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KİK, kamu ihalelerinde mutlaka 
yazılım destek ve bakım 
hizmetlerine özel önem vermeli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Kaan Kurtel: 

4734 nolu KİK ve 
4735 nolu Kamu 
İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’nda 
yazılım, yazılım 
bakımı, yazılım 
desteği konularına 
özel olarak 
değinilmediğine 
dikkat çeken Kurtel,  
“Destek ve bakım 
hizmeti olmaksızın 
bir yazılım ürünün 
yaşamını sürdürmesi 
mümkün değil” dedi.

“Yazılım bakım hizmeti, mevcut durum, sorunlar, çözümler” konulu “Dosya sayfalarımıza İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Kurtel, 
sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 
Yazılım bakımının, yazılım mühendisliğinin temel konularından birisi olduğunun altını çizen Kurtel, 
“Yazılım bakımı, yazılım yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır” dedi. 
Yazılım bakımına olan gereksinimin yazılım kullanıldığı sürece devam ettiğine işaret eden Kurtel, 
bir yazılım ürününün bakımının, yazılım kusurlarının tespit edilip giderilmesi, yeni gereksinimlerin 
karşılanması, performansına yönelik iyileştirmelerin yapılması, tasarımının iyileştirilmesi, diğer 
yazılım ve donanım ürünleri ile ilgili arayüzlerin geliştirilmesi, yeni donanım ve yazılım özelliklerinden 
yararlanılması, veri yapılarının düzenlenmesi gibi çeşitli konuları içerdiğini belirtti. 
 “Yazılım bakımının önemli olmasının temel nedeni, yazılımın önemli olmasıdır” diyen Kurtel,  
küresel ekonomideki değişimin büyük ölçüde bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından belirlendiğini 
kaydetti. Bu durumun büyük ölçüde bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve onun önemli bir alanı olan 
yazılım endüstrisinin bir başarısı olduğunun üzerinde duran Kurtel, “Dolayısı ile yazılımın değişen 
iş koşularına uygun olarak gelişmesi, işletmeye rekabet avantajı sağlaması, hizmet vermeye devam 
etmesi, hatasız çalışması ve kendisinden beklenilen işlevleri doğru ve zamanında yerine getirmesi 
önem arz etmektedir” dedi.
Kurtel, bir yazılım ürününe bakım yapmanın, “özünde yazılım ürünü düzeltmek, hatalarından 
arındırmak, ek özellikler eklemek, kullanımını değiştirmek veya geliştirmek” gibi anlamlar içerdiği 
yani orijinal üründe değişiklikler yapılmasını öngördüğü için kesinlikle “telif hakları kapsamında” 
olduğunun altını çizdi. 
“Destek ve bakım hizmeti olmaksızın bir yazılım ürünün yaşamını sürdürmesi mümkün değildir” diyen 
Kurtel, KİK, kamu ihalelerinde mutlaka yazılım destek ve bakım hizmetlerine özel önem vermesi 
gerektiğini vurguladı. Kurtel, bazı hizmet satın almalarının aslında doğrudan yazılım bakım hizmetinin 
satın alınması olabileceğine de dikkat çekti. 

-Yazılım destek ve bakım hizmetleri nedir?

-Yazılım mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers- IEEE) Bilgisayar Topluluğu tarafından; (1) Sistemli, disiplinli, ölçülebilir 
bir yazılım geliştirme, işletim ve bakım uygulaması, ve mühendisliğin yazılıma uygulanması, (2) 
1.maddedeki yaklaşımların çalışılması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 
yazılım bakımı, yazılım mühendisliğinin temel konularından birisidir ve yazılım yaşam döngüsünün 
ayrılmaz bir parçasıdır.

Yazılım mühendisliğinin temel bilgi alanları gereksinimlerin anlaşılması, modelleme, kodlama, 
test ve bakımdır. İlk dört bilgi alanı, uygulamada yazılım geliştirme yaşam döngüsü olarak 
adlandırılmaktadır. Yazılım bakımı ise, geliştirilmesi tamamlanmış yazılım ürününün kullanıcıya 
sevkiyatı ve sonrasında kullanıcı bilgisayarlarında kurulması, yüklenmesi ve çalıştırılmasını takiben 
başlamaktadır. Artık kullanımda olan yani devreye alınmış bir yazılım ürünü söz konusudur ve 
geliştirici firma müşterisinden gelen çeşitli değişim isteklerini karşılamak durumundadır.

