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ÖZET 

Teknoloji mühendisliği Türkiye’de teknoloji fakültelerinin 
kurulmasıyla ortaya çıkan ve daha çok endüstriye yönelik 
uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan 
bir disiplindir. Yazılım mühendisliği ise teknoloji 
mühendisliğinin bir alt disiplinidir. Yazılım son yıllarda 
teknolojik gelişmelerle birlikte hemen hemen her alanda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle yazılım 
mühendisliği kavramı açıklanmış daha sonra neden gerekli 
olduğu, Türkiye’deki genel bakış açısı ve yazılım 
mühendisliğinin gelecekteki durumu açıklanmıştır. Ayrıca 
Türkiye’deki yazılım sektörünün büyüklüğü ve gelişimi de 
verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yazılım, Yazılım Mühendisliği, Teknoloji 
Mühendisliği, Mühendislik, Yazılım Sektörü 

1. GİRİŞ 

Teknoloji, günümüzde insan ihtiyaçlarındaki artışlara da 
paralel olarak hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerle birlikte 
eskiden lüks sayılabilecek veya mümkün olmayan birçok 
hizmet veya ürün normal ihtiyaçlar arasına girmekte ve 
yerlerini yenilerine bırakmaktadır. Üretilen mühendislik 
harikası ürünler kısa bir zaman sonra yerini daha gelişmiş 
teknolojiye sahip ürünlere bırakmakta ve modern hayat, 
mühendisleri daha çok çalışmaya mecbur kılmaktadır. Son 
yıllarda teknolojiye olan rağbetin artması ve üretim alanlarının 
çeşitlenmesi yeni mühendislik dallarını doğurmuştur. Nitelikli 
iş gücüne olan ihtiyaç hala sanayiciler tarafından dile 
getirilmektedir. Bu da mühendislik eğitiminin önemini 
ispatlamaktadır. 

1.1. Mühendislik Fakültelerinde Mühendislik Eğitimi 

Mühendislik eğitiminde temek olarak iki amaç vardır. 
Bunlardan birincisi yetiştirilen mühendislerin kendi alanları ile 
ilgili konu ve iş dallarında üretim yapmasıdır. İkincisi ise, yine 
konularında ileri düzeyde AR-GE yapabilecek elemanların 
yetiştirilmesidir. Bu amaçlara yönelik olarak eğitim veren 
mühendislik fakültelerinde, uluslararası düzeyde rekabete açık 
mühendisler yetiştirmek için uyulması gereken bazı temel 
ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler aynı zamanda endüstri dünyasının 
mühendislerden temel beklentilerini de ifade ederler. Bu 
ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir[1]. 
 

1. Temel mühendislik kavramlarını bilen mühendisler 
yetiştirmek : Bir mühendis kendi mühendislik dalı ile 
ilgili konularda en temel bilgilere sahip olmalıdır. Çok 
karmaşık konuları detaylı olarak bilmesine gerek olmasa 

bile bilgilerini yorumlayabilmeli ve gerektiğinde bu temel 
kavramlara hâkimiyetini gösterebilmelidir. 

2. Uygulamaya yönelik mühendisler yetiştirmek:  
Özgüveni olan, tasarımlarında özgün uygulamalar 
geliştirebilecek mühendisler olabilmelidirler. 

3. Ekip çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmek: 
Mühendislik bir üretim sürecidir ve bu süreç içerisinde 
her biri diğerlerine muhtaç birçok birey bulunabilir. 
Mühendisler, bireyselliği ön plana çıkarmayan, grup 
çalışması ilkesini benimsemiş,  katılımcı ve çalışmanın 
bir parçası olmayı becerebilen, sabırlı bireyler 
olmalıdırlar. 

4. Gerektiğinde inisiyatif kullanabilen mühendisler 
yetiştirmek:  Mühendisler insanlarla olan ilişkilerinde 
uzlaşmacı olmalıdırlar. Ancak mühendislik sürecinde 
alacağı kararlarda bağımsız düşünebilmelidirler. 
Gerektiği yerde kararlar alabilmeli ve sorumlu bulunduğu 
işi kendileri yönlendirebilmelidir. Çalışmalar devam 
ederken gözlemler yapabilmeli, gerekiyorsa birisinin ona 
bir şeyi yap demesini beklemeden müdahale 
edebilmeliler, bunu doğru yer ve zamanda 
yapabilmelidirler. 

5. Sosyal mühendisler yetiştirmek: Mühendisler, 
toplumsal değerlere saygılı, çalışkan, disiplinli ve hedefe 
yönelen özelliklere sahip olmalılar. Toplum önünde 
konuşarak anlatmak istediklerini rahatlıkla anlatabilecek 
medeni cesarete sahip ve kullandığı dile hakim 
olmalıdırlar. 

6. Yeniliklere açık mühendisler yetiştirmek:  Mühendisler 
gelişen teknolojiyle beraber gelen yeniliklere uyumlu 
olabilmeli ve yeni teknolojileri kullanabilmelidirler. 

