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Özet. Tüm dünyada oldu§u gibi ülkemizde de çok say�da yaz�l�m projesi
öngörülen bütçe ve süre s�n�rlar� a³�larak kullan�c� beklentileri tam olarak
kar³�lanmadan sonlanmaktad�r. Bunun önemli sebeplerinden birisi olarak
yaz�l�m mühendisli§i konular�na hakim i³ gücü eksikli§i gösterilebilir. Bu
makalede, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli§i bölümünde son
dört y�ld�r yürütülen CENG 396 Yaz�l�m Mühendisli§i dersi için dü³ü-
nülmü³ bir ders ak�³ modeli ve modelin sonuçlar� ile ilgili detaylar verile-
cektir. Bu çal�³madaki amac�m�z, Türkiye ³artlar�na uygun ve donan�ml�
yaz�l�m mühendisleri yeti³tirmek için tasarlad�§�m�z yaz�l�m mühendisli§i
dersi ak�³ modelini ve buna ba§l� olarak elde edilen analizin sonuçlar�n�
di§er yaz�l�m mühendisli§i dersi e§itmenleri ile payla³arak edindi§imiz
tecrübelerimizden ve kazan�mlar�m�zdan faydalan�labilmesini sa§lamak-
t�r.
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A Course Flow Model Developed for Software
Engineering Course

Abstract. As in the rest of the world, many software projects in our
country exceed the planned budget and time limits, and the user expec-
tations are not fully met. One of the important reasons for this is the
lack of work force that well-trained in software engineering domain. In
this article, details of a course �ow model and the results of the model
for the CENG 396 Software Engineering course, which has been carried
out in Çankaya University Department of Computer Engineering for the
last four years, will be given. The aim of this study is to explain the
lesson �ow model which is designed to cultivate the appropriate software
engineering and software engineers equipped to conditions in Turkey. In
addition, the secondary aim is to share the results of the analysis of this
study with other software engineer course instructors so that they can
bene�t from our experience and achievements.
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1 Giri³

Günümüzde, yaz�l�m sektöründe çal�³acak olan mühendislerden 10 veya 15 gün
gibi k�sa aral�klarda fonksiyonel yaz�l�m ara ürünleri üretmeleri beklenmektedir.
Bu ba§lamda, genç mühendisin yaz�l�m mühendisli§i e§itimi s�ras�nda ürünün
farkl� sürümleri üzerinde hatas�z yaz�l�m ürünü geli³tirme yapmas� gerekmekte-
dir. Ancak, yaz�l�m mühendisli§i e§itiminin temel hede�erinde de belirti§i gibi
amaç sürekli de§i³en araçlar konusunda bilgi vermek yerine yaz�l�m mühendisli§i
i³inin nas�l yap�laca§� olmal�d�r [6]. Özellikle, ACM doküman�nda da belirtil-
di§i gibi yaz�l�m mühendisli§i e§itimi öncelikle yaz�l�m geli³tirme sürecinin iyi
bir ³ekilde ö§retilmesine odaklanmal�d�r [3]. Yaz�l�m endüstrisinin çevik yaz�l�m
ak�m� sonras� ortaya ç�kan ihtiyaçlar� göz önüne al�nd�§�nda, verilecek e§itimin
temel oda§�, yaz�l�m i³levlerinin ölçülmesi, öngörülmesi ve ke³fedilmesi için kul-
lan�lan teknikler, metrikler ve araçlar ile yaz�l�m tasar�m�n�n temel ilkelerini de
kapsamal�d�r.

Son zamanlarla, yaz�l�m mühendisli§i e§itimi s�ras�nda, ürün geli³tiren tak�m-
lar�n teknik kabiliyetleri ile birlikte verimli ileti³im kurabilme, tak�m ile uyumlu
i³ geli³tirebilme ve tak�m ile üretebilme gibi sosyal kabiliyetlerinin de iyile³tiril-
mesi ön plana ç�kmaktad�r [8]. Günümüzde, yaz�l�m bak�m ve onar�m aktivite-
lerinin üretimden ayr�lmamas� gereklili§i do§rultusunda sistem üzerinde yap�lan
bir de§i³ikli§in ard�ndan çal�³an sistemde olu³abilecek s�k�nt�lar� belirlemek için
sürekli entegrasyon metodolojisi ile üretim yap�lmaktad�r [4].



Yaz�l�m Mühendisli§i dersi kapsam�nda dikkate al�nmas� gereken di§er bir
konu ise, yaz�l�m�n üretimi s�ras�nda elde edilen deneyimlerin ö§rencilere akta-
r�lmas�n� sa§lamak, üretim faaliyetleri ve ba³ar� kriterlerini belirlemek olmal�d�r.
Yaz�l�m ürününün insan, kültür ve teknolojinin etkile³imiyle olu³an karma³�k ve
sosyo-teknik yap�s� d�³�nda, gereksinimlerin de§i³kenli§i ve geli³tiren bireylerin
bilgi ve tecrübe düzey farklar�n�n olu³turabilece§i sorunlar da ö§rencilerle pay-
la³�lmas� gereken temel bilgiler aras�nda olmal�d�r. Yaz�l�m mühendisli§i e§itimi
tart�³malar�, yaz�l�m mühendisli§inin do§u³undan bu yana edinilen tecrübeler
do§rultusunda geli³erek iyile³tirilmektedir. Ancak, yaz�l�m mühendisli§i e§itimi
endüstriyel tecrübeye sahip, süreçler üzerinde bilgili ve deneyimli ki³iler taraf�n-
dan yap�lmal�d�r. Dolay�s�yla, iyi bir e§itim sa§lanmas� aç�s�ndan di§er mühendis-
liklere göre daha prati§e dönük bilgiler içeren bir e§itim yap�s� benimsenmelidir.