Değişim istekleri dört ana başlık altında sınıflanabilir. Düzeltici bakım, yazılımın teslim edilmesinden 
sonra kullanıcı tarafından bildirilen yazılım kusurlarının düzeltilmesi, yazılımda değişiklikler 
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yapılması amacını taşımaktadır. Arıza meydana 
geldikten sonra arızanın giderilmesi için yapılan 
bakım türüdür. Uyarlayıcı bakımda ise yazılımın 
teslim edilmesinden sonra, çalışma ortamının, 
işletim sisteminin, üzerinde veya birlikte çalıştığı 
donanım ürünlerinin değişmesi durumunda, 
yeni çalışma ortamına ait gerekli değişikliklerin 
ve uyarlamaların yapılması amaçlanmaktadır. 
İyileştirici bakım, yazılımın performansının 
artırılması veya ek işlevler kazandırılması 
amacıyla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. 
Önleyici bakım ise yazılımın teslim edilmesinden 
sonra, olası yanlışları önlemek amaçlı olarak 
yapılan bakım türüdür. Sistemin performansını 
ve güvenilirliğini belirli bir seviyede tutmak için 
yapılan bakım türüdür.
Yazılım destek hizmetleri ise yazılım 
bakımının bir parçasıdır ve çok çeşitli 
biçimlerde yürütülebilmektedir. Bunlar; 
yazılım bakımı faaliyetlerini kapsadığı gibi, 
eğitim, dokümantasyon, çağrı merkezinin ve 
yardım masasının çalışma ve işlemlerini de 
içermektedir. Bu noktada bakım ve destek 
hizmetinin kapsamı, destek süresi, bakım 
ekibinin müdahale süresi gibi kavramlar devreye 
girmektedir.

-Yazılım bakımına neden ihtiyaç var?

-Yazılım geliştirme çabasının amacı, yazılımın, 
kullanıcı gereksinimlerini karşılamasıdır. 
Geliştilmesi tamamlanan, müşteriye teslim 
edilen ve devreye alınan bir yazılım ürünü, 
kullanıcının yeni gereksinimlerinden, 
yazılım ortamının veya uygulama alanının 
değişmesinden, yazılımdaki mevcut kusur ve 
eksikliklerin giderilmesine yönelik değişim 
isteklerinden dolayı sürekli değişim baskısı 
altındadır. Bu noktada yazılımın bakım süreci 
başlamaktadır.
Bu süreçte, zamanla yazılımı değiştirmek, 
yenilemek veya yeniden yapılandırmak 
gerekmektedir. Kullanıcıların ihtiyaçlarındaki 
değişikliklerden dolayı, yazılımı da değiştirmek 
gereklidir. Yazılım bakımına olan gereksinim, 
yazılım kullanıldığı sürece devam etmektedir. 
Bakıma gerek duyulmasının temel 
nedenleri; hizmet sürekliliğini sağlamak, 
güncelleme desteğini sürdürmek, kullanıcı 
gereksinimlerindeki değişim isteklerini 
yanıtlamak, koddaki, veritabanındaki ve 
dokümantasyondaki güncelleme gereksinimlerini 
karşılamaktır. Bazı durumlarda mevcut 
ürünün devreden çıkarılması bile bakımın 

konusu olabilmektedir. Bir yazılım ürününün 
bakımı, yazılım kusurlarının tespit edilmesi 
ve giderilmesi, yeni gereksinimlerin 
karşılanması, yazılımın performansına yönelik 
iyileştirmelerin yapılması, yazılımın tasarımının 
iyileştirilmesi, diğer yazılım ve donanım 
ürünleri ile ilgili arayüzlerin geliştirilmesi, 
yeni donanım ve yazılım özelliklerinden 
yararlanılması, veri yapılarının düzenlenmesi 
gibi çeşitli konuları içermektedir.

-Yazılım bakımının öneminden söz eder 
misiniz?