 
Mühendislik eğitiminde mühendis adaylarına ileride 

karşılaşacakları çoğu sorunun çözümü için belki de çok fazla 
karmaşık bilgiler öğretilmeye çalışılmakta, basit sorunların 
çözümüne daha az zaman ayrılmaktadır. Uygulamalı eğitim 
noktasında hala üniversitelerimizde eksiklikler olduğu bir 
gerçektir. 

1.2. Teknoloji Fakültelerinde Teknoloji Mühendisli ği 
Eğitimi 

Teknoloji Fakültelerinin kurulması ile gelişmiş ülkelerdeki 
mühendislik ve teknoloji eğitimi modeli ülkemizde de 
uygulanmaya başlanmıştır.  

Gelişmiş ülkelerde mühendislik ve teknoloji eğitimi; 
Mühendislik Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri ve Teknisyen 
Okulları tarafından verilmektedir. Mühendislik Fakülteleri ve 
Teknisyen Okulları (MYO) ülkemizde mevcuttur.  

İş hayatındaki gelişmeler sonucu; gelişmiş ülkelerde 
mühendislik kavramı geleneksel anlamının çok ötesine geçmiş 
ve bu nedenle geleneksel mühendislik (Mühendislik) ile 
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uygulama ağırlıklı mühendislik (Teknoloji Mühendisliği) 
birbirinden ayrı iki mühendislik tipi olarak ortaya çıkmıştır. 
Her iki mühendisliğin çalışma alanları birbirlerini tamamlayıcı 
niteliktedir. 

Gelişmiş ülkelerde, teknoloji eğitimi Teknoloji Fakülteleri 
tarafından verilmektedir. Bu fakültelerin temel kuruluş amacı 
endüstriye teorik ve daha çok uygulama becerisi olan teknoloji 
mühendisi yetiştirmektir. Bu okullar, eğitim öğretim 
faaliyetlerinde de yoğun bir şekilde sanayi kuruluşları ile 
işbirliği yapmakta ve müfredat programlarını endüstrinin 
ihtiyaçları ile gelişen teknolojiye uyumlu olabilecek şekilde 
dinamik yapıya kavuşturmuşlardır. AB, ABD ve bazı gelişmiş 
ülkelerdeki Teknoloji Fakültesi (School of Technology, 
College of Technology veya Faculty of  Technology) 
mezunlarından sanayi tecrübesi olması kaydı ile pedagojik 
formasyonu olanlar öğretmen (teknik öğretmen) olarak 
atanmaktadır.  

Ülkemizde, sanayi sektörlerine yönelik olarak lisans 
düzeyinde geleneksel mühendislik eğitimi dışında teknoloji 
eğitimi veren yükseköğretim kurumu yok denecek kadar azdır. 
YÖK, AB ilerleme raporlarının bir gerekliliği olarak ve Teknik 
Eğitim Fakültelerinin sorunlarını çözmek amacı ile 11.07.2007 
tarihinde yaptığı toplantı sonucunda yayınladığı strateji 
raporunda, “Teknoloji Fakülteleri”’nin kurulması 
benimsenmiş, en son 15-16 Ocak 2007’de yine YÖK 
tarafından düzenlenen bir uluslar arası konferansta da AB, 
ABD, Kanada ve Uzak Doğu modellerindeki Teknoloji 
Fakültelerine ait örnekler verilerek bu fakülte modelleri ön 
plana çıkartılmıştır. Bu ülkelerdeki Teknoloji Fakülteleri 
üniversite rektörlüklerine bağlı fakülteler şeklinde organize 
olmuştur. Oysa YÖK’ün önerdiği Uygulamalı Teknik Bilimler 
Fakültelerinin benzeri yok denecek kadar azdır. Atıfta 
bulunulan Dünyadaki yapılanma ise, Uygulamalı Bilimler 
Üniversiteleri ( Universty of Applied Science) şeklinde olup 
diploma programları doğrudan rektörlüklere bağlıdır.  

Teknoloji Fakültelerinin mevcut Mühendislik 
Fakültelerine alternatif olması düşünülmemektedir. 
Mezunlarının üretim süreçlerinde üslenecekleri görevler 
birbirinin devamı niteliğinde olmalıdır. Mühendislik Fakültesi 
mezunu araştırmacı mühendisler AB ülkeleri ve ABD de “ 
Chartered Engineer” olarak, Teknoloji Fakültesi mezunları ise 
“Incorporated Engineer” olarak anılmaktadır. Bu iki 
mühendislik eğitimi arasındaki en önemli fark birincisinin 
bilgi-teori ve tasarım temelli diğerinin beceri ve uygulama 
temelli oluşudur[2]. (Tablo-1.) 