Bu makalenin amac� ara³t�rmac�lar�n yaz�l�m mühendisli§i dersinde edindi§i
deneyim ve kazan�mlar�n payla³�m�n� sa§layarak bu dersi veren bilgisayar ve ya-
z�l�m mühendisli§i bölümlerine bilgi ak�³� sa§lamakt�r. Dersin ç�kt�lar� do§rultu-
sunda ö§rencilerin edinimleri ile ilgili olarak al�nan geri beslemeler yar� yap�lan-
d�r�lm�³ görü³me tekni§i kullan�larak raporland�r�lacakt�r. Bu makalenin devam�
³u ³ekilde kurgulanm�³t�r: �kinci bölümde ülkemizdeki yaz�l�m mühendisli§i ça-
l�³malar�ndan bahsedilerek önerilen ders ak�³ modeli aç�klanacakt�r. Üçüncü bö-
lümde çal�³mada kullan�lan ara³t�rma yönteminin detaylar� ve yap�lan kalitatif
vaka analizi aç�klanarak sonuçlar� payla³�lacakt�r. Dördüncü bölümde ise yap�lan
çal�³madan ç�kar�lan sonuçlar ile makale son bulacakt�r.

2 Ülkemizdeki Durum ve Önerilen Ak�³ Modeli

Ülkemizde birçok yaz�l�m �rmas� hala üretim süreçlerinden habersiz bir ³ekilde
ürün geli³tirmektedir. Bu ³ekilde yaz�l�m geli³tiren organizasyonlar, literatüre ka-
zara geli³tirme olarak geçmi³ yakla³�m� benimsemi³tir. Bu yakla³�m, mü³teriden
gelen gereksinimlere göre anl�k olarak bir süreç veya ölçme yöntemi kullanma-
dan kod yazma ³eklindedir. Böyle bir yöntem ile yaz�l�m�n geli³tirilmesi ürünün
testleri, bak�m� ve kurulumu a³amalar�nda büyük problemlere sebep olmakla bir-
likte yaz�l�m ürünleri sistematik bir süreç olmadan geli³tirildi§i için uzun vadede
mü³teri memnuniyeti sa§lamak da mümkün olamamaktad�r.

Yaz�l�m üretim faaliyetleri, 1960'lardan bu yana farkl� ³ekillerde ele al�nm�³
ve yaz�l�m geli³tirme süreçlerini iyile³tirmek için de§i³ik yakla³�mlar önerilmi³tir.
Yaz�l�m geli³tirme metodolojileri gereksinim analizi, modelleme, ürünü kodlama,
test etme ve ürünün bak�m�n� içeren üretim basamaklar� aç�s�ndan farkl�l�k gös-
termese de bu evrelerin uygulama s�ras�, zamanlamas� ve ak�³ kontrolü aç�s�ndan
de§i³iklikler içerir. Klasik yaz�l�m geli³tirme (³elale yöntemi veya plan tabanl� ge-
li³tirme olarak da bilinir) yöntemi, bu evrelerin biri bitmeden di§er basama§�n
ba³lamas�n�n ard�³�k bir ³ekilde icra edilmesi �kri üzerine kuruludur. Daha son-
ralar� popüler olan yinelemeli yöntem, bu fazlar� kendi içinde küçük evrelere ay�-
rarak geri besleme yard�m�yla üretim verimini iyile³tirmeyi hede�er. 2000'lerden
sonra popüler olan çevik yöntemler ise yinelemeli yöntemleri artt�r�lm�³ evreler
ve her yineleme sonunda çal�³an yaz�l�m ürün parçac�§�n�n üretim aktivitesinin



zaman kutucuklar�na bölünmesi ilkesine dayan�r [7]. Bu sayede, olas� risklerle
ba³ edilmesi ve ç�kabilecek sorunlar�n erken fark edilmesi hede�enir. Yaz�l�m ge-
li³tirme yöntemlerinden proje aç�s�ndan en uygununa karar vermek, yaz�l�m pro-
jesinin gereksinimlerine, geli³tirecek grubun i³ yapma kültürüne ve mü³terinin
beklentilerine göre seçilmelidir.

2000'li y�llar�n ba³lar�nda, geleneksel yaz�l�m geli³tirme yöntemlerinin varolan
projelerin sürekli de§i³en ihtiyaçlar�n� verimli bir ³ekilde adresleyememesinden
dolay�, çevik yöntemler denilen bir grup metodoloji ortaya ç�km�³t�r. Bu yön-
temler grubuna göre, yaz�l�m projelerinin ilk a³amalar�nda detayl� bir sistem
tasar�m�n�n yap�lmas�na gerek yoktur. Bunun yerine, çabuk ³ekilde, çal�³an bir
ara-sürüm elde etmek hede�yle çal�³�l�r. Böylece, erken risk tespiti ve potansiyel
sorunlar�n ba³lang�çta fark�na var�lmas� mümkün olmaktad�r. Çevik yöntemlerin
temel felsefesi, "Gereksinim Belirsizlik" �lkesi taraf�ndan da desteklenmektedir:
"Yaz�l�m sistemleri, kullan�c�lar� taraf�ndan test edilmeden, yaz�l�m gereksinim-
leri ba³ar� ile tan�mlanamaz" [5].

