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ÖNSÖZ 

 

İngilizce kaynaklarda SLR (Systematic Literature Review) adıyla bilinen yaklaşım, öncelikle 

tıp alanı başta olmak üzere çeşitli alanlarda son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

alanlardan ikisi de Yazılım Mühendisliği ve Bilgi Sistemleri alanlarıdır.  

Bölüm öğretim üyemiz Prof. Dr. A. Ziya AKTAŞ’ ın önerisi ve yönlendirmesi ile bu 

çalışmayı tamamladım. 

Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarına yeni başlayacak öğrenciler için yararlı olacağına 

inandığım bu çalışmanın bölümdeki görevim sırasında yaptığım ilk çalışma olması benim için 

ayrıca değerlidir. 

Bölümümüzde Teknik Rapor başlığı altındaki bazı çalışmalar ile bölüm web sitemizde bilgi 

paylaşımına onay verdiği için Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Hasan OĞUL’ a teşekkürlerimi 

sunarım. 

Herkese faydalı olması ümidi ile… 
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1. GİRİŞ 
 

Sistematik literatür inceleme çalışmaları ile geleneksel literatür inceleme çalışmaları 

arasındaki temel fark; geleneksel inceleme çalışmalarında belli bir kapsamda geliştirilmiş 

yöntemler açıklanmaya çalışılırken sistematik incelemelerde belirlenen araştırma sorularına 

literatürden kanıtlar bulunarak çözüm sunulmaya çalışılmasıdır. Doksanlı yılların başında, tıp 

alanında “kanıta dayalı tıp” kavramı önem kazanmaya başlamış ve böylece sistematik literatür 

inceleme çalışmalarının önemi ortaya konmuştur. İlk kez tıpta kullanılan bu yaklaşım, daha 

sonra psikiyatri, sosyoloji, kardiyoloji gibi birçok alanda uygulanmaya başlamıştır. Yazılım 

mühendisliğinde ise ilk kez 2004 yılında Kanıta Dayalı Yazılım Mühendisliği (Evidence-

Based Software Engineering) ismiyle Uluslararası Yazılım Mühendisliği 

Konferansı’nda(ISCE) bir bildiri olarak sunulmuştur [Kitchenham ve diğerleri, 2004]. Bu 

sunumun ardından, yaklaşım popülerlik kazanmış ve yazılım mühendisliği alanında sistematik 

inceleme ve sistematik eşleme çalışmaları ortaya konulmaya başlanmıştır.  

Sistematik literatür inceleme çalışmalarıyla, belirlenen araştırma sorularına literatürden 

kanıtlar bulunarak yanıt vermeye çalışılırken, sistematik eşleme çalışmalarında bir konudaki 

tüm yayınlara ulaşarak o alandaki çalışmalar sınıflandırılmaya çalışılmaktadır. Sistematik 

literatür inceleme çalışmalarında, tüm kanıtlara ulaşmak kritik bir konu iken sistematik 

eşleme çalışmalarında tüm çalışmalara ulaşılmaması kritik bir konu olmayabilir[Çatal,2012]. 

Kanıta Dayalı Yazılım Mühendisliği, belirlenen araştırma sorularına göre literatürdeki  

çalışmalardan deneysel kanıtları toplayıp, değerlendirerek, yazılım mühendisliği ile ilgili 

doğru kararlar alınmasına yardımcı olur. Sistematik literatür inceleme çalışmasının önemi ise; 

deneysel sonuçların bir araya getirilmesi aşamasında ortaya çıkmaktadır.  

Kanıta Dayalı Yazılım Mühendisliğinde sistematik inceleme çalışmaları (SLR- Systematic 

Literature Review) ile birlikte gerçekleştirilen bir diğer çalışma sistematik eşleme (Systematic 
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Mapping) çalışmalarıdır. Sistematik eşleme çalışmalarında bir konuda yapılmış tüm 

araştırmalara ulaşılması hedeflenmektedir ve sistematik inceleme çalışmalarına göre daha az 

çaba gerektirmektedir. Eşleme çalışmaları temel olarak bir konudaki çalışmaları 

sınıflandırmaktadır. Bu çalışmalar detaya inmeden, üst düzey tanımlar verir. Ancak spesifik 

olarak bir araştırma sorusuna yanıt aranıyorsa sistematik inceleme çalışmaları tercih edilir. 