 
Tablo1: Mühendislik Fakülteleri ile Teknoloji Fakültelerinin 

Eğitim Alanları Arasındaki Farklar[2] 
 

Mühendislik Fakültesi Teknoloji Fakültesi 
Bilgi ve teori ağırlıklı Beceri ve uygulama ağırlıklı 
Yeni ürün tasarımı ile ilgili 
mühendislik 

Uygulama mühendisliği 

Matematik modelleme, teori 
ve IT 

Uygulamalı matematik, bilimin 
uygulaması ve IT 

Sistem oryantasyonu (tasarım 
için seçeneklerin analizi, 
birleştirilmesi ve sürekli 
iyileştirme) 

Güncel bilgileri detaylı bir 
şekilde uygulama 

Araştırma ve geliştirme Ürün kalitesi yaratma ve servis 
Mevcut durumdaki geçerli 
uygulamaların ötesinde 
tasarım, yeni teknoloji ve yeni 
imalat yolları geliştirme 

Ürünleri ve üretim sistemlerini 
zenginleştirmek, verimliliği 
arttırmada güncel teknolojileri 
kullanmak, ekonomik sistemler 
ve emniyetli üretim 
yöntemlerini geliştirmek 

Orta ve uzun dönem 
perspektifleri ile geleceğe ait 
vizyon geliştirme 

Üretimde, işletme amaçlarını 
gerçekleştirmek için kısa ve 
orta vadeli perspektif geliştirme 

Ekip ve kaynak yöntemi Ekip ve kaynak yöntemi 

 
    

 
 

Şekil-1: Mühendislik ve Teknoloji Mühendisliğinin karşılaştırılması[2].

Daha fazla teori 
 

Daha fazla 
uygulama 
 

Araştırma 

Karmaşık 
analiz

Karmaşık 
tasarım

 

Geliştirme 

İmalat Test ve değerlendirme 

Rutin 
tasarım 

Üretim 

İşlem, servis 
ve bakım 

Dağıtım ve 
satış 
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1.3. Mühendislik ve Teknoloji Mühendisliği 
Kar şılaştırılması 

Mühendislik ve teknoloji mühendisliğinin mesleki çalışma 
ve sorumluluk alanları Şekil 1’de grafik olarak gösterilmiştir. 

Teknoloji mühendislik alanları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir[2]. ABET tarafından akredite edilmiş teknoloji 
mühendisliği alanları şunlardır: 

• Otomotiv Teknoloji Mühendisliği  
• İmalat Teknolojisi Mühendisliği  
• Makina Teknoloji Mühendisliği  
• Tasarım ve Çizim Teknoloji Mühendisliği  
• Elektrik Teknoloji Mühendisliği  
• Elektronik Teknoloji Mühendisliği  
• Mimari Teknoloji Mühendisliği  
• İnşaat Teknoloji Mühendisliği  
• Yapı Teknoloji Mühendisliği  
• Bilgisayar Teknoloji Mühendisliği  
• Elektromekanik Teknoloji Mühendisliği  
• Makina Tasarım Teknoloji Mühendisliği  
• Havacılık Teknoloji Mühendisliği  
• Deniz Teknoloji Mühendisliği  
• Telekomünikasyon Teknoloji Mühendisliği  
• Çevre Teknoloji Mühendisliği  
• Lazer Elektro-optik Teknoloji Mühendisliği  
• Uçak Teknoloji Mühendisliği 

2. YAZILIM MÜHEND İSLİĞİ  

 Yazlım mühendisliği kavramı ilk olarak 1968 yılında ünlü 
NATO konferansında dile getirilmiştir. Bu konferansta 
yazılım mühendisliği, güvenilir ve etkin olarak çalışan 
yazılımların ekonomik olarak elde edilebilmesi için 
mühendislik ilkelerinin uygulanması şeklinde 
tanımlanmıştır[3,4]. Günümüzde ise "Karmaşık yazılım 
sistemlerinin belirli bir hedefe ve sisteme dayalı olarak ve iş 
bölümü yapılarak, belirli ilkeler, yöntemler ve araçlar 
kullanılarak geliştirilmesidir” şeklinde tanımlanmaktadır[5]. 
1968’den bugüne kadar 40 yılı aşkın sürede teknolojik 
gelişmeler ile birlikte yazılım mühendisliği disiplini çok 
gelişme kaydetmiş ve ilerlemiş olmasına rağmen günümüzde 
hala kendini tanımlamaya ve diğer mühendislik dalları 
arasında yer edinmeye çalışmaktadır. 
 Yazılım mühendisliği disiplini yazılım geliştirmek için 
yöntemler, araçlar ve teknikler ile ilgilenir ve daha çok büyük 
ve karmaşık yazılım sistemlerini hedef alır. Bir ders 
alıştırması için yazılabilecek 50-100 satırlık bir program, 
mühendislik yaklaşımının uygulanmasını haklı çıkaracak bir 
örnek oluşturmaz. Büyük kapsamlı yazılım sistemlerinin 
geliştirilmesinde ise programlamanın (yazılım mühendisliği 
kapsamındaki ürün geliştirme aşamalarından biri) iş gücü payı 
%10-15 civarındadır. Yazılım mühendisliğinin kapsamı 
aşağıda verilmiştir[6]. 
 
