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ÖZ 

ÇEVİK PROJE YÖNETİMİNİN TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE 

PRINCE2 PROJE YÖNETİM METODOLOJİSİ İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Hasan Çağlar Yılmaz 

Yüksek Lisans Tezi  

İşletme Anabilim Dalı 

İşletme Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Halefşan Sümen 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 
 

Firmaların küresel ve yerel pazarlara girmeye başlamalarından doğan rekabetçi 

bir piyasanın oluşması proje yönetim metodolojilerinin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu tezde teknoloji alanında yer alan proje yönetim metodolojilerinden Çevik 

Proje Yönetimi ve PRINCE2 proje yönetim metodolojisinin karşılaştırması yapılarak 

projelerin nasıl başarılı olacağı, ne tür süreçler içerdiği, proje yönetimi açısından avantaj 

ve dezavantajları karşılaştırılmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Çevik Proje Yönetimi, PRINCE2, Scrum, Kanban, Uç 

Programlama.
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ABSTRACT 
 

 

AGILE PROJECT MANAGEMENT COMPARISON WITH 

PRINCE2 PROJECT MANAGEMENT 

METHODOLOGY IN TECHNOLOGY SECTOR 
 

 

Hasan Çağlar Yılmaz 

Master Thesis 

Department of Business Administration 

Business Administration Programme 

Advisor: Asst. Prof. Halefşan Sümen 

Maltepe University Social Sciences Graduate School, 2018 
 

 

 

The creation of a competitive market arising from the company's entry into 

global and local markets has led to the appearance of project management 

methodologies. In this thesis, comparing the project management methodologies in the 

field of technology with the Cevik Project Management and PRINCE2 project 

management methodology, the advantages and disadvantages of project management 

are discussed in terms of how the projects will be successful and what kinds of 

processes are involved. 

 
Keywords: PRINCE2, Scrum, Kanban, Extreme Programing, Agile Project 

Management.
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1. BÖLÜM  GİRİŞ 

 
 

Proje yönetimi, yeni inisiyatiflerin veya değişikliklerin bir kuruluş içinde 

uygulanmasının önünü açmak, planlamak, yürütmek ve yönetmek için belirli süreçlerin 

ve ilkelerin uygulanması disiplini olarak tanımlanabilir. Proje yönetimi, işin 

yönetiminin, her zamanki faaliyet yönetiminden farklıdır; çünkü devam etmekte olan bir 

süreçtir, üzerinde anlaşılan amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni iş süreçleri oluşturmak 

gerekir. 

 

Proje yönetimi, değişikliklerin bir organizasyon içinde verimli bir şekilde 

uygulanma şeklini organize etme sürecidir. Birçok işletme, hedeflerine katkıda bulunan 

projeleri tamamlayarak ulaşır. Çoğu zaman, projeler zaman sınırı olan, bir dizi faaliyet 

ve insan içerir, son teslim tarihleri ve sabit bütçeleri vardır. Proje yöneticileri bunları 

planlar ve izler ve uygun olduğunda düzeltici önlemler alırlar. 

 

Proje yönetiminde her müşterinin stratejik hedefleri vardır ve onlar için 

yaptığımız projeler bu hedefleri ilerletir. Proje yönetimi, özellikle teknoloji projelerinde 

müşterinin stratejik çerçevelerinin daha geniş bağlamda iyi bir şekilde uyum sağlamaları 

için özen gösterildiğinden önemlidir. İyi bir proje yönetimi, projelerin hedeflerinin işin 

stratejik hedefleri ile sıkı bir şekilde uyumlu olmasını sağlar. 

 

Proje yönetimi, iş konularını bilen, mutlu ve motive olmuş ekipler oluşturur ve 

bu sayede başarılı işler ortaya çıkar. Proje yönetimi etkin takımın doğru şeylerin teslim 

edilmesini sağladığını; yatırımın gerçek getirisini sağlayan ve bu sayede müşterileri 

mutlu eden yöntemlerdir. 

 

Proje yönetimi olmadan, ekipler ve müşteriler kaotik yönetim, belirsiz hedefler, 

kaynak eksikliği, gerçekçi olmayan planlama, yüksek risk, düşük kaliteli çıktılar, 

bütçeyi aşan ve geç teslim edilen projelere maruz kalırlar. 
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Bu tezde teknoloji alanında kullanılan iki metodolojinin karşılaştırılması 

yapılmıştır. Çevik ve PRINCE2 metodolojileri proje yönetimi açısından incelenmiştir. 

 

 

 

1. Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 

 
Çevik yazılım süreçleri, 1950’lerdeki üretim alanında verimliliğin artırılması 

için geliştirilen yalın yaklaşımların ve yöntemlerin yazılım sektörüne bir yansıması 

olarak ortaya çıkmıştır. 1990'ların sonlarında, eski ve yeni fikirlerin farklı 

kombinasyonlarını içeren çeşitli kamuoyu araştırmaları artmaya başlamıştır. Bu 

metodolojiler, yazılım geliştirme ekibi ve iş paydaşları arasındaki yakın işbirliğine 

vurgu yapmış; sık sık iş değeri, sıkı, kendi kendini organize etmekte olan ekipler; 

onaylama ve kodlama için akıllı yollar aramıştır. 1970 yılında Winston Royce, sıralı 

gelişimi eleştiren “Büyük Yazılım Sistemlerinin Geliştirilmesini Yönetmek” başlıklı bir 

makale sundu. Yazılımın, her parçanın sıralı aşamalarla eklendiği bir montaj hattında 

bir otomobil gibi geliştirilmemesi gerektiğini iddia etti. Bu sıralı aşamalarda, projenin 

her aşaması, bir sonraki aşama başlayabilmeden önce tamamlanmasını gerektiğini ifade 

etti. Royce, geliştiricilerin öncelikle bir projenin tüm gereksinimlerini topladığı, daha 

sonra tüm mimarisini ve tasarımını tamamladığı, ardından tüm kodu ve benzerlerini 

yazdığı faz tabanlı yaklaşıma karşı tavsiyede bulundu. Royce, işin her aşamasını 

tamamlayan uzman gruplar arasındaki iletişim eksikliğinden dolayı bu yaklaşıma 

özellikle itiraz etmiştir. Çevik yazılım geliştirme temelleri 1990'ların başında James 

Martin’in RAD yöntemi ile (Hızlı Uygulama Geliştirme) ile başlamıştır. RAD fikri, ön-

planlamayı azaltmak ve hızlı bir şekilde yazılım geliştirmeye başlamaktır. Bu nedenle 

işletmeler, birkaç gün içinde veya birkaç hafta içinde çalışan bir prototip görerek 

geliştirme ekibiyle hemen işbirliği yapmaya başlayabilmektedirler. 1990'ların 

sonlarında, her biri eski ve yeni fikirlerin farklı bir kombinasyonuna sahip olan çeşitli 

kamuoyu araştırmaları artmaya başladı. Bu metodolojiler, geliştirme ekibi ve iş 

paydaşları arasındaki yakın işbirliğini vurguladı; sık sık iş değeri, sıkı, kendi kendini 

organize etmekte olan ekipler; kodlama, onaylama ve kodlama için akıllı yollar. “Agile” 

terimi, 2001 yılının başlarında, yazılım geliştirme uygulayıcılarının, ortak fikirlerini ve 

yazılım geliştirmeye yönelik çeşitli yaklaşımlarını tartışmak üzere Snowbird, Utah'da 
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bir araya geldiklerinde, 2001 yılının başında bu metodolojilere uygulanmıştır. Bu 

ortak değerler ve ilkeler koleksiyonu, Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu'nda ve 

ilgili on iki ilkede dile getirilmiştir. Agile İttifakı, bu toplanmadan kısa bir süre sonra 

uygulayıcıları fikir ve deneyimleri daha fazla keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik etmek 

için kuruldu (The Agile Movement, 2008; A Short History of Agile, 2018). 

 

Çevik yazılım geliştirme metodu, tekrarlanan yazılım geliştirme metodu taban 

alınarak geliştirilmiş, sık aralıklarla parça parça yazılım teslimatını ve değişikliği teşvik 

eden bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Projeler küçük parçalara ayrılarak, en temel 

şekilde fayda sağlana bilinecek, esnek ve kullanıcı trendlerini takip edebilecek bir ürün 

ortaya çıkarabilme kavramıdır. Bu kavrama yazılım dilinde iterasyon denir. 

 

 

Şekil 1.1. Agile Modeli 

 
Çevik yazılım geliştirme metodu sayesinde şirketler ürünleri daha hızlı ve 

müşteri memnuniyetini tartarak pazara sunabilmektedirler. Geliştirme sürecine sorunları 

daha fazla görünürlük kılarak tahmin edilebilirliği yüksek ve başarılı ürünler 

sunabilmektedir. Bu metodoloji sayesinde kontrolden çıkacak, bir türlü bitmek 
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bilmeyen projeler geçmişte kalmıştır. Öte yandan, yazılım yaparken iş, ekonomi ve 

sosyal faaliyetleri için kritik bir hal almıştır, yazılım geliştirme süreci ve yönetimi de 

çoğunlukla yazılım geliştirme karmaşık ve pahalı olmasından dolayı karşılaşılan 

sorunlar ile başı derde girdi, birden fazla paydaşlar, uzman ekipleri katılıyor ve 

karmaşık sorunları, çoklu sistemler ve yenilikçi teknolojiler entegre ediliyor. Ayrıca, 

yazılım projeleri yüksek başarısızlık oranına sahiptir. Portland business Journal (2008) 

yanlış en araştırmacılar yüzde 65 ve yüzde 80 BT projeleri hedeflerine ulaşmak için 

başarısız sonuçlandırmak da önemli ölçüde geç veya maliyet çok planlanan daha fazla 

olduğunu gösterir (Smith, 2008). 

 

Yaygın olarak kullanılan iki temel en popüler yöntem vardır. Daha düzgün 

“geleneksel” yaklaşım olarak adlandırılan şelale. Diğer taraftan, çevik hızlı uygulama 

geliştirme ve Şelale daha yeni belirli bir türüdür. Bunların her ikisi de kullanılabilir, 

olgun metodolojiler. Şelale yazılım geliştirme doğrusal bir yaklaşımdır. Bu 

metodolojide, olaylar dizisidir. 

 

 Toplama ve belge gereksinimleri 

 
 Tasarım 

 
 Kod ve birim testi 

 
 Sistem testlerini gerçekleştirme 

 
 Kullanıcı kabul testi gerçekleştirme (UAT)) 

 
 Sorunları giderme 

 
 Bitmiş ürünü teslim etme. 

 
Gerçek bir şelale geliştirme projesi olarak, bunların her biri yazılım geliştirme 

ayrı bir aşama temsil etmekte ve her aşamada genellikle bir sonraki başlamadan önce 

biter. Ayrıca genellikle her biri arasında bir sahne kapısı vardır; örneğin, iş 

gereksinimleri gözden geçirilmeli ve adımlar atılmadan   müşteri tarafından 

onaylanmalıdır. (Shapiro & Pearson, 2015). 
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Standish Group'un yaptığı iki araştırmada, Şelale yöntemi yani klasik 

yöntemlere göre çevik yaklaşımların şaşırtıcı başarısını ve maliyet tasarrufunu 

doğrulamaktadır."Kaos Raporu 2015", büyük Çevik projelerin klasik şelale 

projelerinden 6 kat daha başarılı olduğunu bulmuştur. Standish, "büyük" bir projenin ne 

olduğuna dair spesifik bir bilgi vermezken, 10.000 den fazla çok büyük ve kapsamlı 

proje araştırmaya dahil olmuştur. The Money Pit isimli raporda, Standish Group, 

birbirine çok benzer iki olgun şirkette iki benzer büyük yazılım projesi üzerinde 

çalışmıştır. Bir proje Çevik Scrum, diğeri ise Şelale yöntemi ile yapılmıştır. Şaşırtıcı 

sonuçlar bulunmuştur (Bradley, 2015): 

 

Çevik proje, eşdeğerde yürütülen klasik şelale projesinin maliyetinden 4 kat 

daha ucuz maliyetle hayata geçmiştir. 

 

Çevik proje yüksek kullanıcı memnuniyeti ile teslim edilmiş iken şelale projesi 

gereksiz işlevsel özelliklere sahip ve yüksek değere sahip bir ürün ortaya çıkmamıştır. 

 

Çevik Proje metodolojisiyle yürütülen proje iki yıl sonunda, uygulama 

maliyetlerini karşılayıp kar elde etmiş ve kullanıcılar son derece yetkinleşmiştir" 

maliyetlerini kısa sürede karşılamıştır. Şelale metodolojisi "sistemin maliyetlerini 

karşılamasının yaklaşık 20 yıl sürecek" şeklinde tahmin yapabilmiştir. 

 

1.1. Çevik Yazılım Geliştirmenin Temelleri 

 
1.1.1. Çevik Manifesto 

 
Dünyada kabulgören ve saygı duyulan yazılım geliştiricileri standart bir yöntem 

etrafında buluşabilmek için bir araya gelerek “Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu” 

nu yayınlayarak görüşlerini ifade etmişlerdir (Williams & Kessler, 2013): 

 

 Bireyler ve kişiler arasındaki etkileşim, süreç ve araçlardan daha 

önemlidir: Yazılım projeleri insan odaklıdır. Başarının çoğu, etkili etkileşim ve iletişime 

dayanmaktadır. Sistem en iyi süreç ve araçlara sahip olsa da, zayıf iletişim başarısı ile 

birleştiğinde çok muhtemeldir. Süreçler ve araçlar, takip edilmesi gereken bir amaç 

değildir. Herhangi bir süreç ve araç, değiştirmek yerine takım çalışmasını arttırmak için 

bir etkileşim olarak kullanılmalıdır. Projeler insanlar tarafından geliştirilmekte, insanlar 
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tarafından çözülen sorunlar, kapsam insanlar tarafından tanımlanmakta veya müzakere 

edilmekte ve en önemlisi projeler insanlar tarafından kabuledilmektedir. Projelere dahil 

olan bireyleri geliştirmeye odaklanmak ve verimli ve etkili etkileşimleri vurgulamak, 

başarı için bir proje oluşturulmasına yardımcı olur. Bu, süreçlerin ve araçların bir 

projeyi başarıyla tamamlamada yardımcı olamayacağı anlamına gelmemektedir. Bu, 

çevik proje yönetimini kullanmaya başlayan şirketler tarafından yapılan yaygın bir 

hatadır. Ekipler, yazılım ürün ve sistemlerini inşa etmektedir; bu takımların içinde 

geliştiriciler, test uzmanları, iş analistleri, kullanıcılar, proje yöneticileri bulunmaktadır. 

Eğer bu kişiler birlikte uyumlu ve etkileşimli bir şekilde çalışmazlarsa başarılı olmaları 

zordur. En iyi ekipmana ve sürece sahip bir takımda birbiri ile çalışamayan iletişim ve 

etkileşim kuramayan bir takım olgusuna erişememiş insanlarla başarılı olmamız 

imkânsızdır çünkü asla süreç ve araçlar etkili kullanılmamış olacaktır. 

 

  Çalışmakta olan bir yazılım, detaylı bir dokümantasyondan daha 

önemlidir: Dokümantasyon bir yazılımda olmazsa olmazlardandır çünkü kullanıcı ve 

ekipler arasında iletişim sağlaması gerekir Ancak yazılımın çalışır halde olması daha 

önemlidir. Kullanıcıya detaylara boğulmuş bir doküman sunmak kullanıcının korkup 

kaçmasına veya kafa karışıklığı yaşamasına neden olabilir. Bunun yerine ekiplerin bazı 

kilit noktaları yazıya dökmesi ve paylaşması tercih edilip dokümanlarla zaman ve iş 

kaybı yaşanmasının önüne geçilir. 

 

Belgelendirme yazılım için önemlidir. Ancak, yazılımsız kapsamlı belgeler, 

çoğu kuruluş için değersizdir. Yazılım projeleri genellikle değerli, yüksek kaliteli 

yazılımlar oluşturmak amacıyla başlatılır. Bu çok yaygın olsa bile, kullanıcılar, yazılım 

oluşturmanın nihai amacını desteklemeyen kapsamlı belgeler yazarak haftalar veya 

aylar geçirir. Müşteri perspektifinde çalışan yazılımlar, çok detaylı 

dokümantasyonlardan çok daha faydalı ve değerlidir. Buna ek olarak, çalışan yazılım, 

yaşam döngüsünde daha önceden kullanılabilir hale gelmektedir. Çevik yazılım 

geliştirme, pazara göre önemli bir zaman avantajı sağlayabilir ve geliştirme ekibine hızlı 

geri bildirimde bulunma fırsatı sunar. İnsanların çevikliğin hiçbir belgeyi 

desteklemediğini iddia ettiği çok yaygın bir hatadır. Bu yanlış bir algı olup sadece 

gerekli belgeler çevik yazılım geliştirme sürecinde yer alır. 

 

Yani, bu değerli yazılım geliştirme sırasında erken ve sık teslim edilecek
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demektir. Böylece, Çevik çalışma biçiminde, her yinelemede bir parça çalışma 

yazılımı sağlarız. Bu, her yinelemede neyin teslim edileceğine karar vermemiz ve belirli 

bir özelliğin gerçekten kullanıcıya bir değer ekleyip eklemeyeceğine karar vermemiz 

gerektiği anlamına gelir. Bu değer teslim etme ihtiyacı ile doğru orantılıdır. 

 

  Müşteri ile işbirliği, sözleşme ve anlaşmaların üzerindedir: Müşteri 

istekleri ve talepleri ürün yöneticisi ile sıkı bilgi alış-verişinin yapıldığı, teslimat ve 

diğer ayrıntıların tartışıldığı bunun kurallara bağlandığı sözleşme dönemidir. Bu dönem 

geleneksel yöntemlerde işe başlamadan önce veya tamamlandıktan sonra gerçekleşir. 

Müşteriler geliştirme sürecinde işin içine dâhil olmazlar. Çevik manifesto ise bu sürece 

dâhil olan ve işbirliği yapan müşteri profilini ifade etmektedir. Çevik yöntemler 

müşteriyi periyodik demolarla bilgilendirerek geliştirme sürecinde geri bildirimler alır 

ve ürünün kullanıcıya çıkmadan önce zayıf ve kuvvetli yönlerini görerek ürünün 

ihtiyaçlarını karşılama noktasında fikir sahibi olur. Müşteriler, gerekli sistemi 

belirlerken büyük zorluklar bulurlar. Tam olarak ne yapmak istediğini ve değişmeyen 

bir değer kavramını tanımlamakta zorlanır. Yani bu değer esnek olmak gerektiğine 

işaret etmektedir. Ürünü tam olarak belirtildiği gibi oluşturmak için doğrulama ve test 

yapabiliriz ancak müşteri fikrini değiştirirse veya bunun işlerinde onlara yardımcı 

olmayacağını iddia ederse, esnek olmak ve yeni hedefe doğru çalışmak daha doğru 

olacaktır. Başlangıçta belirtilen hedefin aksine müşteriyle beraber kararların alınması 

sağlanması daha sağlıklı olacaktır. 

Yazılım ürünleri dinamik bir yapıya sahiptir. Yazılım, iş ihtiyaçları ve teknoloji 

hızla değişir. Müşteri veya yönetimin işlenmesi çok zorlu bir değişim yönetimi ile 

dövülmek yerine, işlerin değişeceğini ve projeyle ilgili olarak müşteriyle birlikte 

projenin nasıl tanımlanacağına dair ortak bir anlayışa doğru çalışılması gerektiği 

kabullenmelidir. Müşteriyle doğrudan işbirliği yapmak, müşterinin tam olarak neye 

ihtiyaç duyduğunu anlama olasılığını artırır. Onlarla düzenli ve yakın bir işbirliği içinde 

çalışmak, projeye daha fazla anlayış ve başarı getirecektir. Müşteriler genellikle, çalışan 

bir şey görene dek gerçekten ne istediklerini bilmezler.  
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Müşterilerle sözleşmeler yapmak tabiki önemlidir. Çevik, geleneksel projelerde 

sıklıkla gördüğümüzden daha güvenilir bir ilişki ve daha esnek sözleşme modelleri 

geliştirir. Müşterilerle yapılan sözleşmeler asıl amaç bir kar ve işbirliği güdüsüdür. Bu 

nedenle işbirliği güdüsü kar elde etme güdüsünden daha önemlidir. 

 

  Değişikliklere yanıt vermek, bir planı takip etmekten daha önemlidir: 

Geleneksel yöntemler değişimi bir gider olarak görmektedir. Geleneksel geliştirme 

yöntemleri detaylı bir geliştirme, ayrıntılı planlar, yüksek öncelikli özellikler ve bir çok 

takıma bağımlı kalma gibi durumlar olduğundan yapılan iş bir anda bulmacaya 

dönebilmektedir. 

 

Çevik yöntemler ile önceliklendirme yapılarak küçük parçalara ayrılması 

nedeniyle değişime ayak uydurması ve değişimi benimsemesi kolaydır. Yeni istenilen 

bir özellik diğer bir parçaya eklenebilir hatta bu değişim ürüne daha fazla değer 

katabilmektedir. Çevik metotlar değişime izin vererek bir terzi gibi yazılımı müşteriye 

uygun hale getirmesini sağlayabilir. 

 

Yazılım projelerinde değişim kaçınılmazdır. Yazılım projelerinde yüksek 

değişim oranları yaygındır. Birçok faktör değişiklik gerektirebilir. Bu faktörler 

geliştirme süreci içinde barındırılmalıdır. Ayrıca, proje hakkında enaz bilgi proje 

başlangıcında vardır, çalışma ilerledikçe, başlangıç planları yapılır, çalışma hakkında 

daha fazla bilgi edinilerek ve plan buna göre güncellenmelidir. Plandaki değişikliklere 

uyum sağlama esnekliği, bir plan yazmaktan ve onu takip etmekten daha önemlidir. 

