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ABSTRACT 

Today, software engineering is one of the toughest challenges in the software industry and software 
engineering demand is increasing. However, software engineering industry indicates that, software 
engineering graduates does not meet the needs of. When new graduates start to job, industry spends time for 
their education. This waste of time and the low success rate of software projects in industry, causes a very 
serious cost. In this study, the questionnaire was performed on the projects to students of Systems Analysis 
and Design, Software Engineering and Agile Software Development courses at two different university. This 
questionnaire consists of questions designed to measure students' technical and soft skills. In this paper, 
Technical skills evaluated for Systems Analysis and Design, Software Engineering and Agile Software 
Development courses and these results compared with soscial skills results. Aim of this study is to determine 
the capabilities of students to be insufficient skills in software development courses project for improve the 
quality of software engineering graduates. Thus, more experienced student trained and higher-quality projects 
will be developed. 
Keywords: Software engineering, software engineering education, technical skills, soft skills.  

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROJELERİNİN TEKNİK YETKİNLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

Günümüzde yazılım mühendisliği yazılım sektöründe en zorlu işlerden biridir ve yazılım mühendisliğine olan 
talep artmaktadır. Ancak Yazılım Mühendisliği Endüstrisi, Yazılım Mühendisliği mezunlarının ihtiyaçlarını 
karşılamadıklarını belirtmektedir. Yeni mezunlar işe başladıkları zaman endüstriler bunların eğitimleri için 
zaman harcamaktadır. Bu zaman kaybı ve endüstrilerdeki düşük başarı oranlı yazılım projeleri çok ciddi 
maliyete sebep olmaktadır. Bu çalışma, iki farklı üniversitede, Sistem Analizi ve Tasarımı, Yazılım 
Mühendisliği ve Çevik Yazılım Geliştirme derslerinde grup olarak gerçekleştirilen projeler ile ilgili öğrencilere 
anket yapılmıştır. Anketler öğrencilerin teknik ve sosyal yeteneklerini ölçmeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır. Bu çalışmada Sistem Analizi ve Tasarımı, Yazılım Mühendisliği ve Çevik Yazılım Geliştirme 
derslerinde uygulanan anketlerdeki teknik yetenek soruları değerlendirilerek elde edilen sonuçlar sosyal 
yetenek sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmadaki amaç, daha verimli yazılım mühendisliği mezunları 
yetiştirmek için yazılım geliştirme derslerinde gerçekleştirilen projelerde öğrencilerin yetersiz oldukları 
yetenekleri tespit edip bunları iyileştirmektir. Böylelikle daha tecrübeli öğrenciler yetişmiş olacak ve daha 
kaliteli projeler gerçekleştirilecektir. 
Anahtar Sözcükler: Yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği eğitimi, teknik yetenekler, sosyal 
yetenekler. 
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1. GİRİŞ 
 
Yazılımın hayatımızdaki artan önemi ve ülke ekonomilerine etkileri, yazılım mühendisliğine olan 
ilgiyi hem akademik çevrelerde hem de endüstride artırmıştır. Dünyada birçok üniversitede, 
Yazılım Mühendisliği Lisans Programları oluşturulmuştur [1]. Günümüzde yazılımlarda 
karşılaşılan problemler, yazılım mühendisliği eğitiminin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, 
yazılım problemlerinin çözümü ve iyileştirmeler için, gelecekteki yazılım mühendislerinin 
eğitimine odaklanılması gerektiği vurgulanmaktadır [2,3]. Yazılım mühendisliği eğitimi, 
öğrenciler mezun olmadan ve önemli tasarım ve uygulama sorumluluklara almadan önce mutlaka 
bazı pratik deneyimleri kazandırmalıdır [4]. 

