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Özet: Mühendislik etiği, mühendislik eğitiminde önemli bir araştırma konusudur. Bu 

doğrultuda Yazılım Mühendisliği alanı da etik kurallarla doğrudan ilişkilidir, çünkü yazılım 

mühendisleri kullanıcılar, müşteriler ve işverenler ile yazılımların geliştirilmesi sırasında ve 

sonrasında sürekli olarak iletişim halindedirler. Yazılım mühendislerinin Yazılım 

Mühendisliği Etik Kuralları ile ilgili bilgisini artırmak amacıyla bu makale hazırlanmıştır. Bu 

makalede, IEEE Computer Society ve Association for Computing Machinery (ACM) 

tarafından hazırlanan “Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları ve Profesyonel Uygulaması 

(Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice)” sunulmuş ve Yazılım 

Mühendislerinin yazılım mühendisliği etiği konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmaları 

hedeflenmiştir. Bu çalışmada, Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları ve Profesyonel Uygulaması 

kısa sürümü Türkçeleştirilerek sunulmuş ve temel sekiz prensibi tartışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Etik, Yazılım Mühendisliği Etiği, Profesyonellik 

 

Software Engineering Ethics: a Literature Review 

 

Abstract: Engineering ethics is a significant research area in engineering education. Software 

engineering is also concerns about the ethic principles because software engineers interact with 

users, customers or employers during and after the development process of the product. In 

order to expand software engineer’s knowledge about software engineering code of ethics a 

survey paper is presented here. In this paper, “Software Engineering Code of Ethics and 

Professional Practice” published by IEEE Computer Society and Association for Computing 

Machinery (ACM) is presented and it is aimed to provide a better understanding of the current 

research issues in this field. Short version of the software engineering code of ethics and 

professional practice is presented and major eight principles are discussed in the survey. 
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1. Giriş 

 

Etik kelimesi, iyi veya kötü davranışları 

ayırabilme disiplini, ahlaki sorumluk sahibi 

olma gibi anlamlara gelmektedir. Günümüz İş 

yaşantısında kuruluşlar iyi veya kötü karar ve 

davranış farklılıklarını belirlemek amacıyla 

bazı standartlar veya kurallar tanımlarlar. 

Burada iş etiği kavramı karşımıza 

çıkmaktadır. İş etiği, bir kuruluşa ait karar 

verme ve uygulama prensiplerinin 

tanımlandığı yazılı ya da yazılı olmayan 

kurallar bütünüdür. İş etiği profesyonelliğin 

de önemli bir parçasıdır. Profesyonel bir 

çalışan, çalıştığı konuda iyi eğitim almış, 

konusunda uzman ve iş etiğine sahip bir insan 

olarak tanımlanabilir. 

 

Diğer iş alanlarıyla benzer şekilde Etik 

kurallar Yazılım Mühendisliği alanı içinde 

önem bir yer arz etmektedir. Yazılım 

Mühendisleri, kullanıcılar, müşteriler ve 

işverenler ile yazılımın geliştirilmesi 

sırasında ve sonrasında sürekli olarak iletişim 

halindedirler. Bu nedenle Etik kurallar 

yazılım Mühendisliği içinde önemli bir olgu 

haline gelmektedir. 

  

İş Etiği kavramının öneminin 1990’ların 

ortalarında doğru artması ile birlikte, yazılım 



Mühendisliği alanında da bu konu ile ilgili 

araştırmalar hız kazanmıştır. Yazılım 

mühendisliği alanında yapılan önemli 

çalışmalardan bir tanesi 1996 yılında yapılan 

“Yazılım Mühendisliğinde Profesyonellik” 

başlığıyla yayımlanan rapordur[2]. Bu 

tarihten sonra da çeşitli konu ile ilgili çeşitli 

çalışmalar devam etmiş ve 1998 yılında IEEE 

Computer Society ve ACM tarafından 

“Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları ve 

Profesyonel Uygulaması” raporu 

yayınlanmıştır.  

 

Internet tabanlı yazılımların ve internet 

üzerinde geliştirilen uygulamaların sayısının 

ve çeşitliliğinin gün geçtikçe artması ile 

birlikte Yazılım Mühendisliği Etiği kavramı 

yine internet üzerindeki sosyal paylaşım 

siteleri, forumlar ve dijital medya tarafından 

sıklıkla tartışılmaya başlanmıştır [10]. 

Toplumun, kişilerin ya da kurumların özel 

bilgilerinin internet ortamında izinsiz olarak 

paylaşılması, kişilerin özel hayatlarına ait 

yazı, resim, video görüntülerinin afişe 

edilmesi, internet üzerinden şans ve kumar 

oyunlarının yaygınlaşması ve kişilerde 

bağımlılığa varabilen sorunlara yol açması 

gibi nedenlerle yazılım etiği ile ilgili 

tartışmalar gün geçtikçe artmaktadır [10].  