İşler değişecek ve planlar tekrar tekrar değişecektir. Bu, Çevik manifestosunun, 

planlamanın terk edilmesi gerektiğini ve sadece değişikliklere tepki vermesini önerdiği 

anlamına gelmez. Plan hala bir zorunluluktur ama planın akıllıca olması gerekir. 

 

Çevik manifesto, projeleri değer odaklı bir perspektiften değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Projeler için süreçler, araçlar, belgeler, planlar gereklidir. Ancak bu 

varlıklarla uğraşırken de, inşa edilen ürün, işbirliği ve esneklik üzerinde 

odaklanılmalıdır. 
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1.1.2. Çevik Yazılım İlkeleri 

 

 Müşteri memnuniyeti: Bir müşterinin istediği değerli bir çalışma 

yazılımıdır. Eğer mükemmel bir ihtiyaç, tasarım dokümantasyonu ve mükemmel 

ayrıntılı bir plan gerçek bir yazılım olmadan üretilirse, o zaman proje başarısız oldu 

demektir. 

 

 Erken ve sürekli teslimat: Projemizi mümkün olduğunca erken teslim 

etmeyi ve sık sık teslim etmeyi planlamalıyız. Önünde yanlış bir şey bulmak ve sorunu 

düzeltmek için zaman ayırmak, hatalı bir temelin üzerine çok daha fazla şey inşa 

edildiğinde sorunu daha iyi bulmaktan daha iyidir. 

 

 Değerli yazılım: Müşteriye değer katacak bir yazılım sunmak anlamına 

gelir. Sık sık yapılmalıdır. Tamamlanan gereksinimleri teslim müşteriye değer eklemez. 

Eğer dünyadaki tüm Dokümantasyon, yazılımın kendisi olmadan müşteriye teslim 

edilirse, müşterinin işi yine de aynı davranacaktır. Yani son hedef ürün olmalı. Çalışan 

yazılım, tercihen kısa zaman aralıkları belirlenerek birkaç haftada ya da birkaç ayda bir 

düzenli olarak müşteriye sunmak. Bu prensip, işin bırakılmasının ve geri bildirim 

almanın önemini vurgulamaktadır. Çevik ekipler, neler yapabileceklerini veya bir 

değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini görmek için ne yarattıklarına dair 

geribildirime ihtiyaç duyarlar. Kısa bir zaman dilimi içerisinde teslim edilmesi, aynı 

zamanda işin sürdürülmesini ve projenin gidişatı ile ilgili diyaloğu sürdürme avantajına 

da sahiptir. Sık sık yapılan teslimatlar ile, proje ekibinin düzenli olarak işletmeyi 

gösterme ve geri bildirim elde etme fırsatları vardır. Çoğu zaman bazı demolarda, ekip 

değerli planlama girdileri olan yeni gereksinimleri veya iş önceliklerini değiştirir. 

Paylaşmadan önce iyi bir şey yaratmak isteyen bir insan doğası. Ancak, herhangi bir 

geri bildirim almadan iş süreçlerini uzun süre devam etmek, büyük ihtimalle zararla 

sonuçlanacaktır. Yanlış yolda uzunca aşağı gitmekten kaçınmak için erken ve genellikle 

sık bildirim almak tercih edilmelidir.
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Şekil 1.2. Scrum Yaşam Döngüsü Kaynak: (Sarlıoğlu, 2015). 

  İş birimleri ve geliştiriciler arasında yakın işbirliği yapmak önemlidir: 

Yazılı belgeler, e-postalar ve hatta telefon görüşmeleri, yüz yüze etkileşimlerle 

karşılaştırıldığında bilgi aktarmanın verimsiz yollarıdır. Bu ilke, iş insanlarıyla yüz yüze 

görüşmeyi teşvikeder ve pratik bir bakış açısıyla teminedilmesi en zor ilkelerden biridir. 

İş birimleri ile geliştirme ekibi her gün birlikte çalışarak işin gereklilik toplantılarında 

bir araya getirilebileceğinin çok ötesi bir şekilde işin üzerine eğilir. Sonuç olarak, 

geliştirme ekibi iş taleplerine yönelik çözümler ve alternatifler önerebilir. Müşteriler 

ayrıca hangi tip çözümlerin pahalı veya gelişmekte olduğunu ve hangi özelliklerin ucuz 

olduğunu öğrenmektedir. Ardından, taleplerini yanıt olarak ince ayar yapmaya 

başlayabilirler. Müşteriler ve geliştirme ekibi arasında günlük etkileşimlerin olması 

mümkün olmadığında, çevik yöntemler iki grubun düzenli olarak birlikte çalışmasını 

sağlamaya çalışmaktadır, belki de her iki günde bir ya da her ne sıklıkta olursa olsun her 

zaman işe yarayacaktır. Bazı ekipler, iş çıkarlarıyla aşina olan tecrübeli bir iş analisti 

için bir yedek olarak hizmet ettikleri bir “vekil müşteri” kullanırlar, ancak bu ideal bir 

seçenek değildir. 

  Projede yer alan motive kişiler arasında güven duygusu inşa etmek 

önemlidir: 

 

Motive olmuş akıllı insanlar, bir projenin başarılı ve verimli bir şekilde teslim edilip 
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edilemeyeceği konusunda fark yaratabilmektedir. En iyi süreç ve araçlara sahip olmanın 

etkisi motive olmuş insanlara 10:1 kadardır. Bu da, en iyi süreç ve araçlara sahip 

olmanın sadece bir birimlik şansı var ise, kalifiye ve motive olmuş insanlarla başarılı 

olmak için projenin 10 kat şansı olduğu anlamına gelir. Ekip, projede bukadar önemli 

bir faktör olduğundan ve her zaman rüya takım kurulamayabilir, en azından ekip 

üyelerinin motive edilmesi denenebilir. İnsanlar kendi işlerini organize etmek ve 

planlamak için özgürlük verildiğinde daha iyi çalışırlar. Çevik yöntemler, ekibin, 

yazılımın doğrudan oluşturulmasına bağlı olmayan görevlerin mikro yönetiminden 

kurtarılmasını sağlar. Yazılım projelerine katılan ekip üyeleri, en iyi şekilde günlük 

kararlarını vermelerine ve proje için mikro planlama ile ilgilenmelerine izin 

verilmelidir. Proje yönetimi açısından bakıldığında, uzman ekip üyelerini ne yaptıkları 

konusunda iyi tanımalı ve başarılı olmalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları destek 

sağlanmalıdır. 

 

 Yüz yüze konuşma iletişimin en iyi biçimidir: Yüz yüze görüşmelerde, 

sorulara daha hızlı cevaplar almak mümkündür. Sözsüz iletişim açıktır ve bilgi aktarır, 

aktarır vb. Tüm iletişim için yüz yüze iletişim uygulanamaz, ancak mümkün olduğunda 

kullanılmalıdır. 

 

 Yüz yüze iletişim, sadece sözcüklerle değil sözcükle anlatılamayanları 

iletebilmesi açısından, en etkili ve etkin iletişim aracıdır. Duruşunuz, kaşınızın karıklığı, 

şefkatli anlaşmayı gösteren başın başını sallayan, parlak fikrinizi takipeden garip 

sessizlik - bunlardan hiçbiri kelimelerle yakalanamaz (ifadeler sayılamaz ve çoğunlukla 

iletişimde bağlantıyı keser). Biriyle yüz yüze konuştuğunuzda, sesinizi çekme, elinizle 

ne yaptığınız, hangi isteklere meydan okuyabileceğinizi ve hangi isteklerin 

karşılanamayabileceğini sözel olmayan ipuçlarını “dinleyebilirler”. Eğer insanların 

farklı şekillerde yorumlayabilecekleri anlamsız bir kelime kümesi içeren bir e-mail 

gönderirseniz kaç tane e-posta kaydedilir? Şimdi bir grup bireyle iletişim kurduğunuzu 

hayal edin, ya da daha kötüsü bütün bir şirketle! İletişimde kopukluklar hep olacaktır ve 

yüz yüze iletişim (birebir olmasa bile) bu kopuklukların bir kısmını hafifletmeye 

yardımcı olabilir. 

  Çalışan yazılım, ilerlemenin temel ölçütüdür: Şelale metodolojisinde, 

yazılım özellikleri inşa etmeden önce ihtiyaç ve tasarım dokümantasyonu oluşturmak 
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aylar alır. Çevik projelerde, tüm belgelerin aylar boyunca yaratılması halinde proje 

ilerlemesi sıfır olacaktır. “Çalışan yazılım”, ilerlemenin birincil ölçütü olarak 

benimseyerek, çalışan yazılım derhal proje odaklı hale getirilir, dokümantasyon ve 

tasarım oluşturma çabaları destekleyici bir faaliyet haline gelir. Geçici sonuçlar, ara 

çıktıların ve kısmen tamamlanmış iş, harici olarak tanınır. Bir özellik beklendiği gibi 

çalışmıyorsa, tam olarak kabuledilmez. Bu, ekip, müşteri tarafından kabul 

edilmediklerinde “tamamlanan geliştirme” veya “tamamlanan test” gibi öğeleri 

işaretleme yerine, özelliklerin kabul edilmesinin gerekliliğini gösterir. Tamamlanan ve 

işlevsellik kazandıran özellikler göz önünde bulundurulur. 

  Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir: Çevik 

yöntemler, ekip üyelerinin iş-yaşam dengesine sahip olmaları gerektiğine inanıyor. 

Uzun, yoğun geliştirme dönemleri yerine, çevik yöntemler sürdürülebilir bir hızın daha 

değerli olduğunu vurgular. Heriş gününün temposunun dengeli olmasını ister. 

Sürdürülebilir bir tempo sadece ekibe fayda sağlamaz, aynı zamanda organizasyona da 

fayda sağlar. Fazla mesai veya hafta sonları çalışma insanları istifaya yönlendirir ve 

organizasyon yetenek ve verimli çalışma bilgisini kaybeder. Yeni üyeleri bir takım 

halinde işe almak ve entegre etmek yavaş ve pahalı bir süreçtir. Bu nedenle, süresiz 

olarak sürdürülebilecek bir hızda çalışmak daha mutlu ve daha üretken bir takım yaratır. 

 Daha az gerilimli ortamda iş ilişkileri daha iyi gelişir. Bu nedenle, en 

çevik yöntemler, ekibin sürdürülebilir bir hız sağlamaya çalıştığı çaba düzeyine 

yakından dikkat etmenizi tavsiye etmektedir. 

 

  Teknik mükemmellik ve iyi tasarımlara sürekli özen göstermek önemlidir: 

Sık sık yazılımları kısa sürede teslim etmek, kaliteyi görmezden gelebileceğimiz 

anlamına gelmez. Tasarımın temiz, verimli ve değişime açık tutulması üzerinde 

durulmalıdır. Teknik mükemmellik ve iyi tasarım, ürün veya geliştirme ekibinin 

tasarımı kolayca anlamasını ve güncellemesini sağlar. Yazılım tasarımı ve kodu 

değişiklikleri kolay bir şekilde benimserse, kaliteli bir yazılım olduğu söylenebilir. Bir 

projenin, çözümlerin tasarımına sürekli dikkat ederek yüksek değerli özellikler sunma 

çabalarını dengelemesi gerekmektedir. Bu denge, bir sistemin sürdürülmesi, 

değiştirilmesi veya uzatılması zorlaşmadan uzun vadeli bir değer sunmasına izin verir. 
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 Sadelik, yapılması gerekli olmayan iş leri proje sürecinden çıkarma sanatıdır: 

Öncelikle ilk olarak kullanılacak özelliği belirlemek gerekir Hangi özelliğin ikinci plana 

atıldığını ve göz ardı edildiğini görebilmek için gereklidir. Yazılım endüstrisinde, ya 

seyrek olarak kullanılan ya da hiç kullanılmayan özelliklerin %60' oranlarına 

çıkmaktadır. Bundan dolayı karmaşık yazılımlar güvenilirlik potansiyeli olarak düşük 

seviyede gözlemlenirken, çevik yöntemler sadeliğe odaklandı. Bu, yalnızca temel öğeler 

için gereksinimleri belirlemek anlamına gelir. Kompleks projelerin tamamlanması daha 

uzun sürer, daha uzun bir riske maruz kalır ve daha fazla potansiyel hata noktaları ve 

maliyet aşımları potansiyeline sahiptir. Uygulamamasına karar verilen özellik, yüzlerce 

saat ve yüzlerce bakım sorununu müşteriyle karşılayacaktır. Bu nedenle, çevik 

yöntemler “çalışabilecek en basit yazılımı” hedefler. Bu kodlanan yazılımın son hali, 

eklemeler yapılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

 

Şekil 1.3. Yazılımın Özelliklerinin Kullanım Oranları Grafiği Kaynak: (Derek, 2011). 

 En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini organize 

eden 

 ekiplerden ortaya çıkar: “En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarım ortaya 

çıkarmak” eserler veya belgelerle ön plana çıkamaz, ancak evrimsel bir şekilde 

keşfedilecek ve yaratılacaktır. Bir şeyi doğru yapmak için bundan dolayı çok fazla 
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düşünülmemektedir. Sadece zamanla yinelemeli ve artırımlı şekilde bir deneyimlenir. 

 

” Kendi kendini organize eden ekiplerden "ekip, kimin ne zaman ve nasıl 

yapacağına karar vermek için “üstte" tek bir sorumlu kişiye ihtiyaç duymaz. Ekipler 

istenen ürünü oluşturmak için gerekli tüm rollere ve becerilere sahipse, kendileri 

tarafından karar verebilir ve organize edebilirler. 

 

İnsanlara yazılım sektöründe yaratıcı olmaları için özgürlük verilmesi  gerekir. 

Kendi kendini organize etme istekleri; yöntemler, ilişkiler ve çevre için en iyi şekilde 

işleyen bir yaklaşım bulmayı sağlar. Yazılım endüstrisindeki insanlar bu yaklaşımı anlar 

ve destekler çünkü ilk etapta bu anlayışın ortaya çıkmasına yardım etmişlerdir. Sonuç 

olarak, daha iyi iş üretirler. Bir yazılım parçasını nasıl organize edileceğinin geliştirme 

ekibine kurallarla aktarılması durumunda karışıklık ve iletişim kuramama şansı vardır. 

Ayrıca, ekibin dışından gelen fikirlerin başarılı olabilmesi için takıma iyi aktarılması 

gerekir ve bu zorlu görevdir. 

 

Düzenli aralıklarla ekip nasıl daha etkili olabilmeyi tartışmakta ve buna göre 

davranışlarını ayarlamakta ve yargılamaktadır. 

 

1.2. Çevik Proje Yönetim Metodolojileri 

 
1.2.1. SCRUM 

 
80'lerin ortasında Hirotaka Takeuchi ve Ikujiro Nonaka, yazılım geliştirme 

ekibinin ortak bir hedefe ulaşabilmesi için, takım olarak çalışılan esnek ve kapsamlı bir 

ürün geliştirme stratejisi tanımlamıştır. Ürün geliştirmeye, bütünsel veya “rugby” 

yaklaşımı olarak adlandırdıkları yani rugby oyunundaki takımın bir araya gelerek 

mesafe kat etmesinden yola çıkmışlardır. Scrumda hiyerarşi ve ast-üst ilişkiler yerine 

takım olma vurgusu ön plandadır. Alta ki resimde bir rugby maçındaki Scrum 

pozisyonu gösterilmiştir. Scrum bugün kullanılan enbaskın çevik süreç çerçevelerinden 

biridir. Scrum çerçeve çalışmasında bir proje, genellikle 2 ile 4 hafta süren sprintler adı 

verilen bir dizi iterasyonda gerçekleştirilir. Her bir sprintin sonunda, ekip potansiyel 

olarak gönderilebilecek veya bir müşteriye teslim edilebilecek seviyeye dek yüksek 

kalitede bir çalışma yazılımı üretmelidir. 
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Scrum çerçevesinde, genel olarak bilinen dört resmi toplantı vardır: 

 
 Koşu planlaması, 

 Günlük scrum (ayakta) 

 Koşu yorumları 

 Koşu retrospektifleri 

 
Bir ürün sahibi, sprint backlog adı verilen ürün biriktirme adı verilen öncelikli 

bir istek listesi oluşturur. Sprint planlaması sırasında, ekip bu istek listesinin en 

üstünden küçük bir parça çeker, bir sprint biriktirir ve bu parçaları nasıl uygulayacağına 

karar verir. Takımın belirli bir zaman süresi vardır - bir sprint (genellikle iki ile dört 

hafta) - işini tamamlamak için, ancak her gün onun ilerlemesini değerlendirmek için 

toplanır (günlük Scrum). Yol boyunca, Scrum Master Ekibi hedefine odaklanmış halde 

tutar. Sprintin sonunda, iş potansiyel olarak gönderilebilir olmalıdır: bir müşteriye 

teslim edilmek, bir mağaza rafına koymak veya bir paydaşa göstermek. Sprint sprint 

incelemesi ve retrospektif ile biter. (Agile Alliance sayfa.16) 

 

 
 

Şekil 1.4. Scrum Proje Yönetim Süreci Kaynak: (Özdemir, 2015) 
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Şekil 1.5.  İterasyonlu Çevik Scrum metodu ve Klasik Şelale yöntemi karşılaştırması 

 

 
Forrester Research'ten yapılan bir anketin, tüm şirketlerin Çevik yöntemi 

kullandığı, 

% 90'ın da Scrum'u kullandığını belirtilmiştir. İterasyonlu yöntemin projelerde 6 

katdaha başarılı, maliyetin geri kazanımında 10 kat daha hızlı ve 4 kat daha ucuz olduğu 

görülmüştür (Bradley, 2015). 

 
1.2.1.1. Scrum Takımındaki Roller 

 
1.2.1.1.1. Ürün Sahibi 

 
Ürün Sahibi, proje için iş değerini en üst düzeye çıkarmaktan sorumlu kişidir. 

Müşteri gereksinimlerini belirtmekten ve proje için iş gerekçelerini sürdürmekten 

sorumludur. Ürün Sahibi, müşterinin adeta sesini temsileden kişidir (A Guide to the 

SCRUM Body of Knowledge, 2016). 

 

Ürün Sahibi, proje için iş değerini en üst düzeye çıkarmaktan sorumlu kişidir. 

Müşteri gereksinimlerini belirtmekten ve proje için iş gerekçelerini sürdürmekten 

sorumludur. Ürün Sahibi, Müşterinin Sesini temsileder. Bu tanım, etkileri göz önünde 

bulundurulduğunda oldukça zararsızdır. Ürün sahibi, arzulanan faydaları ortaya çıkaran 

bir ürün yaratmak için çaba sarfeder. Ürün biriktirme işini, müşterileri, kullanıcıları ve 
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diğer paydaşları dahil ederek, bütçeleri yöneterek, ürün lansmanını hazırlayarak, Scrum 

toplantılarına katılarak ve ekiple işbirliği yaparak, ürünün yeni ürünlerine hayat vermek 

için çok önemli bir rol oynar. Aynı zamanda ürün yaşam döngüsünü yönetmede de. 

Bültenler arasında bir kişinin sorumlu olması, sürekliliği garantieder ve elden 

çıkarmalarını azaltır, uzun süreli düşünmeyi teşvikeder. SAP AG'de yapılan bir anket 

daha fazla fayda ortaya koydu: ürün sahipleri olarak çalışanlar daha fazla güven, daha 

etkili, daha görünür, daha iyi organize olmuş ve yeni rol için motive olmuş 

hissediyorlardı (Schmidkonz, 2008). 

 

Ürün sahibi olmak solo hareket etmek demek değildir. Ürün sahibi Scrum 

ekibinin bir parçasıdır ve diğer ekip üyeleri ile yakından iletişim kurar. Scrum ustası ve 

ekibi ürün sahibini ürün stokuna özenle işleyerek desteklediğinde, ürün sahibi gerekli 

işin yapıldığından emin olmakla sorumludur. 

 

1.2.1.1.2. Scrum Uzmanı 

 
Scrum uygulamalarının ve kurallarının anlaşılmasını, uygulanmasını ve 

çözümlenmesini sağlar. Ayrıca, ekibin uygulama ve kurallara uymasını 

engelleyebilecek ihlalleri, kaynak sorunlarını veya diğer engelleri de giderir. Bu kişi 

takım lideri değil aslında takımın koçudur. Takımın yaptığı işin kalite teminatından 

sorumlu kişisi olarak kabuledilebilir. Scrum Uzmanı, bir takımın sprint hedeflerini takip 

etmesini engelleyen her türlü engeli kaldırır. Eğer geliştiriciler birbirlerinin ne yaptığına 

dair iyi bir fikre sahip değilse, Scrum Uzmanı fiziksel bir görev tahtası kurmasına 

yardımcı olur ve ekibi nasıl kullanacağını gösterir. Geliştiriciler birbirinin bir arada 

değilse, Scrum Uzmanı, takımın bir arada olmasını sağlar. Eğer dışarıdan gelen işler 

ekibin düzenini bozarsa, Scrum Uzmanı onları Ürün Sahibi ile paylaşır. Ekip, her 

Sprint'in potansiyel olarak gönderilebilen bir ürün artışını nasıl geliştireceğini 

öğrenmemişse, Scrum Master onlara Test Odaklı Geliştirme yöntemini öğretir veya 

bunları öğretebilecek kişileri bulur. Mevcut kod çok kötü ve yeni gelişmeyi yavaşlatıyor 

ise, Scrum Master Ekibin teknik eksikliğinin aşamalı olarak nasıl kazanılacağının 

öğretilmesine yardımcı olur (Williams & Kessler, 2013). 
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1.2.1.1.3. Geliştirme Takımı 

 
Geliştirme Ekibi, her ürün geliştirme koşusunda işi yönetir. Ürün Sahibi, en çok 

hangi fonksiyonların geliştirilmesinin gerekli olduğunu belirtmektedir. Geliştirme Ekibi, 

koşu sonuçları için gerekli görevleri ve gerekli çalışmaları potansiyel olarak dağıtabilir 

ve bunu bir ürün artışına dönüştürür ve düzenler. Ürün Sahibi ile işbirliği yaparak, 

Geliştirme Ekibi, öncelikleri yönlendirerek yapılan işin sonraki koşuyu sarkabileceğini 

ürün sahibi ile paylaşır. Scrum iş yönetimi, geleneksel Proje Yönetimi göre radikal bir 

değişimdir. Bu uygulamalar, bir proje yöneticisinin tüm işleri tahmin etmesini ve 

planlamasını ve aynı zamanda bireylere atamasını, tamamlanmasını izlemesini ve 

gerekli tüm ayarlamaları yapmasını gerektirmektedir. Scrum iş yönetimi karmaşık 

geliştirme metotları yerine modern yalın üretim uygulamaları ve mühendislik süreçlerini 

izler. Scrum geliştirme takımı bu özelliklere sahiptir: 

 

1.Ürün özelliğini daha iyi bir seviyeye çıkarmak için sorumluluk alarak kalifiye 

elemanların uzmanlık alanlarında çapraz değişim olmalıdır. 

