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VeriPark:  Yazılımın, diğer hizmet 
kalemlerinden çok farklı bir 
bakım ve desteği olmalı 

Bakım hizmetlerinin 

içeriği ve yapısı 

gereği çok ilişkili 

olduğu donanım 

hizmetlerinden 

bile ayrıştırılması 

gerektiğine dikkat 

çeken VeriPark Genel 

Müdürü Özkan ve Satış 

Pazarlama Müdürü 

Gürkan, bileşenleri 

çok fazla olan 

yazılımın “çok tanımlı” 

ve “sağlıklı bir bakım 

destek” sürecine 

ihtiyaç duyduğuna 

dikkat çektiler. 

“Dosya” sayfalarımız kapsamında sorularımızı yanıtlayan VeriPark Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan 
ve Satış Pazarlama Müdürü Armağan Gürkan, yazılımın bir ürün/araç olmakla birlikte yaşan bir 
organizma gibi olduğuna işaret ettiler.

 “Aslında yazılım bakım hizmetlerine ilişkin hizmetler muhteviyatı ve yapısı gereği çok ilişkili olduğu 
donanım gibi hizmetlerden bile ayrıştırılmalı” uyarısında bulunan Özkan ve Gürkan, bir ürün olarak 
tanımlanması gereken yazılımın, bakım ve destek ihtiyacı olduğunun altını çizdiler. 
 
“Yazılımların da aslında sürekli bir şekilde izlenmesi sağlıksız kısımların düzeltilmesi kullanılmayan 
alanların kaldırılması veya yenilenmesi ve daha iyi daha kullanışlı daha verimli hale getirilmeleri 
gerekiyor” diyen Özkan ve Gürkan, aksi halde yazılımların da atıl kaldığı ve zaman içerisinde 
güncelliğini yitirdiğini dile getirdiler. Tüm büyük şirketlerin bir yazılım etrafında tüm işlemlerini 
çözdüklerine dikkati çeken Özkan ve Gürkan, “Bu da yazılım bakımını çok önemli hale getiriyor. Bir 
hata ile bir devletin, kamu kurumunun ya da bankanın tüm işlemleri aksayabiliyor” diye konuştular.

Bilgisayar programı ve yazılımın mevzuatta tanımlı hizmet kalemleri arasında olduğunu ancak 
yazılıma dönük yeterli detayın içerilmediğini ifade eden Özkan ve Gürkan, yazılım bakımının taşıma, 
haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık 
gibi diğer hizmet kalemleri ile aynı statüde değerlendirildiğine vurgu yaptılar. 

TBD’nin, konunun tüm detaylarını kapsayacak ve aynı zamanda kamunun da önünü açacak bir 
çalıştay düzenlemesini öneren Özkan ve Gürkan, böylece hem kamu yararı oluşacağı hem de bilişim 
şirketlerinin mağduriyetlerinin giderilebileceğini belirttiler.

-Sizce yazılım nedir?”
 
-Günümüzde yazılım işimizi yapmanızı sağlayan tek araç. Dolayısıyla vazgeçilmesi ya da yerine bir 
başka bir şey konabilir bir şey değil. VeriPark olarak tüm işimiz temelde bir sisteme veri girmemiz ve 
devamının otomatik olarak yapılmasını sağlamaktan ve bu mobil hayatta insanların işe gitmesindense 
işin insanlara gelmesini sağlamak üzerine yeni yazılımlar geliştirmekten ibaret.
  
-Yazılım destek ve bakım hizmetleri nedir?