• Yazılım gereksinim analizi 

• Yazılım tasarım 

• Yazılım gerçekleştirme  � Programlama 

• Yazılım test 

• Yazılım bakım 

• Yazılım mühendislik yönetimi 

• Yazılım konfigürasyon yönetimi 

• Yazılım mühendisliği süreçleri 

• Yazılım mühendisliği araç ve yöntemleri 

• Yazılım kalitesi 

2.1. Yazılım 

 Günümüzde yazılımlar tarafından kuşatılmış durumdayız. 
Evde kullandığımız aletlerde, iletişim sistemlerinde, ulaşım 
sistemlerinde ve iş yerimizde yazılımlar farklı şekillerde ve 
boyutlarda karşımıza çıkmaktadırlar. Örnek verecek olursak, 
bir cep telefonunda yaklaşık 15 milyon satır, bir arabada ise 
50 milyon satır kod (bilgisayar program komutu) 
bulunmaktadır[7]. Yazılımlar 2 ana türden oluşmaktadır[6]. 
 

• Sistem Yazılımları: Uygulama yazılımlarının 
oluşturulmasında yardımcı olan veya destekleyen 
yazılımlardır. Örnek: işletim sistemleri, veri tabanı, ağ 
yazılımları, derleyiciler. 

• Uygulama Yazılımları:  Kullanışlı veya eğlenceli 
görevleri yerine getiren yazılımlardır. Örnek: oyunlar, 
uçak kontrol sistemleri, e-posta yazılımları, vb. 

 
Uygulama yazılımlarını kategorilere ayırmak yararlı 

olacaktır[6]. 
 

• Oyunlar 
• Bilgi Sistemleri: büyük miktardaki veriyi kaydeden veya 

ulaşan sistemler. Örneğin, havayolu rezervasyon sistemi. 
• Gerçek Zamanlı Sistemler: bilgisayarların çabuk cevap 

vermesi gereken sistemler. Örneğin, elektrik santrali 
kontrol yazılımı. 

• Gömülü Sistemler: Bilgisayarların küçük rol oynadığı 
sistemlerdir. Örneğin, telefon santrali veya cep 
telefonundaki yazılımlar. 

• Ofis Yazılımları: kelime işlemcileri, e-posta. 
• Bilimsel Yazılımlar: modelleme ve tahmin yapan 

yazılımlar. Örneğin, hava tahmini. 
 

Yukarıda bahsedilen tüm bu yazılım türleri yazılım 
mühendisliği kapsamındadır. Aslında yazılım geliştirme zorlu 
bir süreçtir. Çünkü yazılımlar günümüzde gittikçe 
karmaşıklaşmaktadır. Geliştirilmekte olan bir yazılımın sahip 
olması gereken özellikler aşağıda listelenmiştir[6]: 
 

• Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılama 
• Düşük maliyetli üretim 
• Yüksek performans 
• Taşınabilirlik 
• Düşük bakım maliyeti 
• Yüksek güvenilirlik 
• Zamanında teslim 

 
Bu özelliklerden her biri aslında birer problemdir çünkü 

bazı özellikler birbiri ile çelişmektedir. Örneğin, “düşük 
maliyetli üretim” ile “yüksek güvenilirlik” birbiri ile çelişir 
aynı şekilde “yüksek performans” “zamanında teslim” ile 
çelişir. Fakat bazıları da birbirini tamamlamaktadır. Örneğin, 
“düşük bakım maliyeti” ve “yüksek güvenilirlik” birbirini 
desteklemektedir.   
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Görüldüğü gibi genellikle yazılımları başarılı bir şekilde 
üretmek büyük bir problemdir. Durumu iyileştirmek için 
kullanılan araçlar ve yöntemler yazılım mühendisliği olarak 
bilinmektedir. Bunun için de iyi yetişmiş yazılım 
mühendislerine ihtiyaç vardır. 

2.2. Yazılım Mühendisliğinin Gereklili ği  

Yazılım mühendisliğine neden ihtiyaç duyulduğunu 
anlamak için bilgisayarların yakın tarihine göz atmak gerekir. 
Bu tarih altmışlı yılların sonunda ve yetmişli yılların başında 
belirgin olmaya başlayan sorunları ve yazılım mühendisliği 
alanının oluşturulma nedenlerini anlamamıza yardımcı 
olacaktır. 

Bilgisayarların ilk günlerinde, temel kaygı donanım 
oluşturma veya edinme olmuştur. Yazılım ise genellikle bir 
kişi tarafından geliştirilen oldukça küçük boyutlu 
uygulamalardı. Çünkü yazılım çalışmazsa değiştirilmesinin 
kolay olması sebebiyle yazılım geliştirmek için plan 
yapılmasına gerek olmadığı düşünülürdü. Bu yaklaşım 
bilgisayarların ilk günlerinde yazılımlar basit olduğu için 
tatmin ediciydi. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
bilgisayar programlarının karmaşıklaşması, proje boyutlarının 
büyümesi, programların tek kişinin geliştirmesinden çıkıp 
takım tarafından geliştirilmeye başlanmasıyla iletişim, 
yönetim, planlama ve dokümantasyon kritik rol almaya 
başlamıştır[8]. 

