizmetleri ile 
yazılım telif hakları arasındaki ilişki nedir?

-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
(FSEK) 2. Maddesinde bilgisayar programları 
(yazılım) “Eser” olarak tanımlanmıştır. Aynı 
kanunun çeşitli maddelerinde de eser sahibinin 
işleme, çoğaltma, yayma, temsil haklarının yanı 
sıra mali haklarından söz edilmektedir. 
Yazılım, onu üretenin eseri olarak tanımlandığı 
için FSEK’e göre çeşitli kademelerde 
korunmaktadır. 

Telif haklarına ilişkin özel koşulların üreticiler 
tarafından tanımlanması ile bu koruma biraz 
daha güçlü olacaktır. Dolayısıyla bir yazılıma 
ilişkin bakım hizmeti de onu meydana getiren 
eser sahibi eliyle verilmek zorunda olacaktır.

- Uygulama yazılımı, paket yazılım, sistem 
yazılımı ve gömülü yazılım arasındaki 
fark bunlara ilişkin telif hakkı konusunda 
değişiklik yaratır mı?  Neden?”
 
- FSEK’e göre yazılım, türü belirtilmeksizin eser 
olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle telif hakkı 
konusunda değişiklik yaratmayacaktır.

-Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale 
Kanunu’nda yazılım destek ve bakım 
hizmetlerine nasıl yer vermelidir?

- Kamu İhale Kanunu’nun ilk uygulandığı yıllarda 

bilişim alanındaki eksiklikleri görmüş, mal 
alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık 
alımlarının yanı sıra bilişim alanına özel alım 
usullerinin yer alması gerektiğini belirtmiş idik. 
Bilişim alanında, özellikle yazılım konusunda 

ayrı bir alım usulü 
tanımlanmalıdır. 
Kısa vadede ise, 
KİK 22. Maddede 
yapılacak bir 
düzenleme ile, 
yazılım bakımı 
konusundaki 
hizmetin üretici 
firma eliyle 
verilmesinin önü 
açılmalıdır.
 
-Yazılım destek 
ve bakım hizmeti, 
telif hakları 
ve Kamu İhale 
Kanunu üçlüsü 
ne anlam ifade 
ediyor?

- Genellikle 
kurumsal 
çözümler talep 
edilirken, yazılım 
ürünlerinin kaynak 
kodları da, iyelik 

(telif, ing. Copyright) hakları korunarak, isteniyor. 
Güvence olarak kuruma sunulan kaynak kodların 
rakiplerinin eline geçmesini istemeyen firmalar, 
zaman zaman bu kodları, firmanın başına bir şey 
geldiğinde kuruma teslim edilmek üzere, noterde 
saklamayı tercih ediyorlar.
 
Ülkemizde bilgisayar programları, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 
kapsamında düzenlenmekte ve korunmaktadır. 
Ancak, Avrupa Patent Sözleşmesinin (EPC) 
52. Maddesi gereğince, ülkemizde 551 sayılı 
Patent Haklarının Korunması Hakkında 
KHK kapsamında yazılım ürünlerine patent 

verilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. 
Lisans sözleşmesinde belirtilmedikçe, 
uygulama yazılımı üreticisi eser sahibi 
firmaların yazılımlarına ilişkin kaynak kodlar ve 
belgelemeler, bakım adı altında, iyelik haklarını 
çiğneyerek, rakip firmaların kullanımına 
sunulabilmektedir. Bu durumda, yasalarımızda, 
eser sahibini yeteri kadar koruyan unsurlar 
bulunmamaktadır.

4734 sayılı KİK ile bakım hizmetlerinin kesin 
kabulden itibaren 3 yıl boyunca, doğrudan 
alım yöntemiyle (Md. 22/c), üretici firmadan 
sağlanabileceği belirtilmiştir. Yazılım 
sistemlerinin ömrü üç yıldan uzundur. Bu 
nedenle, üç yılsonunda, yine iyelik haklarının 
çiğnenebileceği mekanizmalar ile karşı karşıya 
kalma riski bulunmaktadır.

-Kamu alım şartnamelerinde yazılım destek 
ve bakım hizmetlerine yer veriliyor mu?

- Yazılım alımlarındaki şartnamelerde bakım ve 
destek konusu genellikle garanti dönemi sonrası 
için bu hizmetin verilmesini içermektedir. 

-Yazılım destek ve bakım hizmetlerine neden 
ihtiyaç duyuluyor?

- Yazılımın yaşam döngüsü bunu gerektiriyor. 

-Türk yazılım firmaları ve uluslararası 
yazılım firmaları yazılım destek ve bakım 
hizmetlerini yeterince yerine getirebiliyorlar 
mı?