-Yazılım bir ürün/araç olmakla birlikte yaşan bir organizma gibi de aynı zamanda. Çünkü gerçekten 
çok sağlıklı olarak teslim alınmış bir uygulama üzerinden aylar geçtikten sonra çalışmaz hale 
gelebiliyor bu nedenle de bakım ve destek hizmetleri çok önemli hale geliyor. Yazılımın bakım ve 
desteği dediğimizde aylık, 3 aylık ve senelik checklistler ile performans, güvenlik ve optimizasyon 
anlamında yazılımı denetlemeniz ve sağlıklı çalışıp çalışmadığından emin olmanız gerekiyor. Teknoloji 
sürekli geliştiğinden teknolojisinin güncel tutulması, entegre olduğu noktalardaki değişikliklere 
adapte edilmesi ve üzerinde sürekli iyileştirmeler yapılması önemli ve bunlar da bakım destek 
hizmetlerinin bir parçası.
 -Yazılım bakımına neden ihtiyaç var?

-Yazılımı bir ürün olarak tanımladığımızda aynen herhangi bir buzdolabı, araba, kombi ya da bir yazıcı 
gibi bir bakım ve destek ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Yazılım bunların daha soft hali. Aslında ve de 

http://www.bilisimdergisi.org/s167

http://www.bilisimdergisi.org/s167


DOSYA
10001101110110001101101

2014 TEMMUZ124 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 125

karmaşıklığı ve uzmanlık ihtiyacı gereği bakım ve 
destek ihtiyacı daha önemli hale geliyor. Çünkü 
gerçekten de bir hata çıktığından etkileşimi olan 
bileşenler çok fazla olduğundan gerçekten çok 
tanımlı ve sağlıklı bir bakım destek sürecine 
ihtiyaç duyuluyor.
Aslında hayatta “duran” hiçbir şey yok,  günümüz 
dünyasında durmak gerilemek ve bir vadede 
ölmek demek oluyor. Nasıl iş hayatında başarılı 
olmak büyümek ilerlemek istiyorsak sürekli bir 
şekilde yeni işlere yeni ürünlere yönelmemiz 
hizmet kalitemizi arttırmamız gerekiyorsa 
yazılımların da aslında sürekli bir şekilde 
izlenmesi sağlıksız kısımların düzeltilmesi 
kullanılmayan alanların kaldırılması veya 
yenilenmesi ve daha iyi daha kullanışlı daha 
verimli hale getirilmeleri gerekiyor. Yoksa 
yazılımlar da atıl kalıyor ve zaman içerisinde 
güncelliğini yitiriyor.
 
-Yazılım bakımının öneminden söz eder 
misiniz?

-Yazılım artık günlük hayatımızın bir parçası 
herkes her an işini yaparken seyahat ederken 
mutlaka bir yazılım kullanıyor. VeriPark olarak 
milyonlarca kişinin kullandığı mobil bankacılık 
ve İnternet bankacılığı uygulamaları, e-ticaret 
platformları ve Web siteleri geliştiriyoruz, 
bir bankada şubecinin kullandığı ekranlar, 
satışçıların kullandığı tablet uygulamaları çözüm 
ağacımız içerisinde bulunmakta. Bu portföyü 
değerlendirdiğimizde bakım çok çok kritik 
hale geliyor herhangi bir kesinti olduğunda 
binlerce kişinin işlem yapamaması bir banka ya 
da sigorta şirketinin işlemlerinin durması söz 
konusu olabiliyor. Tüm büyük şirketler bir yazılım 
etrafında tüm işlemlerini hallediyorlar artık ve 
bu da yazılım bakımını çok önemli hale getiriyor. 
Bir hata ile devletin, bir kamu kurumunun ya da 
bankanın tüm işlemleri aksayabiliyor.
 
-Yazılım destek ve bakımı kamu ihale 
mevzuatında yer alıyor mu? Mevzuatta 
konuya verilen önem yeterli mi?

-Bilgisayar programı ve yazılım mevzuatta 
tanımlı hizmet kalemleri arasında ancak 
yazılıma dönük olarak yeterli detayı içermiyor 

ve taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve 
geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve 
anket, danışmanlık gibi diğer hizmet kalemleri ile 
aynı statüde değerlendirilmekte. Aslında yazılım 
bakım hizmetlerine ilişkin hizmetler muhteviyatı 
ve yapısı gereği çok ilişkili olduğu donanım gibi 
hizmetlerden bile ayrıştırılmalı.
 