Bir teslimat�n kapsam�n�n gerekli zamana göre tespit edildi§i geleneksel me-
todolojilerden farkl� olarak çevik yöntemler, zaman kutulu yinelemeler kullan�r
(di§er bir deyi³le, ayn� uzunlukta olan üretim aral�klar�). Özellikle, proje riskleri,
kapsam�n bir serbest b�rakma uzunlu§u yaratmak yerine s�n�rl� bir zaman çer-
çevesinde tan�mlanarak ha��etildi§i anlam�na gelir. Çevik yinelemeler, ürünün
veya bir parçan�n ürün geli³tirme hatt�ndan teslim edilmesi için gerekli olan tüm
a³amalar� kapsamaktad�r.

Bu bilgilerin �³�§�nda, yaz�l�m mühendisli§i e§itimi, de§i³en ko³ullar ve ye-
nilikçi metotlar� da göz önüne alarak teori ve pratik bilgilerin iyi bir ³ekilde
harmanland�§� bir modele dayanmal�d�r. Bu dayanak yaz�l�m endüstrisindeki
uzmanlar ve pratisyenler ile �kir ve bilgi payla³�m� içermeli, ders kapsam�nda
yap�lacak projelerin gerçek hayatta kar³�la³�labilecek projelere benzer, yaz�l�m
mühendisli§inin üretim basamaklar�na paralel olarak kurgulanmal�d�r. Bu kurgu
dersin do§as�na uygun ³ekilde teoriden prati§e geçi³i kolayla³t�racak ³ekilde ol-
mal�d�r.

2.1 Yaz�l�m Mühendisli§i Dersi Ak�³ Modeli

Ders, yaz�l�m mühendisli§i kavramlar�, yaz�l�m geli³tirme metodolojileri, yaz�l�m
a³amalar�, gereksinim analizi, yaz�l�m testleri ve proje yönetimi ile ilgili olarak
temel kavramlar� anlatmaktad�r. Ders kapsam�nda hem bireysel hem de tak�m
tabanl� aktiviteler bulunmaktad�r.

Dersin ana ç�kt�lar� ³u ³ekilde tan�mlanm�³t�r. Ö§renci ders kapsam�ndaki
aktivitelerle,

� Yaz�l�m mühendisli§inin temel kavramlar�n� anlar.
� Yaz�l�m gereksinimlerini de§erlendirir, analiz eder ve tasarlar.
� Yaz�l�m tasar�m tekniklerini uygulama becerisi kazan�r.
� �elale, Yinelemeli (iterative) geli³tirme, Scrum, Kanban ve XP gibi plana

dayal� ve çevik metodolojilerinin art�lar�n� ve eksilerini k�yaslar ve kar³�la³-
t�r�r.



� �lgi alan�na ba§l� olarak, yaz�l�m mühendisli§indeki yeni trendler, ara³t�rma
konular� ve endüstride kullan�lan teknolojiler hakk�nda bilgi edinir.

Tablo 1'de dersin 14 haftaya yay�lm�³ konu ba³l�klar� görülmektedir. Ön-
celikli olarak ö§renciye mühendisli§in ne demek oldu§u ve bilgisayar bilimleri,
bilgisayar mühendisli§i ve yaz�l�m mühendisli§i konular� aras�ndaki farklar an-
lat�lmaktad�r. Daha sonra, yaz�l�m geli³tirirken kar³�la³�lacak hata türleri ve bu
hatalar�n olu³mamas� için al�nmas� gereken önlemler ile birlikte özellikle ihtiyaç
analizi ve testlerin önemi vurgulanmaktad�r. Bu konular� takiben, yaz�l�m süreç
modelleri klasik yöntemlerden çevik yöntemlere do§ru ³ekilde aç�klanmaktad�r.
Bu k�s�mda, özellikle e§itmen kendi i³ tecrübesini ö§rencilerle payla³arak pratik
ile teorik kurgular aras�nda bir köprü kurmaktad�r.

Tablo 1. CENG 396 Yaz�l�m Mühendisli§i Dersi �çeri§i [1]

Hafta �çerik

1 Modül Tan�t�m� ve Giri³

2 Yaz�l�m Mühendisli§i'ne Giri³

3 Yaz�l�m Hatalar�, Ar�zalar ve Eti§i

4 Yaz�l�m Süreç Modelleri

5 Ampirik Manzara ve Kullan�m Senaryolar�

6 Gereksinim Analizi

7 Geleneksel ve Çevik Yaz�l�m Geli³tirme (XP,SCRUM)

8 Geleneksel ve Çevik Yaz�l�m Geli³tirme (KANBAN)

9 Yaz�l�m Tasar�m� ve Mimarisi I

10 Yaz�l�m Tasar�m� ve Mimarisi II

11 Yaz�l�m Testleri

12 Yaz�l�m Süreç Yönetimi

13 Dönem Sonu Sunumlar�

14 Dönem Sonu Sunumlar�

Ö§renci, UML kullanarak ihtiyaç analizi yapmay� ö§rendikten sonra yaz�l�m
mimarisi ve yaz�l�m testleri konusunda temel bilgiler edinir. Edindi§i bu bilgileri
üç a³amal� olarak sunulan bir tak�m projesi ile gerçek yaz�l�m projelerinde ya-
p�ld�§� gibi ekip çal�³mas� yaparak pratik halde dönü³türür. Bu ders kapsam�nda
dü³ünülüp planlanm�³ ödevleri ise ³u ³ekilde s�n��and�rabiliriz.

