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             B�l�nd�ğ� üzere; kamu kurum ve kuruluşlarında b�lg�sayar teknoloj�s�n�n hızla gel�şmes� sonucu, kamu h�zmetler�n�n
görülmes�nde, yaygın olarak kullanılan b�lg�sayar programları, 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu kapsamında, �l�m
ve edeb�yat eser� olarak koruma altındadır.
             B�rçok ülken�n tel�f hakları s�stem�ne paralel şek�lde, d�ğer eser türler�nde olduğu g�b� b�lg�sayar programlarının da,
l�sanssız kopyalarının kullanılması, hak sah�b�n�n �zn� olmaksızın çoğaltılması, değ�şt�r�lmes� ve dağıtılması f��ller�ne karşı
5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu’nda ceza� ve hukuk� yaptırımlar öngörülmüştür.
             Bu sebeple, F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu hükümler� çerçeves�nde, f�kr� hakların korunması açısından, kamu kurum
ve kuruluşlarında, b�lg�sayar programlarının ed�n�lmes�, kullanılması, yönet�m� ve alınacak tedb�rlere yönel�k esasların tesp�t�
�le �lg�l� düzenlemeler�n yapılması gerekl� görülmüştür.
             1. Kamu Kuruluşlarında B�lg�sayar Programı Ed�n�lmes�

             Bütçeleme: B�lg�sayar programlarının satın alınmasından önce yapılacak bütçelemede, b�lg�sayar programları,
b�lg�sayar donanımından ayrı kalem olarak bel�rt�lmel�d�r. Bütçeleme yapılırken ed�n�lecek b�lg�sayar programlarının
l�sanslama esasları d�kkate alınmalı, �ht�yaç bulunan l�sans sayısı kadar program bütçede yer almalıdır.
             Şartname: B�lg�sayar programı satın alımının söz konusu olduğu şartnamelerde, satın alınacak b�lg�sayar programları
ayrı kalem olarak yer almalı ve sağlanacak b�lg�sayar programlarının l�sanslı olması gerekt�ğ� ve l�sans m�ktarları mutlaka
bel�rt�lmel�d�r.
             Tesl�mat: Satın alma �şlem� sonucunda tesl�matı yapılan b�lg�sayar programlarının tesl�m, geç�c� ve kat� kabul
�şlemler� sırasında; l�sanslı olup olmadığı kontrol ed�lmel� ve sadece l�sanslı programların kabuller� yapılmalıdır.
             2. Yazılım Yönet�m� ve Denet�m�

             Yazılım yönet�m� ve denet�m�; kamu kurum ve kuruluşlarının bünyeler�ndek� yazılımların, 5846 sayılı Kanun ve
l�sans anlaşmalarına uygun olarak bulundurulması ve kullanılmasının sağlanması maksadıyla kuruluş �ç�nde yapılması gerekl�
�şlem ve denet�m etk�nl�kler�n� kapsamaktadır.
             Söz konusu etk�nl�kler kamu kurum ve kuruluşunda b�lg� �şlem ün�tes� veya bu �şten sorumlu b�r�m�n
koord�nasyonunda, hukuk müşav�rl�ğ� ve teft�ş veya denet�m�nden sorumlu kurul veya b�r�mler�n ayrı ayrı veya ortak
çalışması sonucu yer�ne get�r�lecekt�r.
             L�sanssız yazılımlarının bulundurulması ve kullanımının önlenmes� maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları;     
             - L�sans hakları kamu kurum ve kuruluşuna a�t olmayan tüm programların, b�lg�sayar ve medyalardan s�l�nmes� ve
l�sanslı olanların tem�n ed�lmes�,
             - L�sans s�c�l� oluşturularak kurumun sah�p olduğu yazılım ve l�sansların tak�p ed�lmes�,
             - İhale net�ces� yüklen�c� f�rma tarafından b�lg�sayar ve yazılımların tesl�m�nde, yazılımların or�j�nal ve l�sanslı
olduğunun ve belgeler�n�n şartnameye uygunluğunun kontrol ed�lmes�,
             - Kullanılan yazılımların yasal olarak kurum tarafından sağlanmış or�j�naller olup olmadığının ve yazılım s�c�l�ne
uygunluğunun bel�rl� aralıklarla denetlenmes�,
             - Kamu kurum ve kuruluşunda; b�lg� �şlem ün�tes� veya bu �şten sorumlu b�r�mde çalışanların bu genelgen�n
gerekler�ne göre �şlem tes�s etmeler�n�n sağlanması,             
             hususlarında gereken tedb�rler� alacaklardır.
             6/2/1998 tar�hl� ve 1998/10 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
             B�lg�ler�n� ve gereğ�n� r�ca eder�m.
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