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Zaim: Yazılım bakım ve destek hizmeti, KİK’te ayrı bir 
madde altında değerlendirilmeli 

“Dosya” sayfalarımıza katkı veren Çankaya 
Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi (BİM) Müdürü 
Üveyiz Ünal Zaim, yazılım destek ve bakımı 
konusunun kamu ihale mevzuatında yer 
almadığının ve hizmet alımı kapsamında 
değerlendirildiğinin altını çizerek “Bu da 
yeterli değil. Çünkü yolcu taşıma veya temizlik 
hizmetiyle aynı kategoride değerlendirilerek ihale 
yapılıyor” dedi.  

Bilişimin, Türkiye’de daha çok, inşaat, ulaşım, 
sağlık gibi sektörlerde uygulanan Kamu Özel 
Sektör İşbirliği (KOSİ) modeli içerisinde yer 
aldığına dikkati çeken Zaim,  bu kavramlara 
karşılık gelen ve kapsayıcı niteliğe sahip aynı 

Yaşanan en önemli sorunun 
kaynak kodlarının alınması 
ve gerektiğinde müdahale 
edilmesi olduğunu belirten 
Çankaya Belediyesi BİM 
Müdürü Zaim,  “Türkiye 
de bazı firmalar kaynak 
kodlarını şartlı da olsa 
idareye veriyor. Ancak, 
ihtiyaç duyulduğunda bu 
kaynak kodlarına müdahale 
etmek oldukça zor” dedi.

zamanda da dünya genelinde kabul 
görmüş Public Private Partnerships 
(PPP’s) kavramının tüm eserlerde 
kullanıldığını belirtti.  

Zaim, kamunun ihaleyle özel bir 
yazılım yaptırırsa mümkünse üretim 
aşamasında kendi bünyesinde 
yazılımcıları süreçlere dahil etmesi ve 
yazılımların kaynak kodlarının yanında, 
iş akışları, veri tabanının tabloları, 
analiz çalışmaları ile tüm süreçlerde 
elde edilen dokümanları almasını 
önerdi. 

-Sizce yazılım nedir?

-Yazılım, bilişim sistemlerini oluşturan donanım 
parçalarının yönetimini hem de kullanıcıların işlerini 
yapmak için gerekli olan komutlar topluluğuna yazılım 
denilmektedir  Bunlar şöyle sıralanabilir: Paket 
Yazılımlar; Rafta satılan Antivirüsler, office yazılımları; 
İşletim Sistemi Yazılımları; Bilişim sistemleri üzerinde 
çalışan uygulamalar; Gömülü Yazılımlar; Uygulama 
Yazılımları; Belirli konularda kurumun/firmanın 
ihtiyaçları doğrultusunda üretilen yazılımlar; 

Programlama Dilleri; 
Uygulama yazılımları veya İşletim Sistemi yazılımları 
üretmek için kullanılan yazılımlar.

-Yazılım destek ve bakım hizmetleri nedir?

-Yazılımların sorunsuz ve gerektiğinde yeni durumlara 
ve ortama göre çalışması için verilen hizmete “yazılım 
destek ve bakım hizmeti” denir.   

-Yazılım bakımına neden ihtiyaç var?

-Kurum dışı kaynak kullanılarak edinilen yazılımlar 
(Uygulama yazılımları ve işletim sistemi yazılımları), 
zaman içerisinde değişim ihtiyacı duyar.  Ayrıca 

yeni bir donanım değişikliğinde veya yeni işlevlerin 
eklenmesinde de yazılımların düzeltici bakım, uyarlayıcı 
bakım ve iyileştirici bakımların yapılması gerekir.  

-Yazılım bakımının öneminden söz eder misiniz?