1. Europass [2] format�nda özgeçmi³ haz�rlama ve seçilen bir gerçek i³e ba³vuru
ödevi.

2. Endüstrideki bir ³irket ziyaretine dayanan yaz�l�m süreç de§erlendirme ödevi.
3. Yaz�l�m ihtiyaç analizi, tasar�m ve test kavramlar�n� kapsayan üç a³amal� bir

grup proje ödevi.



4. Yeni teknolojilerin tan�nmas� için yap�lan bir dönem ödevi.

Ders, ödev ve proje a§�rl�kl� bir ders olarak, ö§rencinin özel i³ hayat�nda en
çok gerek duyaca§� ba§�ms�z ve grup halinde çal�³abilme kabiliyetini geli³tirmeyi
hede�emektedir. Bu do§rultuda dersin not verme ölçe§i ³u ³ekildedir. (1) Ödevler
%40; (2) Ara s�nav %15; (3) Dönem Ödevi %15 ve (4) Final s�nav� %30. Dönem
ödevi ayr�ca kendi içinde sunum ve dokümantasyon k�sm�ndan olu³maktad�r.
Sunum %40 dokümantasyon notu da %60 üzerinden verilmektedir.

Ö§renci dersin ilk haftalar�nda özellikle bilgisayar ve yaz�l�m mühendisli§i
aras�ndaki farklar� irdelerken bir yandan da i³ ba³vurusu yapmak için neler yap-
mas� gerekti§i konusunda bilgilendirilmektedir. Bu ba§lamda ö§rencilerden, Av-
rupa standartlar�na uygun, Europass [2] format�nda bir özgeçmi³ ve seçti§i bir
i³ için ön yaz� haz�rlamas� beklenmektedir. Bu aktivite sayesinde ö§renci hangi
tür i³lere merak duydu§unu ke³fetme f�rsat� bulur. Bu f�rsat özellikle ö§renciye
dönem ödevi için konu verirken göz önüne al�nmaktad�r. �kinci ödev olarak,
ö§renci özellikle yaz�l�m süreçlerinin pratik boyutunu tan�mak ve yaz�l�m ³ir-
ketleri ile ili³ki kurmak için yaz�l�m geli³tirilen organizasyonlara yönlendirilir.
Bu sürede kendisinden gitti§i organizasyonda yaz�l�m süreçlerinin nas�l uygulan-
d�§� veya yaz�l�m mühendisli§i eti§i gibi önemli konularda yaz�l�m uzmanlar� ile
görü³erek bilgi toplamas� ve bunu raporlamas� istenir. Daha sonra grup ödevi
olarak nitelendirilen, üç a³amal�; ihtiyaç analizi, tasar�m ve test ödevi ba³lar.
Bu ödev öncelikle, 2 veya 3 ki³ilik gruplara ayr�lm�³ ö§rencilerin ihtiyaç dokü-
man�n� analiz ederek i³levsel ve i³levsel olmayan ihtiyaçlar� bulmas�yla ba³lar.
Bu ihtiyaçlar do§rultusunda ikinci a³amada ise ö§renci grubundan proje ile il-
gili tasar�m yapmas� beklenir. Son a³amada da ö§renci grubundan elde edilen
ihtiyaçlar do§rultusunda 10 tane test senaryosu ("test case") yazmas� beklenir.
Son ödev olarak ö§rencinin seçti§i bir konuda alan ara³t�rmas� yapmas� istenir.
Bu ³ekilde ö§rencilerin ilgilendi§i konular üzerinde yeni teknolojileri tan�ma ve
inceleme f�rsat� bulmas� sa§lan�r.

3 Yöntem

Nitel ara³t�rma insan� enstrüman olarak kabul eder. Bu teknik, kat�l�mc�lar�n
davran�³lar�n� yorumlay�c� anlam kal�plar� içinde ara³t�rmay� amaçlayan natürel
bir yakla³�md�r. Kat�l�mc�lar�n kendi sözel anlat�mlar�ndan ç�kart�lan zihinsel tu-
tum ve sosyal davran�³lar� inceleyerek do§al çal�³ma ortamlar�nda elde edilen bil-
giler halinde sistematik olarak s�n��and�r�r. Nitel ara³t�rmac�lar, insanlar�n de§er
sistemleri ve dü³ünceleri hakk�nda veri toplamak için mülakat, bireysel deneyim
ç�kar�m�, vaka analizi ve odak gruplar� gibi teknikleri kullanmaktad�rlar. Top-
lanan veriler, sözcükleri yak�ndan incelemek ve kat�l�mc�lar�n görü³lerinin daha
ileri denetimini yapmak için ba§lamsal bir çerçeve içinde raporland�r�l�r. Genel
olarak, nitel yöntemler tümevar�msal yöntemler olarak kabul edilir. Bir teori üret-
mek için yeni veya ke³fedilmemi³ bir fenomeni ara³t�rmak için s�kça kullan�l�rlar.
Özellikle, ara³t�rmac�lar�n, grup etkile³imleri gerektiren derinlemesine cevaplar
veya ara³t�rmalar (örne§in, yan�t veren ve ara³t�rmac� olan ki³iler aras�ndaki et-
kile³imler) aramak için kat�l�mc�larla etkile³ime girmesi gerekti§i durumlarda bu