Zaman geçtikçe yazılım uygulamalarının masrafları büyük 
bir endişe yaratırken donanım fiyatları ise gittikçe 
ucuzlamıştır(Şekil-2). Bir sistem için tahmin edilen 
masrafların iki-üç katına çıkması ve tahmin edilen bitiş 
süresinin haftalarca, aylarca hatta yıllarca uzaması artık 
olağan kabul edilmeye başlanmıştır. Diğer bir endişe ise 
yazılımın kalitesi olmuştur. Bilgisayar programların gün 
geçtikçe yaşam destek sistemi gibi daha önemli işler için 
kullanılmaya başlanmasıyla beraber yazılım kalitesi de yeni 
bir anlam kazanmıştır[8]. 

Yazılım masrafları artarken donanım fiyatları ise gittikçe 
ucuzlamıştır(Şekil-2). Donanım teknolojileri tüplerden mikro 
bilgisayarlara kadar gelişirken fiyatı ise birkaç milyon 
dolardan bin dolara kadar düşmüştür. Bu gelişmeler 
karşısında donanıma kıyasla yazılım artık ihmal edilmekten 
çıkmıştır. Şimdiki sorun ise yazılım üretkenliği olmuştur. 
Teknoloji ve yazılım geliştirme platformları gelişmesine 
rağmen yazılımı halen insanlar yazmaktadır bu da yazılım 
mühendisine ihtiyaç doğurmuştur. 

 
Şekil-2: Donanım ve yazılım fiyat karşılaştırması[8]. 

 

Şekil-3 te "Standish Group"’un 1995 ve 2009 yılları 
arasında dünyada yazılım üretkenliği konusunda yaptığı 
araştırmaların sonucu gösterilmektedir. Şekil-3 incelendiğinde 
1995 te %16 olan başarı oranı 2009 da %32 ye çıkmasına 
rağmen halen çok düşük seviyededir. 2009 yılında başarısız 
projelerin oranı %24, değiştirilmi ş projelerin oranı ise 
%44'tür. Bu iki gurubu başarısız projeler olarak 
nitelendirebiliriz. Çünkü değiştirilmi ş projeler, geç 
bitirilebilmiş, masrafı planlanandan yüksek veya planlanan 
işlemleri gerçekleştirmeyen projelerdir. Bu projelerin iyi 
planlanamaması kuruma yüklü bir maliyet getirmekte ve iş 
kaybına yol açmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen sorunların çözümü ise iyi 
yetiştirilmi ş yazılım mühendisleridir. Ama Türkiye'de yazılım 
mühendisi yetiştiren kurumların çok sınırlı olmasından dolayı 
şu ana kadar yazılım mühendislerinin işini diğer fen bilimleri 
dalları mezunları, hatta mühendislik dışı disiplinlerden kişiler 
yapmaktadır. Fakat diğer bilim dallarından yazılım sektörünü 
seçenlerin yazılım mühendisliği problemlerinin çözümü için 
gerekli olan bilgi ve becerilerinin yeterli olmayacağı gerçektir. 
 

 
 

Şekil-3: 1995, 2009 Standish Group Chaos Raporu[9,10]. 
 

Yazılım mühendisliği programının temelini bilgisayar 
bilimleri, matematik, fen ve doğa bilimleri oluşturur. Böyle 
bir yapı kurulduğunda, bölümün öğrencileri yaşam döngüsü 
süreçlerine uygun olarak ürün geliştirmesini öğrenecekler ve 
problemlerinin çözümünde nitelikli ürünler elde 
edebileceklerdir[11]. 

2.3. Yazılım Mühendisliğinin Dünü Bugünü ve Geleceği 

Yazılım geliştirme sektörü dünyanın önde gelen 
ekonomik güçlerinden biridir. Yazılım geliştirme ürün ve 
hizmetlerinin değeri yıllık milyarlarca Amerikan doları 
değerindedir. Artık yazılım mühendisliğine ulusa, şirkete ve 
bireye dünya çapında zenginlik getirecek bir sektör olarak 
bakılmaktadır. Dahası yazılımlar artık insanın olduğu her 
alanda görülmeye başlanmıştır. İş ve iletişim gibi geleneksel 
sektörlerdeki sorunlarda yazılımlar uzun süredir 
kullanılmakta, günümüzde ise tıp, ulaşım hatta sanat ve 
eğlence gibi alanlarda da kullanımı hızla artmaktadır. Bugün 
bir arabada 50 milyon satır, bir cep telefonunda 15 milyon 
satır kod bulunmaktadır ve her gün 50 petabyte (50000TB) 
yeni bilgi üretilmektedir[7]. Yazılımların, üretim 
maliyetlerinin düşmesindeki ve verimin artmasındaki payı 
yadsınamayacak düzeydedir. 
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Yazılımların farklı alanlarda kullanımı, kesinlikle yazılım 
geliştirme sektörünün tarihsel boyutta bir zaferi olarak 
görülmelidir. Bu başarıların yanında sektörün büyümesinde 
yazılım mühendisliği araştırmalarının da katkısı göz ardı 
edilemeyecek boyuttadır. Örneğin nesne tabanlı yazılım 
dilleri, yönetim yaklaşımları, test araçları, modelleme 
yöntemleri, konfigürasyon yönetimi, takım yönetimi, proje 
tasarım ve planlama gibi yaklaşımlar olmadan büyük 
boyutlardaki kod ile başa çıkmak imkansızdır. Tüm bu 
yazılım mühendisliği araştırmaları yeni ürünler vermeye 
devam etmektedir. Baskılar ve teşvikler bu şekilde güçlü 
devam ettiği sürece yazılım mühendisliği sektöründe 
büyümenin devam edeceği öngörülmektedir[12]. 