 

2. İletişimin hızını, içeriğini, doğruluğunu ve bant genişliğini en üst düzeye 

çıkarmak için takımdaki kişi sayısı sınırlıdır. Takım büyüklüğü yedi kişiden iki fazla 

veya iki eksik olmalıdır.Birden fazla takım olduğunda ise kipler, çalışmalarını günlük 

olarak senkronize etmek için bir araya gelmelidirler. 

3. Kendilerini organize etme, bölme ve kendi aralarında iş verme yetkisine 

sahiptirler. 

 

4. Spesifik görevlerin oluşması koşu akışında ortaya çıkar buda mükemmel 

tahminler yapılmasının zemini hazırlar. 

 

Koşu süresince, Takım kendini yönetme yetkisine sahiptir. Ana hedefi, 

yapabileceği en iyisini yapmaktır. Teknolojiyi ihtiyaçlar paralelinde uygular, 

nihayetinde ekip analiz yapar, tasarlar, kodlar ve testi tamamlar. Koşunun sonunda, 

takım ne başardığını sunar. Takım, Ürün Sahibini oluşturduğu işlevselliği göstermek 

için iş istasyonları kullanır. Sadece çalışılan bölüm gösterilir, geçici veya daha tam 

çalışmayan noktalar yok sayılır (Scrum Methodology, 167). 
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1.2.1.2. Scrum Genel Kavramlar 

 
1.2.1.2.1. Koşu 

 
Scrum, bir projeyi koşu adı verilen sabit uzunlukta yinelemelere böler. İki ile 

dört haftalık sabit uzunluktaki yinelemelere böler. Her yineleme, potansiyel olarak 

gerçek ortama taşınılabilinir ve doğru şekilde test edilmiş bir ürün artışı oluşturmaya 

çalışmalıdır. Sprintin ne kadar sürdüğü ve ne kadar süreceği, takımın kendi 

gereksinimlerine ve yeteneklerine göre kararlaştırılır. Sprint süresi üzerinde 

anlaşıldıktan sonra değiştirilmemelidir Koşu sırasında ekstra zaman gerektiren 

olağandışı bir durumun meydana gelmesi durumunda, bir sonraki koşuya süratle 

taşınmalıdır. 

 

Koşu aslında mini bir proje gibidir. Sprint sırasında, yeni bilgiler ortaya çıktıkça 

kapsam açıklığa kavuşturulabilir veya yeniden müzakere edilebilir olmasına rağmen, 

baskı hedefini etkileyecek hiçbir değişiklik yapılmaz. Her koşunun bir koşu planlama 

toplantısı, günlük toplantılar, geliştirme çalışmaları, koşu inceleme toplantısı ve koşu 

değerlendirme toplantısı içerir. Geliştirme ekibi üyeleri, koşu boyunca aynı değişmez. 

 

 

1.2.1.2.2. Ürün İş Listesi 

 
Ürün biriktirme listesi, üründe ihtiyaç duyulduğu bilinen her şeyin sıralı bir 

listesidir. Bu ürüne yapılacak herhangi bir değişiklik için uygun gereksinimlerin tek 

kaynağıdır. Ürün sahibi, içeriği, kullanılabilirliği ve siparişi de dahil olmak üzere ürün 

gereksinim listesinden sorumludur. Bir Ürün İş Listesi asla tamamlanmaz. İlk gelişme, 

bilinen ve en iyi anlaşılan gereklilikleri ortaya koymaktadır. Ürün İş Listesi, 

kullanılacak ürün ve çevre olarak evrim geçirir. Ürün İş Listesi dinamiktir; ürünün neye 

uygun, rekabetçi ve kullanışlı olması gerektiğini belirlemek için sürekli olarak değişir. 

Bir ürün varsa, Ürün İstek Listesi de mevcuttur. Ürün Kapsamı iyileştirmesi, Ürün, 

Ürün Listesindeki öğelere ayrıntı, tahmin ve sipariş ekleme eylemidir. Bu, Ürün Sahibi 

ve Geliştirme Ekibinin Ürün İş Listesi öğelerinin ayrıntılarıyla birlikte çalıştığı bir 

süreçtir. Ürün Kapsamı iyileştirmesi sırasında öğeler incelenir ve gözden geçirilir. 

Çoklu Scrum Takımları genellikle aynı ürün üzerinde birlikte çalışırlar. Bir Ürün İş 
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Listesi, ürün üzerindeki yaklaşan çalışmaları tanımlamak için kullanılır. Ürün 

Gereksinim Listesi bir özelliği de birden fazla takım için kullanılabilir olmasıdır (Scrum 

Metodology, 2003: s.167). 

 

 

 
 

 
Şekil 1.6. Ürün İş Listesi Kaynak: (Acm-software, 2015) 

Potansiyel olarak gönderilebilen bir ürün tasarlanmış, geliştirilmiş ve test 

edilmiş bir üründür ve bu nedenle şirketteki herhangi bir kişiyi incelemeye veya hatta 

herhangi bir dış paydaşa dağıtmaya hazırdır. “Tamamlanmış” kriterler listesine 

uyulması, sprint ürününün gerçekten gönderilebilir olmasını sağlar. Çevik toplum, neyin 

yol açabileceği ve potansiyel olarak neyin yol açabileceğine dair fikirlerinde farklılık 

gösterir. Birçok çevik uygulayıcılar, potansiyel olarak ufalanabilir projelere 

odaklanırlar. Diğerleri, potansiyel olarak gönderilebilir araçların, sprintin hemen 

ardından müşteriye gitmeye hazır olduğunu düşünüyor. Bu bizim tanımımız için ne 

anlama geliyor? Referans oluşturma uğruna, bu makalede yapılan her bir yayında 

geliştirilen özelliklerin, sizin özel şartlarınız için anlamı ne olursa olsun, yüzde 100 

tamamlanmış olması gerektiği anlamına gelmektedir. (Schwaber & Sutherland, 2016). 

 

1.2.1.2.3. Koşu İş Listesi 

 
Koşu İş Listesi, bir takımın, bu Koşu için seçilen Ürün İş listesini potansiyel 

olarak dikkate alabilir ve ürün işlevselliğinin bir artışına dönüştürmek için tanımladığı 
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işi veya görevleri tanımlar. Ekip, işe katkısı sağlayan kişilerden oluşmuştur. Koşu 

hedefini oluşturduktan sonra, takım hedefe ulaşmak için hangi işlerin yapılması 

gerektiğini belirler. Bu kararlaştırıldığında tüm ekip üyelerinin bulunması 

gerekmektedir. Ekip, teknik veya etki alanı tavsiyesi sağlamak için diğer uzmanları da 

davet edebilir. Ürün sahibi de sıklıkla katılır, ancak bu takımın toplantısıdır. Genellikle 

bu toplantıda bir ekip, bireysel olarak değil, bir takım olarak batacağının veya 

yüzeceğinin farkındalığını sağlar. Ekip, kendi marifetine, yaratıcılığına, işbirliğine, 

işbirliğine ve çabasına güvenmesi gerektiğini anlamaktadır. Bunu fark ettiği için, gerçek 

bir takımın özelliklerini ve davranışını üstlenmeye başlar. Bu toplantı sırasında yönetim 

ve kullanıcı ekibi takıma yön değiştirtebilecek herhangi bir şey yapmamalı veya 

söylememelidir. Ekip, Sprint hedefine ulaşmak için tamamlaması gereken görevlerin bir 

listesini derler. Bu görevler, Ürün İş Listesini çalışmasını yazılımına dönüştürmek için 

gereken ayrıntılı çalışma parçalarıdır. Görevler, her görevin tamamlanması için dört ile 

on altı saat sürecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır. Bu görev listesine Koşu İş 

Listesi denir. Takım, Koşu İş Listesindeki işi atamak ve üstlenmek için kendini organize 

eder. Bazen sadece kısmi Koşu İş Listesi oluşturulabilir. Takım, görevlerin geri kalanını 

tam olarak tanımlayabilmeden önce bir başlangıç mimarisi tanımlamak veya tasarımlar 

oluşturmak zorunda kalabilir. Böyle bir durumda, ekip ilk inceleme, tasarım ve mimari 

çalışmayı mümkün olduğunca ayrıntılı olarak tanımlamalı ve inceleme veya tasarım 

tamamlandıktan sonra yapılması gereken iş için hatırlatmalar bırakmalıdır. O zaman, 

çalışma daha iyi anlaşılacak ve daha ayrıntılı olarak listelenecektir. Takım Koşu 

boyunca Koşu İş Listesini değiştirir. Bireysel görevler üstlendikçe, daha fazla veya daha 

az görev gerektiğini veya belirli bir görevin beklenenden daha fazla veya daha az 

zaman alacağını öğrenebilir. Yeni bir iş gerekli hale geldiğinde, takım bunu ekler. 

Görevler üzerinde çalışıldığı veya tamamlandığı için, her bir görev için tahmini çalışma 

süresi güncellenir. Görevler gereksiz kabul edildiğinde, kaldırılır. Koşu sırasında sadece 

takım Sprint İş Listesini güncelleyebilir. İçeriği veya tahminleri sadece ekip 

değiştirebilir. Sprint İş Listesi, ekibin Sprint sırasında başarmayı planladığı çalışmanın 

oldukça görünür, gerçek zamanlı bir resmidir (Scrum Metodology, 2003: s.167). 

 

1.2.1.2.4. Ürün Parçası 

 
Potansiyel olarak gönderilebilen bir ürün tasarlanmış, geliştirilmiş ve test 
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edilmiş bir üründür ve bu nedenle şirketteki herhangi bir kişiyi incelemeye veya hatta 

herhangi bir dış paydaşa dağıtmaya hazırdır. “Tamamlanmış” kriterler listesine 

uyulması, sprint ürününün gerçekten gönderilebilir olmasını sağlar. Çevik topluluk, 

hangi ürünün gerçek ortama taşınılabilir yada potansiyel olarak taşınabilir olmasına dair 

yorumlarda farklılık gösterir. Birçok çevik uygulayıcı, potansiyel olarak sevk 

edilebilirliğin sürümden sadece bir koşu uzakta olduğuna inanmaktadır. Diğerleri 

potansiyel taşınabilirliği hemen koşu sonunda müşteriye gitmeye hazır olması gerekti 

inanmıştır. Bu tanımımız ürüniçin ne anlama geliyor? Bu yazıda yapılan bir referans 

oluşturmak uğruna, her koşuda geliştirilen özelliklerin yüzde 100 tam olması gerektiği 

anlamına gelir (Gupta, 2008). 

 

1.2.1.2.5. Tamamlandı Kavramı 

 
Ekip, üzerinde çalışmaya başlamadan önce, ürünler için yapılan tanımlamayı 

toplu olarak oluşturmalıdır. Bu, her koşu sonunda potansiyel olarak hayata geçebilir bir 

ürün olduğundan emin olmanıza yardımcı olur. Scrum takımı, koşu tamamlanması için 

uygun kriterleri tartışır ve tanımlar. Tartışma, ekibin iş listesindeki öğelerini ve ürün 

gereksinimlerini anlamalarını derinleştirmektedir. 

 

Uygulama başladığı zaman kabul kriterlerinin hepsinin mevcut olmasını ve zaten 

var olanların statik kalmasını beklememeliyiz (Cohn, 2004). Mükemmel, makul iyinin 

düşmanıdır. Ayrıntılara daha fazla daldığınızda, büyük olasılıkla Ürün Sahibi ile yakın 

işbirliği içinde bunları ekleyecek, kaldıracak ve değiştireceksiniz. Akış için 

optimizasyon yapılmalıdır. Ayrıca, kabul kriterinin “Tamamlandı Tanımı” ile aynı 

değildir. Kriterleri kabul etmek, tek tek hikâyenin uygulanmasını doğrularken, 

“Tamamlandı Tanımı”, kullanıcı öykülerinin tamamlanmış olarak kabul edilmeden önce 

beklediğiniz genel süreci anlatır. Alttaki bu kriterlerin örneği verilmiştir. 

 

Bir Scrum Takımının Kabul kriterleri örneği: 

• Kod İncelendi 

• Birim Test Tamamlandı 

• Entegrasyon Test Edildi 

• Yaygınlaştırma Tamamlandı 

• Kabul Testleri tamamlandı 

• Dokümantasyon tamamlandı (Real Life Scrum, s.25). 
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1.2.1.2.6. Şeffaflık 

 
Geliştirme ekibi günlük Scrum adı verilen bir toplantıda koşu durumunu günlük 

olarak raporlar ve günceller. Bu, ekip, yönetim ve ilgili taraflar tarafından görülmesi 

gereken test sonuçları da dahil olmak üzere mevcut süratin içeriğini ve ilerlemesini 

sağlar. Örneğin, geliştirme süreci bir beyaz tahta üzerinde koşu durumunu gösterebilir. 

 

1.2.1.2.7. Zaman Kutusu 

 
Zaman çizelgeleri, etkinliklerin ya da işlerin yürütüldüğü kısa, sabit sürelerdir. 

Süre dolduğunda zaman kutusu için planlanan çalışma tamamlanmazsa, yaptığımız işi 

durdurur ve tamamlanmamış işi başka bir zaman kutusuna taşırız. Zaman kutusu 

örnekleri arasında; 15 dakikalık zaman çizelgesi olan günlük ayakta yapılan toplantıları 

gösterebiliriz. Genellikle iki haftaya dek olan zaman kutusu dilimine yineleme sayısı adı 

verilir. Yalnızca ekibin sprint içerisinde bitirmeyi beklediği görevler, gereksinimler 

veya özellikler, sprint birikimine dahildir. Geliştirme ekibi bir görevi koşu içinde bir işi 

tamamlayamazsa, ilişkili ürün özellikleri koşudan çıkarılır ve görev bir sonraki Ürün İş 

listesinin içine taşınır. 
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Şekil 1.7. Günlük Koşu Toplantısı Örneği 

 

1.2.1.2.8. Sprint Hedefi 

 
Koşu hedefi, geliştirme ekibine sprint içinde uygulanan işlevselliğe ilişkin bir 

miktar esneklik kazandırmaktadır. Geliştirme ekibi çalıştığı için bu hedefi her zaman 

aklında tutar. Koşu hedefine ulaşmak için işlevselliği düşünerek uygun teknolojik 

altyapıyı kullanır. Eğer tasarımlar, geliştirme ekibinden farklı olarak ortaya çıktıysa, o 

zaman Koşu listesinin kapsamını müzakere etmek için ürün sahibi ile işbirliği yaparlar 

(Software in 30 Days, s. 145). 

 

Örneğin, Koşunun hedefi şu şekilde olabilir: “Müşteri hesabının modifikasyon 

işlevini, güvenli, geri kazanılabilir bir işlem ara katman yazılımı aracılığıyla 

otomatikleştirin.” ekip, bu hedefi akılda tutar. Eğer iş takımın beklenenden daha zor 

olduğu ortaya çıkarsa, takım sadece işlevselliği uygulayabilir. Koşu İnceleme 

toplantısında, yönetim, müşteriler ve Ürün Sahibinin, işlevin nasıl ve ne ölçüde Koşu 

Hedefini karşılandığını görürler. Memnun kalmazlarsa, sorumluluklar, teknoloji veya 

ekip kompozisyonu ile ilgili kararlar alabilirler. 

 

1.2.1.2.9. Kullanıcı Hikâyeleri 
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Zayıf nitelikler genellikle proje başarısızlığı için büyük bir nedendir. Nitelik 

belirleme problemleri, kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarının iç yüzünü anlayamamak, 

sistemin küresel vizyonunun yokluğu, gereksiz çelişkili özellikler veya iletişim 

eksikliğinden kaynaklanabilir. Çevik yazılım geliştirmede, geliştiriciler, test uzmanı ve 

iş biriminden talepler alınır ve kullanıcı açısından değer kavramı belirlenir. Dolayısıyla, 

her gereksinimin kullanıcı açısından değeri olması gerekir işte bundan dolayı bu 

kavrama kullanıcı hikâyeleri denir. Kullanıcı hikâyeleri küçük boyutludur. Küçük fakat 

bir o kadar işlevselliği büyüktür. Çevik projeler, ekip önceliklerini işin ihtiyaçları ile 

uyumlu hale getirmeye yardımcı olmak için kullanıcı hikâyelerine ve bu hikâyelerin 

birikimine büyük ölçüde bağlıdır. 

 

Kullanıcı öyküleri genellikle şu biçimde yazılır: “Müşteri” rolü, “isterim ki” 

kavramı olursa iş değerlidir diyebiliriz. Mesela bir banka müşterisi olarak “isterim ki” 

ATM’ye giriş yapabileyim, aslında bu ATM’den para çekmek istiyorum demektir. Ürün 

sahibi, kullanıcı öyküsünü ekibine açıklar ve ekibin sahip olabileceği tüm soruları 

açıklığa kavuşturur. Şelale şekli geliştirmede, bir özellik hakkındaki bu paylaşılan 

vizyon, gereklilikler yazıldıktan sonra resmi gözden geçirmelerle gerçekleştirilir. Çevik 

geliştirmede, bu paylaşılan vizyon, gereksinimler yazılırken sık sık gayri resmi 

incelemeler, konuşmalar ve tartışmalar yoluyla gerçekleştirilir. Kullanıcı öyküleri hem 

işlevsel hem de işlevsel olmayan özellikleri ele almalıdır. Her hikaye bu özellikler için 

kabulü içerir. Ayrıca, kriterler, iş birimleri, geliştiriciler ve test uzmanları arasındaki 

işbirliği içinde tanımlanmalıdır. İş birimlerinin doğrulayacağı özelliğin genişletilmiş bir 

vizyonuyla geliştiriciler ve test ediciler sağlar. Ek olarak, bir çevik yazılım geliştirmede 

kabul olgusu, bir dizi kabul kriteri yerine getirildiğinde bir görevin tamamlandığını 

düşünür. Tipik olarak, test uzmanlarının benzersiz bakış açısı, eksik ayrıntıları veya 

işlevsel olmayan gereksinimleri belirleyerek kullanıcı hikâyesini geliştirir. Bir test 

uzmanı, iş birimlerinin kullanıcı hikâyesi hakkında açık uçlu sorular sorarak katkıda 

bulunabilir. Açık uçlu soru cevabı evet ya da hayır olmayan, yorum gerektiren 

sorulardır. Yani, açık uçlu sorular müşteriden daha uzun bir cevap gerektirecektir. 

Dolayısıyla, bir test uzmanı, kullanıcı temsilcilerinin kullanıcı öyküsünü test etmenin ve 

kabul kriterlerini yerine getirmenin yollarını öneren kullanıcı hikâyesi hakkında açık 

uçlu sorular sorarak katkıda bulunabilmektedir. 
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1.2.1.2.10. Etkili Kullanıcı Hikâyeleri 

 

Kullanıcının işbirliği içindeki hikâyesi için, beyin fırtınası ve zihin haritalama 

gibi teknikleri kullanabilir. Araştırmanın özellikleri, bağımsız, pazarlıklı, değerli, 

tahmin edilebilir, küçük ve test edilebilir olmasıdır. 

 

• Bağımsız: Kullanıcı hikayeleri birbirine bağlıdır. ATM'den para çekmek, 

ATM'ye giriş yapmak kullanıcı hikayesine bağlıdır. Ancak amaç, herhangi bir sırayla 

kullanıcı öykülerini yeniden yorumlayıp geliştirebilmek için onları mümkün olduğunca 

bağımsız kılmaktır. Bunu başarmak zordur. 

 

• Pazarlıklı: Ekip, kullanıcı öykülerini iş birimleriyle tartışabilmeli ve 

maliyetlere ve işlevlere göre satış yapmalıdır. Kullanıcı hikayelerinin görüşülmesi, 

gerçek gereksinimlerin, maliyetlerin ve kabul edilebilir uzlaşmaların daha iyi 

anlaşılmasına yol açar. 

 

• Değerli: Bir şartın değeri belirlenememişse, neden projenin bir parçası 

olduğu sorusu sorulmalıdır. Kullanıcı hikayesi, gereksinimin değerini veya faydasını 

açıklamalıdır. İşle ilgili haklar açıkça anlaşılmadan kullanıcı öyküleri önceliklendirme 

zor olacaktır, çünkü birikmiş işler genellikle iş değerine göre sıralanır. 

 

• Tahmin Edilebilirlik: “Tahmin edilebilir” kelimesi gerçek bir kelime 

olmamasına rağmen, tahmin edilebilir bir kullanıcı öyküsünün çabasının tahmin 

edilmesinin mümkün olduğu fikrini aktarır. Talebin bir günlük bir maliyeti veya iki 

haftalık bir iş gerektirip gerektirmeyeceğini söylemek mümkün değilse, kullanıcı 

öyküsünü maliyet / fayda karşılaştırmasına göre öncelikli olup olmadığı belirlenemez. 

Ayrıca, kullanıcı hikayesini daha sonra kurgulamak gerekir. 