-Yazılım bakımının önemli olmasının 
temel nedeni, yazılımın önemli olmasıdır. 
Gerçektende küresel ekonomideki değişim 
büyük ölçüde bilgi ve iletişim teknolojileri 
tarafından belirlenmektedir. Bu durum büyük 
ölçüde bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve onun 
önemli bir alanı olan yazılım endüstrisinin 
başarısıdır. Dolayısı ile yazılımın, değişen 
iş koşularına uygun olarak gelişmesi, 
işletmeye rekabet avantajı sağlaması, hizmet 
vermeye devam etmesi, hatasız çalışması 
ve kendisinden beklenilen işlevleri doğru 
ve zamanında yerine getirmesi önem arz 
etmektedir.
Ayrıca, yazılım bakımı önemli ölçüde kaynakları 
tüketen bir alandır. Grupp ve Takang tarafından 
yazılım bakımı için harcanan kaynakların ve 
giderlerin, yazılımın yaşam döngüsüne ait 
tüm kaynak ve giderlerin yaklaşık yüzde 40 
ila yüzde 70’ini oluşturduğu belirtilmektedir. 
Boehm’in çalışmasına göre ise yazılım yaşam 
döngüsü maliyetlerinin yüzde 50 ila yüzde 
90’ı yazılım bakımına aittir ve geliştirme 
için yapılan harcamanın iki misli bakım için 
harcanmaktadır. Jones ise, yazılım bakımı 
alanında çalışan yazılım mühendislerinin 
sayısının, yazılım geliştirme alanında çalışan 
mühendisleri geçtiğini belirtmektedir.
-Yazılım destek ve bakımı kamu ihale 
mevzuatında yer alıyor mu? Mevzuatta 
konuya verilen önem yeterli mi?

-Kamu hukukuna tâbi olan, kamunun denetimi 
altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu 
kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde 

uygulanacak esas ve usullerinin belirtildiği 4734 
nolu Kamu İhale Kanunu’nda (KİK)  ve 4735 nolu 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda yazılım, 
yazılım bakımı, yazılım desteği konularına özel 
olarak değinilmemekte, diğer konularla birlikte 
genel olarak yer almaktadır.

Mavzuattı dikkate aldığımızda ortaya ilginç bir 
durum ortaya çıkmaktadır. KİK kapsamında, 
bir yazılım ürününü satın alırken, hizmet ve 
bakım şartlarını belirlerken izlenilen yol, 
yazılımın herhangi bir ürün gibi değerlendirilmiş 
olmasıdır. Bence, asıl üzerinde durulması 
gereken konu budur. Yani mevzuatta “montaj, 
işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek 
parça gibi destek hizmetlerine” ait şartların 
belirtilmesi istenmektedir. Benzer şekilde 
hizmet işi tanımlanırken “bilgisayar sistemlerine 
yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır 
ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını 
ve benzeri diğer hizmetler” başlığı altında 
tanımlanmaktadır. Ekonomiklik söz konusu 
olduğunda ise “bakım maliyeti, maliyet etkinliği, 
verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat 
dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir” 
denilmektedir.

Halbuki bir yazılım ürünü, diğer mühendislik 
ürünlerinden oldukça farklı özellikler 
sergilemektedir. İlk olarak hatırlamamız gereken 
konu, yazılım sözcüğünün İngilize karşılığının 
software olduğudur ve 1966 yılında Aydın Köksal 
hocamız tarafından Türkçe’ye çevrildiğidir. 
Yazılım sözcüğünün yazmak kökünden türetilmiş 
olması önemlidir. ABD’de hardware karşıtı bir 
jargon olarak 1960 dolaylarında kullanılmış olan 
İngilizce software sözcüğü, kanımca işin yazma 
işleminden daha fazla anlam içermektedir. Ayrıca 
soft kökünden dolayı, software sözcüğüne yazılım 
ürünlerininin fiziksel olarak ölçülememesinden 
kaynaklanan durumu ifade eden bir anlamı 
da yüklemek isterim. Yani, yazılım için metre, 
dakika veya kilogram gibi bir fiziksel ölçü 
biriminin olmaması, yazılım ürün ve hizmet 
kalitesinin nasıl ölçüleceği veya hesaplanacağını 
gerçekten de zor bir mühendislik problemi haline 
getirmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, mevzuat, yazılım 
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ürünün satın alma ve bakım şartlarını ancak 
genel prensipler açısından belirtmektedir. 
Aslında bu bir yasa için yeterli bir durumdur 
ve daha fazla yapılacak bir şey de yoktur. Aksi 
halde, kodda yapılacak değişikliklerin kalitesi, 
modernize edilecek yazılım ürününün içeriğinin 
belirlenmesi, yeniden kullanılacak algoritmaların 
tespiti gibi konulara değinilmesi gerekir ki bunlar 
tamamen mühendislik konularıdır ve de yasada 
yer alması beklenemez. Bu gibi durumlar ek 
sözleşmeler ile çözümlenebilir.