Sistematik inceleme çalışmalarında sonuçlar, araştırma sorularına verilen yanıtlardır. Eşleme 

çalışmalarında ise bir konuda yayınlanmış çalışmaların kategorileri sonuç olarak 

verilmektedir. Eşleme çalışmaları detaylı ve ayrı bir inceleme gerektirdiğinden bu raporda 

kapsam dışında tutulmuştur. Konu kısaca Çatal [2012] tarafından özetlenmiştir. 

2. SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEME SÜRECİ 
 

  Çoğu araştırmacı belli bir literatür incelemesi ile işe başlamaktadır. Fakat bir literatür 

incelemesi kapsamlı ve adil olmadığı sürece bilimsel değeri azalmaktadır. Sistematik 

inceleme çalışmalarının geleneksel literatür inceleme çalışmalarından farkı şu şekilde 

özetlenebilir: Geleneksel literatür incelemesi çalışmalarında, literatürde o kapsamda 

geliştirilmiş yöntemler kategorize edilip açıklanır fakat sistematik inceleme çalışmalarında 

spesifik olarak araştırma sorularına yanıt aranır. Buna göre bu çalışmalarda belirlenen 

araştırma sonuçlarına göre elektronik veri tabanlarında arama yapılmaktadır Sistematik 

incelemeler daha önceden tanımlanmış bir arama stratejisine uygun olarak yapılmalıdır.  

2.1 Sistematik Literatür İncelemesinin Avantajları 

 

Sistematik Literatür İnceleme (SLİ) çalışmalarının avantajları şu şekilde özetlenebilir 

[Kitchenham, 2007]: 

 İyi tanımlanmış bir metodoloji taraflı yayın bulunması durumuna karşı tam bir koruma 

sağlamayabilir; fakat literatür sonuçlarının taraflı olması olasılığını azaltır.  
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 Eğer çalışmalar tutarlı sonuçlar vermişse; sistematik incelemeleri, belirtilen güvenilir 

ve iyi bilinen bir kaynağın sağlam ve transfer edilebilir olduğunu kanıtlar.  

 Nicel çalışmalar sırasında; meta analitik
1
 teknikleri kullanarak verileri birleştirmek 

mümkündür.  

2.2 Sistematik Literatür İncelemesinin Dezavantajları 

 

Sistematik Literatür İnceleme yaklaşımının dezavantajı ise şöyle özetlenebilir [Kitchenham, 

2007]:  

 Sistematik inceleme çalışmalarının en önemli dezavantajı, geleneksel literatür 

inceleme çalışmalarına göre çok daha fazla emek ve çaba gerektirmeleridir.  

2.3  Sistematik İnceleme Çalışmalarının Ayrıntısı 

 

Sistematik inceleme çalışmalarında ele alınan araştırma sorusu ve incelemeyi 

gerçekleştirmek için kullanılacak yöntemlerin belirtildiği bir inceleme protokolünü 

tanımlamak ile işe başlanır. 

1. Sistematik inceleme çalışmaları mümkün olabildiğince konu ile ilgili 

literatürleri tespit edebilmek amacıyla tanımlanmış bir arama stratejisine 

dayandırılmalıdır.  

2. Sistematik inceleme çalışmaları yapılan arama stratejilerini raporlar.  

Sistematik inceleme çalışmaları birçok ayrık aşamadan oluşmaktadır. Fakat temel olarak 3 

ana aşama ile gösterilebilir: Çalışmanın Planlaması (Planning), Yürütülmesi(Conducting) ve 

Raporlanması (Reporting) [Kitchenham ve diğerleri, 2004]. Sistematik inceleme 

çalışmalarındaki aşamalar Rabiser [2011] kaynağına dayanarak Şekil 1 ile özetlenmiştir: 

 

                                                           
1
 Meta Analitik Teknik araştırma sentezinin nicel istatistiksel metotlara dayandığı bir ikincil çalışma çeşididir. 
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Şekil 1. Sistematik İnceleme Çalışma Aşamaları 

Araştırma Konusunun Belirtilmesi 

İnceleme Protokolünün Geliştirilmesi 

Veri Sentezi 

İnceleme Protokolünün Değerlendirilmesi 

İlgili Araştırmaların Tanımlanması 

Veri Çıkarımı 

Seçim Çalışmaları 

Kalite Değerlendirme Çalışmaları 

Raporların Değerlendirilmesi 

 

 

Raporlama 

Arama stratejisi, 

seçim kriterleri, kalite 

değerlendirme kriteri, 

veri çıkarım sürecidir. 