 

• Küçük Olması: Küçük kullanıcı öykülerinin büyük kullanıcı öykülerini 

tahmin etmek ve test etmek daha kolaydır. İş yükü büyüdükçe, insanların bunları tahmin 

etme yeteneği çok azalır. Daha küçük kullanıcı hikayelerinin bir diğer avantajı, 

genellikle bir tekrarlama içinde tamamlanabilmeleridir. Ortalama bir kullanıcı 

hikayesinin maliyeti yarım gün ile on gün arasında olmalıdır. Burada dikkate alınması 

gereken daha küçük, daha iyi anlamına gelmez. Tamamlanması için birkaç saat veya 
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daha az süren son derece küçük kullanıcı hikayelerinden kaçınılmalıdır. Bu küçük 

hikayelerin yaratılması ve izlenmesiyle ilgili genel bir maliyet olduğu için pek tercih 

edilmemelidir. 

 
• Test edilebilir: Eğer bir şey test edilebilir değilse, nasıl sonuç vereceği 

bilinemez. Test edilebilir kullanıcı hikayelerine sahip olmak ilerlemeyi izlemek için 

önemlidir. Test edilebilirliği nedeniyle, başarılı olarak kabul edilen kullanıcı hikayeleri 

ölçülebilir olan kullanıcı hikayeleridir. 

 

1.2.1.2.11. 3C Konsepti 

 
Çevik takımların çoğu Müşteri” rolü, “isterim ki” kavramı içeren hikâyeyi yazsa 

da, birçoğu kartın nasıl göründüğüne daha çok odaklanmaktadır. Ayrıca, hikâyenin nasıl 

yazdırıldığı ve beyaz tahtada renkli kartların nasıl düzenleneceği ve kartlara kimlerin 

dokunup hareket ettirebileceği hakkında kurallar eklenmesi gerekebilir. Bazı takımlar, 

bu kartları izlemek için bir araç üzerinde yüzbinlerce dolar harcayacak kadar ileri 

giderler. Ama asıl önemli olan sadece kartların içeriğidir. Bu nedenle, kullanıcı 

hikâyeleri 3C konseptlerini takip etmelidir. 

 

3C; kart, konuşma, onaylama. 3C’ler, kullanıcı hikâyeleriyle uğraşırken neyin 

önemli olduğunu hatırlatmak için kullanılır. 

 

• Kart: Kart, bir kullanıcı hikâyesini anlatan fiziksel bir araçtır. Bu hikâye 

için gereksinimleri, kritikliği, beklenen gelişimi ve test süresini ve kabul kriterlerini 

tanımlar. Açıklama, ürün birikim listesinde kullanılacağından doğru olmalıdır. 

• Konuşma: Konuşma, yazılımın nasıl kullanılacağını açıklar. Konuşma 

belgelenebilir veya sözlü olabilmektedir. Ayrıca düşüncelerin, fikirlerin ve deneyimlerin 

paylaşılmasına değerli girdiler elde edilmesini sağlar.  Konuşma, sürüm planlama 

aşamasında başlar ve hikâye planlandığında devam eder. 

• Onay: Konuşmada tartışılan kabul kriterleri, öykünün tamamlandığını 

doğrulamak için kullanılır. Bu kabul kriterleri birden fazla kullanıcı öyküsü içerebilir. 

Kriterleri karşılamak için hem pozitif hem de negatif testler kullanılmalıdır. Onay 

sırasında, çeşitli katılımcılar bir test uzmanın rolünü oynarlar. Bunlar, geliştiricilerin 

yanı sıra performans, güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve diğer kalite özelliklerine 
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odaklanmış uzmanları içerebilir. Bir hikâyeyi yapıldığı gibi onaylamak için, tanımlı kabul 

kriterleri test edilmeli ve tatmin edileceği gösterilmelidir. 

 

1.2.1.2.12. Koşu Süreç Değerlendirme Toplantısı (Retrospektif) 

 
Retrospektif toplantı, Çevik geliştirme metodolojilerinde bir çeşit kalite güvence 

faaliyetidir. Retrospektif toplantılarda ekip, neyin başarılı olduğunu, neyin 

iyileştirilebileceğini ve iyileştirmelerin nasıl dâhil edileceğini ve gelecekteki 

yinelemelerdeki başarıları nasıl koruyacağını tartışır. Retrospektif toplantılardaki süreç, 

insanlar, kuruluşlar, ilişkiler ve araçlar gibi konuları kapsar. Düzenli olarak yürütülen 

retrospektif toplantılar, uygun takip faaliyetleri gerçekleştiğinde, kendini organize 

etmek ve geliştirme ve testin sürekli iyileştirilmesi için kritik öneme sahiptir. 

 

Retrospektifler proje sırasında gerçekleştiğinden, onlardan kaynaklanan dersler 

ve geliştirmeler yaklaşan çalışma için geçerlidir. Sonuçta, yaklaşan çalışma, 

değerlendirilen yineleme ile aynı iş alanı, teknik etki alanı ve takım dinamiklerine sahip 

olacaktır. Başka bir deyişle, retrospektif, benzer etki alanlarına veya dinamiklere sahip 

bir projenin gelecekte gerçekleşeceği umuduyla iyi tavsiyeleri belgelemek yerine, 

mevcut projeye hemen değer sunma amacındadır. 

 

Retrospektifler, etkinlik, verimlilik ve takım memnuniyeti odaklı kararların 

iyileştirilmesi ile sonuçlanabilir. Ayrıca, uygulamaların, kullanıcı hikâyelerinin, 

özelliklerin veya sistem arayüzlerin test edilebilirliğini ele alırlar. Kök neden analizi 

kusurları test etme ve gelişimi sürdürebilir kılma açısından çok önemlidir. Genel olarak, 

ekipler sürekli bir ilerleme kaydederek sürekli iyileştirmeye izin verecek şekilde, sadece 

iterasyon başına birkaç iyileştirme gerçekleştirmelidir. 

 

Retrospektifler, aşağıdaki iyileştirmeler de dâhil olmak üzere takımlar için bir 

takım avantajlar sunar. 

 

• Geliştirilmiş Verimlilik: Öğrenilen dersleri uygulayarak ve atıl çalışmayı 

azaltarak, ekip daha verimli çalışmalar yapabilir. 

 

• Geliştirilmiş Yetenek: Retrospektifler, az bilinen bir bilgiyi yaymak için 

bir yol sağlar ve nadir bilgiye sahip olan kişilerin sayısı arttıkça ilişkili görevleri 
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gerçekleştirebilecek kişi sayısı da artar. 

• Geliştirilmiş Kalite: Kusurlara yol açan nedenleri ve ortadan kaldıran 

koşulları bularak, projeler üzerinde kalite iyileştirilebilir. 

 

• Geliştirilmiş kapasite: Retrospektifler, ekiplerin çalışmakapasitesini 

artırabilecek süreç verimliliği iyileştirmelerine odaklanmaktadır. 

 

Retrospektifin zamanlaması ve organizasyonu izlenen özel çevik yönteme 

bağlıdır. Ek olarak, genellikle koşu inceleme toplantısından sonra geriye dönük 

toplantılar yapılır. İş birimleri ve ekibinin her retrospektife katılımcı olarak katılırken, 

Scrum Uzmanı toplantıyı organize eder ve yürütür. Bazı durumlarda, ekipler diğer 

katılımcıları toplantıya davet eder. Retrospektifler ideal olarak her iterasyonda aynı 

yerde ve aynı yerde yapılır. 

 

Geçmişe dönük toplantıları yürütmek için birçok yol ve teknik var. Karşılıklı 

güven ile karakterize edilen profesyonel bir ortamda geriye dönük toplantılar 

yapılmalıdır. Karşılıklı güven, anahtar kelimedir. Herkes endişelenmeden özgürce 

katılmalı ve konuşmalıdır. En çok kullanılan tekniklerden biri, “ne yapmaya 

başlamalıyız?”, “Ne yapmalıyız?”, “Ne yapmaya devam etmeliyiz?” gibi soruları 

takıma sormaktır. Tüm takım üyeleri toplantılara ancak bu şekilde fayda sağlayabilir. 

 

• Başarılı bir retrospektifin nitelikleri şunlardır. 

• Bulunan kusurlar memnuniyetle karşılanır ve objektif olarak ifade edilir. 

• Takımdaki kişilerin sorunları ve psikolojik yönleri ele alınır. 

• Eğitim, inceleme teknikleri alanında verilir. 

• Yönetim, kaliteli inceleme sürecini destekler. 

 

1.2.1.2.13. Sürekli Entegrasyon 

 
Geliştiriciler tek tek kod tabanında değişiklik yapar. Ekip daha sonra yeni ve 

değiştirilen kodu proje kodu deposuna entegre eder. Genellikle, bu kod taahhütleri sıkça 

yapılır, yeni yapının veya yazılım sürümünün başarılı bir şekilde derlenmesini sağlamak 

için değiştirilmesi gereken daha küçük kod miktarını ifade eder. Sürekli entegrasyon, bu 

değişikliği, yazılımda yapılan tüm değişikliklerle birleştirerek ve değiştirilen bileşenleri 

en az günde bir kez düzenli olarak entegre ederek giderir. 

Bu pratik: 
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• Aynı kod tabanına uyumsuz değişiklikler yapan birden çok kişinin neden 

olduğu entegrasyon sorunlarını en aza indirmeye yardımcı olur. 

 

• Her sprint veya yineleme sonunda güvenilir, çalışan, entegre bir yazılım 

sağlamaya yardımcı olur. 

 

Sürekli entegrasyon, sorunları çok büyük olana kadar hızlı bir şekilde çözmek 

için tasarlanmış çevik tekniklerden biridir. Sürekli entegrasyonda, konfigürasyon 

yönetimi, derleme, yazılım oluşturma, kurulum ve testler tek bir otomatik, 

tekrarlanabilir süreçtir. Geliştiriciler çalışmalarını sürekli olarak entegre ettikleri, sürekli 

olarak oluşturdukları ve sürekli test ettikleri için koddaki hataların daha çabuk 

algılanması sağlanır. 

 

Geliştiricilerin kodlarını, hata ayıklamalarını ve kodları paylaşılan bir kaynak 

kod deposuna ekledikten sonra, sürekli entegrasyon süreci aşağıdaki etkinliklerden 

oluşur. 

 

• Statik Kod Analizi: Statik kod analizi ve raporlama sonuçlarını yürütme. 

 
• Derleme: Oluşturulan yürütülebilir dosyaların derlenmesi ve bağlanması. 

 
• Birim Testi: birim testlerini yürütmek, kod kapsamını kontrol etmek ve 

test sonuçlarını raporlamak. 

 

• Yükleme: Derlemeyi bir test ortamına yükleme. 

 
• Entegrasyon Testi: Entegrasyon testleri ve raporlama sonuçlarını yürütme. 

 
• Rapor: Tüm bu faaliyetlerin durumunu, herkese açık bir konumda veya e- 

posta ile paydaşlara sunmak. 

 

1.2.1.2.13.1. Kaynak Kod Kontrol Sistemi 

 
Bu yapılandırma araçlarına benzer. Bu, geliştirilmekte olan yapı veya ürün 

sürümünü temsil eden tüm dosyalar üzerinde sürüm denetimi gerçekleştiren bir 

yazılımdır. Ekip kaynak kodunda bazı değişiklikleri tamamladıktan sonra, kodun yeni 
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sürümünü kaynak kod kontrol sistemine kontrol eder. 

1.2.1.2.13.2. Yapılandırma Aracı 

 
Testler başlamadan önce kaynak kodunun derlenmesi gerekmektedir. Microsoft 

Visual Studio veya Eclipse gibi çoğu entegre geliştirme ortamı, kodu derlemek için bir 

oluşturma aracı olarak kullanılabilir. 

 

1.2.1.2.13.3. Test araçları 

 
Yapım sürecinin bir parçası olarak, yazılımın temel işlevlerinin planlandığı gibi 

çalışmasını sağlamak için birim testleri yapılır. NUnit (Microsoft.Net) veya Junit (java 

için) gibi birim test araçları, davranışlarda beklenmeyen değişikliklerin kodunu kontrol 

etmek için bu araçlarla yazılan küçük atomik testleri yürütür. 

 

 

1.2.1.2.13.4. Zamanlayıcı veya tetikleyici 

 
Yapılar bir zamanlama veya kaynak kodu için bir değişiklik algıladığında her 

zaman başlatılabilir. Zamanlayıcı veya tetikleyici bütünleştirme işlemini başlatan 

bileşenidir. 

 

1.2.1.2.13.5. Bildirim 

 
Bir yapı başarısız olursa, ekibin bilgilendirilmesi gerekir. Bu nedenle, yapıyı 

mümkün olan en kısa sürede düzeltebilirler. Bildirimler genellikle e-posta ile gönderilir, 

ancak bugünün araçları çoğu anlık ileti ve twitter bildirimlerini de işleyebilir 

 

Sürekli entegrasyonu özetlemek için, otomatik oluşturma ve test süreci günlük 

olarak gerçekleşir ve entegrasyon hatalarını erken ve hızlı bir şekilde algılar. Sürekli 

entegrasyon, Çevik testçilerin, bazı durumlarda sürekli entegrasyon sürecinin bir parçası 

olarak, düzenli olarak otomatik testleri çalıştırmasına izin verir ve kodun kalitesi 

konusunda ekibine hızlı geri bildirim gönderir. Bu test sonuçları, özellikle otomatik 

raporlar sürece dâhil edildiğinde, tüm ekip üyeleri tarafından görülebilir. Otomatik 

regresyon testi, yineleme boyunca sürekli olabilir. 

 

İyi otomatik regresyon testleri, önceki iterasyonlarda verilen kullanıcı hikâyeleri 
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dâhil olmak üzere mümkün olduğunca fazla işlevselliği kapsar. Otomatik regresyon 

testlerinde iyi kapsama büyük entegre sistemlerin kurulmasına yardımcı olur. 

Regresyon testi otomatikleştirildiğinde, Agile test cihazları, manuel testlerini 

yeni özellikler, uygulanan değişiklikler ve hata düzeltmelerinin onay testine 

yoğunlaştırmak için serbest bırakılırlar. Sürekli entegrasyon, test cihazlarının kusurları 

daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak ve regresyon sonuçlarını iyileştirmek için 

otomasyonun etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Otomasyon ayrıca 

test cihazlarının manuel test çabasını da azaltır. 

 

Otomatik testlere ek olarak, sürekli entegrasyon kullanan kuruluşlar, sürekli 

kalite kontrolünü uygulamak için tipik olarak inşa araçları kullanırlar. Bu tür araçlar ek 

statik ve dinamik testler yapabilir, ölçüm ve profil performansı sağlayabilir, kaynak 

koddan dokümanları çıkartabilir ve biçimlendirebilir ve kalite güvence süreçlerini 

kolaylaştırabilir. Bu sürekli kalite uygulaması, ürünün kalitesini iyileştirmeyi ve tüm 

gelişmeyi tamamladıktan sonra geleneksel kontrol uygulamasının geleneksel 

uygulamasının yerini alarak teslim edilmesine harcanan süreyi azaltmayı amaçlar. 

 

1.2.1.2.13.6. Sürekli Entegrasyonun Avantajları 

 
• Entegrasyon problemlerinin ve çelişen değişikliklerin daha erken tespit 

edilmesini ve daha kolay kök neden analizi yapılmasını sağlar. 

 

• Geliştirme ekibinin, kodun çalışıp çalışmadığına dair düzenli geri 

bildirimde bulunmasını sağlar. Ekip, bozuk yapı, çakışan veya uyumsuz kod hakkında 

erken uyarı alır. 

 

• Test edilen yazılımın sürümünü, geliştirilmekte olan sürümün bir günü 

içinde tutar. 

 

• Her küçük değişiklik kümesinden sonra kod tabanının hızlı bir şekilde 

yeniden test edilmesinden dolayı geliştirici, kodunun yeniden yapılandırılmasıyla ilişkili 

regresyon riskini azaltır. 

 

• Her gün geliştirme çalışmasının sağlam bir temele dayalı olduğuna dair 

güven sağlar. Ekip, yazdıkları kodun sistem genelindeki etkileri hakkında anında geri 
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bildirim alır. 

 

• Ürün artışının tamamlanmasına yönelik ilerlemeyi görünür kılar, 

geliştiricileri ve test edicileri cesaretlendirir. 

• Büyük patlama entegrasyon problemleriyle ilişkili zamanlama risklerini 

ortadan kaldırır, serbest bırakılma tarihi yaklaşımı yerine ortaya çıktıkça sabitlenir ve 

yayınlamadan önceki son dakika çalışmasını önler. 

 

• Koşu boyunca test, gösteri veya eğitim amacıyla sürekli olarak 

kullanılabilir yazılımın kullanılabilirliğini sağlar. 

 

• Kaliteyi ve testleri iyileştirmek için alınan kararlar hakkında hızlı geri 

bildirim sağlar. 

 
1.2.1.2.13.7. Sürekli Entegrasyonun Riskleri 

 
• Sürekli entegrasyon araçları güncellenmeli ve muhafaza edilmelidir. 

 
• Sürekli entegrasyon süreci tanımlanmalı ve kurulmalıdır. 

 
• Test otomasyonu ek kaynaklar gerektirir ve kurmak karmaşık olabilir. 

 
• Takımlar bazen birim testlerine aşırı güvenir ve çok az sistem ve kabul 

testi yapar. 

 

• Sürekli entegrasyon yazılımı yapılandırmak için gerekli kurulum süresi 

uzun olabilir 

 

• Sürekli entegrasyon yazılımı yapılandırmak için gerekli yazılım altyapısı 

maliyetli olabilir. 

 
1.2.1.2.13.8. Hız 

 
Hız, bir takımın yineleme başına çalışma kapasitesinin ölçüsüdür. Hız, ekibin 

geçmiş yinelemelerde tamamlanan kullanıcı hikâyelerinin sayısına göre ne kadar iş 

yapabildiğini ölçmeye yardımcı olan bir metriktir. Bu metrik, neyin başarıldığını, neyin 

başarılacağını ve proje veya sürümün ne zaman yapılması gerektiğini bildirmenin bir 



34  

yolunu sağlar 

 

Hız, takımın çalışması için kullandığı birimlerde ölçülür. O birimler saat, gün, 

nokta olabilir. Bazen bazı projeler için fasulye bile ölçüm birimi olarak kullanılabilir. 

 

 
 

Şekil 1.8. Aylara Göre Hız Tablosu 

 

 
 

 

Örnekte, hız Ağustos ayında tamamlanan 40 birimle başladı. Kasım ayında, 

proje 50 birime ulaştı. Şubat ayında, 55 puana ulaşan hızın bir sadece bir kere bu 

noktaya ulaştığını görebiliriz. Temel bir yazılım teslimatı hesaplanırsa, iyimser bir 

tahmin yapmak için 55 hızı kullanılmalıdır. İyimser tahmin, ileriye dönük her 

yinelemede kaç hikaye noktasının teslim edileceğinin göstergesi olabilir. Ancak, 

takımın bu hızı her ay sürekli olarak başarabileceğine anlamına gelmez. Yazılımı 

zamanında teslim etmek için daha düşük bir aylık hız oranı vermek daha güvenli 

olacaktır. Grafikteki tarihe dayanarak, aylık 48 puanının değeri ve tahmini kullanılabilir. 

Büyük olasılıkla tahmin için ortalama hız ayda 50 puan olarak hesaplanabilir. 

 

Öte yandan, herhangi bir sürüm veya yineleme planlamadan önce, ekip 

başlangıçta ilk sürüm için hız tahmin eder. Bundan sonra takım birkaç yinelemeden 

geçebilir. Birden çok yineleme üzerinde hız izlendiğinde, bu metrik bir proje 

tamamlama süresini tahmin etmek yararlıdır. Hız genellikle ilk birkaç yinelemede 
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değişir ve daha sonra stabilize olmaya başlar. Bunun nedeni ekip birlikte çalışmaya 

alışmakta, proje araçları ile kendilerini tanımakta ve proje paydaşları ile iletişimi daha 

iyi konuma gelmektedir. 

 

 

 

1.2.1.2.13.9. Uç Programlama (Extreme Programming) 

 
Uç Programlama İlk Uç Programlama projesi 6 Mart 1996'da başladı. Uç 

Programlama, birkaç popüler Çevik Süreç'ten biridir. Dünya çapında farklı boyutlarda 

ve sektörlerdeki birçok şirkette çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Uç Programlama 

başarılıdır çünkü müşteri memnuniyetini ön plana çıkarır. Gelecekte bir tarihte 

isteyebileceğiniz her şeyi sunmak yerine, bu süreç ihtiyacınız olan yazılımı sunar. Uç 

programlama, geliştiricilerinizin yaşam döngüsünde geç saatlerde bile değişen müşteri 

gereksinimlerine güvenle cevap vermesini sağlar. 

 

 

 

 

 

1.2.1.2.13.10. XP Modeli 
 
 

 
Şekil 1.9. XP Modeli Kaynak: (Aydek, 2015). 
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Uç Programlama takım çalışmasını vurgular. Yöneticiler, müşteriler ve 

geliştiriciler işbirlikçi bir takımda eşit ortaklardır. Extreme Programming, ekiplerin son 

derece üretken olmalarını sağlayan basit ama etkili bir ortam sağlar. Ekip, sorunu 

olabildiğince verimli bir şekilde çözmek için kendi etrafında organize olur. 

 

Uç Programlama şu anda mevcut olan en eksiksiz, çevik süreç modeli olarak 

kabul edilir. XP gelişime rehberlik etmek için beş değeri içerir: iletişim, basitlik, geri 

bildirim, cesaret ve saygı. 

 

• İletişim: Bu değer, tüm ekip üyelerinin kendilerinden ne beklendiğini ve 

başkalarının üzerinde çalıştıklarını bilmelerini sağlamaya odaklanır. Günlük stand up 

toplantısı önemli bir iletişim bileşenidir. 

• Geri bildirim: Ekip, neyin doğru ve neyin yanlış olduğu konusunda 

izlenimler almalıdır. Hızlı bir şekilde başarısız olmak, özellikle de ekibin yeni bilgileri 

alması durumunda, ekibin ürünü iyileştirmek için hala zamanları varsa, yararlı olabilir. 

