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Yazılım bakımı 
çok önemli… 
Devlet  bundan habersiz

4734 nolu Kamu 
İhale Kanunu ile 
4735 nolu Kamu 

İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’nda yazılım, 

yazılım bakımı ve 
desteği açısından 

yetersizliği vurgulanırken 
ilgili kanunlarda yazılım, 

yazılım bakım ve desteğine 
özel önem verilmesi 

gerektiğine dikkat çekiliyor. 
Destek ve bakım olmaksızın 
bir yazılım ürünün yaşamını 

sürdürmesinin mümkün olmadığı 
belirtiliyor

Fatma Ağaç

Tüm büyük kurum ve şirketler, bir yazılım 
etrafında bütün işlemlerini çözüyor artık. 
Bu da yazılım bakımını çok önemli hale 
getiriyor. Bir hata ile devletin, bir kamu 
kurumunun ya da bankanın tüm işlemleri 
aksayabiliyor. 
Bilgisayar programı veya yazılım, kamu 
ihale mevzuatında tanımlı hizmet 
kalemleri arasında yeterli detayı 

içermezken, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, 
muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık gibi diğer 
hizmet kalemleri ile aynı statüde değerlendiriliyor.
Bilişim sektöründe özellikle yazılım faaliyetinde bulunan şirketler, 
4734 nolu Kamu İhale Kanunu (KİK) ile 4735 nolu Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’nun yazılım, yazılım bakımı ve desteği 
noktasında yetersizliğini vurguluyor. Söz konusu kanunlarda 
yazılım, yazılım bakım ve desteğine özel önem verilmesi gerektiğine 
işaret eden ilgililer, destek ve bakım olmaksızın bir yazılım ürünün 
yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığının altını çiziyor.
Bir kuruma patates almakla, yazılım sistemi almak aynı şey değil. 
Dışarıdan alınan bir temizlik ya da inşaat hizmeti işi ile yazılım 
projeleri hizmetleri aynı türde hizmetler olarak görülemez. Bilişim 
çağında, bilişim toplumunda devlet, artık yazılımın kendine özgü 
değişik bir endüstriyel ürün olduğunu kabullenmek durumunda. 
Yazılımla ilgili hizmetlerin de, üretiminden sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına kadar farklı biçimde değerlendirilmesi zorunlu.  
Bilişim Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2014 sayısının “Dosya” 
sayfalarını “Yazılım bakımı” konusuna ayırdık. “Dosya” sayfalarımız 
için Kamu İhale Kurumu (KİK) ve kamu kurumlarının büyük 
yazılımlarını yapan TÜRKSAT yetkililerinden de görüş almak istedik. 
Ancak ne yazık ki gerek sektör ilgilileri tarafından ciddi bir şekilde 
eleştirilen ve çeşitli öneriler getirilen KİK gerekse de TÜRKSAT’tan 
herhangi bir geri dönüş alamadık.
Sayfalarımıza katkı veren İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Kaan Kurtel, yazılım bakımının, yazılım mühendisliğinin 
temel konularından birisi olduğuna işaret ederek, “Yazılım bakımı, 
yazılım yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır” 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” olduğunu vurguladı. 
Konuyu hukuki boyutuyla ele alan Özderin Avukatlık Bürosu 
avukatlarından Metin Özderin ve Ayşen Güler, kaynak kodlarının 
tesliminin yazılım firmaları için en önemli sorun olduğuna dikkati 
çektiler. Özderin ve Güler, ihale mevzuatı ve uygulamalarından 
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kaynaklanan sorunların, bilişim sivil 
toplum kuruluşlarının (STK) KİK’i aydınlatıp 
yönlendirecek, teknik görüş ve önerileriyle 
çözüleceğini bildirdiler.
“Yazılım bakım ve destek hizmeti, KİK’te ayrı bir 
madde altında değerlendirilmeli” diyen Çankaya 
Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi (BİM) Müdürü 
Üveyiz Ünal 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. 
Bakım hizmetlerinin içeriği ve yapısı gereği 
çok ilişkili olduğu donanım hizmetlerinden bile 
ayrıştırılması gerektiğine dikkati 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 vurgu yaptılar. 
 “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. 
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.
Yazılımın yeteri kadar yer almadığı kamu ihale 
mevzuatında yazılım bakımına ilişkin özel bir 
tanımın olmamasını şaşırtıcı bulmadığını belirten 
Bilişim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Pazarlama ve Satış 
Müdürü İ. İlker Tabak, çoğu zaman kaynak kodu 
yerine telif hakkının istendiğini ileri sürdü. Tabak, 
telif hakkının istenmesiyle yerli yazılımcının yok 