1995 yılında ABD’de yapılan çalışmada yazılım projelerinin ortalama %16.2’sinin 
başarılı, %31.1’inin tamamlanamadan iptal edildiğini, %52.7’si ise değiştirilmiştir. Tamamlanan 
projelerin ise yarıdan fazlasının tahmin edilen bütçenin %189 üzerinde bir maliyet ile 
tamamlandığını göstermektedir [5]. 1999 yılında yapılan araştırmada bu projelerin yaklaşık 
%75’inin ya zamanında tamamlanamadığını ya da iptal edildiğini göstermektedir [6]. 2009 
yılında aynı grup tarafından yapılan çalışmada, başarılı projelerin ortalaması %32’ye çıkmasına 
rağmen halen çok düşük seviyededir. Başarısız projelerin oranı %24, değiştirilmiş projelerin oranı 
ise %44'tür [7]. 2013 yılında yapılan çalışmada öğrenciler yaptıkları projeleri değerlendirilmiş ve 
sadece %31’i projesini başarılı bulmuştur [8]. Projelerin iyi planlanamaması kuruma yüklü bir 
maliyet getirmekte ve iş kaybına yol açmaktadır. Yazılımda yaşanan başarısızlık endüstriler için 
büyük bir kayıptır.  

Yazılım endüstrisi, yazılım mühendisleri mezunlarının çeşitli konularda hazır 
olmadıkları görüşündedirler [9, 10]. Yazılım mühendisliği eğitimi söz konusu olduğunda, 
endüstrinin ihtiyaçları ve üniversitenin sundukları arasında bir boşluk vardır [11]. Bu boşluğun 
sebebi endüstrinin, gereksinimleri karşılamayan mezunlar yetiştirildiğini iddia etmesidir [12]. 
Birçok çalışmada bu boşluğun kapatılması için endüstriler ile üniversitelerin işbirliği yaparak 
ortak proje yürütmeleri önermiştir [11, 13, 14]. Bu projeler ya sadece endüstrilerde 
gerçekleştirilen projelerin taklidi olarak gerçekleştirilmekte [15, 16], ya da [13, 14][17-21] 
çalışmalarda olduğu gibi gerçek dünyadan projeler olabilir. Bu çalışmada değerlendirmeye 
aldığımız derslerde projeler, endüstrilerde gerçekleştirilen projelerin taklidi olarak 
gerçekleştirilmektedir. Georgetown Üniversitesinde gerçekleştirilen iki farklı yazılım 
mühendisliği dersindeki projelerden birinde bireysel çalışma diğerinde ise ekip çalışması 
yapılarak öğrenciler gözlemlenmiştir. Yazılım mühendisliği derslerindeki bu pratik yaklaşım ile 
yazılım mühendisliği lisans öğrencilerine teknik yazılım mühendisliği prensiplerini öğretmek 
kadar işbirliğine dayalı becerileri de öğretmek hedeflenmiştir [22]. Diğer bir çalışmada; bilgi 
teknolojisi şirketlerinden birinin yazılım geliştirme laboratuvarında üniversite çalışanları, 
öğrenciler ve laboratuvar çalışanları bir araya gelerek birlikte gerçek proje üzerinde çalışmışlardır. 
Gözlemler sonucunda işbirliği zayıf gruplar belirlendikten sonra zayıf olanlar iyileştirilebilmek 
için seçilmiştir [13]. Başka bir çalışmada ise Microsoft firmasında yeni işe başlayan 8 geliştirici 
seçilerek bunlara programlama, hata üzerinde çalışma, test, proje yönetimi, dokümantasyon ve 
iletişim gibi görevler verilerek gözlemlemişlerdir. Sonuç olarak yeni üniversite mezunlarının ilk 
yazılım geliştirme işlerine başladıklarında temeli, zayıf iletişim becerisi ve sosyal naiflikten 
kaynaklanan birçok problem yaşadıkları gözlemlenmiştir [23]. 

Bu çalışmanın amacı; derslerde gerçekleştirilen projelerde öğrencilerin yetersiz 
oldukları yetenekleri tespit edip bunları iyileştirmektir. Çalışmanın 2.  bölümünde malzeme ve 
yöntem, 3. bölümünde analiz ve bulgular, 4. bölümünde ise sonuç ve gelecek çalışmalar 
sunulmaktadır. 
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2. MALZEME VE YÖNTEM 
 