 

• Cesaret: Eserlerin tüm paydaşlara tamamen görünür olmasını sağlamak 

cesaret ister. Çift programlamada, örneğin en iyi uygulamalardan biri olan ekip üyeleri, 

kodu paylaşır ve çoğu zaman birbirlerinin kodunu değiştirmelidir. 

 

• Saygı: İnsanların bir ekip olarak birlikte çalıştığı ve projenin 

başarısızlığının başarısı için herkesin sorumlu olduğu XP projelerinde saygı esastır. 

 

• Basitlik: Yalın ilkelerin ilki atık ortadan kaldırmaktır. Yazılım 

geliştirmede bir atık kaynağı gereksiz kod veya niteliksiz yazılım fonksiyonları 

oluşturur. Yazılımımızdaki basitliği koruyarak, tasarım, kod, test ve bakım yapmamız 

gereken çekirdek olmayan kod ve işlevsellik miktarını azaltılır. 

 
1.2.1.2.13.11. Uç Programlama Uygulamaları 

 
Çevik bir yazılım uygulaması yapmak için sağlam proje yönetim tekniklerine 

ihtiyaç vardır. XP, on üç birincil uygulamayı açıklar. 

 

Birlikte Otur: Tüm takım mümkün olduğunca birlikte çalışmalı, ideal olarak aynı 

ve bir büyük ofiste olmalıdır. Bu, iletişimi büyük ölçüde basitleştirir ve başarılı olma 
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olasılığını artırır. Diğer çiftlerin çalışmasına izin vererek resmi olmayan iletişimi arttırır. 

 

Tüm Takım: Gerekli tüm nitelikler ve takımlar takımda temsil edilmelidir. Bu 

sayede ekip her zaman kesintisiz olarak ilerleyebilir. Bu özel teknik bilgi yanı sıra iş 

veya gereksinim bilgisi ve koçluk ve benzeri gibi proje seviyesi sorumlulukları içerir. 

 

Bilgilendirici Çalışma Alanı: Proje durumuyla ilgili tüm önemli bilgiler 

doğrudan çalışma alanında mevcut olmalıdır. Örneğin, mevcut açık görevler, inşa ve 

test durumu, mimari tasarım çizimi vb. Görünür olmalıdır. 

 

.Enerjili İş: Takımın tüm üyeleri motive olur ve her zaman enerjik olarak çalışır. 

 

Özellikle, fazla mesaiye çalışma uzatmaları yoktur. 

 
Çift Programlama: Çift programlama, geliştirme stratejilerinin “dostluk sistemi” 

dir. İki geliştirici bir araya geliyor, birlikte oturuyor ve aynı kod parçası üzerinde 

çalışıyor - bir yazıyor ve diğer incelemeler düzenli olarak rol değiştiriyor. Bu, iki gözün 

sürekli olarak kodda, iletişim çözümlerinde, beceri / eğitim / hilelerin paylaşılmasında 

vb. Olduğu anlamına gelir. Anında kod incelemesi için düzenli bir cevaptır, ancak robot 

dışındaki herhangi bir çözümde olduğu gibi, geliştirici ve durumsal ayrıntılara dayalı 

tutarsızlıklar vardır. 

 

Tüm üretim kodları, tek bir bilgisayarda birlikte çalışan iki programcı tarafından 

yazılmıştır. Bu nedenle, daha iyi bir tasarım bulunabilir, birçok hata hemen 

yakalanabilir. Ortaklar her birinden en az iki kişi öğrenir ve her bir kod parçasına 

aşinadır. Bu uygulamada “sürücü ve klavye”, “sürücü” ve “gözlemci” kişi olarak 

adlandırılan bir ortak tasarım hakkında düşünür. Yaptıkları hatalar durumunda 

iyileştirmeler yaparlar. 

 

• Kullanıcı öyküleri (planlama): Kullanıcı hikayeleri, kullanım durumunun 

sulandırılmış bir sürümü olarak görülebilir. Müşteri, yeni uygulama için istenen 

özellikleri tanımlar ve her bir özelliğin iş değerini ve önceliğini tanımlar. Bunlar, talebi 

anlayabilmek için sadece yeterli detayda tutulacaklardır. Proje ekibi, maliyet tahmini ve 

proje yönetimi için kullanıcı hikayelerini kullanacaktır. 

 

• Haftalık Döngü: Yazılım geliştirme, bir hafta veya bir iki haftada bir 
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maksimumda gerçekleştirilir; bu, yineleme olarak adlandırılır. Her yineleme bir veya 

daha fazla öyküyü uygular. İterasyon sırasında gereksinimler sabittir, böylece ekip 

herhangi bir kesinti olmadan çalışabilir. 

 

• Çeyrek Döngü: Daha büyük bir zaman dilimi için, geliştirme, serbest 

bırakma adı verilen bir zamanda çeyrek olarak planlanır. Gerçek kullanıcılar, gerçek iş 

süreçlerinde gerçek kullanım olarak dağıtılır. Sık sık verilen sürümler, yazılım 

tarafından üretilen değerin düzenli olarak gerçekte kontrol edilmesini sağlar ve bize 

geliştirme sürecine yansıtabilmek için geri bildirim sağlar. 

 

• Slack: Geliştiricilerin, proje dışı çalışma için kullanılmak üzere boş 

zaman dediğimiz serbest zaman dilimi vardır. Örneğin, yeni bir teknoloji öğrenmek için. 
 

• On-Dakika: Sistemi kurma ve sistem düzeyindeki fonksiyon testleri 10 

dakikadan uzun sürmemelidir. Her önemli programlama çabasından sonra altyapı 

kontrolü ve test yapılması gerçekçi olacaktır. 

 

• Sürekli entegrasyon: buradaki fikir, geliştiricilerin kodlarını her gün ortak 

kod tabanına birkaç kez kontrol etmelerine rağmen, yazılım inşasının çoğu zaman 

tamamen işlevsel olmasını sağlamaktır. 

 

• İlk Programlamayı Test Edin: buradaki fikir, bazı programların kodu 

yazılmadan önce ve bu kodun otomatik testinin her zaman önce yazılmasıdır. Otomatik 

test, bu öğenin bitmiş olarak kabul edilmesi için başarılı olmalıdır. Bu uygulama, 

kodlamadan önce geliştirici ve test uzmanının gereksinimlerini açıklar. Arayüzü 

tanımlar, hızlı ve sürekli geri bildirim sağlar. 

 

• Artan Tasarım: Bu uygulamada tasarım, kodla birlikte adım adım 

tamamlanır. Tek seferde bir tasarım icat edilemez. Her seferinde tasarım mevcut şartlara 

göre, daha sonra gelmesi beklenen istekler göre daha az yönlendirilir. 

 

1.2.1.2.13.12. Bütün Takım Yaklaşımı 

 
Bütün takım yaklaşımı, XP veya Uç programlama olarak adlandırılan ünlü çevik 

metodoloji, ancak herhangi bir çevik projede de uygulanabilir. En yaygın tanımlardan 

biri “Takımların Bilgeliği”dir. Takımın, “Ortak bir amaç, performans hedefleri ve 
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kendileri için karşılıklı olarak sorumlu oldukları yaklaşımları benimseyen tamamlayıcı 

becerilere sahip az sayıda kişi” anlamındadır. 

 

•  Sayı: Çevik takımlar genellikle 7 takım üyesi artı veya eksi 2'yi 

geçmezler. Kararlı olan bu tek projede tam zamanlı çalışmak ve farklı bölümlerden 

geldikleri anlamına gelir. Bu ekip elbette geliştiricileri, test uzmanlarını, iş analistlerini 

ve kalite ürün sorumlularından oluşur, ancak aynı zamanda “müşteri” veya bazen proje 

sahibi olarak adlandırılan ve proje için gereksinimleri, öncelikleri ve iş yönünü sağlayan 

bir iş birimi çalışanını da içerir. Takım büyüklüğü büyüdükçe, iletişim çok daha zor 

sağlanacak ve üyeler arasındaki bilgi kolayca kaybolacaktır. Bu nedenle, büyük gruplar, 

çeşitli bölüm veya bölümlerden insanlar dahil olmak üzere çok sayıda alt ekiplere 

ayrılmalıdır. Takımı az sayıda tutmak, ekip üyelerinin daha iyi ilişkiler geliştirmelerine 

ve daha doğrudan iletişim kurmalarına izin verir. Bu şekilde, tüm ekip yaklaşımı, takım 

bağını ve sinerjiyi geliştirmek için daha sağlıklı ve daha güçlü ekipler oluşturulmasına 

yardımcı olur. İdeal olarak, takımdaki herkes, düzgün iletişimi sağlamak için aralarında 

hiçbir engel olmaksızın aynı fiziksel konuma oturur. Dolayısıyla, şiddetle tavsiye edilen 

ortak konum, ekip üyelerinin aynı yönde harekete geçebilmesi için aynı yeri 

paylaşmaları anlamına gelir. 

 

• Yetenek: Çevik bir ekip, gerekli özellikleri sağlayan kaliteli kodu üretmek 

için gereken tüm becerilere sahip olmalıdır. Bu yaklaşım takımdaki rolleri uzmanlıktan 

çok genelleştirmeyi hedefler. Başka bir deyişle, roller yalnızca belirli bir alanda uzman 

kişiler için ayrılmaz. Bir rol almaya hak kazanan herkes bunu üstlenebilir. Birden fazla 

rol oynayabilecek kişiler oldukça tercih edilir. Böylece, kodlama, test etme ve analiz 

yapabilen biri tercih edilir. Bireysel takım üyeleri, bir projeyi kendi başlarına 

tamamlamaları için gerekli olan becerilere sahip olmasalar da, ekip birlikte, ekip 

tarafından gerekli becerilere sahiptir. Örneğin, bir iş analisti için iyi bir iş analitiği 

bilgisi, test uzmanları ile kalite güvence testleri yapabilmesi veya yazılım geliştirme 

uzmanı ile teknik açıdan iyi bilgi alışverişinde bulunabilmesi ve hatta programlama 

yapabilen kişi takıma şiddetle tavsiye edilir. Uzmanların çapraz fonksiyonel becerilerle 

genelleştirilmesi, proje üzerinde birçok farklı görevi yerine getirebilir. Herhangi bir 

görev herhangi bir takım üyesi tarafından tamamlanmış olabilir. Neredeyse herkesin her 

şeyi yapabileceği gibi, tüm ekip yaklaşımı sürekli işbirliğini içermelidir. Örnek olarak, 
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test uzmanları test görevlerinde programcılar, müşteri ve diğer ekip üyeleri ile işbirliği 

yapar. Yapı altyapısı ve test edilebilirlik için tasarım gibi. Buradaki asıl amaç, tüm 

ekibin yaklaşımının, ekibin iş ürünlerini toplu olarak atamasını, teslim etmesini, test 

etmesini ve gözden geçirmesini ve riskleri birlikte tanımlamasını sağlamaktır. Takım 

mümkün olan en yüksek iş değerlerini sağlamayı taahhüt eder ve ekip müşteriye bunu 

sunmak için gereken her şeyi yapar ve bunları yaparken de kaliteyi maksimum noktaya 

taşır. 

• Amaç: Çevik gelişimin odağı, bir zaman dilimi içinde iş değerini en üst 

düzeye çıkaran yüksek kaliteli yazılımı üretmektir. Takım üyeleri, hedeflere nasıl 

ulaşılacağı ve hesaplanacağı konusunda uyum içinde çalışırlar. Sadece kalite güvence 

uzmanları değil, tüm ekip çevik projelerde kaliteden sorumludur. Geliştiriciler ve test 

uzmanları, yeni bir ürün artımı oluşturmak için yeni bir strateji oluşturma ve bu 

stratejiyi geliştirmek için gayri resmi toplantı yapabilirler. Takımdaki tüm bireyler, ürün 

özelliklerinin sunulduğu, analiz edildiği veya tahmin edildiği toplantılara katılır. Her şey 

herkes tarafından bilinir ve ilgili çalışma öğeleri üzerinde işbirliğini teşvik eder. Bu 

yaklaşım öte yandan, şeffaflığı sağlayan bir ortam yaratmış olur. 

 

• Sorumluluk: Ekip üyelerinin birbirlerine karşılıklı olarak sorumlulukları 

vardır. Başka bir deyişle, ekip projenin sonucu için başarılı ve başarısız olma 

durumlarını üstlenir. Özetle, ürün geliştirme için bütün bir ekip yaklaşımının 

kullanılması, çevikliğin büyük avantajlarından biridir. Bu durum takım içinde iletişim 

ve işbirliği artırılması sağlar. Buna ek olarak takıma, etkili işbirliği, takım çalışması ve 

iletişim yoluyla güçlü bir çalışma ilişkisi kurma yardımcı olur. Ekibin içindeki çeşitli 

beceri setlerinin projenin değerini en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Ekip üyelerini 

geliştirerek ve birbirleri ile bilgi paylaşmasına yardımcı olur. Kalite herkesin 

sorumluluk alanına girerek takımın sonuçtan sorumlu olmasını sağlar. 

 

•  Erken ve Sık Geri Bildirim: Çevik Uç Programlamada, geri bildirimin son 

müşteriden veya ürün sahibinden mümkün olduğunca erken ve zamanında alındığından 

emin oluruz. Müşteri hemen hemen her zaman takımla birlikte mevcut olduğundan, 

anlık geri bildirim her zaman alınır. Ayrıca, 2 hafta gibi kısa iterasyonlar, proje ekibinin 

ürün kalitesi hakkında ve geliştirme süreci içerisinde her 2 haftada bir sürekli geri 

bildirim almasını sağlar. Çevik geliştirme ekiplerinin, ekibin beklendiği gibi istenilen 
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yolda ilerleyip ilerlemediğini anlamak için sık geri dönüşler çok önemlidir. Çevik proje 

yönetiminde, başarısızlık söz konusu ise hızlı bir şekilde başarısız olmanın tercih 

edildiği bilinmektedir. Örneğin, takım herhangi bir sebepten dolayı başarısız olacaksa, 

maliyeti en aza indirmek ve gelişimin süresini kısaltmak ve en önemlisi uyum sağlama, 

başarısızlıklardan ders almak ve daha iyi bir ürün sunmak için mümkün olan en kısa 

zamanda başarısız olmak daha iyidir. 

Özetlemek gerekirse, erken ve sık geribildirimin faydaları, düzeltmenin daha 

pahalı olduğu durumlarda geliştirme yaşam döngüsüne kadar tespit edilememiş olan 

yanlış anlaşılmalardan kaçınmaktadır. Erken ve sık yapılan testler, kusurların gelişimin 

erken aşamalarında yapılmasına yardımcı olur, bu da arızaların yaygınlaşmasını ve 

masrafların sabitlenmesini sağlar. 

 

 

 

1.2.2. KANBAN 

 
"Tabela" olarak tercüme Japon kelime “Kanban”, zamanla talep zamanlama 

çizelgesi anlamına gelmiştir. “Kanban” Toyota üretim sisteminin köklerinden doğan bir 

kavramdır. 1940'ların sonlarında ve 1950'lerin başında Taiichi Onho, üretim süreçlerini 

kontrol etmek ve Japonya'daki Toyota üretim tesislerinde tam zamanında üretim 

yapmak için Kanban’ı geliştirmiştir. Bu fikirler küresel resesyon yıllarına kadar dünya 

çapında kabul görmemiştir. 1970’lerde Kanban kullanarak yapılmakta olan işler 

arasındaki süreçleri en aza indirerek ve envanter tutma maliyetini azaltmıştır. 

 

Temel mantık olarak, Toyota maliyetleri azaltmak ve makine kullanımını 

yönetmek için Kanban kullanmıştır. Bununla birlikte, günümüzde Toyota sistemi sadece 

maliyet ve akışı yönetmek için değil, aynı zamanda sürekli gelişmeye yönelik fırsatları 

ve akış engellerini de tespit etmeye devam etmektedir. Aslında, Onho ABD’de bulunan 

süpermarketlerin çoğunun kontrol noktalarında Kanban metodolojisini kullanmıştır, bu 

nedenle de Kanban süpermarketleri olarak terminolojiye geçmiştir. Tam zamanında 

üretim fikrinin Toyota Motor Company'nin kurucusu Kiichero Toyoda ve ana şirket 

olan Toyota Company'nin kurucusu Sakichi Toyoda’Nin oğlu tarafından özgün olarak 

tasarlandığını belirtmek gerekir. Ancak Toyota'nın tam zamanında üretimin başarılı bir 

şekilde uygulanmasının temellerinden biri Kanban’ı geliştiren Onho’dur. 
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Kanban zaman yönetiminde, operatörler ne kadar iş yaptıklarında, durduklarında 

ya da değiştiklerini belirlemek için görsel sinyaller kullanılır. Kanban kuralları aynı 

zamanda operatörlerde sorun olduğunda ne yapmaları gerektiğini ve bu sorunların ne 

zaman ortaya çıkacağını söyler. Son olarak, iyi planlanmış bir Kanban, yöneticilerin ve 

denetçilerin bir hattın program durumunu bir bakışta görmesini sağlayan görsel 

göstergelere sahiptir. 

 
Kanban tahtasını talep zamanlaması olarak tanımlanabilir. Kanban tarafından 

kontrol edilen süreçlerde, operatörler öngörülen kullanım yerine gerçek kullanıma 

dayalı ürünler üretmektedir. Bu nedenle, bir süreç sürecinin gerçek bir Kanban olarak 

kabul edilmesi için, kontrol ettiği üretim süreci: 

 

-Müşteriler açısından tüketilen ürünü değiştirmek için ürün üretmek 

 
-Sadece müşterileri tarafından gönderilen sinyallere dayanarak ürün üretmek 

 
Kanban programı, çoğumuzun üretim operasyonlarına aşina hale geldiği 

geleneksel haftalık veya günlük üretim programını değiştirir. Bu program, üretim hattı 

işlemcilerinin zamanlamasını sağlayan görsel sinyaller ve önceden belirlenmiş karar 

kuralları ile değiştirilir. 

 

Kanban planlamasını bir planlama aracı yerine bir yürütme aracı olarak 

düşünebiliriz. Birçok biçime sahip olabilen Kanban, sürecin işleyişini günlük olarak 

yönetir. Kanban zaman planlaması malzeme planlamasının yerini almaz, daha ziyade 

malzeme planlama bilgisini alır. 

 

Kanban aslında: 

 
-Üretim sürecini yönetmek için gerekli günlük planlama faaliyetleri 

 
-Üretim planlayıcılarının ve denetleyicilerinin, çalışacak bir sonraki öğeyi ve ne 

zaman değiştirileceğini belirlemek için program durumunu sürekli izlemesi gerekir. 

 

Böylelikle istisnaları yönetmek ve süreci geliştirmek için malzeme 

planlayıcılarını, programlayıcıları ve yöneticileri serbest bırakır. Son olarak, aynı 
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zamanda, kontrolörü katma değer seviyesine yerleştirir ve operatörleri hattı kontrol 

etmeye zorlar (Gross & Mcinnis, 2003: s. 3-4). 

 

1.2.2.1. Kanban Yazılım Geliştirme 

 
Scrum ve XP, ürün teslimatı için rol, seremoni ve uygulama kümelerini 

tanımlayan çerçevelerdir. Yazılım geliştirme bağlamında Kanban, evrimsel değişime 

izin vermek için iş akışını yönetmek için bir yaklaşımdır. Kısıtlar Teorisi ve Yalın 

ürün 

geliştirmede kökleri olan Kanban'ın beş temel ilkesi vardır: 

 
• İşi görselleştir, 

 
• Süreçteki çalışmaları sınırlar, 

 
• İş Akışına odaklanır, 

 
• Süreç politikaları açık ve net belirt, 

 
• Sürekli geliştir. (Agile Alliance, s. 17) 

 
Kanban'ın öncelikli amacı, iş akışını bir katma değerli zincir içinde 

görselleştirmek ve optimize etmektir. Kodlama, test etme, kabul etme gibi zincirleri 

örnek  verebiliriz. Böylece, zincir iş akışını optimize eder. Bu nedenle, tamamlanmış 

özelliklerin sunulması için döngü süresinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu, sorunların 

belirlenmesine yardımcı olmak ve gelişim sırasında meydana gelen değişikliklerle 

ilişkili israfı ve maliyeti en aza indirmek için Devam Eden İşler olarak bilinen yani yarı 

mamul ürünlerde ilerlemeyi sınırlandırarak yapılır. Devam Eden İşler içinde işi almak 

için bir çekme sistemi kullanır. 

 

1.2.2.2. Kanban Tahtası 

 
Yönetilecek değer zinciri Kanban Üst Yönetimi tarafından görselleştirilir. Her 

sütun, ilgili faaliyetlerin varlığı olan bir istasyonu gösterir. Üretilecek ürünler veya 

işlenecek olan işler, kartların soldan sağa doğru, istasyonlar boyunca tahtanın üzerinden 

geçmesiyle sembolize edilir. 



44  

 

 

 

 

Şekil 1.10. Kanban Tahtası Örneği Kaynak: (Scrum Turkey, 2014). 

Ürün birikimi ilk sütunda görülür. İkinci sütun, geliştirme için üçüncü bölüm ise 

kullanıcı öyküsünün seçildiğini gösterir. Projede dört seçilmiş kullanıcı hikâyesinin 

biriken iş miktarı limiti vardır. Biriken işler limiti yani tam bitmemiş ürünler, o sütunda 

bulunabilecek maksimum öğe sayısıdır. Limite tepki verildiyse, diğer öğeler taşınana 

kadar yeni öğeler o sütuna taşınamaz. Geliştirme ve kabul sütunları da biriken işler 

limitlerine sahiptir. 

 

Kanban, yinelemeli olmayan, çevik bir metodolojidir. Scrum gibi süreçler, her 

bir iterasyon için ayrı bir başlangıç ve bitişe sahip, küçük ölçekli bir proje yaşam 

döngüsünü taklit eden kısa yinelemelere sahiptir. Kanban, yazılımın tek bir geliştirme 

döngüsünde geliştirilmesine izin vermektedir. Buna rağmen, Kanban çevik bir 

metodolojinin bir örneğidir, çünkü Çevik manifestosunun arkasındaki ilkelerin hepsini 

yerine getirir, çünkü yinelemeli olmasa da artarak devam eden bir süreçtir. 
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Kanban'ın artımlı ve Çevik olmasına izin veren ilkesi, sınırlı bir iş hacmidir. 