edildiğinin altını çizdi.
Bilişim alanındaki alımlara ilişkin ayrı tanımların 
KİK kapsamında olmasının zorunluluğunun 
ortada olduğuna işaret eden Tabak, bilişim 
alanında, özellikle yazılım konusunda ayrı bir 
alım usulü tanımlanması gerektiğini vurguladı. 
Tabak, kısa vadede ise, KİK 22. maddede 
yapılacak bir düzenlemeyle, yazılım bakımı 
konusundaki hizmetin eser sahibi de olan 
üretici firma eliyle verilmesinin önünün açılması 
gerektiğini kaydetti. 
Türkiye’nin “Siber güvenlik” alanında en 
büyük adımlardan birini TSE Ortak Kriterler 
Belgelendirme Sistemi’yle attığına işaret eden 
TSE Başkanı Hulusi Şentürk de, sertifikalarının 
uluslararası geçerlikte olduğunu; bilişim ürün ve 
sistemlerinin güvenliğini sağladığını vurguladı. 
“Ortak Kriterler sertifikasyonu ile, her türlü 
yazılım, donanım veya ikisinden oluşan bilişim 
ürünlerinin ve sistemlerinin güvenliğinin” 
sağlandığını belirten Şentürk, yine siber güvenlik 
alanında, TSE’nin önderliğinde üniversitelerin 
ve kamu kurumlarının katkılarıyla Akıllı Kart 
Güvenliği Türkiye Konsorsiyumu kurulduğunu ve 
bu konudaki teknik çalışmaların devam ettiğini 
anlattı. 
Bilişim ürünlerinin alımlarında önemli bir paya 
sahip olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO), donamım 
ve yazılımlar için oluşturulabilecek bir puanlama 
sistemi veya standartlığın, teknik özelliklerin 
çeşitliliği nedeniyle uygulanabilirliğinin zor 
olduğunu bildirdi. Devletin merkezi satın alma 
kurumu olan DMO, standart ürünlerin ve paket 
programların toplu olarak tedariki konusunda 
hazırlık çalışmaları yürütürken, bilişim 
sektöründeki paydaşı olan tedarikçi firmaların 
piyasadaki en uygun fiyatı vermelerini talep 
ediyor. Alımlarının dağılımı incelendiğinde nakil 
vasıtalarından sonra bilişim ürünlerinin önemli 
bir paya sahip olduğunun görüldüğü DMO, bilişim 
ürünlerinin tedariki konusunda kamu kurum ve 
kuruluşlarına uzman personeliyle hizmet veriyor.  

BT Kurumsal Bilgi Sistemleri Kurucusu 
Berkan Teksöz, “Sahip olunan yazılım 
çözümlerinin düzenli bakımlarının 
yapılması ve şirket devinimine 
ayak uydurması da en az süreç 
değişimlerinin takibi kadar önemli” 
diyor.
 

Yazılımlar mal alımına mı yoksa 
hizmet alımına mı giriyor?
Yazılımların “mal alımına mı?” yoksa “hizmet 
alımına mı?” konu edilmesi gerektiği 
yönünde bir fikir birliği sağlanamamış.
Bilgisayar, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
gerek asli kamu hizmetlerinin gerekse 
bunların yürütülmesi için zorunlu yardımcı 
hizmetlerin yerine getirilmesi için 
kullanılmaya yaygın bir şekilde başlandığı 
günden bu yana belli bir konu ya da alanda 
özelleşmiş bilgisayar programları/yazılımları 
alımları da bilgisayar donanımının yanında 
zorunluluk arz ediyor. Kamu alımlarını 
düzenleyen 4734 sayılı Kanun’un “tanımlar” 
başlıklı 4’üncü maddesinde, “mal” ve 
“hizmet” tanımına yer verildiği halde, 
bilgisayar programları veya bilgisayar 
yazılımlarının hukuki niteliği hukuk 
sistemimizde tam olarak ortaya konulmadığı 
için uygulamada bilgisayar programları/
yazılımlarının mal alımına mı yoksa hizmet 
alımına mı konu edilmesi gerektiği yönünde 
bir fikir birliği sağlanamamış.

