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ürkiye’de kamu ihalelerini düzenleyen birçok hukuki 
metin olmakla birlikte ulusal çerçevede idarelerin 
uymak zorunda oldukları bir strateji/politika belgesi 
bulunmamaktadır. Bunun sonucunda da kamu ihale 
sistemine yönelik eleştirilerin neredeyse tamamı kamu 
ihale mevzuatına yoğunlaşmaktadır. Oysa bu eleştirilere 

yönelik bir sınıflandırma yapılsa, konunun ağırlıklı olarak kamu alımları 
politikasıyla ilgili olduğu gözlemlenebilir. 
Kamu ihalelerine konu olan ve katma değeri yüksek sektörlerin başında 
ise bilişim alımları gelmektedir. Gerçekten de basit bir bilgisayar 
parçasından büyük çaplı örgütsel yazılımlara kadar birçok alanda 
sözleşme imzalanacak yükleniciyi seçmek için son değerlendirmenin 
sadece fiyat üzerinde yapılması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Türkiye’de 
farklı sektörlerde farklı alım stratejileri benimsenmesine yönelik 
idareleri yönlendiren bir politika belgesi de olmayınca bilişim sektörü 
gibi alanlarda sorunlar gözlemlenmektedir. Bu yazıda gözlemlenen bir 
sorunlara ilişkin kısa bir değerlendirme yapılacaktır. 
Tanımlama; kamu sektörü bilişim pazarından ne satın alır?
Genel tanımlama ölçütleriyle bilişim sektörünün donanım ve yazılım 
elemanları ile kurumsal bilişim, uygulamalı bilişim gibi alanları kapsadığı 
anlaşılmaktadır.2 Kamu sektörünün büyüklüğü ve hizmet alanları 
düşünüldüğünde en önemli mal ve hizmet alım kalemlerinden birisinin 
bilişim sektörüne yönelik olduğu tahmin edilebilir. Ancak özel sektör 
satın alma faaliyetlerinden farklı olarak kamu satın alma işlemlerinde 
takip edilmesi gereken usul kuralları vardır. Buna da yine genel bir 
ifadeyle kamu ihale mevzuatı adı verilmektedir. 
Kamu ihale mevzuatının temel metni, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’dur. Kamu sektörünün bilişim pazarından ne alacağının yanıtı 
da anılan hukuki metinde verilmiştir. Buna göre bilişim pazarından 
alım konuları mal veya hizmet alımı başlıklarında sınıflandırılmıştır. 
Kanundaki mal kavramı satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile 

1 * Bu yazıdaki değerlendirme ve tespitler yazarın kişisel görüşleridir. Kamu 
İhale Kurumu’nu bağlamaz.
2  https://tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fim
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taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade etmektedir. 
Dolayısıyla bu tanım donanım elemanlarının tamamının 
mal alımı ihalesine konu edilebileceği sonucunu ortaya 
koymaktadır. 
Kamu İhale Kanunu’ndaki hizmet alımları tanımı ise 
oldukça geniş olup sayma yöntemiyle kurgulanmıştır. 
Buna göre, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, 
sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa 
araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve 
yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, 
organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî 
eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar 
sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, 
taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması hizmet 
alımları başlığında sayılmıştır. Dikkat edileceği üzere 
bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım 
başlığı hizmet alımlarında düzenlenmiştir. Bu nedenle 
temel bir ayrımla, donanım mal alımı yazılım ise hizmet 
alımıdır. 

Bilişim sektörü ihalelerinde yaşanan sorunlara 
ilişkin gözlemler
Kamunun bilişim sektöründen yaptığı mal ve hizmet 
alımlarına ilişkin ihalelerde yaşanan sorunların 
mevzuat kurgusundan çok satın alma stratejileri ve 
bilgi asimetrisiyle ilgili olduğu gözlemlenmektedir. 
Yukarıda da ifade edildiği üzere kamu satın alma 
işlemlerinde kapsamlı ve hatta karmaşık bir mevzuat 
bulunmakla birlikte bir ihale strateji belgesi yoktur. Bu 
nedenle de idareler temizlik, yemek, güvenlik alımlarını 
sonuçlandırma yöntemlerine benzer biçimde yazılım 
ihaleleri yapmaktadırlar. 
Satın alma stratejileri çerçevesindeki ilk eksiklik bu 
türden katma değeri yüksek sektörlerde ihalelerin 
en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılmasıdır. 
Bunun sonucunda da ihaleye katılan istekliler sadece 
fiyat üzerinde rekabet etmekte, alınan hizmetin 
kalitesi yarışma başlığı olmaktan çıkmaktadır. Ancak 
konuya mevzuat açısından yaklaşıldığında Kamu 
İhale Kanunu’nun 40’ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, sadece fiyat 
esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım 
maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik 
değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirleneceği, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirleme yapılan ihalelerde, ihale dokümanında bu 
unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıklarının 
tespit edileceği düzenlenmiştir. Buradan hareketle 
bir idare kendisine bilgisayar alırken asgari özellikleri 
belirleyip en düşük fiyatı teklif eden alım yapabileceği 