ara³t�rma yönteminden faydalan�rlar. Bununla birlikte, tipik olarak nitel ara³-
t�rmalar küçük gruplar halinde veya s�n�rl� say�da kat�l�mc� ile yürütülmektedir.
Çal�³ma sonucunda elde edilen bulgular üzerinden analizler yap�l�r, ç�kar�mlar
kat�l�mc�larla veya di§er ara³t�rmac�larla payla³�l�r.

Yaz�l�m mühendisli§inde yap�lan bilimsel ara³t�rmalar�n bir amac�, yaz�l�m
ya³am döngüsünü incelemek, ³irketlerde olup biten olaylar� sistematik yöntemler
�³�§�nda anlayabilmek ve daha önemlisi gerekti§i zaman müdahale edebilmektir.
Yaz�l�m süreçleri çal�³t�r�l�rken di§er �rmalara aktar�labilecek bilgiler çok farkl�
³ekillerde gözlenebilmektedir. Bu bilgilerin ara³t�rma desenlerinin bize tan�d�§�
imkanlar do§rultusunda s�n��and�r�lmas� gerekmektedir. Dolay�s�yla yaz�l�m ge-
li³tirme aktiviteleri s�ras�nda ortaya ç�kan, do§as� ve özellikleri bak�m�ndan bir-
birlerine benzemedi§i dü³ünülen karma³�k olaylar farkl�l�klar� ve benzerlikleri göz
önüne al�narak s�n��and�r�lmal�, bu olaylar kar³�s�nda sa§lanan ba³ar�lar yaz�l�
hale getirilerek, elde edilen bilgi di§er ara³t�rmac�lara ve endüstriye sunulmal�-
d�r. Örnek olay inceleme yöntemi, belli bir konu ile ilgili olarak kar³�la³t�§�m�z
sorunlar�n s�n��and�r�lmas� ilkesine dayan�r. Yaz�l�m ya³am döngüsünün canl� bir
varl�k gibi dü³ünülmesi, gerek ki³isel problemlerin anla³�lmas� gerekse elde edilen
bu sorunlar�n çözümlesi aç�s�ndan önemlidir. Bu sayede yaz�l�m geli³tirme süreç-
lerinde gözlenen durumlar mercek alt�na al�narak incelenen vakalardan ç�kart�lan
derslerin aktar�labilmesi sa§lan�r. Do§al ba§lamlar�nda aç�k uçlu bir ³ekilde iz-
lenen, yaln�zca tek bir bak�³ aç�s�ndan kaç�n�lmas�, örnek olaylar�n özelliklerini,
yaz�l�m geli³tirme kal�plar�, tak�m yap�lar�n�n ya da uygulanan yaz�l�m geli³tirme
süreçlerinin analitik yöntemlerle kar³�la³t�r�lmas�ndan yararlanarak uygulanmas�
önerilir. Ayr�ca karma³�kl�klar�n tan�m�n� ve aç�klamas�n� yapabilmek kar³�la³t�r�-
labilmeleri aç�s�ndan önemlidir. Yin [9], vaka incelemelerine uygun alt� farkl� veri
kayna§� oldu§unu iddia etmektedir; (i) belgeler, (ii) ar³iv kay�tlar�, (iii) röpor-
tajlar (veya anketler), (iv) do§rudan gözlem, (v) kat�l�mc� gözlemi, (vi) �ziksel
eserler. Bu kaynaklar, tek bir kaynak olarak veya birbirlerini tamamlay�c� ola-
rak kullan�labilirler. Tablo 2'de, verilerin kaynaklar�, güçlülükleri ve zay�f yönleri
gösterilmektedir.

3.1 Kalitatif Vaka Çal�³mas�

Bu çal�³mada yar� yap�land�r�lm�³ görü³me tekni§i kullan�larak 2013 - 2017 y�l-
lar�nda CENG 396 dersini alm�³ ve i³ hayat�na at�lm�³ on be³ ö§renci ile temas
kurulmu³ ve bu ö§rencilerden on ikisi ile röportaj yap�lm�³t�r. Bu çal�³maya ³u ön
bilgilendirme e-postas� ile ba³lanm�³t�r. "Yaz�l�m Mühendisli§i dersinin önemini
üçüncü s�n�f ö§rencilerine göstermek için dersi benden alan arkada³lar�n görü³-
leri do§rultusunda bir tan�t�m videosu haz�rlamak istiyoruz. Bunun için ak�ll�
telefonunuzla sadece 3 soruya 3 dakikay� geçmeyecek ³ekilde bir video çekmenizi
rica ediyorum.

1. Ad�n�z, Soyad�n�z, Hangi y�l mezun oldu§unuz
2. Yaz�l�m Mühendisli§i dersinde ö§rendikleriniz i³ hayat�nda kar³�n�za nas�l

ç�kt� ve ne i³e yarad�.
3. Dersi alan arkada³lara neler tavsiye edersiniz."