-Yazılım destek ve bakım hizmetleri ile 
yazılım telif hakları arasındaki ilişki nedir?

-Bu Türkiye de hâlâ üzerinde tartışmaların 
devam ettiği bir konu. Hizmet verdiğimiz her 
kurum da bu konuya farklı yaklaşıyor. Bir yazılımı 
yapıp bir kuruma kurmuş olmanız demek aslında 
bakım ve desteği kurum tarafından verilse dahi 
telif haklarını o kuruma devrettiğiniz anlamına 
gelmiyor. Burada 3-4 farklı yaklaşım modeli 
ve çalışma yöntemi var. Ticari bir yazılım evi 
olarak bu politikalardan birini seçmeniz ya da 
proje bazında ya da alan bazında yaklaşımınıza 
göre bunlardan birini uygulamanız gerekiyor. 
Bu yaklaşımlar da uygulama yazılımı, paket 
yazılım, sistem yazılımı ve gömülü yazılım olup 
olmamasına göre yine aralarında farklılıklar 
gösterebilmektedir.
Geliştirdiğiniz yazılımın tüm mülkiyetinin ve 
telif haklarının tamamen geliştirdiğiniz kuruma 
ait olması. Kuruma özel yazılım yapılıyor ise 
ve sıfırdan geliştirilecek bir uygulama ise 
uygulanabilecek yöntemlerden biridir.
İkinci yöntem mevcut bir yazılım ürünüz var ve 
sadece kuruma özel geliştirilen kısımlarının 
mülkiyetinin ve telif haklarının o kurumda 
kalması olabilir.  Ya da siz yazılım geliştirirsiniz 
ve içeriğinden bağımsız tüm telif hakları sizde 
olur. Geliştirdiğiniz kurum bunu kullanır.
Bakım yönünden ise geliştirme hakları devreye 
girmektedir. Eğer kuruma yazılım üzerinde 
değişiklik yapabilme haklarını devrediyorsanız 
ve kurum kendi ekibi ile buna destek veriyor ise 
bu bakıma tabi bir konu haline geliyor. Çünkü 
üzerinde sizden bağımsız geliştirme yapılan bir 
yazılıma destek vermek daha karmaşık bir durum 
haline geliyor bu durumda çalıştığını müşteri ve 
kurum ile prensipleri belirlemeniz ve sorumluluk 
çerçevenizi netleştirmeniz çok önemli hale 
geliyor.
 

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

-Çalışma ve destek yöntemleri nedeni ile bu 
yazılımlar arasında fark olabilmektedir. Ancak 
telif hakları açısından çok fark yoktur. Sadece 
bu uygulamaları sunan firmaların yaklaşımları 
farklıdır. Örneğin paket bir muhasebe 
programınız var ise bunun telif ve mülkiyet 
hakkını müşterinize devretmezsiniz çünkü tüm 
müşterilerinize aynı uygulamayı pozisyonlarsınız. 
Sistem yazılımı da benzer bir mantıkta 
değerlendirilebilir. Gömülü yazılım da ise örneği 
uygulamayı onu satacak başka bir firma için 
geliştirmişsiniz telif haklarını devredebilirsiniz 
ama cihazla birlikte sizin satıyor olduğunuz bir 
uygulama ise bunu devretmeyebilirsiniz.
 
-Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale 
Kanunu’nda yazılım destek ve bakım 
hizmetlerine nasıl yer vermelidir?
 