İncelemenin amacı 

belirtilir 

 

Uzmanlara 

başvurulur. 

Daha önceden 

belirtilen kaynaklar 

taranır. 

Seçim kriterlerine 

göre uygun kaynaklar 

seçilir. 

Daha önceden 

belirtilen kalite 

kriterlerine göre 

değerlendirme yapılır. 

Daha önceden 

belirtilen formlara 

göre veri kaydedilir. 

Kayıtlı veriler birlikte 

işlenir. 

İnceleme sonuçları 

yorumlanır ve 

yayınlanır. 

Uzmanlara 

başvurulur, eşdeğer 

incelemeler yapılır.  
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İnceleme Çalışmalarının Nedeni ve Amaçları 
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Sistematik İnceleme çalışmalarındaki adımlar aşağıda ayrıca tanımlanmıştır [Kitchenham, 

2007]: 

 Planlama Aşamasındaki Adımlar: 

1. İnceleme çalışmaları için ihtiyacın belirlenmesi 

2.  İnceleme çalışmalarının kabulü 

3. Araştırma sorularının belirlenmesi 

4. İnceleme protokolünün geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 

 

 Yürütme Aşamasındaki Adımlar: 

1. Araştırmanın belirlenmesi 

2. Seçim çalışmaların yürütülmesi 

3. Kalite değerlendirme çalışmaları 

4. Veri çıkarımı ve izleme(takibi) 

5. Veri sentezi 

 

 Raporlama Aşamasındaki Adımlar: 

1. Yaygınlaştırma mekanizmasının belirlenmesi 

2. Ana raporun biçimlendirilmesi 

3. Raporun değerlendirilmesi 

 

Yukardaki aşamaların hepsi aşağıdaki durumlar haricinde zorunlu aşamalar olarak göz 

önünde bulundurulmalıdır:  

 İncelemelerin devreye alınması, sistematik incelemenin ticari amaçlı yapılıp 

yapılmadığına bağlı olarak gerçekleştirilir. 
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 İnceleme protokolünün ve raporun değerlendirilmesi opsiyoneldir ve 

sistematik inceleme ekibinin kararlaştırdığı kalite güvence prosedürlerine 

bağlıdır. 

Sistematik inceleme çalışmaları için kullanılabilecek protokol şablonları mevcuttur. Yapılacak 

çalışmaları bu protokollere göre gerçekleştirmek gerekir. Yazılım mühendisliği üzerine 

hazırlanmış sistematik inceleme çalışmaları yazılım gereksinimleri, yazılım tasarımı, yazılım 

oluşturma, yazılım testi, yazılım bakımı gibi birçok kategorilere ayrılarak belirtilebilir.  

Yukarıda verilen üç temel adım ve ayrıntıları Rabiser [2011] kaynağından yararlanılarak Şekil 

2 ile sunulmuştur. 
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Şekil 2. Sistematik İnceleme Çalışma Aşamalarının Akış Diyagramı 

İnceleme Nedenleri 

ve Geçmiş 

Deneyimler 

Araştırma Konusu 

Arama Stratejisi 

Seçim Kriterleri 

  Araştırma sebebi 

Yapısal araştırma konusu 

Araştırma için kaynaklar, 

terimler, bu terimlerin 

araştırılma şekilleri 

Kısıtlar, içerme ve dışarıda 

bırakma kriterleri 

Kalite 

Değerlendirme 

Çalışmaları 

Kalite 

Değerlendirme 

Kriterleri 

 

 