2.1. Anketler 
 
Yapılan anketlere Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar mühendisliği bölümü, Sistem Analizi ve 
Tasarımı dersinden 86 öğrenci, Yazılım Mühendisliği dersinden 70 öğrenci ve Namık Kemal 
Üniversitesi, Bilgisayar mühendisliği bölümü, Çevik Yazılım Geliştirme dersinden 33 öğrenci yani 
toplamda 189 öğrenci katılmıştır. Projedeki gruplar derslere göre değişmekte olup 2 ile 5 
arasındadır. Önerilen proje konuları ve grup arkadaşları öğrenciler tarafından belirlenmektedir. 
Öğrencilere yapılan bu anketler, ders projeleriyle ilgili olup 20’şer sorudan oluşmaktadır. Bu 
anket sorularının bir kısmı öğrencilerin sosyal yeteneklerini (ekip iletişimi, dokümantasyon, süre 
kısıtlılığı vb.) ölçen sorulardan oluşurken bir kısmı da teknik yeteneklerini (diyagramların 
kullanımları) ölçen sorulardan oluşmaktadır. Derslere ait örnek anket soruları Çizelge 1’de 
gösterilmektedir. 

Çizelge 1. Örnek anket soruları 
 

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SORULARI 

Varlık İlişki, Veri Akış ve Yapı Diyagramlarından uygulama süresince yararlanıldı mı? 
Veri tabanı oluşturulurken varlık ilişki diyagramından yararlandınız mı? 
Veri akış diyagramında tasarladığınız proje ile geliştirdiğiniz projenin varlık, modül ilişkileri 
ve veri akışları ne ölçüde paraleldir? 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SORULARI 

Aşağıdaki diyagramlardan hangisi yazılım süreçlerinde ilk oluşturduğunuz diyagramdır? 
Ardışıl ve sınıf diyagramını projenin hangi aşamasında kullandınız? 
Aşağıdaki diyagramlardan hangisi modelleme ve tasarımı ifade etmek için daha faydalıdır? 

ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SORULARI 

Daha önceki projelerinizi çevik yöntemler ile kıyasladığında aşağıdakilerden hangisi sizin 
için daha baskın bir farktır? 
Test güdümlü yaklaşımı projenizde ne oranda kullandınız? 
Kullanıcı senaryosu ve sınıf diyagramlarını projenin hangi aşamasında kullandınız? 

ORTAK ANKET SORULARI 

Proje sonunda elde ettiğiniz ürünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Proje içi ekip uyumunuz ne ölçüdeydi? 
Proje sonunda elde ettiğiniz ürüne müşteri gözünden bakarsanız nasıl değerlendirirsiniz? 

 
2.2. Yöntem 
 
Öncelikle anket kağıtları elektronik ortama aktarılmıştır. Anket sorularına cevap veren 
öğrencilerin bir kısmı sorulara cevap vermemiş veya bir soruya birden fazla cevap vermiş olabilir 
bu nedenle sorulardan çıkarım yapılabilmesi için anket verilerine ön işlem adımlarının 
uygulaması şarttır. Öğrencilerin anket sorularına cevap vermemesi durumunda ilgili sorulara 
cevap atanması kayıp değer yerleştirme (Missing Value Replacement) işlemine göre yapılmıştır. 
Kayıp değer yerleştirme yaklaşımına göre cevabı boş olan soruya cevap olarak ilgili soru için en 
çok cevaplanan şıkkın ataması gerçekleştirilmiştir. Aynı işlem bir soruya birden fazla cevap 
verilmiş sorular için de gerçeklenmiştir ve kayıp değer yerleştirme işlemiyle ön işlem adımı 
tamamlanmıştır. Daha sonra verilerin frekans analizi yapılarak sonuçlar bölüm 4’de verilmiştir. 
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3. ANALİZ VE BULGULAR 

 
Sistem Analizi ve Tasarımı, Yazılım Mühendisliği ve Çevik Yazılım Geliştirme ders 
anketlerindeki teknik yetenek soruları değerlendirilmiştir. Her derste kullanılan diyagramlar, 
metotlar ve yöntemler farklı olduğu için teknik yetenek soruları ders bazında analiz edilmiştir. 
 