gibi bu asgari özelliklerin üzerine daha kaliteli mal teklif 
edeni seçmeye yönelik ölçütler de kurabilir. Örneğin bir 
dizüstü bilgisayar ihalesinde idare bütün katılımcıların 
en az Intel tarafından üretilen Core i3 teknolojisine 
sahip cihazı teklif etmesinin zorunlu olduğunu 
düzenleyebilir. Ancak ihale dokümanında fiyatın 
yüzde 50 ağırlığa sahip olduğunu, Core i5 teklif eden 
isteklilere 25 puan; core i7 işlemci teklif eden isteklilere 
de 50 puan verilerek ihalenin sonuçlandırılacağını 
düzenleyebilir. Örnekteki ikinci durumda idare ihaleyi 

fiyat dışı unsurlara göre sonuçlandıracağını söylemiş 
olmaktadır. 
Yukarıda verilen örnekte ihaleye katılan istekliler de 
rakipleriyle sadece fiyat rekabetinde olmadıklarını, 
daha kaliteli ürünü daha yüksek fiyata teklif ederek de 
ihaleyi kazanabilecekleri düşüncesine sahip olacaklardır. 
Bu sayede idarelerin en uygun seçeneği tercih etme 
olanakları doğacaktır. 
Fiyat dışı unsur uygulamasıyla ilgili yukarıda aktarılan 
sorunun daha çok satın alma stratejisiyle ilgili olduğu 

söylenebilir. Ancak sistemde 
taraflar arası bilgi asimetrisinden 
kaynaklanan çeşitli sorunlar 
da bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki ihtiyaç tanımlamasındaki 
güçlüklerdir. Herhangi bir satın 
almacı birim nasıl bir bilişim 
ürününe sahip olduğunu 
öngörmekle birlikte bunun 
teknik tarifi konusunda yetersiz 
bilgiye sahip olabilir. Bunun 
sonucunda da sağlık teknik 
şartname hazırlama sorunları 
ortaya çıkabilir. 
Gerçekten de iyi hazırlanmış 
bir teknik şartname ihale 
sürecinin olduğu kadar sözleşme 
sürecinin de sağlıklı yürümesini 
sağlayacaktır. Bunun tersine 

belirsiz ifadelerle dolu teknik şartnameler hem idareyi 
hem de istekliler veya yüklenicileri zora sokacaktır. Bu 
nedenle de diğer ihale konularından farklı olarak bilişim 
sektörü alımlarında merkezi ihale işlemleri daha fazla 
önemlidir. Herhangi bir idarenin taşra biriminin kendi 
ihtiyacı olan yazılım hizmeti için tek bir ihale yapması 
yerine belirli düzeyde merkezileşmiş alım yöntemleriyle 
ölçek ekonomisi sağlamak daha uygundur. 
Bilgi asimetrisiyle ilgili yaşanan bir diğer sorun, 
kamu ihale mevzuatı okuma ve uygulamanın özel bir 
uzmanlık gerektirmesi ve tarafların bu konuda yetersiz 
kalmalarıdır. Günümüzde yürürlükte bulunan iki temel 
kanun, uygulama yönetmelikleri, Kamu İhale Genel 
Tebliği, muayene ve kabul yönetmelikleri ve genel 
şartnameler ihale işlemlerinin bütün taraflarına önemli 
sorumluluklar yüklemektedir. Bu mevzuat kendine ait 
teknik bir dil benimsemekte ve bu dilin kullanılmasını 
beklemektedir. Örneğin herhangi bir ihalenin 
şartnamelerine “yüklenicinin” sorumluluğunu yazmakla 
“isteklinin” sorumluluğunu yazmak birbirinden 
tamamen farklı kavramlardır. İlkinde sözleşme 
imzalayan firmadan beklenen edimler düzenlenirken, 
ikincisinde ihaleye katılan firmaların uymakla yükümlü 
olduğu kurallardan söz edilmektedir. Dolayısıyla 
yüklenici ve istekli gibi basit iki sözcüğün özensiz 
kullanımı dahi ihale ve sözleşme süreçlerinde güçlükler 
ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle de tarafların 
mevzuatın kullandığı dili öğrenmeleri ve uygulamaları 
önemlidir. 

Sonuç
Bu yazıda genel olarak bilişim sektörü ve kamu ihaleleri 
ilişkisi hakkında gözlemler paylaşılmıştır. Türkiye’de 
bir kamu alımları strateji belgesi olmaması nedeniyle 
idarelerin “özel” nitelikli bazı sektörlere yönelik 
alım politikaları geliştiremediği, bunun sonucunda 
da sistemde bazı sorunlar bulunduğu aktarılmıştır. 
Bunlardan en önemlisi bilişim sektöründe en düşük 
fiyat esasına göre ihale sonuçlandırılmasıdır. Böylece 
istekliler sadece fiyatta yarışmaktadırlar. Ayrıca 
ihtiyacın tanımlanmasındaki sorunlar ve mevzuat 
okumadaki eksiklikler de önemli başlıklar olarak 
görülmüştür. 
Türkiye’de kamu alımlarına taraf olan bütün ilgililerin 
sorunların farkında olarak gelecek stratejileri 
belirlemeleri kamu ve özel sektör kadar bütün ülke 
ekonomisi için olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
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