Veri Çıkarımı 

Deneme 

Sürümü/Doğrulama 

İnceleme Protokolü 

Hayır   
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Bazı şirketler açısından; spesifik bir konuda bilgi sahibi olmak istediklerinde fakat 

sistematik inceleme için bir uzmanı olmadığı için veya zaman kısıtlı olduğu için bu işi 

gerçekleştirmek üzere bir araştırmacı komisyonu oluşturulur. Böyle durumlarda şirket gerekli 

olan iş için devreye alma dokümanı ortaya koymak zorundadır.  Bu doküman aşağıda 

belirtilen maddeleri içermelidir: (CRD’s guidance’den uyarlanmıştır.
2
) 

 Proje Başlığı 

 Geçmiş Bilgiler (Background) 

 İnceleme Soruları 

 Danışman/ Çalışma Grubu Üyeleri (Araştırmacılar, Pratisyenler) 

 İncelemenin Metotları 

 Proje İş zaman planı 

 Yaygınlaştırma Stratejisi 

 Destek Altyapısı 

 Bütçe 

 Referanslar 

Sistematik incelemelerde en önemli kısım araştırma sorusunun belirlenmesidir. 

Araştırma sorusu tüm sistematik inceleme metodolojisi için bir yol gösterici niteliğindedir 

[Kitchenham, 2007]: 

 Araştırma sürecinin, araştırma sorularını gösteren çalışmaları tanımlaması 

gerekir. 

 Soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan veri birimlerinin veri çıkarım 

sürecinde çıkarılması gerekir. 

                                                           
2
 http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/Systematic_Reviews.pdf, Son Erişim Tarihi: 15.01.2013 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/Systematic_Reviews.pdf
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 Veri analiz süreci araştırma sorularını cevaplayacak şekilde verileri 

sentezlemesi gerekmektedir. 

3. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE SİSTEMATİK LİTERATÜR 

İNCELEMESİNİN BİR ÖRNEĞİ 

 

Aşağıda sistematik incelemenin bir örnek uygulaması verilmiştir. Bu örnek için Malik ve 

Zafar [2012-a] tarafından yapılan çalışma kullanılmıştır.  

3.1 İnceleme Nedenleri ve Geçmiş Deneyimler 

Bu çalışma son zamanlarda Yazılım Mühendisliği eğitiminin gelişimi için yapılan ve 

raporlanan araştırmaları inceler. Bu amaca hizmet etmek için yürütülen çalışma iki yönlüdür. 

Öncelikle, akademisyenlere; kitap yazma ve ders materyalleri hazırlama sırasında rehberlik 

ederek, yazılım mühendisliği eğitimi ile ilgili en iyi uygulamaları sağlamak ve ikinci olarak 

yazılım mühendisliği eğitiminin mevcut durumunu geliştirmek için doldurulması gereken 

boşlukları tanımlamaktır.  

3.2 Araştırma Sorusunun Belirlenmesi 

Sistematik inceleme yapmak için belirlenen araştırma soruları (AS) aşağıdaki 3 faktör göz 

önünde bulundurularak oluşturulmuştur. 

 Malik ve Zafar [2012-b] tarafından belirtilen çalışmanın sonuçları 

 Uzmanların görüşleri 

 Yazılım mühendisliği eğitimin genel hatları [Ellis,2008] 

Buna göre araştırma soruları spesifik olarak iki ana başlık altında toplanmıştır: 

AS1) Son zamanlarda yazılım mühendisliği eğitiminin geliştirilmesi için ne gibi 

araştırmalar rapor edilmiştir? 
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AS2) Elde edilen araştırmalar Ellis [2008] tarafından belirtilen yazılım mühendisliği 

eğitiminin genel hatlarına uygun olarak gruplandırılabilir mi? 

Ellis [2008] tarafından belirtilen yazılım mühendisliği eğitiminin genel hatları 6 farklı 

kategoriye göre ayrılmıştır. Bu sebepten dolayı AS2 farklı alt araştırma sorularına ayrılmıştır.  

AS2.1:Ellis [2008] tarafından belirtilenlere göre en fazla araştırılan kategori 

hangisidir? 

AS2.2:Ellis [2008] tarafından belirtilenlere göre yeterli derecede araştırılmayan 

kategori hangisidir? 

AS2.3:Ellis [2008]’deki bilgilerin dışında raporlanan herhangi bir araştırma var 

mıdır?  