Tablo 2. Olay Ara³t�rmas�nda Veri Toplamak için Kullan�lan Kaynaklar

Veri Kaynaklar� Güçlü Yönler Zay�f Yönler

Dokümantasyon • Stabil � Tekrarlanabilir gözden geçirme • Edinilebilmesi güç
• Göze batmayan - Vaka çal�³mas�ndan
önce bulunan

• Yanl� seçim olas�l�§�

• Net, isim ve olaylar�n aç�klamalar� • Ara³t�rmac� önyar-
g�s� olas�l�§�
• Sürekli eri³im engeli

Ar³iv Kay�tlar� • Yukar�daki güçlü yönler • Yukar�daki zay�f
yönler

• Kantitatif • Gizlilik ve eri³im
engeli

Röportaj ve Anket • Hede�i � Vaka çal�³mas� konusunu ad-
resleyebilir

• Yanl� cevaplar
içerebilir

• Anla³�labilir � Neden sonuç ili³kilerini
anlatabilir

• Anketör istediklerini
duyuyor olabilir

Direkt Gözlem • Gerçeklik � Vakalar� gerçek zamanl�
olarak inceleyebilir

• Zaman al�c�

• Ba§lamsal � Olaylar� o ba§lam içinde
izleyebilir

• Seçicilik baz� gerçek-
leri perdeleyebilir
• Re�eksivite - Göz-
lemcinin varl�§� sonuç-
lar� etkileyebilir

Ki³i Gözlemi • Yukar�daki güçlü yönler • Yukar�daki zay�f
yönler

• Davran�³ ve ki³isel aras� ili³kilerin göz-
lenmesi

• Ara³t�rmac�n�n
hareketleri sonucu
etkileyebilir

Fiziksel Eserler • Kültürel özellikler ile ilgili anlay�³ • Seçicilik
• Teknik operasyonlar ile ilgili anlay�³ • Uygunluk

Kat�l�mc�lardan toplanan bilgiler 20 sayfal�k bir dokümana dönü³türülmü³-
tür. Kat�l�mc�lar�n yorumlar�ndan çe³itli al�nt�lar ³u ³ekildedir.

Kat�l�mc�lardan birisi:

� Yaz�l�m Mühendisli§i dersinin öneminden biraz bahsetmem gerekirse
asl�nda ilk a³amada hem sözlü hem de yaz�l� mülakatlarda burada ö§-
rendi§im süreçler ve bilgiler mutlaka sizin kar³�n�za ç�k�yor. Ve ³u an
ki i³yerime giri³ a³amas�nda yap�lan sözlü ve yaz�l� mülakatlarda bu-
rada ö§rendi§im bilgiler kar³�ma ç�kt�. Onun d�³�nda sadece mülakatlar
için de§il profesyonel hayatta da sizden yaz�l�m mühendisli§inde anlat�-
lan süreçleri bilmeniz ve uygulaman�z bekleniyor. O yüzden daha iyi bir
mühendis olabilmeniz ad�na gerçekten çok önemli konular. �

Kat�l�mc�lardan bir di§eri:



� �³e ba³lad�§�m zaman ilk olarak üzerinde çal�³acak oldu§um projenin
yaz�l�m gereksinim analizlerini yapt�m. Daha sonra derste görecek olaca-
§�n�z software requirement spesi�cation SRS doküman�, SDD doküman�
haz�rlam�³t�m, daha sonra gereksinimlere ait use-case'leri haz�rlad�m. Ve
bunlar�n hepsini dokümante etmi³tim... ...yaz�l�m geli³tirme metodoloji-
lerinden SCRUM'� kat� kurallar� ile birlikte uyguluyoruz asl�nda. Derste
de göreceksiniz Scrum'�n özelliklerini iki haftada bir sprint planning top-
lant�lar� yap�yoruz iki haftal�k süreçlerle sprint'lerimiz oluyor. Bu pla-
ninglerde bu bir sonraki sprint'e gelene kadar hangi gereksinimleri ta-
mamlamam�z gerekti§ini nas�l tamamlar�z grup içinde tak�m içinde ko-
nu³up puanlay�p sprinti ba³lat�yoruz. �ki haftal�k süreçte bunlar� tamam-
lamaya çal�³�yoruz... ...ve görmü³ oldu§unuz gibi software engineering
dersinde görecek olaca§�n�z her ³ey i³ hayat�n�zda kesinlikle ve kesinlikle
kar³�n�za ç�k�yor. Bunun çok büyük yarar�n� da emin olun görüyorsu-
nuz. Software engineering dersini donan�ml� bir ³ekilde bitirmek sizler
için güzel bir avantaj olacak. Benim size tavsiyem bu ders boyunc hafta-
l�k ödevleri ve dönem projelerini kesinlikle dikkatli bir ³ekilde tamaml�yor
olman�z. Ben bunlar�n kendim için çok büyük yarar�n� gördüm sizlere için
de yararl� olaca§�n� dü³ünüyorum. �

Di§er bir röportajda ise:

� Yaz�l�m mühendisli§i dersi sayesinde X �rmas�ndaki i³im ilk tecrübem
olmas�na ra§men UML diagram �ow chart nedir nas�l çizilir requirement
analiz nas�l yap�l�r software development metodolojileri nelerdir gibi pek
çok konuyu asl�nda bilerek i³e ba³lam�³t�m bu benim için büyük bir avan-
tajd�. Çünkü hala pek çok üniversitede bu konular� ele alan dersler ne
yaz�k ki müfredatta bulunmuyor ve ben bu bilgiler sayesinde i³e adap-
tasyon sürecini bir an önce tamamlay�p i³ime odaklanabilmi³tim. �u an
çal�³t�§�m projede birkaç sat�rl�k kod de§i³imlerinde dahi onlarca sayfa-
l�k doküman haz�rlay�p bunlar� stakeholder'lara sistem artitechlere review
için gönderiyoruz. Ve bu dokümantasyon sürecinde derste ö§rendi§im he-
men hemen her ³eyi kulland�§�m� belirtmeden geçemeyece§im. Dört y�ll�k
e§itim hayat�ma bakt�§�mda software engineering dersinin beni profesyo-
nel hayata haz�rlayan en önemli derslerden biri oldu§unu aç�k yüreklilikle
dile getirebilirim. Bu noktada sizlerde derste yapaca§�n�z projeleri ciddiye
al�p bilgi birikimizi artt�rmay� hede�erseniz i³ hayat�nda mutlaka birkaç
ad�m öne geçeceksiniz. �

Di§er bir yorum:

� Mülakatlar�n hepsinin kendi teknik domainleri var evet ama software
arcitech (software engineer dersi olarak) her mülakat�mda kar³�ma gelen
sorular vard�. Mesela bir mülakat�mda direkt olarak choesion ve coupling
soruldu. Di§er bir mülakat�mda agile development process hakk�ndaki dü-
³üncelerim soruldu. Bütün mülakatlar�mda bu oldu ³öyle; bir ürün veya
projeyi hangi süreçlerden geçirerek son ürünü elde etti§im soruluyor...



...Standart ve dokümantasyonu olmayan i³ler sadece çal�³ma olarak ad-
land�r�l�yor i³ hayat�nda. E§er standart ve dokümantasyonu varsa ve bü-
yün stepleri de uygulanm�³sa art�k bu bir ürün haline dönü³mü³ oluyor.
Biz ³u an i³ yerimizde SCRUM uyguluyoruz. Bu Scrum'� da derste gör-
mü³sünüzdür. Bir süreç tan�yorsunuz art�k sürecin ne oldu§unu biliyor-
sunuz ve süreç ve software engineering dersini bilen mühendisler ara-
lar�nda sadece bu jargon üzerinde konu³uyor... ...kimse sizin yazd�§�n�z
kod sat�r� ile gerçekten ilgilenmiyor. Yapt�§�n�z i³in profesyonel anlamda
de§er ta³�mas� için bu kal�plara standartlara uymas� gerekiyor. �

Di§er bir kat�l�mc� ise:

� Yaz�l�m mühendisli§i dersinde ö§renmi³ oldu§umuz konular tamamen i³
ya³am�na yönelik konular çünkü i³ ya³am�nda da bir projenin ba³lang�ç
ve biti³ süreleri var, projenin a³amalar� var bu a³amalarda olan bir çok
insan var. Mesela bu derste ö§renmi³ oldu§umuz analiz nedir, analizin
nas�l yap�laca§�, analiz doküman�n� nas�l haz�rlanaca§� ya da design ile
alakal� design'�n nas�l yap�lmas� gerekti§i design'�n dokümantasyonu ya
da test süreçlerinde neden test yap�yoruz nas�l test yap�yoruz hangi tür
testleri kullan�yoruz testing dokümantasyonunu nas�l yap�yoruz senaryo-
lar� nas�l haz�rl�yoruz bunlar tamamen i³ ya³am�nda bizi bir t�k daha
ileri götürebilecek konular. Çünkü, i³ ya³am�na girdi§imizde bu konular�
kavramak birazc�k zaman ald�§� için biz önceden ö§renerek kulak dolgun-
lu§uyla gitti§imiz için üstüne daha çok koyup daha çok kendimizi gös-
terebiliyoruz. Mülakatlarda da süreci bilmek gerçekten çok önemli süreci
bilen mühendislerin bir ad�m önde oldu§unu dü³ünüyorum. Hem süreci
bilmek hem bu sürecin içende nerede yer alaca§�n� bilmek i³ ya³am�nda
çok önemli. Bundan dolay� bu yaz�l�m mühendisli§i dersinde ö§renebi-
lece§iniz ne varsa örneklerle konular� tamamen anlayarak ö§renmeniz
gerçekten i³ ya³am�na yat�r�m olur sizin için. �

Ba³ka bir katk� sa§layan ö§renci:

� Örne§in mezun oldunuz. Bir i³ görü³mesine gittiniz. Görü³me sonunda
kar³� taraf sizin bir sorunuz var m� diye size bir soru yöneltti§inde proje-
lerinizi geli³tirirken kulland�§�n�z metodolojiler neler diye sorarak oradan
bir güzel yürüyüp kar³� tarafa bir ³eyler bildi§inizi gösterme f�rsat� ya-
kalayabilirsiniz. Bu ³ekilde de kar³� tarafta güzel bir izlenim b�rakm�³
olursunuz diye dü³ünüyorum. Size naçizane tavsiyem agile yöntemlerini
iyi bir ³ekilde kavray�n. Bildiklerinizi i³ mülakat� s�ras�nda kar³� tarafa
mutlaka sat�n... ...bir ³irkete girdi§inizde bir projeye dahil edildi§inizde
ne yapman�z gerekti§ini bilmekten önce asl�nda nas�l yapman�z gerekti-
§ini bilmeniz oldukça büyük önem arz ediyor çünkü ba³larda ö§renciyken
ben de sadece kod'un bir ³eyler için yeterli olaca§�n� dü³ünmü³tüm ancak
kod yazmak projenin oldukça ufak bir parças�n� olu³turdu§unu deneyim-
ledim. �

Yap�lan tüm yorumlar tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmi³tir. Bu-
rada amaç, ö§rencilerle yap�lan röportajlarda toplanan bulgulara dayal� olarak



birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya
getirmek ve düzenlemektir. Çal�³ma s�ras�nda elde edilen dokümanlar sistematik
olarak incelenmi³tir. Ayr�ca, kullan�lan ifade ve kavramlar da uygun temalara
yerle³tirilerek analiz edilmi³tir. Toplanan bilgiler Nvivo 8 paket program� yar-
d�m�yla, içerik analizi yöntemi kullan�larak tema ve kategoriler alt�nda de§er-
lendirilmi³tir. Ara³t�rmac�lar, tematik analiz çerçevesi ile ana teman�n di§er alt
temalar alt�nda incelenebilece§ine karar vermi³lerdir. Ara³t�rma sonucunda ana
tema ve 12 alt temaya ula³�lm�³t�r. Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli§i
Bölümü'nde zorunlu ders olarak verilen CENG 396 yaz�l�m mühendisli§i dersi
için al�nan yorumlarda 290 de§er ifadesi bulunmu³tur. Bu ifadeler �³�§�nda ana
ve alt temalar ve bu ifadelerin frekans de§erleri �ekil 1'de sunulmu³tur.

�ekil 1. Ö§rencilerin Ders ile ilgili De§er �fadelerine �li³kin Olu³turulan Ana Temalar
ve Frekans De§erleri

Dersi alan ö§rencilerin röportaj metinlerinde geçen de§er ifadeleri incelendi-
§inde "dokümantasyon" (46) en çok temas�na yer verildi§i görülmü³tür. "Ki³isel
geli³im ve katk�lar�", "gereksinim analizinin önemi" ve "dersin mülakatlarda olan
faydalar�" temalar�na toplamda 38 kez rastlanm�³t�r. Bu ders ile ilgili konu³ma-
larda de§er ifadesi olarak "i³ ba³vurular�" (23) ve dersin i³ ba³vurular�na olan
pozitif etkisini temas�n� i³leyen "f�rsatlar" (27), "Scrum" (21), "yaz�l�m süreç-
leri" (16) temalar�na s�kça yer verilmi³tir. Ayr�ca, bu ifadeyi, "dersin önemi"
(9), "edinimler" (9) kavramlar� takip etmektedir. Ayr�ca, sürekli entegrasyon
kavram�n�n ortaya ç�kmas� ile anlamsal olarak önem kazanan "test mühendis-



li§i" ifadesine ise 13 kez rastlanm�³t�r. Bu bulgular ö§rencilerin ³irketlerle kar-
³�la³t�ktan sonra kendilerine derste verilen bir çok kavram ile kar³�la³t�klar�n�
ve bunlar�n önemini fark ettiklerini göstermektedir. Özellikle dersin ki³isel ge-
li³imlerine katk�lar�, dersteki edinimlerinden bahsetmeleri, mülakatlarda dersin
içeri§inden faydaland�klar� �krine s�kça rastlanmas� dersin olabildi§ince faydal�
oldu§u görü³ünü do§rulamaktad�r.

4 Sonuçlar

Bu makalede Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli§i program�nda zorunlu
olarak verilen CENG 396 Yaz�l�m Mühendisli§i dersinde verilen e§itim ile ilgili
yürütülen faaliyetlerin bir ara³t�rma raporu sunulmu³tur. Amac�m�z, edindi§imiz
deneyimleri ö§rencilerden gelen geri beslemeler do§rultusunda di§er üniversiteler
ile payla³mak ve bu konularda edinimlerimizden faydalanmalar�n� sa§lamakt�r.
Dersin mümkünse yaz�l�m endüstrisinde çal�³m�³ veya yaz�l�m mühendisli§i konu-
sunda dan�³manl�k yapacak bilgi birikime sahip tecrübeli e§itmenler taraf�ndan
verilmesi ve sürekli yeni ç�kan süreçler ve ilgili teknolojiler �³�§�nda geli³tirilmesi
gereklidir. Ö§rencilerin bu ders kapsam�nda hem yaz�l�m mühendisli§inin temel-
lerini ö§renmelerinin hem de yaz�l�m endüstrisine haz�rlanmalar�n�n olumlu so-
nuçlar� makalede payla³�lm�³t�r. Ö§renciler temel yaz�l�m mühendisli§i bilgisinin
yan�nda mülakatlarda da s�kça kar³�la³t�klar� kavramlar� derste gördüklerinden
dolay� i³ ba³vurular�nda avantaj sa§lam�³t�r. Yaz�l�m mühendisli§i dersi çerçeve-
sinde ö§rencilerin ve i³ piyasas�n�n isteklerini dikkate almak ve onlarla i³birli§i
içinde olman�n olumlu sonuçlar do§urdu§u aç�kça gözlenmektedir.
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