Bu noktada, ister kamu olsun ister özel sektör 
projeleri olsun özellikle büyük ve kritik bakım 
ve destek sözleşmelerinin hukukçularla birlikte 
yapılması ve de mutlaka bilgisayar/yazılım 
mühendislerinden danışmanlık hizmeti alınması 
gereklidir.

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

-Yazılım ürününün, üretim sonrasındaki yaşam 
döngüsü, edebi bir ürün veya bir sinema 
eserinden farklılıklar göstermektedir. Genellikle 
edebi bir eser, üretilmesini takiben değişikliğe 
uğramadan yıllarca yayınevleri tarafından 
basılmaktadır. Hatta tercüme eserler bile az 
değişime uğrayarak yayınlanmaktadır. Ancak 
yazılım ürünü, daha geliştirme aşamasından 
başlayarak ve devreye alınmasını takiben farklı 
seviyedeki değişiklik istekleri ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu durum, özellikle işletim sistemi, 
veri tabanı ve ofis otomasyonu programları 
gibi hazır yazılımların dışında kalan paket 
programlarda daha da belirgindir. Sistemler 
büyüdükçe, kritikleştikçe, karmaşıklaştıkça ve 
kullanım ömürleri uzadıkça değişim baskısı 
artmaktadır.

Durumu bu şekilde tespit ettikten sonra, yazılım 
bakımı ile telif hakları arasındaki ilişkiye gelirsek, 
telif hakkını kısaca, kişinin her türlü fikri emeği 
ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken 
sağlanan haklar olarak tanımlayabiliriz. Kısaca, 
orijinal bir yapıtın veya eserin kopyalanması veya 
kullanılması üzerinde tasarrufta bulunulması 
hakkıdır. Bu açıdan bakıldığında, yazılım 
ürünü de fikir emeğinin sonucunda üretildiği 

için telif hakları kapsamına girmektedir. Bir 
yazılım ürününe bakım yapmak, özünde yazılım 
ürünü düzeltmek, hatalarından arındırmak, ek 
özellikler eklemek, kullanımını değiştirmek veya 
geliştirmek gibi anlamlar içerdiği için yani orijinal 
üründe değişiklikler yapılmasını ön gördüğü için 
kesinlikle telif hakları kapsamındadır.

Yazılım ürünün desteğinin verilmesi noktasında, 
yazılım ürününde değişiklik yapılmadan, yazılımın 
çalıştığı bilgi işlem sürecinin veya platformunun 
desteklenmesi ve 
uygulamaya yönelik 
teknik sorunların 
üstesinden gelinmesi 
anlaşılıyor ise, o zaman 
konunun telif haklarına 
girip giremeyeceği 
tartışılmalıdır. Benim 
bu konudaki düşüncem, 
kod seviyesinde 
değişiklik içermeyen 
destek çabalarının telif 
haklarını ihlal etmeyeceği 
yönündedir.

Diğer bir önemli 
ve kritik konu ise 
tersine mühendislik 
(reverse engineering) 
kapsamında, firmaların 
dokümantasyonu olmayan, 
kayıp, eski veya eksik, 
orijinal geliştiricisi 
bulunamayan, eskimiş 
ürünleri anlamak ve 
çözümlemek istemesidir. 
Benzer şekilde, rakip 
ürünlerin çözümlenerek 
özelliklerinin anlaşılması ve sonrasında da 
benzer ürünlerin geliştirilmesi ise tersine 
mühendisliğin ve değişim mühendisliğinin 
(reengineering) önemli uygulama alanlarından 
biridir. Firmalar zorlu rekabet şartları 
altında rakip ürünlerin iç yapıları, işlevleri 
veya işleyişleri hakkında bilgi sahibi olmak 
istemektedir. Bazı durumlarda, özellikle de 
küçük ve kurumsal olmayan yazılım geliştirme 
firmalarında, sektördeki büyük, kurumsal ve 

yenilikçi üreticilerin ürünlerini kopyalayarak 
benzerleri yapılmaktadır. Bu durum telif hakları 
yasalarını veya patent korumasını çiğnemek 
pahasına, ekran çıktılarının, ekran renklerinin 
ve hatta uyarı mesajlarının taklit edilmesine 
kadar varabilmektedir.˙İşte bu noktada, ister 
rakip ürünün anlaşılması, isterse taklit edilmesi 
söz konusu olsun, rakip yazılımın çalışan 
kodundan başlayıp geriye doğru çözümlenmesi 
gerekmektedir. Bence bu konunun sektörde 
ve özellikle de Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 

bünyesinde detaylı olarak 
tartışılması yararlı olacaktır.