Yinelenen bir Kanban projesi, bireysel çalışma öğeleri için tanımlanmış başlangıç ve 

bitiş noktaları içermez; her biri birbirinden bağımsız olarak başlayabilir ve bitebilir ve iş 

öğelerinin bu konu için önceden belirlenmiş bir süresi yoktur. Bunun yerine, yaşam 

döngüsünün her aşaması, herhangi bir zamanda sınırlı bir çalışma kapasitesine sahip 

olduğu kabul edilir. Öncelik belirleme ve iş gereksinimler listesinden küçük bir iş öğesi 

oluşturulur ve genellikle bazı gereksinimlerin ayrıntılandırılması ile geliştirme sürecine 

başlar. Bir çalışma öğesinin, miktar kapasite öne çıkana kadar bir sonraki aşamaya 

geçmesine izin verilmez. Herhangi bir zamanda etkin görev sayısını kontrol ederek, 

Çevik ilkelerin uygulanmasına fırsat verir. 

 

Kanban projeleri, geliştirme ekibini bir seferde sadece az miktarda çalışmaya 

odaklayan kapasite ölçüsü olan İş Limitlerine (WIP) sahiptir. Yeni görevlerin döngüye 

çekilmesi sadece görevlerin tamamlanmış halidir. İş sınırları, tamamlanan görevler için 

beklenen çabaya göre gerçek efor karşılaştırmaları temelinde ince ayar yapılmalıdır. 

 

Kanban, Scrum'ın yaptığı gibi, herhangi bir rol tanımı yüklemez, resmi 

yinelemelerin yokluğu ile birlikte rol esnekliği, Kanban'ı şelale tarzı geliştirme 

modellerini kullanan ve değişmek isteyen ama başlangıçtaki değişime direnç gösteren 

şirketlere cazip kılar. 

 

İstek tamamlanıp ve teslimatta sona erdiğinde toplam üretim zamanı başlar. 

Sürecin hangi sıklık ile ürün çıkardığını gösteren zaman ise Çevrim Süresidir. Çevrim 

süresi, işlem kabiliyetinin daha mekanik bir ölçüsüdür. Toplam üretim zamanı ise 

müşterinin eline geçen ürünü kıstas olarak alır. Çevrim süresi tamamlanma oranını 

ölçer, toplam üretim zamanı ise ürünün müşteriye ulaşma zamanını ölçer. Bu kavramlar 

projenin hep çevik kalmasını sağlar. 

 
1.2.3. Çevik Proje Statüleri 

 
Değişim çevik projelerde daha sık gerçekleşir. Birçok değişiklik olduğunda, 

durum, ilerleme, ürün kalitesi sürekli gelişir. Ayrıca, değişiklik, önceki iterasyonlardan 

mevcut özellikleri etkileyebilir. Bu nedenle regresyon riski ile etkin bir şekilde başa 

çıkmak için manuel ve otomatik testler güncellenmelidir. 
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1.2.3.1. Burn Down ve Burn Up Grafikleri 

 
Burn down ve Burn Up grafikleri, proje yöneticilerinin projelerinin ilerlemesini 

izlemek ve iletmek için kullandıkları iki tür grafiktir. Burn Down grafiği, projede ne 

kadar işin kaldığını gösterirken, Burn Up ise ne kadar işin tamamlandığını ve toplam iş 

miktarını gösterir. Bu çizelgeler özellikle Çevik Yazılım projelerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

 

 
 

 

Şekil 1.11. Burn Down - Born Up Çizelgeleri 

 

Aynı projenin Burn Down ve Burn Up grafikleri şekilde gösterilmiştir. Burn 

Down grafiğinde, ekibin projenin ortasında pek başarı göstermediği, ancak sonunda her 

şeyi başarılı bir şekilde bitirdiği görülmektedir. Burn Up grafiğinde, projenin 

başlangıcında kapsamın arttığını ve projenin son teslim tarihine kadar bitirilmesi için 

bazı iş kapsamlarının kaldırıldığını gösterilirrken, ekip projenin tüm süresi boyunca 

sürekli bir ilerleme kaydetmiştir. 

 

Burn Down ve Burn Up grafiğini kullanmayla ilgili birincil belirleyici unsur, 
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hedefinize ulaşmaya çalıştığınız şeydir. Projede tüm paydaşlar ve takım konulan 

hedeflere ilerlerken çekilen anlık fotoğraf gibidir v 

 

Burn Down grafikleri basittir. Proje tamamlandığında sıfıra doğru yarışan tek bir 

çizgi şeklindedir. Bu tabloyu herkes anlayabilir ve herhangi bir açıklamaya ihtiyaç 

duymaz. Ancak, önemli bilgileri, örneğin kapsam değişikliğinin etkilerini gizleyebilir. 

Kapsam değişikliği, işin bir projeye eklendiği veya kaldırıldığı zamandır. 

Kapsam değişikliğine hepimiz aşinayız, müşteri aniden ekstra özellikler ister, ya da bir 

proje son teslim tarihine ulaşmak için çıkarılır. Bir Burn Down grafiği, bu bilgiyi grafik 

içinde açıkça göstermez. 

 

Burn Up ise Burn Down grafiğinin aksine, iki ayrı satır ile kapsam ve biten iş 

miktarını göstermektedir. Proje tamamlanmadığından ekstra ne kadar iş alınıp kapsamın 

neden arttığını ya da nelerin yanlış gittiğini anlamak için kullanılır. Bu bilgi, bir proje 

ile ilgili sorunları teşhis etmek ve düzeltmede çok önemli olabilir. 

 

Proje ilerlemesini düzenli olarak aynı kitleye sunuyorsak, örneğin haftalık 

müşteri ilerleme toplantıları gibi, muhtemelen bir Burn Up grafiği durumu daha iyi 

ifade edebilir. Daha fazla iş eklenmiş olsa bile, ilerleme kaydettiğinizi kolayca 

göstermenize veya projede sorunları test etmenize olanak tanır. 

 

Kapsam artması, her yazılım projesinin sorunudur. Bu durum Burn Down 

grafiklerinde çok az bir ilerleme kaydetmiş gibi bir algı oluşturabilir. Kapsamdaki artma 

probleminin müşteriye görünür kılınır. Bu durum, değişiklikleri talep etmeyi 

bırakmalarına ve projenin tamamlanmasına izin vermeleri için onları ikna etmenize 

yardımcı olabilir. 

 

Bir projenin iyi tanımlanmış bir sabit kapsamı olabileceği bazı sınırlı durumlar 

vardır. Bir projenin sabit kapsama alanı olması garantiliyse, Burn Up grafiği Burn 

Down grafiğinden daha fazla bilgi iletmez, bu nedenle Burn Down grafiğinin basitliği 

tercih edilir (Clarios Technology, 2018). 

 

Çevik ekiplerin ilerlemesi, her bir iterasyonun sonunda çalışır durumdaki 

yazılımının ne oranda kabul edildiğinin ölçülmesiyle görülür. Takımın ne zaman çalışır 

durumda yazılıma sahip olacağını belirlemek için, yineleme ve serbest bırakma 
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işlemindeki tüm çalışma öğelerinin ilerleyişi üzerine etkileri yakın bir göz tarafından 

takip edilir. 

 

Çevik ekiplerde test yapan kişiler bu gözleme işlemi için çeşitli yöntemler 

kullanmaktadır. 

 

Test otomasyonu sonuçlarını, test görevlerinin ilerleyişini, çevik görev 

panosundaki kullanıcı hikayeleri de dahil olmak üzere, ilerlemeyi ve durumu gösteren 

grafikler 

test sonuçları ekibin ilerlemesini şeffaf bir şekilde göstermek için hazırlanır. 

 
1.2.3.2. Çevik Görev Panoları 

 
Test durumu da dâhil olmak üzere tüm takımın mevcut durumunun anlık, 

ayrıntılı bir görsel gösterimi sağlamak için, takımlar Kanban Panosuna çok benzer 

Çevik görev panoları kullanır. Görev tahtası, her türlü görevi temsil eden kartlar içerir. 

Hikâye kartları, geliştirme görevleri, test görevleri ve yineleme planlaması sırasında 

oluşturulan diğer görevler bu kartlara küçük notlar halinde tanımlanır. Yineleme 

ilerlemesi sırasında, görev panosundaki bu görevlerin ”Yapılacak”, “Devam ediyor”, 

“Doğrulama” ve “Bitti” gibi sütunlara hareketi yoluyla yönetilir. Çevik ekipler, öykü 

kartlarını korumak için araçlar kullanabilir ve gösterge panolarını ve durum 

güncellemelerini otomatikleştiren görev panoları dönüştürebilir. Test konusunu daha 

spesifik hale getirmek için, görev panosundaki görevlerin test edilmesi, kullanıcı 

öyküleri için tanımlanan kabul kriterleriyle ilgilidir. Test otomasyon sonuçları, bir test 

görevi için manuel testler ve keşif testleri bir gerçek ortama taşınacak sonuçları gösterir. 

Eğer görev tamamlandıysa, görev panosunun bitmiş sütununa gider. Tüm ekip, 

görevlerin pano içinde hareket etmesini sağlamak için, genellikle günlük toplantı 

sırasında, görev panosunun durumunu düzenli olarak gözden geçirir. Test görevleri de 

dâhil olmak üzere herhangi bir görev çok yavaş veya hareket etmiyorsa, ekip bu 

görevlerin ilerlemesini engelleyen sorunu veya sorunları inceler ve bu yavaşlığa 

müdahale eder. 

 

1.2.3.3. Çevik Proje Günlük Toplantıları 

 
Her gün, aynı zamanda ve aynı yerde, Geliştirme Ekibi üyeleri, birbirlerine 
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toplam 15 dakika rapor verir. Her takım üyesi, önceki gün ne yaptığını, bugün ne 

yapacağını ve karşı karşıya kaldığı engelleri özetler. 

 

Günlük toplantılar genelde ayakta durularak ve kısa sürecek genelde 15 dakikayı 

geçmeyecek şekilde yapılır. Daha fazla dikkat gerektiren konular, her takım üyesini 

tarafından tartışmaya açılabilir. 

 

Ekip mevcut bir Görev Listesini, Burndown Grafiğini veya Engelleme Listesi'ni 

sürdürmeyi yararlı bulabilir. Proje uygulaması sırasında proje hedeflerine ulaşmak için 

gerekli ek görevleri göstermek yaygın kullanılan şeklidir. 

Günlük toplantılar, eski çalışma alışkanlıklarını ayrı ayrı tahrip etmeyi 

amaçlamaktadır. Takım üyeleri günlük toplantılar ile aslında kendi kendine organize 

olma ve şeffaflık ilkesi ile çevikliğin ilkelerini özümsemelerini sağlar. 

 

• Bu toplantıda ekip üyeleri mevcut durumlarını aşağıdaki üç soru ile 

anlatır. 

 
• Son toplantıdan bu yana hangi madde veya maddeler tamamlanmıştır? 

 
• Bir sonraki toplantıda tamamlanması planlanan nedir? 

 
• İşinizi tamamlanmasını engelleyebilecek herhangi bir sorun var mı? 

 
Günlük toplantı sırasında özellikle testin ilerlemesini engelleyebilecek her türlü 

konu anlatılır, böylece tüm ekip konuların farkındadır. Toplantı süresinin 15 dakika 

olması ve toplantı süresinin uzamasını önlemek için konu ile ilgili kısa açıklamaların 

yapılmasına dikkat edilir. Aslında günlük toplantılarda elde edilecek veriler, projenin 

anlık fotoğrafı gibidir. 

 

1.2.3.4. Müşteri Anketi 

 
Genel ürün kalitesini artırmak için, çevik takımlar müşteriler için Müşteri 

Memnuniyeti anketleri gerçekleştirmek veya en azından ürün müşteri beklentilerini ne 

noktada karşılayıp ya da karşılamadığı hakkında geri bildirim alarak projenin kalitesini 

artırır. 

 

Bu çevik ilke özellikle müşteri memnuniyetini ifade eder. Müşteriye değer sunan 
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ürün özellikleri ve işlevselliğini sunarak, istenen özellikleri sadece projenin başında 

değil, aynı zamanda proje sırasında da sürekli olarak sunarak müşteriyi mutlu ve 

memnun tutulabilir. 

 

Bir proje ekibi bir yıl yerine bir veya iki hafta içinde bir ürün özelliği 

geliştirdiğinde, müşteriye güçlü bir mesaj gönderir. Projenin en başında müşteri için en 

önemli olan özelliklere konsantre olunur ve çalışma işlevselliğini gösterilir. Erken değer 

katacak özellik sayesinde, müşterinin takıma olan güveni artar. 

 

Çevik proje ekipleri her zaman hızlı bir şekilde müşteri eline değerli ürün 

özelliklerini yerleştirmek ve sık sık gerekli güncellemeleri sağlamak için büyük çaba 

sarf eder ve bu çabanın karşılığında müşteri memnuniyetinin sağlandığını görmek 

takım içi motivasyonunu artırır. 

 
1.2.3.5. Çevik Proje Statülerinde Diğer Ölçüm Kriterleri 

 
Başarılı bir proje koşusunda, proje hedeflerini karşılayan ve çevik takımının 

yaptığı tanımlamayı karşılayan, geliştirilmiş, test edilmiş, entegre edilmiş bir ürün 

özelliğine sahip olmalıdır. 

 

Proje boyunca, Çevik Takım, koşu hedeflerine ulaşmanın ne kadar başarılı 

olduğunu izleyebilir ve ekibin yeteri olgunluğa ulaşıp eksikliklerini gidermesi açısından 

koşu başarı oranı kullanılabilmektedir. 

 

Kusurlar bir projenin bir parçasıdır, ancak çevik yaklaşımlar geliştirme 

ekiplerinin yakaladığı bulgu ve hataları aktif olarak en aza indirmelerine yardımcı olur. 

Test uzmanı tarafından yapılan testler sonucunda yakalanan bulgular hata ölçme takip 

grafiklerine aktarılır buda geliştirme ekibinin sorunları nasıl önlediğini ve süreçlerini ne 

zaman iyileştireceğini bilmesine izin verir. 

 

Hataların sayısının artması, azalması ya da aynı kalması, koşu retrospektiflerinde 

proje süreçleri ve geliştirme teknikleri üzerine tartışmalar için iyi ölçütlerdir. Bulguların 

erkenden yakalanması proje için çok önemlidir , buda geliştirme takımının ve test 

uzmanın tecrübesi ile doğru orantılıdır. Ürün testlerinin başarı ve başarısızlık oranları 

ürün gelişimi için önemli göstergelerdir. 
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Çevik projelerde, her iterasyon tamamlandığında ürün büyür. Bu nedenle, test 

kapsamı da artar. Mevcut iterasyonda yapılan kod değişikliklerini test etmenin yanı sıra, 

test uzmanlarına ayrıca, önceki iterasyonlarda geliştirilen ve test edilen özellikler 

üzerinde herhangi bir etki yaratıp yaratmadığının da kontrol edilmesi gerekir. Bu 

testlere regresyon testleri denir. Çevik gelişimde regresyon riski, kapsamlı kod 

manipülasyonuna bağlı olarak yüksektir. Örneğin, kod satırları bir versiyondan diğer bir 

versiyona geçerken değiştirilmiş veya silinmiş eklenmiş olabileceğinden kontrol 

edilmesi, ürün değeri açısından önemlidir. Çünkü müşteri proje sonunda çalışan ürün 

bölümlerinin tekrar arızalı duruma gelmesini asla istemez. 

 

Regresyon testi, sistemin dün yaptıklarını yaptığından emin olmak için kontrol 

etmekle ilgilidir. Sürekli bir entegrasyon sisteminde çalışan otomatik regresyon testleri, 

takıma hızlı geri bildirim sağlar. Test senaryolarının kapsamı yaptığınız iş seviyesinde 

regresyon testlerini kapsamıyorsa eksik test senaryolarının hepsi eklenmelidir. 

Ekibinizin, işlevselliği değiştirirken veya eklerken hangi testlerin güncelleneceğini 

belirleyerek takımları güncel tutmayı planlamanız gerekir. İşlevselliği kaldırdığınızda, 

ilgili testleri silmeyi de unutmamalıyız. Regresyon testlerinin sistem işlevselliği 

kapsamına göre düzenlenmesi gerekir, böylece testleri kolayca değiştirebilir, 

güncelleyebilir veya silebilir veya bunları sistemin nasıl davrandığını göstermek için 

kullanabilirsiniz (Gregory & Crispin, 2015: s.9). 

 

Değişime yanıt vermenin önemli bir çevik ilkesi olduğundan, iş gereksinimlerini 

karşılamak için önceden teslim edilen özelliklerde de değişiklikler yapılabilir. Ekiplerin 

regresyon riskini en aza indirgemeleri için test otomasyonuna tüm test seviyelerinde 

mümkün olduğunca erken yatırım yapmaları çok önemlidir. Otomatik koşulan testler, 

manuel test senaryoları, test verileri ve diğer test kütüphaneleri gibi tüm test 

kalemlerinin her bir yinelemede güncel tutulması da önemlidir. 

 

Ekip, önceki ve güncel yinelemelerden mümkün olduğunca çok sayıda testi 

otomatikleştirmelidir. Regresyon riski otomatik testler ile manuel testlere göre çok 

zaman kaybetmeden sistemi kapsamlı bir şekilde test edilebilir hale getirmektedir. 

 

Geliştiriciler, kaynak kodun kontrol edilmesinden önce tüm otomatik ünite 
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testlerinin çalıştırıldığından ve iletildiğinden emin olmalıdır. Ayrıca, kod 

değişikliklerinin yazılım oluşturmayı etki etmediği hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Birim test sonuçları, kod ve yapı kalitesi hakkında anında geri bildirim sağlamalıdır. 

 

Bir geliştirici yazdığı koda karşı küçük bir test yürüttüğünde, buna bir birim testi 

denir. Bu testler partiler halinde bir kerede (otomatik) çalıştırıldığında çok güçlü hale 

gelir. 

 

Bir geliştirici yazdığı koda karşı küçük bir test yürüttüğünde, buna bir birim testi 

denir. Bu testler, toplu işlerde bir kerede (otomatik) çalıştırıldığında, çok güçlü hale 

gelirler. Çevik takımlar, bütün bir uygulamaya çok sayıda birim testi yazarlar, 

otomatikleştirirler ve onları, bireyler olarak yazdıkları kodlara ve bunları oluşturan 

birleşik kodlara karşı sık sık çalıştırırlar. Otomatik ünite testlerini sıklıkla kodlara karşı 

çalıştırmak, problemleri hızlı bir şekilde ortaya koyar, böylece hızlı bir şekilde ele 

alınabilir. Bu yaklaşım, kusurları geleneksel bir test döngüsüne ulaşmadan çok önce 

bulur, bu da daha kaliteli uygulamalar anlamına gelir. 

 
(Ambler S. Holitza M., Agile for Dummies. John Wiley &Sons yayınları, 2012, 

sayfa22) 

 

Otomatik kabul testleri sürekli entegrasyon tam sistem yapısının bir parçası 

olarak düzenli olarak çalıştırılır. Bu testler, en az günde bir tam sistem inşa edilmesine 

karşı çalıştırılır. Otomatik kabul testlerinden elde edilen test sonuçları, son yapıdan bu 

yana regresyona göre ürün kalitesi hakkında geri bildirim sağlar. Ancak genel kod 

altyapısı anlamında ürün kalitesine katkı sağlamamaktadır. Fark, otomatik ünite testleri 

kod veya yapı kalitesi hakkında durum sağlar. Öte yandan, otomatik kabul testi, direk 

olarak ürün kalitesinde katkı sağlar. Kabul testleri, kodun üzerinde bir seviyede çalışır, 

manuel testler de dahil olmak üzere, bu testleri yürütmek için çeşitli yaklaşımlar vardır. 

Bununla birlikte, manuel testler çok hızlı bir şekilde yığılır (ne kadar hızlı gidersiniz, ne 

kadar hızlı büyürler), ve sonunda regresyon için gerekli olan manuel testlerin sayısı 

ekibi yavaşlatır ve değer akışında gecikmeler sağlar (Ambler & Holitza, 2012: s. 193).
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2. BÖLÜM  PRINCE2 PROJE YÖNETİM METHODOLOJİSİ 

 
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) etkili proje yönetimi için 

kullanılan süreç bazlı bir yöntemdir. PRINCE2, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından, 

İngiltere'de ve uluslararası alanda özel sektörde yaygın olarak tanınan ve uygulanan bir 

fiili standarttır. 

 

PRINCE2, ilk olarak 1989 yılında İngiltere hükümet destek ajansı CCTA 

(Merkezi Bilgisayar ve Telekomünikasyon Ajansı) tarafından duyurulmuş ve 

geliştirilmiş olan önceki PRINCE yönteminin ikinci versiyonudur. Yöntemin ilk baskısı, 

bilgi teknolojileri proje yönetimi için bir dizi standart olarak kabul görüp daha sonra 

PRINCE yöntemi farklı ortamlarda bilgi teknolojilerinin dışında da çeşitli projelerin 

yönetilmesinde yüksek etkinlik göstermiştir. Uluslararası bir çok şirket, proje eforlarını 

planlamak, uygulamak ve kontrol etmek için bu yöntemi kullanmaya başladı. 

 

PRINCE2 1996 yılında bir genel proje yönetim metodolojisi olarak duyurulmuş 

ve yayınlanmıştır. Bu metodolojinin kullanımı İngiltere sınırlarının ötesine dünyanın 

50'den fazla ülkesine uzanmıştır. Bugün PRINCE2, dünya çapındaki mevcut 

kullanıcıların gereksinimlerini ve deneyimlerini birleştirerek, hızla büyüyen uluslararası 

ilgiyi her geçen gün artırmaktadır. 