Ancak, günümüzde Yazılım Mühendisliği 

Etiği konusuna dikkat çekmek ve Yazılım 

Mühendislerinin bu konu ile ilgili bilgi 

düzeylerini artırmak için akademik çalışmalar 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Bu makalede, IEEE Computer Society ve 

ACM tarafından hazırlanan “Yazılım 

Mühendisliği Etik Kuralları ve Profesyonel 

Uygulaması” raporu sunulmuş ve yazılım 

mühendislerinin Yazılım Mühendisliği Etiği 

konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmaları 

hedeflenmiştir. 

 

2. Yazılım Mühendisliği Etiği ile İlgili 

Yapılmış Önceki Çalışmalar 

 

Mühendislik Etiği kavramı 1990’ların 

ortalarında önemli bir çalışma konusu haline 

gelmiştir. 1996 ile 1999 yılları arasında 

yapılan 42 adet çalışma mühendislik etiğinin 

temellerini ortaya çıkarmıştır [1]. 1990’lı 

yıllarda birçok kuruluş iş geliştirme 

süreçlerini revize etmiş ve kuruluşlara ait etik 

prensipler açıkça tanımlanmaya başlamıştır 

[6]. Yazılım Mühendisliği etik prensipleri de 

1990’ların ortalarında çalışılmaya 

başlanmıştır. 1996 yılında Gary Ford ve 

Norman E. Gibbs tarafından “Yazılım 

Mühendisliğinde Profesyonel Olgunluk (A 

Mature Profession of Software Engineering)” 

başlıklı bir çalışma yayınlamışlardır [2]. Bu 

iki araştırmacı aynı zamanda sağlık, hukuk, 

mühendislik ve muhasebe gibi farklı çalışma 

alanlarda ki profesyonelleri de 

incelemişlerdir [2]. Yapılan araştırmanın 

sonucunda farklı iş dallarındaki etik 

kuralların birbiri ile benzerlik gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

 

Yapılan araştırmaların ışığında IEEE 

Computer Society ve ACM yazılım 

mühendisliği etik prensiplerine odaklanmış 

ve “Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları ve 

Profesyonel Uygulaması” raporunun ilk 

taslağı 1996 yılında yayımlanmıştır [3]. 

Janice Singer ve Norman G. Vinson 

tarafından 2002 yılında “Yazılım 

Mühendisliğinde Ampirik Araştırmalardaki 

Etik Sorunlar (Ethical Issues in Empirical 

Studies of Software Engineering)” üzerine bir 

çalışma yapmışlar ve Yazılım Mühendisliği 

Etiği konusunu bir kez daha işlemişlerdir [5]. 

Yapılan çalışmalara ilaveten, ilerleyen 

yıllarda “Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları 

ve Profesyonel Uygulaması” raporu birçok 

Avrupa ve Asya dillerine de çevrilmiştir. 

Günümüzde de uluslararası birçok büyük 

kuruluş ve üniversite etik kurallarını 

uygulama geliştirme süreçlerinde aktif olarak 

kullanmaktadır. 

 

Yazılım Mühendisliği ülkemizde yeni 

gelişmekte olan bir mühendislik dalıdır. 

Çeşitli üniversitelerde Mühendislik 

Fakülteleri içerisinde Yazılım Mühendisliği 

Bölümleri açılmasına rağmen, Yazılım 

Mühendisliği’nin bir meslek dalı olarak ilgili 



meslek odasınca resmi tanımı henüz 

yapılmamıştır. Bu konu ile ilgili ülkemizdeki 

meslek odasının yazılım mühendisliği ve 

yazılım mühendisliği etiği ile ilgili 

çalışmaları halen devam etmektedir. 

 

3. Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları ve 

Profesyonel Uygulaması 

 

Bu bölümde 1998 yılında Don Gotterbarn, 

Keith Miller ve Simon Rogerson önderliğinde 

IEEE Computer Society ve ACM tarafından 

yayınlanan “Yazılım Mühendisliği Etik 

Kuralları ve Profesyonel Uygulaması 

(Software Engineering Code of Ethics and 

Professional Practice)” isimli çalışmanın 

sekiz maddeden oluşan kısa sürümü Türkçe 

olarak çevrilmiştir. Don Gotterbarn “Yeni 

Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları Size 

Nasıl Etki Ediyor (How the New Software 

Engineering Code of Ethics Affects You)” 

isimli çalışmasında bu etik kurallarını 

açıklamıştır [3]. Tanımlanan bu kurallar 

profesyonel anlamda olgunluğa erişmiş bir 

yazılım mühendisinin etik sorumlukları 

açıklamaktadır. Bir sonraki alt başlıkta 

“Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları ve 

Profesyonel Uygulaması (Software 

Engineering Code of Ethics and Professional 

Practice)” kısa sürümü (sürüm 5.2) Türkçeye 

çevrilerek anlatılmıştır [9]. 