4’üncü maddede hizmet tanımı altında 
“bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler 
ile yazılım hizmetleri” denilerek alımın 
“hizmet”  yönüne vurgu yapılmışsa da 
bu düzenleme, Kanun’a tabi idarelerce, her 
türlü donanım dışında bilgisayar yazılımı 
alımı başta olmak üzere “bilgisayar ve 
yazılım ile ilgili her türlü alımın” hizmet alımı 
şeklinde gerçekleştirilmesi gibi hatalı bir 
uygulamaya yol açmış. Bu amaçla öncelikle 
bilgisayar programı, bilgisayar yazılımı 
gibi kavramların hukuki niteliğinin ortaya 
konularak arkasından bu unsurların alımının 
tabi olacağı hukuki statünün de belirlenmesi 
gerekiyor. 
 

Yazılımın bakımı (Software maintenance) 
nedir?
Zaman içerisinde değişim ihtiyacı duyulmayacak 
bir yazılım sistemi düşünülemez. Kullanıcı ya 
da müşterilerin ihtiyaçlarındaki değişimlerin 
sisteme yansıtılması gerekir. Ayrıca, yeni bir 
donanım ya da yazılım altyapısı nedeniyle sistemin 
çalışma koşulları değişebilir. Tabii ki testler 
sırasında farkedilmeyen hatalar tespit edilebilir ve 
giderilmesi gerekir.
Yazılımın dağıtılması ve kullanıma başlanmasından 
sonra yazılımda yapılacak değişiklikler yazılımın 
bakımı (software maintenance) olarak adlandırılır. 
Bu değişiklikler basit kodlama hatalarının 
düzeltilmesi (bug-fixes) şeklinde olabileceği gibi 
tasarımdan kaynaklanan hataların giderilmesi gibi 
daha kapsamlı değişiklikler şeklinde de olabilir. 
Yazılımın bakımı aslında yazılımın evrimleşmesidir. 
Yazılımın yaşamına devam edebilmesi için gerekli 
değişikliklerin uygulanmasıdır.

Genel hatlarıyla 3 bakım türü var:
Düzeltici bakım: Tespit edilen hataların 
giderilmesi işlemidir. Kodlama hatalarını 
düzeltmek genelde az maliyetlidir. Tasarımdan 
kaynaklı hataların giderilmesi ise bazı sistem 
bileşenlerinin baştan yazılmasını vb. gerektirebilir 
ve nispeten yüksek maliyetlidir.

Uyarlayıcı (Adaptif) bakım: Yazılımın yeni bir 
çalışma ortamına uyarlanmasıdır. Bu bir donanım 
platformu değişikliği olabileceği gibi (32 bitten 
64bite geçiş gibi) farklı bir işletim sistemine 
uyarlama şeklinde de olabilir (kodun Windows’dan 
Linux’a taşınması gibi). Ayrıca, veritabanı 
sistemi değişikliği de bu türden bir bakım olarak 
görülebilir (MS SQL Server bağımlı kodların 
Oracle’a uyarlanması gibi).

İyileştirici bakım: Sisteme yeni işlev ve özelliklerin 
eklenmesi, performansın arttırılması gibi bakım 
çalışmalarıdır. 
80’li ve 90’lı yıllarda yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki bakım çalışmalarının yüzde 65’i 
iyileştirici, yüzde 18’i uyarlayıcı ve yüzde17’si 
düzeltici bakım şeklinde gerçekleşiyor. Bu 
rakamları günümüzde de doğru kabul edebiliriz.
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