 

2.1. Prınce2 İlkeleri 

 
2.1.1. Süregelen İş Gerekçesi 

 
PRINCE2, projeye başlama sebebinin iş açısından mantıklı olması ve açık bir 

yatırım getirisi olması gerektiği anlamına gelir. İş gerekçesi, projenin neden yapılması 

gerektiğini, maliyetleri, beklenen faydaları ve zaman çizelgelerini kısacası iş durumunu 

gösterir. Projenin başarılı olması için iş gerekçesi projenin her aşamasında 

Açıklama [HA1]: “BÖLÜM 2. 

PRINCE2 PROJE…” biçiminde 

düzenleyelim ana bölüm adını. Aynı 

zamanda gerekli güncellemeyi 

içindekiler tablosu içinde de yapalım. 
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geçerliliğini koruyor mu diye kontrol edilir. 

 
Her projenin açıkça belirtilmiş ihtiyacı, tanımlanmış bir müşterisi, gerçekçi 

faydaları ve ayrıntılı bir maliyet değerlendirmesi olmalıdır. Örneğin bir proje 5.000TL’ 

ye mal olacak şekilde planlanıp ve iş yerine 30.000TL tasarruf sağlandı, fakat çalışılan 

üründe yeni çıkan bir teknoloji bu geçerliliğinin kaybolmasına ve projenin durmasına 

neden olabilir. 

 

Projenin iş gerekçesi PRINCE2 metodolojisinin kalbidir. Doğru ve net sorular 

ile kalbin sürekli çalışması sağlanır. Özellikle teknoloji endüstrisinde değişim hızı çok 

yüksek olması nedeniyle sorular projenin nasıl bir gereklilik sağladığına yönelik 

olmalıdır. 

 

2.1.2. Deneyimleyerek Öğrenme 

 
Yeni bir projeye başlamadan önce geçmiş projelerden öğrenilen derslerin 

gözden geçirilmesini gerektirir. Amaç geçmişte çalışmayan şeylerden kaçınmak ve 

neyin işe yaradığını uygulamaktır. Bu ilke, mevcut projenin süresi boyunca; sürekli 

olarak ayarlama, değişim ve iyileştirme için öğrenmeyi gerektirir. 

 

2.1.3. Tanımlı Roller ve Sorumluluklar 

 
Bu ilkeyle temel amaç, sadece doğru kişilerin projeye dâhil olmasını 

sağlamaktır. Çoğu zaman, projeler çıkar çatışmaları ve rekabet eden hedeflere yol 

açabilecek birbirine karşı takımlar bir araya gelebilir. Bu, projedeki ilerlemeye engel 

olabilir. Başarılı olabilmek için, gerekli insanlarla tam olarak tanımlanmış bir yapıya 

sahip olmak gerekmektedir. Her bir kişi projedeki rollerini ve sorumluluklarını tam 

olarak anlamalıdır. PRINCE2'de tanımlanan üç temel paydaş vardır: İş Sponsoru, 

Kullanıcılar ve Tedarikçiler. İş Sponsoru projeyi finanse eder ve yatırılan paraların iyi 

harcanmasını sağlar. Kullanıcılar, tamamlandığında projenin ürününden faydalanan 

paydaşlardır. Tedarikçi ise, tanımlanmış ürün çıktılarını oluşturmak için gerekli 

uzmanlığı verir. Başarı şansını en üst düzeye çıkarmak için her paydaş sınıfının projede 

yeterince temsil edilmesi gerekmektedir. 

 

• Katmanlara Ayırarak Yönet: Aşamalara göre yönet ilkesi, projeyi 
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uygulanabilir parçalara ayırmayı amaçlamaktadır. Temel fikir, proje için yüksek 

düzeyde uzun vadeli bir vizyona sahip olmak ve oldukça ayrıntılı olan kısa vadeli 

planlarına sahip olmaktır. Sahne planı proje üzerinde büyük bir kontrol sağlar; her 

aşamanın sonunda, proje için devam eden canlılığı ve gerekçesi sağlamak için karar 

noktaları eklenir. 

 

• İstisna İlkesi: İstisna ilkesi ile yönetim, zaman, maliyet, kalite, Kapsam, 

Risk ve fayda olmak üzere altı değişkene karşı toleransların kurulmasını gerektirir. 

Proje altı herhangi birini aşacak şekilde tahmin edilirse, bu ilke denetimleri zaten 

yükseltme için yerinde ayarlanır sağlar. Bu, kararların yönetim yapısında doğru 

katmanda yapılmasını sağlar. 

 

• Ürünlere odaklanın: PRİNCE2 yöntemi, Ürün tanımlarının 

oluşturulmasını gerektirir. Bu yönetim ürünü, netliğin ve projenin ne üreteceğine dair 

ortak bir anlayışın olmasını sağlar. Bu ilke, özellikle kalite açısından paydaş 

beklentilerinin çıktılar (ürünler) açısından karşılanma ihtimalini artırmak için bir 

koruma sağlar. 

 

PRINCE2 metodu tarafından getirilen son prensip, proje ortamına uygun hale 

getirmektir. PRINCE2 yöntemi, genel ve evrensel niteliktedir, bunun sadece 

organizasyona değil, aynı zamanda bireysel projeye de uyarlanmasını gerektirir. Amaç, 

her bir organizasyona ve bireysel bir projeye uyarlanmış dengeli ve sağduyulu bir 

yaklaşım elde etmektir. 

 

2.1.4. PRINCE2 Temaları 

 
PRINCE2 proje yönetim yöntemi yedi tema içerir. PRINCE2 temaları PRINCE2 

süreçlerine entegre edilmiştir ve bu PRINCE2 yönteminin kayda değer bir gücüdür. 

PRINCE2 temaları projeye tematik bir yaklaşım sunarken, PRINCE2 süreçleri baştan 

sona projeye kronolojik yaklaşımı tanımlar. Bu PRINCE2 temaları, projeyi başarıya 

yönlendirmek için vardır ve aşağıda tanımlanan yedi PRINCE2 teması, projenizin her 

fırsatta başarılı olmasını sağlamak için hayati önem taşır. 

 

2.1.5. İş Gerekçesi 
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PRINCE2 temalarından ilki, projenin gerçekleştirilme nedenlerini açıkça 

tanımlamayı amaçlayan İş Gerekçesidir. İş Gerekçesi dokümanı, projenin teslim 

edilmesinin beklediği faydaları belgelendirir ve İş Gerekçesi kavramının geçerli kalması 

için, sağlanan faydalar, projeyle ilgili risk ve maliyetlerden daha ağır basmaya devam 

etmelidir. 

 
Projenin devam etmesi için devam eden iş gerekçeleri korunmalı ve PRINCE2 

temalarının İş Durumu, bunun başarıldığından emin olmak için bir referans noktası 

sağlar. Bu hayati belge, Proje Kurulunun projenin tahmini maliyetlerini, risklerini ve 

faydalarını tanımlamasını ve böylece mevcut proje için neyin başarılı bir sonuç 

oluşturacağını net bir şekilde görmesini sağlar. 

 

PRINCE2 temalarının İş Gerekçesi dokümanı dikkate alındığında, bu belgenin 

her bir proje aşamasının sonunda düzenli olarak güncellendiğinden emin olmak 

gereklidir. PRINCE2 projesi sırasında herhangi bir noktada İş Gerekçesinde belirtilen 

amaçlardan çok uzaklaştığı tespit edilirse, Proje Kurulu zararın en aza indirilmesi ve 

projenin önlenmesi için projenin erken kapatılmasına karar verebilir bu sayede kalan 

kaynaklar başka bir projede değerlendirilir. PRINCE2 temalarında tanımlanan İş 

Gerekçesi, proje için rehber niteliğindedir. 

 

2.1.6. Organizasyon Teması 

 
PRINCE2, bir proje yönetimi ekibinin yapısını, ayrıca projede yer alan tüm 

personelin rollerinin, sorumluluklarının ve ilişkilerinin tanımını sağlar. Bir projenin 

büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre, bu roller birleştirilebilir veya paylaşılabilir. 

Projenin sponsorluğunu yapan kuruluş, işi yürütmek için sorumlu olacak yöneticilere 

tahsis etmeli ve tamamlanması için yönlendirmelidir. Bu temalar, projeyi etkili bir 

şekilde yönetmek için gereken geçici PRINCE2 proje yönetim ekibindeki rolleri ve 

sorumlulukları açıklar. 

 

Organizasyon temasının temel amacı, proje ekibi üyelerinin, proje yöneticisinin, 

kurumsal yönetimin, proje kurulunun ve paydaşların sorumluluk ve hesap verebilirlik 

yapısını tanımlamaktır. Bir PRINCE2 projesindeki rol ve sorumluluklar, herkesin 

kendilerinden neyin gerekli olduğunu bilmesini sağlar ve bu, belirsizliği ve sorumluluğu 
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başkasına yükleme durumlarını önler. 

 

PRINCE2 temalarının Organizasyon özelinde bulunan rollerin bazıları şunlardır: 

 
• Yönetici: Proje Yönetim Kurulunun bir üyesi olarak Yönetici, bir 

PRINCE2 projesinin beklenen hedeflere ulaşmaya odaklanmasını ve projenin para için 

değer sağladığını güvence altına almaktan sorumludur. 

• Üst Düzey Kullanıcı: Bu Proje Yönetiminin üyesi, projenin 

gerçekleştirmesi gereken ürün / çıktıları ve sonuçları belirler ve gerekli faydaları 

tanımlamakla yükümlüdür ve projenin bu ihtiyaçları karşıladığına dair daha yüksek 

yetkilere sahip olduğunu gösterir. 

 

• Proje Yöneticisi - sonuçta bir projenin başarı ya da başarısızlık sorumlu 

tutulan kişidir ve gerekli ürün teslim olup olmadığını, kalite kriterlerini karşılayıp 

karşılamadığını ayrıca zaman ve maliyet bütçesini aşmayacak şekilde belirlemekten 

sorumludur. 

 

• Takım Yöneticisi - genellikle proje ekibinin daha küçük takımlara 

ayrıldığı büyük ölçekli projelerde mevcuttur ve Takım Yöneticisinin görevleri İş 

taleplerini alınmasını, tamamlanmasını ve geri verilmesini sağlamaktır; ayrıca Proje 

Yöneticisi İlerleme Raporu ve Denetim Raporlarını sağlar. 

 

2.1.7. Kalite Teması 

 
Kalite teması, projenin amacına uygun ürünleri oluşturacağı ve doğrulayacağı 

araçları tanımlamak ve uygulamaktır. Kalite teması, PRINCE2 yaklaşımının, projede 

ürününün temin edilmesini tanımlar. Kalite teması, PRINCE2 yaklaşımının, projenin 

ürününün temin edilmesini sağlamasını tanımlar. 

 

• İş beklentilerini karşılamak 

 
• Ardından elde edilecek istenen faydaları sağlamak 

 
Ürün odaklı yaklaşım PRINCE2 kalite temasının merkezidir. Projede hangi 

ürünün oluşturulacağının (kapsam) ve projede hangi ürünlerinin değerlendirileceğine 

ilişkin kriterlerin (kalite) açık bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu anlayıştan bağımsız 
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olarak, proje büyük risklere.(kabul anlaşmazlıkları, yeniden çalışma, kontrolsüz iş 

durumunu zayıflatabilecek veya geçersiz kılacak değişiklik, kullanıcı 

memnuniyetsizliği) maruz kalacaktır. 

 

Kalite teması aynı zamanda proje süresince sürekli iyileştirmenin uygulanmasını 

da kapsamaktadır. Örnek olarak, proje ürünlerinin yönetimine daha fazla verimlilik veya 

etkinlik getirmenin yollarını araştırmak, PRINCE2 kalite yaklaşımına katkıda bulunmak 

ve ders çıkarmak, sürekli gelişim sağlamaktır.Bir kalite bağlamında kullanılan terimler, 

bazen çeşitli kişiler tarafından farklı veya birbirinin yerine geçebilir şeklinde 

yorumlanır. Bu, yanlış anlamalara yol açabilir. PRINCE2'nin amaçları için kullanılan 

terminoloji özellikle proje çalışmasına yöneliktir ve ISO 9000 standartlarından 

türetilmiştir (Office of Government Commerce, 2009). 

 

2.1.8. Plan Teması 

 
PRINCE2 metodolojisindeki plan temasının amacı, iletişimi kolaylaştırmak ve 

bir proje üzerinde kontrol sağlamaktır. Bu, önemli olayların ne zaman gerçekleşeceği, 

nelere ulaşılacağı ve hedeflerin ulaşılabilir olup olmadığı (zaman, maliyet, kalite, 

kapsam, risk ve faydalarla ilgili olarak) ile ilgili soruların yanıtlanmasına yardımcı olur. 

PRINCE2'de birden fazla planlama düzeyi vardır, bunlar Proje Planı, Aşama Planı ve 

Ekip Planlarını içerir. Proje Planı en üst düzey planlamadır ve bir bütün olarak proje ile 

ilgilidir. Bunlar, proje için gerekli başlıca ürünleri, etkinlikleri ve kaynaklarını gösterir. 

Ayrıca bir projenin zaman, maliyet, kapsam ve kalite performans hedeflerine nasıl ve ne 

zaman ulaşılacağını gösterir. Bir sonraki seviye, bir Proje Planına benzer olan, ancak 

projenin günlük yönetimine izin veren daha düşük bir seviyeye ayrılan Aşama Planı'dır. 

Takım Planı, PRINCE2'deki en düşük planlama düzeyidir, bunlar iş süreçlerinin 

yürütülmesini kolaylaştırır ve gereken ürün çıktılarını üretir. 

 

2.1.9. Risk Teması 

 
Risk Temasının amacı belirsizliği tespit etmek, değerlendirmek ve kontrol 

etmektir ve sonuç olarak proje başarısının olasılığını arttırmaktır. Projeler belli bir 

ücrete mal olurlar. Mal bedelleri genellikle elde etmeyi taahhüt ettikleri faydalar ve 

sunabilecekleri risk miktarı ile karşılaştırılır. Risklerin azaltılması için proje bütçesinin 
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ne kadarının harcanması gerektiğine dair zor bir proje kararı. Kurumun, yöneticinin 

riske karşı tutumunu riske karşı tutumu ve ekibin riske yönelik tutumlarının tümü bu 

hususa dahil edilmelidir. Risk azaltıcı faaliyetler için harcanan para ne kadar çoksa, 

kalan az miktarda para projenin tamamlanabilmesi için uygun hale gelir. Ancak, riskleri 

yönetmeye hiç (ya da çok az) para harcanmışsa, hızlı bir şekilde proje sloganı haline 

gelen "sana bunu söyledim" ile bir suçlama kültürü ortaya çıkabilir (Tuttle, 2018: s. 27-

28). 

 

2.1.10. Değişim Teması 

 
Bu tema, proje sırasında ortaya çıkan değişim taleplerini ve sorunları ele almakla 

ilgilidir. Fikir, değişimleri önlememek değil, hayata geçmeden önce üzerinde anlaşmaya 

varmaktır. 

 

PRINCE2'deki Değişim Teması, onaylanmış bir temel hattın herhangi bir 

sapmasını değerlendirme ve kontrol etme yeteneği etrafında döner. Amaç, bir projede 

değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek, değerlendirmek ve kontrol 

etmek için sistematik bir yaklaşım sağlamaktır. PRINCE2, değişikliğin bir projeye içkin 

olduğunu kabul eder, ancak sistematik bir prosedürle yönetilmesi için bir yöntem 

sağlamayı amaçlar. Tüm değişikliklerin değişim otoritesi tarafından gözden 

geçirilmesini ve herhangi bir değişikliğin uygulanmasından önce onaylanmasını 

gerektirir. Bu, proje ürün temellerini kaydetmek için bir Yapılandırma Yönetim 

Sisteminin kurulmasını gerektirir; ayrıca, Proje ve Çalışma Kontrol Prosedürleri, 

projenin ömrü süresince olmalıdır. PRINCE2'deki değişim teması ile ilişkili birincil 

yönetim ürünleri Yapılandırma Yönetimi Stratejisi, Yapılandırma Öğesi Kayıtları, Ürün 

Durumu Hesapları, Günlük Kaydı, Sorun Kaydı ve Sorun Raporlarını içerir. 

 

2.1.11. İlerleme Teması 

 
İlerleme, projeyi takip etmekle ilgilidir. Bu, proje yöneticilerinin plana göre 

nerede olduklarını ve kontrol etmelerini sağlar. Projeler, rayların üzerinden ya da 

herhangi bir nedenden dolayı belirtilen temalardan çıkmamalıdır, takip bunun için çok 

önemlidir. 
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İlerleme teması, proje performansı taban çizgilerini ve projedeki gerçek 

performansı izlemekle ilgilidir. Bu tema aynı zamanda taban çizgisinden tahmin edilen 

sapmaları giderir, proje hedeflerine ulaşma, projenin devam eden canlılığını sağlama ve 

kabul edilen toleranslardan herhangi biri sapma yaptığında buna dikkat çeker. Tolerans, 

yönetim yapısında çeşitli düzeylerde karar vermede takdire izin verir. Örneğin, proje 

yöneticisine belirli bir yönetim aşamasında bir miktar tolerans tahsis edilir ve sapma 

toleransı üzerinde anlaşmaya varıldığı sürece örneğin tolerans parametrelerini aşmayan 

maliyet artışı gibi düzeltici kararlar alınabilir. Bununla birlikte, tahmin ayrılan toleransı 

aşarsa, proje yöneticisinin bir karar için proje kurulu aracılığıyla rapor vermesi 

gerekecektir. Bir PRINCE2 Projesi, zaman, kapsam, kalite, fayda ve risk açısından 

temel ve gerçek performansı karşılaştırarak ilerlemeyi ölçer. 

 
2.2. Prınce2 Süreçleri 

 
PRINCE2’Nin son yapısal bileşeni yedi süreçtir. PRINCE2 bir proje çalışmasını 

7 sürece ayırır. 

 

2.2.1. Projeyi Başlatma Süreci 

 
Her projenin PRINCE2 Metodolojisinde başlangıç noktası vardır, bu sürece 

Proje Başlatma denir. Bu sürecin temel amacı, kuruluşun gerçekleştirilebilecek somut 

faydaları olan ve sağlam bir parasal yatırım olan uygulanabilir bir projeye sahip 

olmasını sağlamaktır. Bu sürecin çıktıları, Proje Başlatma sürecinin önkoşullarıdır. 

Proje Yönetimi tarafından oluşturulur ve İş Gerekçelerini iskelet bir taslak haline getirir. 

Bu, projenin gerekçesi olarak, projenin niçin yapılması gerektiğine dair soruya cevap 

verir. Bu süreç aynı zamanda bir proje özeti gibidir. Bu dokümanda genellikle iş 

amaçları ve hedefler, kapsam İçerisinde ve kapsam dışı iş öğeleri, varsayımlar ve 

kısıtlamalar, proje toleransları ve paydaş tanımlaması yer almaktadır. 

 

• Bu süreçteki önemli noktalar şunlardır: 

 
• Proje yönetim ekibinin oluşturulması 

 
• Proje hedeflerini tanımlanması 
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• Bir çözümün nasıl sağlanacağını tanımlanması 

 
• İş durumuna bakılması ve buna göre risk alınması 

 
• Gereken işin planı ve projeyi başlatmak için yönetim onayının alınması 

 

2.2.2. Projeyi Yönlendirmek Süreci 

 
Bu süreç, proje yönetim kurulu tarafından projenin ana aşamalarında 

yönlendirme ve yetkilendirme sağlamak için kullanılır. Bu aynı zamanda proje yönetim 

kurulunun projenin başarısı için hesap verebilir olmasını sağlar. Proje heyeti projenin 

günlük yönetimini proje yöneticisine devreder, projeyi proje yöneticisine bir seferde bir 

aşama olarak sunar. 

Projenin Yönlendirilmesi, PRINCE2 Metodolojisinde kilit noktadır; çünkü bu, 

Proje Kurulunun yetkilerini yerine getirdiği süreçtir. Bu sürecin amacı, Proje Kurulunun 

bir projeyi başlatmasına, projeyi yetkilendirmesine, bir aşama veya istisna planı 

oluşturmasına, proje yöneticisine özel yönlendirme ve projeyi kapama yetkisi 

verilmesidir. PRINCE2'deki istisna ilkesi ile Yönetim'in gerçekten işe koyulduğu yer 

burasıdır. Genel olarak, Proje Kurulu için düzenli bir durum toplantısı yoktur. Bunun 

yerine Proje Yöneticisi, proje panosunun çıktı raporları aracılığıyla düzenli olarak 

bilgilendirmekten sorumludur. Projede kabul edilen toleranslardan sapma 

öngörülüyorsa, Proje Kuruluna bir karar vermek için derhal bildirilir. Proje sırasında 

sapmalar belirtilen sınırlarda ise sorun yoktur. 

 

Bu süreçteki önemli noktalar şunlardır: 

 
• Proje onaylanır. 

 
• Proje hedeflerine koyulur. 

 
• Proje planı onaylanır, içerik oluşturulur. 

 
• İçerik onaylanır. 

 
• Projenin her aşamasını onaylanır. 
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• Sorun çıkarsa karar verilir. 

 
• Üst yönetim bilgilendirilir. 

 

2.2.3. Projeyi Hayata Geçirme Süreci 

 
Projeyi Hayata Geçirme esas olarak proje planı ve rolleri kurma ve proje için 

sağlam bir temel kurma ile ilgilidir.Bu, Risk Yönetimi Stratejisi, Kalite Yönetimi 

Stratejisi, Yapılandırma Yönetimi Stratejisi, Proje Kontrolleri, Proje Planı ve İş 

Gerekçesinin iyileştirilmiş bir versiyonunu içerecektir 

 

• Risk yönetimi stratejisini hazırlanır. 

 
• Proje kontrollerini ayarlanır. 

 
• Kalite yönetim stratejisini hazırlanır. 

 

• Proje planını oluşturulur. 

 
• İş gerekçesi daraltılır. 