3.3 Araştırma Stratejisi: 

3.3.1 Araştırma Süreci 

Araştırma yapmak için kullanılan dizgi (string) “Yazılım Mühendisliği Eğitimi” olarak 

belirlenmiştir. Araştırma Şekil 3’de gösterildiği gibi iki ana adımdan oluşacak şekilde 

tasarlanmıştır. İlk aşamada; Ocak 2010 ve Ekim 2010 arasında yayınlanan makaleler IEEE 

Xplore ve ACM DL (Digital Library) veri tabanları kullanılarak araştırılmıştır. Seçilen bu iki 

veri tabanı iyi sonuçlar üretmiştir. Veri tabanı seçimi, araştırma sonuçları içerisinde önceden 

bulunmuş yayınların doğrulanması ve uzmanların fikirleri çerçevesinde yapılmıştır. Bu 

aşamada çok sayıda konferans yayını ortaya çıkmıştır. Fakat araştırma sonuçları içerisinde 

değinilen 4 dergi yayını “IEEE Transactions on Education” adlı tek bir dergide 

yayınlandığından ötürü, sistematik incelemeyi belirtilen zamanda ve çerçevede tamamlamak 

zor bir hal almıştır. Bu sebepten ötürü araştırma, ikinci aşama olarak Ocak 2005-Ekim 2005 
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yıllarındaki yayınları kapsayacak şekilde ancak tek bir dergide yayınlanan makaleler olmak 

koşulu ile değiştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

Şekil 3. İki Aşamalı Arama Stratejisi 

3.4 İnceleme Protokolleri 

3.4.1  İçerme Kriterleri 

 Yazılım mühendisliği eğitimini geliştirme ile ilgili araştırma yayınları, 

 Yayınların özü açık bir şekilde yazılım mühendisliği eğitimi araştırmalarına 

değinmeli ve Başlık, Öz, Giriş veya anahtar kelimeler Yazılım Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisleri veya Yazılım Mühendisliği Eğitimi kelimelerini mutlaka 

içermelidir.  

3.4.2 Dışarıda Bırakma Kriterleri 

 Yazılım Mühendisliği eğitimi konusuna değinen yayınlar ama içerikleri bu 

çalışmanın alanına zıt olan, 

 İngilizce dışında başka dillerde yazılmış yayınlar. 

3.4.3 Çalışma Seçim Prosedürleri 

Araştırma sürecinin birinci aşamasında toplam 1589 yayın bulunurken, ikinci aşamada bu 

sayı 119’a düşmüştür. İçerme ve dışarıda bırakma kriterlerini uyguladıktan sonra toplam 88 

çalışma seçilmiştir. Bir sonraki aşamada, seçilen 88 çalışmanın her biri için tüm metin hali 

Arama 

Stratejisi 

İlk Aşama 

İkinci Aşama 

IEEE Xplorer ve ACM DL 

IEEE Transactions on 

Education 

Ocak2010-Ekim2010 

arası yayınlar 

Ocak2005-Ekim2005 

arası yayınlar 
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okunmuş, 5 çalışma yazılım mühendisliği eğitimi ile ilgili olmadığından seçim dışı 

bırakılmıştır. Sonuç olarak toplam 83 birincil çalışma seçilmiştir. Tablo1.’de birincil çalışma 

sayıları ile ilgili sayısal bilgiler yer almaktadır. 

 

Tablo1. Birincil Çalışma Sayıları 

Veri tabanı Toplam 

Birincil 

Çalışma 

Sayısı 

Seçilen 

Birincil 

Çalışma 

Sayısı 

İlişkili Birincil 

Çalışma Sayısı 

İlişkili Birincil 

Çalışmaların 

Yüzdesi 

IEEE Xplore 870 67 62 %7.12 

ACM Digital Library 838 21 19 %2.26 

Toplam 1,708 88 81 %4.74 

 

3.4.4 Kalite Değerlendirme Kriterleri 

 

Kalite değerlendirme kriterleri, içerme/ dışarıda bırakma kriterlerinin detaylandırılmış hali 

olarak görülebilir. Bu çalışmada kullanılan kalite kriterleri için şu kaynaklar kullanımıştır:  

[Kitchenham, 2007], [Afzal, Torkar and Feldt, 2009], [Dyba and Dingsøyr,2008]. 