3.1. Sistem Analizi ve Tasarımı Ders Projelerinin Değerlendirilmesi 
 
Sistem Analizi ve Tasarımı ders projesinde öğrencilerin Varlık ilişki, Veri akış ve Yapı 
diyagramlarından uygulama süresince yararlanılma yüzdeleri Şekil 1’de verilmiştir. Veri akış 
diyagramları ve Varlık ilişki diyagramları yazılım mühendisliğinin ana gösterimleridir. Yazılım 
mühendisleri bu diyagramları bilgi sistemini anlamak, geliştirmek ve değerlendirmek için 
kullanırlar [24]. Bu nedenle de bu diyagramlar projenin büyük bir kısmında uygulanmaktadır. 
Anket sorularına verilen cevaplar değerlendirildiğinde öğrencilerin %71’i projesinde Veri akış, 
Varlık ilişki ve Yapı diyagramlarından yararlanmış, %23’ ü kısmen yaralanmış ve %6’sı bu 
diyagramlardan yaralanmamıştır. Yani derste uygulanması istenilen diyagramlardan 
yararlanmayan öğrenciler sadece %6 oranındadır. 
 

 
 

Şekil 1. Varlık ilişki, veri akış ve yapı diyagramlarından uygulama süresince yararlanma grafiği 
 

Sistem Analizi ve Tasarımı ders projesinde öğrencilerin veri tabanı oluştururken Varlık 
ilişki diyagramından yararlanma yüzdeleri Şekil 2’de verilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar 
değerlendirildiğinde öğrencilerin sadece %10’u projesinde veri tabanı oluştururken varlık ilişki 
diyagramından yararlanmamıştır. Nitekim veri tabanı oluşturulurken çoğunlukla kullanılan 
diyagram varlık ilişki diyagramıdır [25].  
 

 
 

Şekil 2. Veri tabanı oluştururken varlık ilişki diyagramından yararlanma grafiği 
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3.2. Yazılım Mühendisliği Ders Projelerinin Değerlendirilmesi 
 
Yazılım Mühendisliği ders projesinde öğrencilerin yazılım süreçlerinde ilk oluşturdukları 
diyagramların yüzdeleri Şekil 3’de verilmiştir. Bir yazılım mühendisinin yaptığı ilk şey kullanıcı 
senaryosu diyagramlarını çizmektir [26]. Ayrıca kitabın yazarı işinde ilk olarak kullanıcı 
senaryosu diyagramlarını oluşturduğunu belirterek, kullanıcı senaryosu diyagramlarının 
kullanıcılara yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır [27]. Veriler değerlendirildiğinde öğrencilerin 
çoğunluğu yazılım süreçlerinde kullanıcı senaryosu diyagramları kullanmıştır. 
 

 
 

Şekil 3. Yazılım süreçlerinde ilk oluşturulan diyagramlar 
 

Şekil 4 Yazılım Mühendisliği ders projesinde öğrencilerin ardışıl ve sınıf diyagramlarını 
projenin hangi sürecinde kullanıldıklarını göstermektedir. Ardışıl ve sınıf diyagramları tasarım 
aşamasında kullanılır [28]. Nitekim anket soruları değerlendirildiğinde öğrencilerin %69’u 
projesinde ardışıl ve sınıf diyagramını tasarım aşamasında kullanmıştır. 
 

 
 

Şekil 4. Ardışıl ve sınıf diyagramının kullanım aşaması grafiği 
 

3.3. Çevik Yazılım Geliştirme Ders Projelerinin Değerlendirilmesi 
 
Çevik Yazılım Geliştirme ders projesinde öğrencilerin yazılım süreçlerinde ilk oluşturdukları 
diyagramların yüzdeleri Şekil 5’de verilmiştir. Daha öncede belirtildiği gibi bir yazılım 
mühendisinin yaptığı ilk şey kullanıcı senaryosu diyagramlarını çizmektir ve öğrencilerin çok 
büyük bir kısmı ilk olarak kullanıcı senaryosu diyagramlarını çizmişlerdir. 
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Şekil 5. Yazılım süreçlerinde ilk oluşturulan diyagramlar 
 