 
2.2.4. İlerleme Sınırlarını Yönetme Süreci 

 
Bu süreç, projenin yönetilebilir aşamalara bölünmesini sağlar, böylece yönetim 

kurulu proje ilerlemesini daha iyi inceleyebilir. Proje yöneticisinin amacı, projenin bir 

sonraki aşamasını hazırlamak ve proje yönetim kuruluna ilgili ve doğru bilgileri 

sağlamaktır, böylece projenin devamı için kararlar verilir. 

 

Bu süreçteki önemli noktalar şunlardır: 

 
• Bir sonraki aşama planlanır. 

 
• Proje planını güncellenir. 

 
• İş gerekçesi güncellenir. 

 
• İlerleme raporları sunulur. 

 
• İstisna planı üretilir. 
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2.2.5. Kontrol Aşaması Süreci 

 
Bu süreç proje yöneticisinin faaliyetlerini açıklar, projenin her aşamasında, aynı 

zamanda ilerlemenin izlenmesi gereken yolu ve ilerlemenin vurgularının proje kuruluna 

nasıl bildirileceğini de belirtir. Bir proje yöneticisi proje kuruluna doğru bilgi 

vermelidir, ancak bu şekilde doğru eylemler yapılabilir. 

 

Projeyi bu aşamada daha küçük görevlere ayrılır ve detaylandırılır. Proje 

yöneticisi ilerlemeyi izleyerek ve gerektiğinde değişiklikler yapar. 

 

• Bu süreçteki önemli noktalar şunlardır: 

 
• Çalışma paketini gözden geçirilir 

 
• Proje incelemesi yapılır 

 
• Rapor vurguları yorumlanır. 

 

• Rapor Sorunları yorumlanır. 

 
• Risk yönetimi yapılır. 

 
• Düzeltici önlem alınır. 

 
2.2.6. Ürün Teslim Süreci Yönetimi 

 
Ürün Teslim Sürecini Yönetme, Proje Yöneticisi ve uzman işi üretmekle 

sorumlu Ekip Yöneticisi arasındaki ana kontrol noktasıdır. Ekip Yöneticisi, üretilen 

ürünlerin, üzerinde mutabık kalınan tolerans dahilinde beklentileri karşıladığından emin 

olmak için, Proje Yöneticisi' ne düzenli olarak rapor gönderir. Projenin ilerleyişini 

orijinal proje özetiyle karşılaştırılır akabinde proje onay için proje kuruluna gönderilir. 

 

Bu süreçteki önemli noktalar şunlardır: 

 
• Proje yöneticisi ile Takım lideri mutabakat sağlamıştır. 

 
• Denetleme tamamlanır. 
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• Rapor kalitesi kontrol edilir. 

 
• Proje onaya gönderilir. 

 

2.2.7. Proje Kapatma Süreci 

 
Bir proje sürecinin kapatılması da etkin bir şekilde yönlendirilir, bu da projenin 

tüm ürünlerinin kabul edildiği, belirtilen hedeflerin elde edildiği veya projenin artık 

geçerli olmadığı ve erken kapatılması gerektiği anlamına gelir. Projenin performansı 

genellikle taban çizgisi seti ile karşılaştırılır, gerçekleşme için faydalar gözden geçirilir 

ve açık sorunlar ve riskler yeterince ele alınmıştır. Bu noktada proje ekibi organize bir 

şekilde dağıtılmaktadır. 

 

• Bu süreçteki önemli noktalar şunlardır: 

• Planlı bir sonlandırma hazırlanır. 

• Ürünler ve sonuçlar teslim edilir. 

• Değerlendirme yapılır. 

• Tavsiyeler alınır.
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•  

 

BÖLÜM 3. ÇEVİK VE PRINCE2 PROJE YÖNETİMİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

 
3.1. Çevik Proje Yönetiminin Faydaları 

 
Başarılı çevik takımlar, geleneksel ekiplerden daha hızlı ve daha düşük bir 

maliyetle kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan daha kaliteli bir yazılım 

üretmektedir. Scrum gibi bir süreci benimseyerek ciddi bir şekilde çevikleşen 

organizasyonlar çarpıcı faydalar görmektedirler. 

 

Scrum çalışması ile geliştirme ekibi sırayla değil, aynı anda yapılır. Programcılar 

eş zamanlı olarak kodlamaya başlarlar ve tüm soruları yanıtlayana kadar beklemezler ve 

programlamaya başlamadan önce her şey nettir. Projede ki tüm noktalar proje sürecinde 

ve hatta sonrasında esnek ve değiştirilebilirdir. 

 

Scrum yaklaşımı kullanılarak yürütülen projeler ile müşteri/kullanıcı 

memnuniyetini artırmaktadır. Bunun temel nedeni, kullanıcıların tamamlanmış 

ürünlerin kullanılabilir bölümlerini daha hızlı almalarıdır. Kullanıcılar daha sonra ne 

aldıklarını deneyebilir ve bulgularını rapor edebilirler. Bu, projenin genel başarısında 

kritik bir faktördür. Daha önce sunulan bazı talepler artık gerekli olmayabilir bunlar 

proje kapsamından çıkartılarak projenin planlanan süreden daha erken bitmesi 

sağlanabilmektedir. Ya da, kullanıcının isteği ve beklentisi doğrultusunda yapılan işten 

daha farklı bir istekte bulunabilmektedir. Bu durum ortaya çıkarsa, bir önceki paragrafta 

bahsettiğimiz Scrum'un uyarlanabilir bir yapıya sahip olmasından dolayı, değişimi 

ivedilikle dahil etmek problem olmayacaktır (Agilest, 2018). 

 

Scrum ekipleri, ihtiyaç duymadıkları her şeyden kurtulmak için çok çalışırlar. 

Plaza bürokrasisi, toplantılar, modası geçmiş donanım ürünleri veya radyo hoparlörleri 

eğer bir ürün çıkarmaya yardımcı olmazsa, kaldırmaya aday olur. Başarılı bir scrum 

takımının mottosu "harcanan eforu değil yapılan iş miktarını maksimize etmek" 

olmalıdır. 

Bu, atıkları uzaklaştırmaya odaklanmak, ürünün daha erken oluşturulmasına 

Açıklama [HA2]: “BÖLÜM 3. 

ÇEVİK VE PRINCE2….” 
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yardımcı olur. Daha fazla ürün, daha az maliyet. Herkes mutludur (Webgate, 2014). 

 

Ledalla Madhavi adında ki proje müdürü bir makalesinde gereksiz şeylerden 

kurtulma durumundan şöyle bahsetmiştir.” Örneğin, Microsoft Word ve Excel'in 

çoğumuzun muhtemelen yüzde 20 oranında kullanabileceği yüzlerce özelliği var. Diğer 

yüzde 80 ürüne gerçekten bir değer katmamaktadır. Ürüne hangi özelliklerin dahil 

edilmesi gerektiğine karar veren ürün sahibi, söz konusu özelliklerin “sahip olunması 

gereken” mi yoksa sadece “sahip olmak hoş” olup olmadığını sürekli olarak analiz 

etmeli ve önceliklendirmelidir”. 

 

Bir Scrum takımının ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir patron olmaması 

nedeniyle proje ile kendilerini daha fazla özdeşleştirirler. Bu takımın moralinin 

armasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca onları dış etkenlerden ve olumsuz eleştirilerden 

koruyan bir ScrumMaster vardır. Ayrıca takımın beraber çalışmasından dolayı teknik 

bilgi seviyesi bireysel çalışma şekline göre daha fazladır. Bu tür nedenlerden ötürü 

moral ve iş tatmini daha yüksektir (Agilest, 2018) 

 

Sürecin önemli yönleri, sonuçtan sorumlu olanlar tarafından görülebilir 

olmalıdır. Şeffaflık, bu yönlerin ortak bir standart tarafından tanımlanmasını gerektirir; 

böylece gözlemciler, nelerin görüldüğüne dair ortak bir anlayışı paylaşırlar. Sürece 

atıfta bulunan ortak bir dil, tüm katılımcılar tarafından paylaşılmalıdır ve işi yapan 

kişiler ve paydaşlar ile ortak bir ‘Bitti’ tanımı kullanmalıdır (Schwaber & Sutherland, 

2017: s.5). 

 

Şeffaflık, herhangi bir Scrum sürecinin tüm yönlerinin herkes tarafından 

gözlemlenmesine izin verir. Bu, kuruluş içinde kolay ve şeffaf bir bilgi akışını teşvik 

eder ve açık bir çalışma kültürü oluşturur (A Guide to the Scrum Body of Knowledge, 

2013: s.22). 

 

Ürün sahibi ve Scrum ekibine görünür hale gelen küçük artırımlı yazılım 

ürünleri, riskleri erken tespit etmek ve onlara daha kolay cevap verebilmeye yardımcı 

olur. Scrum gelişimindeki şeffaflık, gerekli her türlü kararın uygun bir zamanda 

alınmasını sağlarken, sonuçta hala bir fark yaratabilir. Riskler Scrum Takımı'na aittir ve 

düzenli olarak gözden geçirilir. Başarısız bir proje riski azalır.Ortaya çıkma ve 
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evrimleşme yeteneği ve değişimi benimseme kabiliyeti, Scrum Ekibinin müşteriye veya 

kullanıcıya beklenen değeri ulaştırdığı doğru ürünü oluşturmasına yardımcı olur. Bu 

bağlamda “başarılı” bir proje sunamamak ve ürün beklentisini karşılayamama 

geleneksel projelerde çok yaygındır. Çevik gelişimde, vurgu istenen değer ve yararları 

teslim edecek doğru ürünü doğru bina üzerine inşa etmektir. 

 

Geleneksel proje yönetiminde dokümantasyon esastır. Ancak, benzer teknoloji 

aynı müşteri veya aynı geliştirme ekibi ile kullanılıyorsa, bundan gerçekten yararlanan 

bir sonraki projedir. Aslında, yazılım geliştirme tarihinin 30 yıldır “sonraki” proje 

önceki projeden öğrenilen dersleri kontrol etmeyi unutmaktadır. Bunun yerine çıkarılan 

dersler hala geçerli ise kullanılmalıdır.Bu, projenin sonunda değil, proje sırasında 

bunları çıkarmak anlamına gelir. Çevik projeler için retrospektif (koşu değerlendirme 

toplantısı) çok önemlidir. İyileştirme fırsatlarını tanımlamak için bu koşu değerlendirme 

toplantıları genellikle her yinelemenin sonunda yapılır. Bu iki şey sağlar. Çıkarılan 

derslerden biri, proje ilerledikçe ekipten farkındalık sağlanır, bu yüzden çıkarılan 

derslerin tamamı uygulanır. Bu durum aynı müşteri, aynı ekip, aynı ürün, aynı teknoloji 

için geçerlidir. Bu iki şey sağlar. Çıkarılan dersler proje ilerledikçe takım tarafından 

yakalanır, bu nedenle çıkarılan dersler %100 uygulanır. İkincisi ise bir projede birden 

çok koşu değerlendirme toplantısı vardır. Geleneksel proje yönetiminde, insanlar sadece 

birkaç hafta önce olanları hatırlarlar, bundan önceki olaylar tarih olmuştur. Hangi 

konuların iyi gittiğini ve ayrıntılarla neyin yanlış gittiğini hatırlamak için bir yıl veya 

daha uzun süre içerisinde hatırlamak gerçekten çok zordur. Dolayısıyla, koşu 

değerlendirme toplantılarının bu kadar sık yapılmasının avantajı, ayrıntıların Standish 

Group'un yaptığı iki araştırmada , Şelale yöntemi yani klasik yöntemlere göre çevik 

yaklaşımların şaşırtıcı başarısını ve maliyet tasarrufunu doğrulamaktadır (Kneafsey, 

2016). 

 

"Kaos Raporu 2015" , büyük Çevik projelerin klasik şelale projelerinden 6 kat 

daha başarılı olduğunu bulmuştur. Standish, "büyük" bir projenin ne olduğuna dair 

spesifik bir bilgi vermezken, 10.000 den fazla çok büyük ve kapsamlı proje araştırmaya 

dahil olmuştur. 

 

The Money Pit isimli yeni bir raporda, Standish Group, birbirine çok benzer iki 

olgun şirkette iki benzer büyük yazılım projesi üzerinde çalışmıştır. Bir proje Çevik 
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Scrum, diğeri ise Şelale yöntemi ile yapılmıştır. Şaşırtıcı sonuçlar bulunmuştur: 

 
Çevik proje, eşdeğerde yürütülen klasik şelale projesinin maliyetinden 4 kat 

daha ucuz maliyetle hayata geçmiştir. 

 

Çevik proje "yüksek kullanıcı memnuniyeti ile teslim edilmiş" iken şelale projesi 

"gereksiz işlevsel özelliklere sahip ve yüksek değere sahip bir ürün ortaya çıkmamıştır. 

" 

 

Çevik Proje metodolojisiyle yürütülen proje"İki yıl sonunda, uygulama 

maliyetlerini karşılayıp kara geçmiş ve kullanıcılar son derece yetkinleşmiştir" 

maliyetlerini kısa sürede karşılamıştır. Şelale metodolojisi "sistemin maliyetlerini 

karşılamasının yaklaşık 20 yıl sürecek" şeklinde tahmin yapabilmiştir. 

 

3.2. PRINCE2 Metodolojisinin Avantajları 

 
PRİNCE2 metodolojisinin projeleri aşamalara ayırması, projenin başlangıcından 

sonuna kadar adım adım yöntemi kullanarak yakından izlenebileceği anlamına gelir. Bu, 

projenin kontrolden çıkma şansını ciddi şekilde azaltır ve bu belgenin revizyonu onu 

amaçlanan hedefe doğru yönlendirir. 

 

Bir proje, yalnızca anlayışı üzerinde anlaşmaya varılan ürünün kalitesini sunarsa 

başarılı sayılır. Bunun gerçekleştirilmesinin en iyi yolu, bugün olduğu kadar popüler 

olan PRİNCE2 metodolojisini koruyan faktörlerden biri olan en iyi uygulamayı 

kullanmaktır. 

 

PRİNCE2 metodolojisi, yanlış iletişim veya yanlış yönlendirme şansı 

bulunmadığından emin olmak için projenin her yönünü standartlaştırır. Ortak PRINCE2 

dilinden, standartlaştırılmış belgelere standartlaştırılmış bir dokümantasyon süreci, 

projeye katılan herkesin ne yapacağını ve ne zaman yapılması gerektiğini bildiğini 

garanti eder. 

 

Yukarıda belirtilen koşullar göz önüne alındığında, PRINCE2 metodolojisine 

zaten aşina olan yeni çalışanların eğitimine zaman ve para kaydedilir. Projenin başında 

özetlenecekleri gibi Riskleri tanımlamak için daha az zaman harcanır ve beklenmedik 
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bir risk ortaya çıkarsa, proje aşamaları sona erdiğinde ve bir sonraki başlarsa, 

zamanında ele alınabilir. 

İyi bir proje yönetim metodu, projeyi, organizasyon hedeflerini arşivlemek için 

kontrollü, iyi yönetilen ve öngörülebilir bir dizi faaliyet aracılığıyla yönlendirecektir. 

Organizasyonlar, bir proje yönetim yönteminin getirebileceği faydaların farkındadır. 

 

Bu faydaları PRINCE2 için maddeler halinde sıralarsak; 

 
• Tekrarlanabilir bir yöntem ve yapılandırılmış bir yöntemdir. 

• Tecrübe üzerine inşa edilir ve herkesin ne beklemesi gerektiğini, nerede, 

nasıl ve ne zaman bilmesini tanımlar. 

• Problemleri erken bir safhada yakalamamızı sağlar. 

 
Bazen projeler birbiriyle ilişkilidir ya da bir organizasyonun yönetmekte olduğu 

daha büyük bir programın bir parçasıdır, tüm bu durumlarda PRINCE2 yöntemi 

uygulanabilir, kuruluşa aşağıdakileri sağlayabilir: 

 

• Projede kullanıcı ve paydaşların aktif katılımı sağlanır. 

 
• Kaynaklar kontrollü yönetilir ve harcanır. 

 
• Kontrollü risk yönetimi esastır. 

 
• Bir projenin organize başlangıç, orta ve sonundaki süreçleri net bir şekilde 

belirtir. 

• İlerlemenin düzenli gözden geçirmeleri raporlarla düzenli olarak sağlanır. 

 
• Proje yönetimi ekibi ve organizasyon arasında iyi iletişim vardır. 

 
• Proje yöneticisi toplantıları genellikle projenin hayati noktalarında yapar. 

 
• Proje yöneticisi hedefleri ulaşılabilir kılmak için projeleri aşamalara ayırır. 

 

3.3. Çevik Ve Prınce2 Proje Yönetiminin Teknoloji

 Sektöründe Karşılaştırılması 

 
Günümüzün hızlı tempolu ticari ortamında, işletmeler zaman içinde, bütçeyi 

aşan ve orijinal hedeflere karşı zorunlu olarak teslim edilmeyen projelerle, milyonlarca 
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lirayı atıl bir şekilde kullanmaktadır. 

Bunu önlemek için, tüm dünyada kuruluşlar tarafından kullanılan bir dizi farklı 

yapılandırılmış proje yönetimi metodolojisi vardır. Proje yönetimine yapısal bir 

yaklaşım, sektörden bağımsız olarak herhangi bir boyuttaki herhangi bir projeyi sunmak 

için tasarlanmıştır ve projelerin zamanında ve bütçe dâhilinde sunulmasına odaklanır. 

 

Proje yönetimine yönelik diğer yapılandırılmış yaklaşımlar gibi, belirli projelere 

uyarlanabilecek kaynakların kontrol edilmesi için ölçeklenebilir bir araç ve iş ve proje 

riskini daha etkin bir şekilde yönetme yeteneği sağlar. Proje çalışmasının yönetim 

yönlerini uzman katkılarından ve dağıtım araçlarından ayırır. Uzman yönler daha sonra 

tüm proje için güvenli bir genel çerçeveye kolayca entegre edilebilir. Özellikle 

PRINCE2’Nin en güçlü yanlarından biri, belirli bir projeyi gerçekleştirme yatırımı için 

süregelen bir iş gerekçesini gerektirmesidir. 

 

PRINCE2 genel ve kanıtlanmış ilkelere dayalı olduğundan, yöntemi benimseyen 

kuruluşlar, finans, inşaat, bilgi teknolojileri, birleşme ve satın almalar, araştırma ve ürün 

geliştirme gibi çeşitli alanlardaki organizasyonlarla yeteneklerini ve olgunluklarını 

önemli ölçüde artırabilir. 

 

Kökeni yazılım geliştirmede olan Çevik metodoloji, proje yönetimine yinelemeli 

bir tutum alır. Her iterasyon proje ekibi tarafından gözden geçirilir ve eleştirilir ve bu 

eleştiriden elde edilen öngörüler, bir sonraki adımın projede ne olması gerektiğini 

belirlemek için kullanılır. Çevik yaklaşım, ekibin her aşamada geri bildirimde bulunan 

hızlı ve esnek bir çalışma şekli sunar. Çevik yaklaşım tek başına çalışan küçük takımlar 

için başlangıçta tam belirgin olmayan projelerde çok etkilidir. Günümüz teknoloji 

sektöründe bir sonraki yeniliği öngörme ve projenin iş gerekçesinin geçerliliğini 

sürdürmesi gerçekten çok zordur. Çevik yaklaşım endüstri değişim hızının en yüksek 

olduğu teknoloji alanında süreçler ve dokümanlara çok zaman harcamadan daha hızlı 

tepki vermesi sebebiyle şuanda teknoloji alanında PRINCE2 yöntemine göre daha 

popüler bir hal almıştır. 

 

Dünya çapında organizasyonlarda etkili olduğunu kanıtlayan Çevik 

metodolojilere rağmen, Çevik yaklaşımı benimsemekten hala endişeli olan şirketler 

bulunmaktadır. Çoğu zaman, üst düzey yönetim Çevik metodolojilerinde kontrol 
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eksikliği olduğunu algılar. Örneğin, Scrum'da 'proje yöneticisi', 'proje panosu' yok, 

'aşama sınırları’ve iş gerekçesi, proje planı, çalışma paketleri gibi belgeleri hazırlamak 

için çok istekli bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım bazı şirketlerin iç politikasına uygun 

olmadığından bu yöntemi benimsemek noktasında zorluk çekebilir. 

 

PRINCE2’ da ise detaylara gösterilen önem, proje yönetimi bireylerin rollerini 

ve sorumluluklarını tanımlamak içindir. Her bir kişi kendi görev kümesine 

odaklandığında, başarı fırsatlarının çatlaklardan ne zaman düştüğünü belirlemek 

kolaydır. 

 

Çevik yöntem, herkes için yaratıcılık için çok fazla alan sağlayan çok esnek bir 

yönetim yaklaşımıdır. Bu uygulamalı yaklaşım, her takım üyesinin projeyi etkilemesini 

ve herkesin eşit bir fark yaratma çabasını mümkün kılar. 

 

PRINCE2 bireyleri kendi görevlerinden sorumlu kılarak, proje süresince aynı 

zamanda kontrol edilmesini kolaylaştıran parçalara ayrılır. Bu adım adım fikir, hem 

proje lideri hem de bireysel ekip üyesine, bir şeylerin nerede ve ne zaman yanlış 

gittiğini belirlemeyi kolaylaştırır. 

 

Çevik metodolojinin proje yönetim stilinin başarısı için, zaman ölçekleri ve iş 

çabaları hızlı tempolu ve interaktiftir. Kendine özgü, farklılaşan bir tavırla, her takım 

üyesi birbirinden öğrenebilir ayrıca takım içinde birbirine rehberlik edip takımı motive 

edebilir. 

 

PRINCE2 ve Çevik arasında seçim yaparken doğru ya da yanlış cevabı yoktur. 

Gerçekten de, her durumda ihtiyaç duyulan şeye bağlı olarak, farklı projeler için bu 

metodolojiler arasında geçiş yapmak mantıklı olabilir. Bu ihtiyaçtan dolayı PRINCE2 

Agile adında yeni bir metodoloji ortaya çıkmıştır.
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