-Yazılımlar tıpkı canlılar gibi nefes alır yaşar. Yazılımın, 
günün koşullarına göre ve değişen altyapı, değişen 
kullanıcı profili, değişen kanun, yönetmelik ve 
mevzuatlar karşısında değiştirilmesi gerekir. Bu gibi 
durumda “sürüm güncellemeleri” zorunlu hale geliyor. 
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Aksi durumda yazılım kullanılmaz hale gelir ve 
fayda sağlanmaz. 

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

-Almıyor, Hizmet alımı kapsamında 
değerlendiriliyor. Bu da yeterli değildir. Çünkü 
yolcu taşıma veya temizlik hizmetiyle aynı 
kategoride değerlendirilerek ihale yapılıyor.  
 
-Yazılım destek ve bakım hizmetleri ile 
yazılım telif hakları arasındaki ilişki nedir?

-Telif hakkı, yazılım kimin tarafından üretilmiş 

ise, eser sahiplerine belirli bir süre için yasayla 
tanınan manevi  ve ekonomik haktır. Yazılım 
üreticilerinin izni ve yetkisi olmadan bu ürünlere 
yazılım destek ve bakım yaptıramazsınız. 
Büyük yazılım firmaları ürettikleri (Microsoft, 
Oracle) yazılım ürünlerinin bakımlarını diğer 
yüklenici firmalara yaptırmazlar, Ancak lisans 
güncellemelerle yeni ürünlerini satarlar. Yetkili 
satıcı firmalar kanalıyla bu işlemleri yürütürler.

Firmalar tarafından kuruma özgün üretilen 
uygulama yazılımların telif hakkı firma tarafından 
alınmış ise kurumlar bu tip yazılımlara da 
müdahale edemezler. Bakım ve desteğini de 
üretici firmadan almanız gerekir. 

-Uygulama yazılımı, paket 
yazılım, sistem yazılımı ve 
gömülü yazılım arasındaki 
fark bunlara ilişkin telif hakkı 
konusunda değişiklik yaratır mı?  
Neden? 

-Sistem yazılımı ve gömülü 
yazılımlar, donanım bağımlı 
olduğundan üretici firmanın 
desteğini almanız gerekir.  Ya da 
üretici firmanın yetkilendirdiği 
firmalardan bu bakımı almalısınız.

Uygulama yazılımları kuruma özgün 
üretilir, Bazen kaynak kodları 
kuruma verilir, bu durumda kurum 
tarafından yazılımlara müdahale 
edilebilir. 
   
Paket Yazılımları:  İsminden de 
anlaşılacağı gibi hazır olarak 
yazılımı mevcut olan yazılımdır. 
Bir iş için yazılmış ve lisanslanmış 
yazılımlardır. Office yazılımları, 
Antivirüs yazılımları, Muhasebe 
yazılımları gibi. Bu yazılımlar belli 
süreli olup lisansların yenilenmesi 
gerekir.  

-Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale 
Kanunu’nda yazılım destek ve bakım 
hizmetlerine nasıl yer vermelidir?
 
-Yazılım destek ve bakım hizmetlerine Kamu 
İhale Kanunu’nda ayrı bir madde olarak yer 
verilmelidir. Çünkü yazılım çeşitlilik gösteriyor: 
Lisanslama (lisans alımı veya güncelleme); 
Uygulama Yazılım yaptırılması; Uygulama Yazılım 
Bakım ve Destek; Donanım bütünleşik yazılım 
alımı ve güncellenmesi gibi.

-Yazılım destek ve bakım hizmeti, telif 
hakları ve Kamu İhale Kanunu üçlüsü ne 
anlam ifade ediyor?

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda Hizmet 
Alımı olarak görülmekte ve bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. 

-Kamu alım şartnamelerinde yazılım destek 
ve bakım hizmetlerine yer veriliyor mu?
 
-Veriliyor. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamında Hizmet Alımı şeklinde 
değerlendiriliyor. 

-Yazılım destek ve bakım hizmetlerine neden 
ihtiyaç duyuluyor?
 