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

-Destek ve bakım hizmeti 
olmaksızın bir yazılım ürünün 
yaşamını sürdürmesi mümkün 
değildir. Dolayısı ile yazılım 
bir kere kullanılıp devre dışı 
bırakılmayacaksa, mutlaka 
değişime uğrayacaktır. Yukarıda da 
anlatmaya çalıştığım gibi, yazılım 
bakımı yazılım mühendisliğinin 
temel bilgi alanıdır.

KİK, kamu ihalelerinde mutlaka 
yazılım destek ve bakım 
hizmetlerine özel önem vermelidir. 
Aslında yazılım ürünü satın almak 
isteyen veya yazdırmayı planlayan 
tüm kamu ve özel kuruluşlar bu 
konuya azami dikkati sarf etmek 
zorundadırlar. Örneğin, yerel 
yönetimlerin alanına giren bir 

ulaşım projesinde yer alan bir yazılım sistemi 
söz konusu olduğunda, ulaşım sistemindeki bir 
değişiklik, yazılımda değişiklik yapılmasını da 
tetikleyecektir. Dolayısı ile yapılacak ihale diğer 
bir taraftan da yazılım bakım ve gelişimi projesi 
haline gelmektedir. Bunun yanı sıra, bazı hizmet 
satın almalarının aslında doğrudan yazılım 
bakım hizmetinin satın alınması olabileceği de 
unutulmamalıdır.

Yazılım bakımı, yazılım ürünün kalite 
karakteristikleri arasındadır ve 
ölçülebilmektedir. Şüpesiz ki bu ölçüm hali 
hazırda çalışan ürün için geçerlidir. Yazılımı 
ölçmek genel olarak güç, zahmetli ve pahalı 
bir iştir ve olgunluk gerektirmektedir. Sorun 
bakım karakteristiklerine ilişkin ölçütlerin 
ihale aşamasında nasıl yer alacağıdır. Çünkü, 
kullanımda olan bir ürün söz konusudur 
ve hiç şüpesiz ki sorun ortaya çıktığında ne 
kadar sürede müdahale edileceği gibi bazı 
metrikler tanımlanabilir. Ancak daha doğu ve 
proaktif yaklaşım, daha geliştirme safhasında 
hatta geliştirme başlamadan, üretici firmanın 
yazılım geliştirme standartlarına uygun bir 
faaliyet göstermesini, ürünün güvenlik, test 
ve dokümantasyon açısından mühendislik 
ilkelerine göre üretilmiş olmasını, yani kısaca 
olgun bir yazılım mühendisliği ürünü olmasını 
garanti etmektir. Bu ilerideki bakım çabalarını 
azaltacaktır. Tabi ki yazılımı üretenlerin yeterli 
ve güncel becerilere sahip olması, gerekli 
yazılım mühendisliği eğitimlerini alması ve çeşitli 
sertifikasyonlar ile uzmanlıklarını belgelemesi 
esastır. Tüm bunlar kaliteli bir yazılım ekibine, 
ürününe ve bakıma işaret etmektedir ki, KİK 
tarafından, kamu ihalelerinde dikkate alınması 
gerekmektedir.

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

-KİK’in ve ilgili kanunların, telif haklarını da 
dikkate alarak tüm yazılım hizmetlerinin ve 
ürünlerin daha kaliteli, daha iyi mühendislik 
ilkeleriyle üretilmesi ve dolayısı ile daha iyi 
bakım ve destek şartlarına sahip olması yönünde 
tanımlayıcı ve kural koyucu olması gereklidir. 
Bu durumu özel veya kamu sektörü ayırmadan, 
rekabetçi tüm ürün ve hizmetlerde görmek 
ve yazılım sektörünün önemini kavramak çok 
önemlidir.

Bu yöndeki çabalar, 2023 vizyonunu doğrudan 
desteklemekte ve hedeflere ulaşmaya yardımcı 
olacaktır. Çünkü yazılım sektörünün söz konusu 
hedeflere ulaşmadaki rolü çok büyüktür.

http://www.bilisimdergisi.org/s167
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