Kullanılan kalite kriterleri şu şekilde saptanmıştır: 

1. Okuyucu araştırmanın amacını anlayabiliyor mu? [Afzal, Torkar and Feldt, 

2009] 

2. Araştırmanın yapıldığı kapsamda yeterli derecede tanımlamalar yapılmış 

mıdır? [Dyba and Dingsøyr,2007] 
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Eğer bu iki sorudan herhangi birine “HAYIR” cevabı verilirse, çalışma kapsam 

dışı bırakılır. 

3. Araştırmanın yapılma şekli araştırmanın amaçlarına uygun bir şekilde mi? 

[Dyba and Dingsøyr,2007] 

4. Çalışmada kullanılan ölçütler tam olarak tanımlanmış mı? [Kitchenham,2007] 

5. Herhangi bir karşılaştırma veya kontrol grubu var mı? [Afzal, Torkar and 

Feldt, 2009] 

6. Uygun veri koleksiyon yöntemleri tanımlanmış ve kullanılmış mı? [Dyba and 

Dingsør,2007] 

7. Veri koleksiyon yöntemleri bu araştırmanın amaçları ile uyumlu mu? [Afzal, 

Torkar and Feldt, 2009] 

8. Veriyi analiz etmek için kullanılan yöntemlerin tanımları var mı? [Afzal, 

Torkar and Feldt, 2009] 

9. Bu araştırmanın amaçları ile ilişkili bulgular açık bir şekilde belirtilmiş mi? 

[Afzal, Torkar and Feldt, 2009] 

10. Tanımlanan araştırmanın amaçları ve hedefleri ile ilgili bir sonuca varılmış mı? 

[Afzal, Torkar and Feldt, 2009] 

11. Araştırma veya pratik için herhangi bir değer sağlamışlar mı? [Dyba and 

Dingsøyr,2007]  

Her bir kriterin değerlendirilmesinde iki seçenek vardır: “EVET” veya “HAYIR”. Bunun için 

1 evet, 0 ise hayır cevabını göstermektedir. Bu kriterler uygulandığında 83 birincil çalışmadan 
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2 tanesi, kalite değerlendirmesinde minimum barajını
3
 geçemediğinden seçim dışı 

bırakılmıştır.   

 

3.4.5 Veri Çıkarımı ve Doğrulama 

 

81 çalışma içerisinden veri çıkarımı belli bir düzene göre gerçekleştirilmiştir. Buna göre 

temel bilgiler, yazarlar, yayın yeri gibi bilgiler incelenmiştir. Daha sonra birincil çalışmaların 

yazarları ile çıkarılan verilerin doğrulanması için iletişime geçilmiştir. Bu şekilde çalışmaların 

%42’si ortak bir karara bağlanarak doğrulanmıştır. Geri kalan çalışmaların doğrulanması iki 

doktora öğrencisine bırakılmıştır.   

3.5 Araştırma Sonuçları 

 

3.5.1 Araştırma Sorusunun Cevapları 

AS1: Son zamanlarda yazılım mühendisliği eğitiminin geliştirilmesi için ne gibi araştırmalar 

rapor edilmiştir?  

Araştırma türünü öğrenmek için, birincil çalışmalar Tablo.2’de verildiği gibi 

sınıflandırılmıştır [Wieringa,2006].  

 

 

 

 

                                                           
3
 Minimum barajı için kalite değerlendirme kriterlerinden 1. veya 2. Maddesinden her ikisine evet cevabı 

alınması gereklidir. 
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Tablo 3. Birincil Çalışma Sınıflandırılması 

Araştırma Türü Çalışma Sayısı 

Değerlendirme Araştırması 30 (%37.03) 

Çözüm Önerisi 25 (%30.03) 

Deneyimsel Yayınlar 16 (%19.75) 

Doğrulama Araştırması 10 (%12.34) 

Toplam 81 

 

Tablo 3’de görünen “Değerlendirme Araştırması” yazılım mühendisliği eğitimi araştırması 

adı altında yapılan araştırmaları içermektedir. Bu çalışmalar sadece pratikte uygulanan değil, 

aynı zamanda değerlendirmede de kullanılan yöntem veya teknikleri göstermektedir. Birincil 

çalışmaların önemli bir kısmı (%30.03) var olan mevcut problemler için “Çözüm Önerisi” ne 

ayrılmıştır. Bu çalışmaların bazıları yeni, bazıları ise mevcut çözümlerin genişletilmiş halidir. 