Çevik Yazılım Geliştirme ders projesinde öğrencilerin kullanıcı senaryosu ve sınıf 
diyagramlarını projenin hangi sürecinde kullanıldıkları Şekil 6’da gösterilmektedir. Kullanıcı 
senaryosu diyagramları ve kavramsal sınıf diyagramları projenin analiz aşamasında, tasarım sınıf 
diyagramları ise projenin tasarım aşamasında kullanılır [29]. Nitekim anket soruları 
değerlendirildiğinde öğrencilerin %55 analiz aşamasında, %30’u tasarım aşamasında kullanmıştır. 
Buda diyagramların projenin hangi aşamasında kullandıklarının bilincinde olduklarını 
göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Kullanıcı senaryosu ve sınıf diyagramının kullanım aşaması 
 

3.4. Sonuçların Değerlendirilmesi 
 
Anket sorularından bazıları değerlendirildiğinde; Sistem Analizi ve Tasarımı(SAT) dersinde 
öğrencilerin sadece %94’ü projesinde kullanılması gereken diyagramları kullanmamış ve 
öğrencilerin %90’ı veri tabanı oluşturulurken yararlanılması gerekilen veri akış diyagramından 
yararlanmamıştır. Yazılım Mühendisliği(YM) dersinde öğrencilerin %56’sı projesinin yazılım 
sürecinde ilk oluşturduğu diyagram kullanıcı senaryosu diyagramıdır ve öğrencilerin %69’u 
ardışıl ve sınıf diyagramlarını tasarım aşamasında kullanmıştır. Çevik Yazılım Geliştirme(ÇYG) 
dersinde ise öğrencilerin %76’sı projesinin yazılım sürecinde ilk oluşturduğu diyagram kullanıcı 
senaryosu diyagramıdır ve %85’i kullanıcı senaryosu ve sınıf diyagramlarını, analiz ve tasarım 
aşamasında kullanmıştır. Cihan ve Kalıpsız çalışmasında [8],  sosyal yetenekleri değerlendirmiş 
ve elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin sadece %55 dokümantasyonu büyük ölçüde 
kullanmakta, %53’ü proje içi ekip uyumunu iyi bulmakta, %49’u projedeki süre kısıtlılığı ve 
çalışanların çalışmamalarından dolayı zorlanmakta ve %31’i süreç sonunda elde edilen ürünü iyi 
bulmaktadır. Bölüm 3’de değerlendirilmesi yapılan anket sorularının yüzdeleri ve sosyal yetenek 
sorularının değerlendirilmesi sonucu elde edilen yüzdelerin karşılaştırılmalı biçimde grafiksel 
gösterimi Şekil 7’de verilmiştir. 
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Şekil 7. Değerlendirilmesi yapılan anket sorularının karşılaştırılmalı biçimde gösterimi 
 

Şekil 7’de görüldüğü gibi öğrencilerin teknik yetenek yüzdeleri sosyal yetenek 
yüzlerinden daha iyidir. 
 
4. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR 
 
İki farklı üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümündeki yazılım geliştirme derslerinden olan 
Sistem Analizi ve Tasarımı, Yazılım Mühendisliği ve Çevik Yazılım Geliştirme derslerinden 
toplamda 189 öğrenciye ders projeleri ile ilgili anket yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin 
projelerdeki teknik yeteneklerini ölçen sorular değerlendirilmiştir. Elde edilen teknik yetenek 
sonuçları ile sosyal yetenek sonuçları karşılaştırıldığında, öğrencilerin teknik yeteneklerinin 
sosyal yeteneklerinden daha iyi olduğu sonucu elde edilmiştir. Gerçekleştirilen projelerdeki 
teknik yetenek sorularının değerlendirmesi sonucunda oranların yüksek çıkması, öğrencilerin 
akademide aldıkları eğitimi projelerinde başarılı bir şekilde uyguladıklarını göstermektedir. Elde 
edilen bu sonuçlar doğrultusunda akademinin sosyal yeteneklere önem verip bu yetenekleri 
iyileştirilmesi durumunda hem başarılı projelerin oranı artabilir hem de daha kaliteli yazılım 
mühendisliği mezunları yetiştirilebilir. Gelecek çalışmalarda anketler endüstrilere uygulanarak 
sonuçlar değerlendirilebilir ve öğrenci profillerinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılıp 
çıkarımlar yapılabilir.  
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