 

3.1 Önsöz 

 

Özet halinde çıkarılan bu kısa sürümde 

belirlenen maddelerle tam sürümünden 

örnekleri ve bu maddelerin biz yazılım 

mühendislerinin çalışma yolunu nasıl 

etkilediğini içermektedir.  Amaçsız, ayrıntılar 

çok kuralcı ve sıkıcı olabilir; ayrıntısız, 

amaçlar ise çok sesli ama boştur; amaçlar ve 

ayrıntılar beraber kullanıldıklarında birbirini 

tamamlarlar.  

     

Yazılım mühendisleri hatırı sayılır 

uzmanlıkta ve yararlılıkla kendilerini 

yazılımın analizini yapmaya, tanımlamasına, 

tasarımına, geliştirilmesine, testinin yapımına 

ve bakımına adamalıdırlar. Bu anlamda 

toplumun sağlığı, güveni ve refahı için takip 

eden sekiz ilkeye bağlanmalıdırlar. 

 

3.2 Kısa Sürüm 

 

1.TOPLUMSAL: Yazılım mühendisleri 

toplumun istekleri yönünde tutarlı çalışmalar 

yapmalıdır. 

 

2.MÜŞTERİ ve İŞVEREN: Yazılım 

mühendisleri işveren ve müşterisiyle iyi 

ilişkiler içinde olmalıdır. 

 

3.ÜRÜN: Yazılım mühendisleri, ürettiği 

yazılımın ve modifikasyonların yüksek kalite 

ve standartlara sahip olmasını sağlamalıdır. 

 

4.KARAR VERME: Yazılım mühendisleri 

projenin devamında bağımsız ve tümleşik bir 

şekilde işi hakkında kararda bulunabilmelidir. 

 

5.YÖNETİM: Yönetici ve proje liderleri 

projenin devamlılığına ahlaki kurallar 

çerçevesinde onay ve destek vermelidir. 

 

6.MESLEK - Yazılım mühendisleri 

mesleklerinde kendilerini toplumsal ihtiyaçlar 

doğrultusunda geliştirmeliler. 

 

7.MESLEKTAŞ: Yazılım mühendisleri 

meslektaşlarına karşı dürüst ve onları 

destekleyici olmalıdır. 

 

8.BİREYSEL: Yazılım mühendisleri 

alanlarında uzun süre çalışıyorlar ve birçok 

şey ediniyorlar. Ahlaki yaklaşımları da 

ürettikleri işlerine yetkinliklerine katkıda 

bulunmaktadır. 

 

4. Yazılım Mühendisliği Etik Kuralların 

Tartışılması 

 

Yazılım mühendisliği uygulamaya dayalı bir 

bilim dalıdır. Yazılım mühendisliğinin her 

ürünü insanı içerdiğinden kullanıcılar 

geliştirilen ürünün her aşamasında göz 

önünde bulundurulmalıdır [6]. Yazılım 

mühendisleri sadece sistemi yerine 

getirmekle değil ihtiyaçlardan, yazılım 



projesi yönetiminin planlarından, 

tanımlamalardan, tasarımlardan, 

dokümantasyondan, testlerden, programdan, 

kullanıcı kılavuzlarından ve eğitim 

materyallerinden de yükümlüdürler. 

 

Profesyonel bir yazılım mühendisi toplumun 

isteklerine karşı duyarlı olmalı ve toplumun 

yaranı da gözeterek çalışmalarını 

sürdürmelidir. Bunlara ilave olarak yazılım 

mühendisleri yazılımın kalitesi, doğrulaması, 

güvenirliği ve geçerliğiyle de ilgilenmeli ve 

duyarlı davranmalıdırlar. 

 

Profesyonel bir yazılım mühendisi müşterileri 

ve işverenlerine karşı sorumluluk sahibi ve 

her ikisi ile de iyi ilişkiler içerisinde 

olmalıdır. Müşterilerinin haklarına saygı 

göstermeli ve kurumların etik kurallarına 

saygı duymalıdır. 

 

Yazılım mühendisleri öncelikli olarak ürün 

geliştirme sürecinde teknik yeterliliğe sahip 

olmaya odaklanırlar. Yazlım geliştirme 

süreçlerinde geliştirilen yazılımların maliyet 

analizi, zaman planlaması, bütünlüğü, 

verilerin gizliliği ve kalitesinden birinci 

derecede sorumludurlar. 