Yine orta dereceli olarak (%19.75) yazarların kişisel deneyimlerini içeren çalışmalar 

“Deneyimsel Yayınlar” olarak görülmektedir. %12.34’lük az bir dilime sahip olan Doğrulama 

Araştırması’nda yeni teknik ve metotlar önerilir.  

AS2: Elde edilen araştırmalar Ellis [2008] tarafından belirtilen yazılım mühendisliği 

eğitiminin genel hatlarına uygun olarak gruplandırılabilir mi?  

Yazılım mühendisliği eğitimine bir çerçeve sağlayan yapı Ellis [2008] tarafından 6 kategoriye 

ayrılmıştır:  

1. Yenilikçi Öğretim Yöntemi (YÖY) 

2. Müfredat ve Eğitim Yöntemi (M&EY) 

3. Eğitimsel Teknoloji (ET) 
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4. Mesleki Uygulama (MU) 

5. Proje Tabanlı Yazılım Mühendisliği (PT-YM) 

6. Öğrenme Çıktıları ve Değerlendirme (ÖÇ&D) 

AS2’yi çözümlemek için daha önceden bulunan 81 birincil çalışma yukarıda belirtilen 6 

kategoriye göre sınıflandırılmıştır. Buna göre AS2’nin alt araştırma sorularına göre ulaşılan 

sonuçlar şu şekildedir: 

AS2.1:  En fazla araştırılan kategori hangisidir? Yenilikçi Öğretim Yöntemi %35.8 oran ile en 

fazla araştırılan kategori olmaktadır. 

AS2.2: Yeterli derecede araştırılmayan kategori hangisidir? Öğrenme Çıktıları ve 

Değerlendirme kategorisi %2.46 oran ile yeterli derecede araştırılmayan kategori olmaktadır. 

AS2.3: Ellis [2008]’deki bilgilerin dışında raporlanan herhangi bir araştırma var mıdır? Elde 

edilen 81 birincil çalışma Ellis [2008] tarafından verilen genel hatlara uygun bir şekilde 

kategorize edilmiştir. Bu sebepten ötürü, Ellis [2008] tarafından yapılan çalışma yazılım 

mühendisliği eğitimi araştırması için kullanışlı ve uygun bir çerçeve sunmaktadır. 

4. SONUÇ 

Bir konu için en iyi bilgiye literatür taraması yapılarak, var olan çalışmalar incelenerek 

ulaşılabilmektedir.  Buna göre belirlenen bir araştırma konusu için sistematik inceleme 

çalışması ile spesifik araştırma soruları tanımlanabilir. Bu şekilde bir çalışma konuyu 

öğrenme açısından önem taşır. 

Sistematik inceleme çalışmaları ile tek bir yayına bakarak elde edilebilecek bilgilerin 

hatalı olma olasılığından uzaklaşılır ve böylelikle daha genel bir sentez elde edilmiş olur. 

Sistematik inceleme çalışmaları geleneksel yöntemlere göre çok daha fazla sayıda atıf 

almaktadır. Türkiye açısından yapılan yayınların atıf sayısının arttırılması ve dolayısıyla 
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öğretim üyelerinin daha fazla tanınması için bu tür çalışmaları sağlamak ve desteklemek 

büyük bir yarar sağlamaktadır.  

Sistematik inceleme çalışmaları son yıllarda popülarite kazanmaya başlamıştır. Literatürde 

toplamda 120 adet inceleme çalışması mevcuttur. (2004 ve 2007 yılları arasında Kitchenham 

ve arkadaşları 20 inceleme ile başlamış daha sonra 33 ek çalışma tespit edilmiştir. 2008-2009 

yılları arasında yayınlanmış inceleme çalışmalarının 67 olduğu belirlenmiştir.) 

Konunun önemi son yıllarda hız kazandığı için uygulanan protokoller ve raporlama 

formatları yeniden düzenlenmiştir. Bu sebeple 2008-2011 yıllarında yayınlanmış çalışmalar 

bu kapsamda incelenmelidir. 
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