-Yukarıda belirttiğimiz gibi yazılımın muhteviyatı 
gereği diğer hizmet kalemlerinden çok farklı bir 
bakım ve destek kapsamı olması gerekmektedir. 
Hatta uygulama yazılımı, paket yazılım, sistem 
yazılımı ve gömülü yazılımlar olarak baktığımızda 
bile bunların bakım ve destek koşulları 
arasında birçok farklılıklar doğmaktadır. Bizce 
Türkiye Bilişim Derneği gibi bir sektörel otorite 
tarafından bir çalıştay oluşturulup bu konuda tüm 
detayları kapsayacak ve aynı zamanda kamunun 
da önünü açacak bir çalışma yapılıp konu tüm 
yönleri ile kapsanmalıdır. Böylece hem kamu 
yararı oluşur hem de bu ihalelere davet edilen 
bilişim şirketlerinin mağduriyetleri giderilebilir 
ve daha rekabete açık tekliflendirmeler 
yapılabilir.
  -Türk yazılım firmaları ve uluslararası 
yazılım firmaları yazılım destek ve bakım 
hizmetlerini yeterince yerine getirebiliyorlar 
mı?

-Genelde Türkiye deki sıkıntı, sektörde oturmuş 
süreçleri olan ve kurumsallaşan çok az 
yazılım firması olması. Bu nedenle de genelde 
yazılımın devreye alınmasına odaklanılıyor 

ancak sonrasında bakım destek süreci ihmal 
ediliyor birçok firma tarafından. VeriPark olarak 
biz farklılığımızı bu noktalarda yansıtmaya 
çalışıyoruz. Yıllardır hizmet sunan kurumsal 
bir yazılım firması olarak bakım ve destek için 
ayrı ekiplerimiz var ve bunlar düzenli olarak 
müşterilerimizin bakım anlaşmalarına göre 
projelerimizi takip ediyorlar ve prosedürlerimiz 
çerçevesinde aylık raporlamalar ile de yapılan 
çalışmaları müşterilerimize aktarıp uygulamanın 
iyileştirilmesi yönünde aksiyonlar alıyorlar. Kamu 
İhale Kanunu ve özel sektörde bu gibi konularda 
bir sektöre standardı olur ise biz bu farklılığı 
daha net yansıtabileceğimizi düşünüyoruz aksi 
durumda bu çok ölçümlenemiyor.

Yurtdışı yazılım firmaları açısında bakacak 
olur ise genelde yurtdışı firmalar bu desteği ya 
lokal ofisleri ile yada Türkiye de bulunan çözüm 
ortakları üzerinden vermeyi tercih ediyorlar. 
Büyük ve kurumsal globale hizmet veren yazılım 
firmalarının destek süreçleri nispeten sağlıklı 
işliyor ancak daha spesifik alanda ürün geliştiren 
yurtdışı firmalarının süreçleri çok oturmamış 
olabiliyor ve böyle bir iş birlikteliğine gidilecek ise 
mutlak bu firmanın bir Türk firması ile iş ortaklığı 
olması ve uygulamaya onun destek verebiliyor 
olmasının şartı aranması gerekmektedir. Aslında 
bu bir endüstri standardı haline de getirilebilir 
böylece hem Türk yazılım sektörü desteklenmiş 
olur hem de bu firmaların Türkiye ye daha fazla 
yatırım yapması sağlanabilir.
 
 -Çok sık mevzuat değiştiğinden bazen 
mevcut ürüne yapılacak eklentiler de yazılım 
bakımı olarak algılanıyor. Bu noktada ne gibi 
sıkıntılar yaşanıyor?

-Mevcut ürüne yapılan eklentileri kullanma 
hakkı belli bir kapsamda kurumun hakkı 
olabilir ancak o kuruma eklentinin kurulması 
ve çalışır hale getirilmesi bakım kapsamında 
değerlendirilemez. Genelde bu konu üzerinde 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Hiç bir firma bunu 
taahhüt etmek istemez genelde ancak kamu 
ve aslında diğer kurumlarda da bunun bakım 
hizmeti içerisinde olması beklentisi oluyor 
bunun bir düzenleme ile sektör standardı haline 
getirilmesi gerekmektedir.
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