- Karşılığı verilen her türlü hizmet yeterince 
yerine getirilebilir. Bunun için yerli ya da yabancı 
firma olmak önemli değildir. Kamu kurumlarının 
çoğu, KİK’e göre alım yaptıklarında yerli firmalar 
lehine olan kuralları görmezden gelebiliyor. Bu 
nedenle, yabancı kaynaklı çözümlere sağlanan 
kolaylıklardan biz yerli firmalar aynı oranda 
yararlanamamaktayız. 
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- Kamu kurumları, ihale şartnamesinde 
genelde yer vererek kaynak kodu istiyorlar. 
Yazılım şirketleri de, genellikle yerli 
yazılımcılar, bu kodu koşullu olarak 
veriyor. Oysa yurtdışı kaynaklı yazılım 
ürünlerinin hiç birinin ESAS KAYNAK 
KODU teslim edilmiyor. Bu durumda yerli 
yazılım firmaları ne gibi sorunlarla karşı 
karşıya kalıyor? Bu konuda ne gibi önlem 
alınabilir? Hukuki olarak ne gibi haklara 
sahip firmalar? Bu kamu kurumuna nasıl 
bildirilebilir?

- Çifte standart uygulanmakta. Yerli firmalara 
olan güven düzeyi ile yabancılara olan farklı. 
Yerli çözümlerin önünün açılacağı, yerli yazılım 
endüstrisinin güçlendirileceği çabalar ile 
ülkemizin kalkınmasının da önü açılacaktır. 

Yerli firmalardan kaynak kodu istenmesinin en 
önemli nedeni olarak firmanın kapanma riski 
ortaya konuyor. Oysa, yerli yazılım firmalarının 
önünün açılması ile yaşam sürelerinin de 
artacağı ortada. Kaynak kodun istenmesi yerine 
çoğu zaman kavram karmaşası yaşandığı için telif 
hakkı isteniyor. Asıl sorun budur. Telif hakkını 
daha tam tanımlamamış olan devlet, bu hakkı da 
isteyerek yerli yazılımcıyı yok ettiğinin farkında 
değil. Özel koşullarla telif hakkını tanımlamak 
gerekiyor. Yazılıma patent verilmeyeceği 551 
sayılı Patent Kanunu’nda açık olarak yer alıyor.

-KİK’in tek kaynaktan İHALESİZ olarak ürün 
ve hizmet temin etme izni var.  Kamu İhale 
Kanunu madde 22/A, B ve C bölümleri bunu 
tanımlıyor. Kurumlar SAYIŞTAY BASKISI 
nedeniyle, özellikle 22/A maddesini (süre ve 
parasal sınır yok) uygulamaktan kaçınıyor. 
Yazılımın telif hakkının üreticide olmasından 
dolayı tek kaynak işleminin önü açık. Buna 
rağmen bakımı başkasına yaptırmaya kalkan 
kurumlar oluyor. Bunun ülke yazılım sektörü 
ve yerli yazılım firmalarına yansıması nasıl 
oluyor? Bu nasıl önlenebilir?

-  Yasaların kesin tanımlar içermemsi nedeniyle, 
tavsiye niteliğindeki tanımların uygulanmasındaki 
zorluklar yaşanmakta. Buna bir de ülkemizin 
içinde bulunduğu yönetsel yapıyı da ekleyince, 
karar verici olarak görev yapanların üzerindeki 
denetim baskısı nedeniyle bardağın boş tarafı 
öne çıkıyor. Sorumluluk üstlenmemek için hukuk 
görüşü, Sayıştay kararı gibi bahanelerle yazılım 
bakımını telif haklarını yok sayarak başkalarına 
yaptırma girişimleri oluyor. Bunları önlemenin 
yolu, öncelikle kamu denetçilerini yazılım ve 
bilişim konusunda bilinçlendirmekten geçiyor. 
Bu orta ve uzun vadeli bir önlem olacaktır. 

Kısa vadede ise mevzuattaki belirsizlikleri 
giderecek biçimde kesin tanımların yapılmasıdır. 
Bu konuda, yasa yapıcıların başta TBD olmak 
üzere bilişim sektörü sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte çalışması gerekmektedir.

 - Çok sık mevzuat değiştiğinden bazen 
mevcut ürüne yapılacak eklentiler de yazılım 
bakımı olarak algılanıyor. Bu noktada ne gibi 
sıkıntılar yaşanıyor?

Bakım, mevcut bir unsur ile ilgilidir. Mevcut bir 
binanın bakımını yaparsınız; mevcut bir yolun 
bakımını yaparsınız; mevcut bir asansörün 
bakımını yaparsınız. Bunlar yazılım için de 
geçerlidir. İşlevleri belli, çerçevesi çizilmiş bir 
yazılım sisteminin bakımı söz konusudur.

Mevzuat değiştiğinde, nasıl ki bir asansörün 
gücünü artırmak gerekiyorsa, örneğin 2 halat 
daha bağlamak gibi, ek bedel ile yapılan bir iş 
haline geliyorsa yazılım bakımında da böyle 
olmalıdır. Değişen mevzuata göre ek işlev 
gerekiyorsa bu çalışma ek bedel karşılığında 
yapılmalıdır. Sürüm güncelleme (update) ile 
sürüm yükseltme (upgrade) farklı olarak ele 
alınmalıdır.

http://www.bilisimdergisi.org/s167
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