2.4. Ülkemizdeki ve Dünyadaki Yazılım Mühendisliği 
Anlayışı 

Türkiye’de ve dünyada yazılım mühendisliğinin 
geleceğine ve sorunlarına ilişkin olarak birçok konferans 
düzenlenmektedir. Uluslararası alanda 2009 yılında San 
Francisco’da yapılan 13. Uluslararası Yazılım Ürün Hatları 
Konferansı uluslararası alanda öneme sahip bir konferanstır. 
Türkiye’de ise Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansları 
(UYMS) yapılmaktadır. Bu iki konferansta öne çıkan fikirler 
ciddi farklılıklar göstermektedir[7]. 

Uluslararası konferansta, daha kaliteli, daha düşük 
maliyette, daha az çabayla ve yeniden kullanım seviyesi 
yüksek yazılımların nasıl üretileceği gibi sorunlar ve yazılım 
mühendisliğinin geleceği hakkındaki konular tartışılmıştır. 
Yazılımların aynen bir ürün gibi değerlendirildiği ve bir 
fabrikanın işleyiş tarzında eklemeler yapılarak yazılımların 
üretildiği fikri ağırlık kazanmıştır. Ülkemizde ise tartışmalar 
yazılım mühendisliğinin sorunları ve geleceği hakkında 
olması gerekirken, daha çok toplumsal konulardan, sektördeki 
olumsuzluklardan bahsedilmiştir. Bu olumsuzluklardan bir 
tanesi yazılım geliştirme üstlerinin Türkiye’de 
yaygınlaşmaması şeklinde dile getirilmiştir.  Burada önemle 
üzerinde düşünülmesi gereken konu,  yazılım geliştirme 
üstlerinin Türkiye’de açılması değil, Türkiye’nin teknoloji 

üretmede ve geliştirmede ön sıralarda bulunan ülkeler 
arasında yer alması olmalıdır.  

Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arasına girmesi için 
halen şansı bulunmaktadır. İyi organize edilecek eğitim 
sisteminin oluşturulması, ayrılan kaynakların, eforların, iyi 
organize edilmesi ve ulusal yazılım politikasının 
oluşturulması ile Türkiye’nin yazılım üreten ülkeler arasına 
girmesi mümkündür. 

2.5. Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları 
ve Yazılım Sektörü 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sunduğu yenilikçi ürün ve 
hizmetlerle ekonomik büyümeyi arttırmakta ve sosyal alanda 
gerekli olan değişimlere olumlu yönde katkı sağlamaktadır. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en önemli alt sektörlerinden 
biri olan yazılım sektörü, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
gelişmekte olan ülkeler açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Çağımızda tüm sektörler bilgi ve iletişim teknolojilerine 
bağımlı hale gelmektedir. Bu nedenle dünyada ve Türkiye'de 
bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımların hacmi 
hızla artmaktadır[13]. 

Şekil-4 te Türkiye'de yıllara göre yapılan Bilgi ve iletişim 
teknolojileri harcamaları ve yıllık artış oranları verilmiştir. 
Tablodan da görülebileceği üzere Türkiye'de bilgi ve iletişim 
teknolojileri harcamaları 2001 yılı hariç sürekli artış 
göstermektedir[14]. 2001 yılında gerçekleşen %47,31’lik 
düşüş ise 2000 ve 2001 yıllarında gerçekleşen mali krizlerle 
açıklanabilir. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü büyüme eğiliminde 
olan bir sektördür. Tablo-2 de gösterildiği gibi 1998 yılında 
yaklaşık 8,7 milyar dolar olan sektör, 2008 yılında 28,1 
milyar dolara ulaşmıştır. Sektörde yazılımın payı oldukça 
düşüktür fakat pazar payı açısından sürekli bir büyüme 
gözlenmektedir. 1998 yılında 2,9 olan pazar payı 2008 yılında 
5,3 e yükselmiştir. Aynı şekilde pazar büyüklüğü değişiminde 
yazılım sektörünün hem 10 yıllık süreçte hem de 2007-2008 
arasında en çok artan sektör olduğu gözlenmektedir.

 

 
 

Şekil-4: Türkiye’nin yıllara göre bilgi ve iletişim teknolojileri(BİT) harcamaları ve artış oranları[14,15] 
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Tablo-2: Yıllara göre bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü[16]. 