-Paket, gömülü ve sistem yazılımlarının kaynak 
kodları tamamen üreticinin kontrolünde ve 
üretici tarafından telif hakkıyla korumaya alıyor. 
Lisans süreleri bittiğinde lisansların yenilenmesi 
için alıma ihtiyaç duyuluyor. 

Uygulama yazılımları; kaynak kodu üreticide ise 
bakım ve desteğinin alınması gerekmektedir. 
Kaynak kodunun güncellenmesi, kanun 
ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin 
uyarlanması ve oluşabilecek hataların 
temizlenmesi için gereklidir. 

-Türk yazılım firmaları ve uluslararası 
yazılım firmaları yazılım destek ve bakım 
hizmetlerini yeterince yerine getirebiliyorlar 
mı?
 
-Uluslararası yazılım üreten firmaların desteği 
daha çok lisans yenileme veya lisans güncelleme 
şeklinde yapılıyor. Türk firmalar üretici ise, 
gerekli destek ve bakım hizmeti yerine getiriliyor.

-Türkiye’de Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖSİ) 
modelinin daha yaygın uygulanabilmesi 
için, Ulusal Strateji Oluşturulması, Politik 
Sahiplenme, Yasal Altyapının İyileştirilmesi 
ve Teşviklerin desteklenmesi, kurumsal 
altyapının geliştirilmesi ve standardizasyonu 
yapılması gerektiği öneriliyor. Bu kapsamda 
yapılan çalışmalar var mı? 
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 -21.02.2013 tarih ve 6428 sayılı Sağlık 
Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle 
Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet 
Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un ile söz konusu bu yeni modelin hem 
ismi hem de usul ve esasları belirlendi. 

Bu yeni modelin isimlendirilmesinde doktrinde 
oldukça fazla kavramsal öneri bulunuyor. Bu 
modelin kavramsallaştırılmasında Kamu Özel 
Sektör İşbirliği (KOSİ), Kamu Özel İşbirliği (KOİ), 
Kamu Özel Ortaklığı (KÖO), Kamu Özel Sektör 
Ortaklığı (KÖSO), Kamu Özel Ortaklığı Modeli 
(KÖOM) ve hatta eksik imtiyaz ifadelerine yer 
verildiği görülüyor. Bu kavramlara karşılık gelen 
ve kapsayıcı niteliğe sahip aynı zamanda da 
dünya genelinde kabul görmüş Public Private 
Partnerships (PPP’s) kavramının tüm eserlerde 
de kullanıldığını görüyoruz.  

KOSİ’ler Türkiye’de daha çok, inşaat, ulaşım, 
sağlık gibi sektörlerde; belediyelerde ve kamuda 
bayındırlık işlerinde uygulanıyor. Bilişimde bu 
model içerisinde yer alıyor. 

- 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?

-Kamuda yaşanan en önemli konu, kaynak 
kodlarının alınması ve daha sonra gerektiğinde 

müdahale edilmesi. Türkiye’de bazı firmalar, 
kaynak kodlarını şartlı da olsa idareye veriyor. 
Ancak, ihtiyaç duyulduğunda bu kaynak kodlarına 
müdahale etmek oldukça zordur.

Kamu ihaleyle özel bir yazılım yaptıracaksa, 
imkânı dahilinde üretim aşamasında kendi 
bünyesinde yazılımcıları süreçlere dahil 
etmeli ve yazılımların, kaynak kodlarının 
yanında, iş akışları, veri tabanının tabloları, 
analiz çalışmaları ve tüm süreçlerde elde 
edilen dokümanları almalı ve bunları ihalede 
istemelidir.  

-KİK’in tek kaynaktan “ihalesiz” olarak ürün 
ve hizmet temin etme izni var.  Kamu İhale 
Kanunu madde 22/A, B ve C bölümleri bunu 
tanımlıyor. Kurumlar “Sayıştay baskısı” 
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?

-Yazılım bakım ve destek hizmetinin Kamu 
İhale Kanunu’nda ayrı bir madde altında 
değerlendirilmesi gerekir. 
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