 

Yazılım mühendisi kanunlara ve mülkiyet 

haklarına aykırı hareket etmemeli, kullanıcı 

ve kurumun haklarını da korumalıdır. 

Müşterinin haklarının korunması için 

gerçekleştirilen bütün çalışmalar detaylı bir 

şekilde ve iş süreçlerinin her aşamasında 

raporlamalıdır. Müşteri ve işveren arasında 

yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlıktan 

kaçınmak için yapılan çalışmalar detaylı bir 

şekilde raporlanması ve arşivlenmesi 

önemlidir. 

 

Proje yönetimi yazılım mühendisi için başlıca 

sorumluluklarından biridir. Yazılım takımı 

yöneticileri fizibilite çalışması, maliyet ve 

sitem analizi yapmalı, iş için gerçekçi zaman 

planlaması yapmalıdırlar. Proje içerisinde 

meydana gelebilecek problemler önceden 

tahmin edilerek ve proje kısıtları da dikkate 

alınarak, ortaya proje yönetimi planlaması 

yapmalıdır. 

 

Yazılım mühendisleri meslektaşlarına karşı 

destekleyici ve cesaretlendirici olmalıdır. 

Meslektaşlarına saygıyla yaklaşmalı ve 

elinden geldiğince eleştirel bir tavır 

takınmamalıdır. Meslektaşlarını yaptıkları 

çalışmalarında cesaretlendirmeli ve yazılım 

geliştirme aşamasında karşılaştıkları sorunları 

çözmelerinde yardımcı olmalıdır. Gerekli 

olan durumlarda bir yazılım mühendisi, başka 

bir yazılım mühendisinin yapmış olduğu 

hatayı rapor etmesi gerekebilir. 

 

Profesyonel yazılım mühendisleri alanda ki 

yenilikleri her zaman takip etmeli ve bu 

yeniliklere adapte olmalıdır. Profesyonellik 

gereği işiyle ilgili bilgisini sürekli 

çoğaltmalıdır. Bu sürekli kendini yenileme 

süreci mühendislerin işlerine olan inançlarını 

ve yoğunlaşmalarını artıracaktır. 

Unutulmamalıdır ki “Seni öldürmeyen şey 

seni güçlendirir”. Öğleki ömür boyu eğitim 

süreçleri devam eder. Profesyonel olgunluğa 

erişmiş bir yazılım mühendisi hiç bir zaman 

unutmamalıdır ki mühendislik etiği 

mühendislik eğitiminin bir parçasıdır [7]. 

Yazılım mühendisleri yazılım etiği 

konusunda bilgilendirilmezlerse, günlük 

yaşantımızda ve medyada karşımıza çıkan 

kötü örneklerin sayısın da gün geçtikçe 

artacağı göz ardı edilmemesi gereken bir 

husustur. 

 

Yöneticiler ve çalışanlar arasında ki yetersiz 

iletişimden dolayı yazılım geliştirme 

süreçlerinde bazen önemli hatalardan 

kaçınmak mümkün olmayabilir. Eğer 

çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişim 

zayıfsa, proje içerisinde alınan yanlış 

kararları tespit etmek mümkün olmaz ve bu 

durum projenin zarar görmesine hatta 

başarısız olmasına neden olur. Bazı 

durumlarda proje süresince yapılan bütün 

çalışmalar heba olabilir. Ortaya çıkan bu 

durum zaman ve maliyet kaybına neden olur.  

Dr. Feynman tarafından aktarılan Budist bir 

atasözünde denildiği gibi “Her insana 

cennetin kapılarını açan anahtar verilir. Aynı 



anahtar, cehennemin de kapılarını açar.” [8]. 

Burada vurgulanmak istenen sadece üzerinde 

cennet yazan kapının açılmasının yeterli 

olmadığı, zira kapıların üzerindeki isim 

levhalarının yanlış yazılmış olabileceğinin de 

dikkate alması gerektiğidir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

 

Bu çalışmada IEEE Computer Society and 

Association for Computing Machinery 

(ACM) tarafından yayınlanan “Yazılım 

Mühendisliği Etik Kuralları ve Profesyonel 

Uygulaması” raporunun kısa sürümü 

sunulmuş ve sekiz ana prensibi tartışılmıştır. 

Bu sekiz etik kural içerisinde verilen etik 

prensipler yazılım mühendislerine ne 

yapacağını söylememekte fakat iş yaşantıları 

süresince adil ve profesyonelce davranmaları 

için önemli tavsiyeler vermeye çalışmaktadır. 
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