 

  
Pazar Büyüklüğü Dağılımı (%) Pazar Büyüklüğü Değişimi (%) 

1998 2007 2008 2009* 2007/2008 1998/2008 

BT Donanımı 18,6 13,4 13,1 11,2 6,6 128,2 

Yazılım 2,9 4,9 5,3 6,1 18,4 499,2 

Hizmet 3,9 6,9 7,1 8,2 13,5 488,9 

T, Malzemeleri 0,9 0,8 0,8 0,9 6,8 190,4 

Bilgi Teknolojileri 26,2 26 26,4 26,4 10,6 224,7 

Telekom Donanımı 18,6 11,2 9,9 10,2 -3,4 72,2 

Taşıyıcı Sistemler 55,1 62,8 63,7 63,4 10,5 273,5 

İletişim Teknolojileri 73,8 74 73,6 73,6 8,4 222,7 

TOPLAM Pazar 
Büyüklüğü (Bin USD) 

8.695.578 25.792.449 28.105.914 26.345.000 9 223,2 

* Öngörü             

2.6. Yazılım Mühendisliği Bilgi Alanları 

2004 yılında yazılım mühendisliğinin bilgi alanları 
“Guide to the Software Engineering Body of Knowledge” 
(SWEBOK) tarafından tanımlanmıştır. SWEBOK IEEE 
Computer Society tarafından desteklenen Yazılım 
mühendisliği Koordinasyon Komitesi’nin (Software 
Engineering Coordinating Committee) bir ürünüdür. 

Yazılım mühendisliği bilgi alanları(Software Engineering 
Knowledge Areas) genelde yazılım mühendisliği hakkında 
kabul edilmiş bilgiyi içerir. Kılavuzda yazılım mühendisliğinin 
10 temel bilgi alanı açıklanmıştır[17]. 

 
1. Temeller: Yazılım mühendisliğinin temelleri, yazılım 

mühendisliğinin ürettiği ürünlerin niteliklerini anlatan 
teorik ve bilimsel temellerden, bu ürünleri modellemeyi 
ve tanımlamayı kolaylaştıran matematiksel temellerden 
ve öngörülebilir sonuçlar üreten ana ilkelerden oluşur. 
Buradaki ana nokta, kaynakları belirlenmiş bir amaca 
dönüştürmek için mühendislik tasarımı ve mühendislik 
biliminin uygulanmasıdır. 

2. Profesyonel Uygulama: Profesyonel uygulama, yazılım 
mühendislerinin, yazılım mühendisliğini profesyonel ve 
etiğe uygun olarak uygulayabilmeleri için sahip olmaları 
gereken bilgi, beceri ve davranışlarla ilgilidir. 
Profesyonel uygulamalar bilgisi teknik iletişim, 
psikoloji, sosyal ve mesleki sorumlulukları içerir. 

3. Gereksinimler: Yazılım gereksinimleri, bir sistemin 
amacını ve hangi içerikte kullanılacağını tanımlar. 
Gereksinimler, kullanıcıların gerçek gereksinimleri ile 
yazılım ve diğer bilgisayar teknolojileri arasında köprü 
oluşturur. Gereksinimlerin belirlenmesi, sistemin 
fizibilite çalışmasını, kullanıcıların gereksinimlerinin 
analizi, sistemin ne yapacağının ve ne yapmayacağının 
kısıtlamalar göz önüne alınarak belirlenmesini ve bu 
bilginin kullanıcılar tarafından doğrulanmasını içerir. 

4. Tasarım: Yazılım tasarımı, bir bileşenin veya bir 
sistemin nasıl gerçekleştirileceğini belirlemek için 
kullanılan teknikler, stratejiler, gösterimler ve desenlerle 

ilgilidir. Tasarım, kaynaklar, performans, güvenilirlik ve 
güvenlik gibi kısıtlamalar göz önüne alınarak işlevsel 
gereksinimlere uygun olmalıdır. Ayrıca, yazılım 
bileşenleri arasındaki içsel arayüzler, mimari tasarım, 
veri tasarımı, kullanıcı arayüzü tasarımı, tasarım araçları 
ve tasarımın değerlendirilmesi de bu alanın 
kapsamındadır. 

5. Yazılım Oluşturma: Bu alan, tasarımda belirlenmiş 
yazılım bileşenlerinin geliştirilmesiyle ilgili bilgileri 
içermektedir. Bu kapsamda, bir tasarımın bir 
gerçekleştirim diline çevrilmesi, bileşen sınamaları ve 
program belgelemeleri incelenmektedir. 

6. Yazılım Sınama ve Doğrulama: Yazılım sınama ve 
doğrulama, elde edilen programın hem belirlenen 
gereksinimleri sağladığını hem de gerçekleştirimin 
beklenenlere uygun olduğunu kontrol etmek için statik 
ve dinamik sınama teknikleri kullanır. Statik teknikler, 
yazılımın tüm yaşam döngüsü boyunca elde edilen 
gösterimlerin analizi ve kontrolüyle ilgilenirken, 
dinamik teknikler sadece gerçekleştirilmi ş sistemi içerir. 

7. Yazılım Gelişimi: Yazılım gelişimi, yazılımın kullanıma 
verilmesinin öncesindeki ve sonrasındaki aşamalarda 
etkin bir maliyetle desteklenmesini sağlar. Bu destek, 
gelişen sistemi oluşturan versiyonların veya sürümlerin 
her biri için hazırlık aktivitelerine gerek duyar. Bu 
aktiviteler, planlama, ölçüt desteği, regresyon sınama ve 
karmaşıklık kontrolünü içermektedir. Bu aktiviteleri 
desteklemek için kullanılan teknikler, program anlama, 
sürüm planlaması, değişiklik tanımlaması, yeniden 
mühendislik, tersine mühendislik, bakım, sistemin 
kullanımına son verilmesini içerir. 

8. Yazılım Süreci: Yazılım süreci, yaygın olarak kullanılan 
yazılım yaşam döngüsü süreç modellerinin 
tanımlanmasıyla ilgili bilgileri ve kurumsal süreç 
standartlarını; yazılım süreçlerinin tanımlanmasını, 
gerçekleştirilmesini, ölçülmesini, bakımını, yönetimini, 
değiştirilmesi ve iyileştirilmesini ve yazılım geliştirme 
ve bakımı için gereken teknik ve yönetimsel aktiviteleri 
gerçekleştirmek için tanımlı bir süreç kullanımını 
kapsamaktadır. 
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9. Yazılım Kalitesi: Yazılım kalitesi, yazılım geliştirmenin 
ve bakımın tümünü etkileyen ve tümünden etkilenen bir 
kavramdır. Hem geliştirilen ürünlerin kalitesini hem de 
bu ürünleri geliştirmek için kullanılan süreçlerin 
kalitelerini içerir. Ürün kalite nitelikleri, kullanılabilirlik, 
güvenilebilirlik, güvenlik, bakıma uygunluk, esneklik, 
etkinlik ve performans gibi kriterleri kapsamaktadır. 

10. Yazılım Yönetimi: Yazılım yönetimi, tüm yazılım yaşam 
döngüsü aşamalarının planlanması, düzenlenmesi ve 
izlenmesiyle ilgili bilgileri içermektedir. Yazılım 
geliştirme projelerinin başarısı, farklı organizasyonel 
birimlerdeki işlerin koordinasyonu, yazılım 
versiyonlarının bakımı, kaynakların gerekli oldukları 
zaman var olabilmesi, projedeki işlerin uygun olarak 
bölünebilmesi için iletişimin kolaylaşması kritik 
önemdedir. 

SWEBOK, yazılım mühendisliğinin sınırlarını 
belirleyebilmek için, yazılım mühendisliği ile ilgili disiplinleri 
de tanımlamıştır[17]. 

• Bilgisayar Mühendisliği 
• Bilgisayar Bilimleri 
• Yönetim 
• Matematik 
• Kalite Yönetimi 
• Yazılım Ergonomisi 
• Sistem Mühendisliği 

3. SONUÇ 

Teknoloji mühendisliği Türkiye’de teknoloji fakültelerinin 
kurulmasıyla ortaya çıkan ve daha çok endüstriye yönelik 
uygulama becerisi gerektiren mühendisliktir. Gelişmiş 
ülkelerdeki mühendislik ve teknoloji eğitimi, teknoloji 
fakültelerinin kurulmasıyla ülkemizde de uygulanmaya 
başlamıştır. Teknoloji fakültelerinin amacı uygulama becerisi 
yüksek mühendisler yetiştirmektir. Yazılım mühendisliği de 
teknoloji fakültelerinde açılabilecek programlardan birisi olup 
teknoloji mühendisliğinin bir alt disiplinidir. Yazılım son 
yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte hemen hemen her 
alanda karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada, öncelikle yazılım mühendisliği kavramı 
açıklanmış daha sonra neden gerekli olduğu, Türkiye’deki 
genel bakış açısı ve gelecekte yazılım mühendisliğinin durumu 
açıklanmıştır. Ayrıca Türkiye’deki yazılım sektörünün 
büyüklüğü ve gelişimi de verilmiştir. Endüstrideki çok çeşitli 
dallarda yazılım mühendisliği gereksinimi dikkate alındığında, 
geleceğin bilişim dünyasında yazılım mühendisliğinin önemli 
bir yeri olacağı muhakkaktır. 

Ülkemizde ve dünyada yazılım projelerinin başarımları 
incelendiğinde, başarım oranının oldukça düşük olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu başarım oranının artması ancak kaliteli 
bir yazılım mühendisliği eğitimi ile mümkündür. Nitelikli 
mezunlarla birlikte, yazılım alanında başarımın sağlanmasıyla 
beraber özgün, daha yüksek performanslı ve düşük maliyetli 
yazılımlar üretilecektir. Ülkemizde henüz yeni bir disiplin olan 
yazılım mühendisliğinin gelişmesiyle yazılım alanında dışa 
bağımlılık da azalacaktır. 
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