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Okuyucuların Siperden Yalınlık ile İlgili Söyledikleri 

 

HARİKA! Bu kitap yazılım geliştirme dünyasını yerinden oynatacak. Bu kitap, bu yıl okuduğum en 

önemli kitap. 

 

➔ Mary Poppendieck, Lean Software Development serisinin yazarı 

 

Tüm kitabı baştan sona okudum. Tek kelimeyle HARİKA! Kitap, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı, 

eğlenceli, okuması kolay, düzenli akışa, teori ve pratik arasında mükemmel dengeye sahiptir. 

 

➔ Kent Beck 

 

Mükemmel. Büyük bir projenin başarılı olması için alınan kararları, projenin her gününü dokümante 

ettiğin için tebrikler Henrik. Umarım geliştirilecek birçok proje için rehber olur. 

 

➔ Ward Cunningham 

 

Siperden Yalınlık’ı okumayı bırakamadım. Bu kitap büyük bir projenin Yalın ve Çevik bir şekilde nasıl 

yönetilebileceğini gösterir. Büyük kurumların siperlerindeki kişilerde böyle hikayeler büyük fark 

yaratır. 

 

➔ Yves Hanoulle, PairCoaching.net’te Değişim Sanatçısı 

 

Gerçek hayat içinden bir senaryoyla en iyi Çevik sürecin yararlı bir uygulamasına gözlem yapılmış. 

Eğer “doğru yapıyor muyum” diye merak ediyorsanız, bu kitap size cevabı verebilir. Çeviklikle 

ilgilenen her teknik lider bu kitabı okumalı. 

 

➔ Colin Yates, QFI Consulting’te Mühendis 

 

Bağnaz olmayan(bağnazlıkla anlatmak istediği şey körü körüne bir inançla sadece Scrum ya da sadece 

Kanban diye bir yaklaşımın savunulmasıdır), faydalı ve kullanışlı fikirlerle başarılı bir durum çalışması. 

 

➔ Simon Cromarty, The Agile Pirate 

 

Çeviklik ve Yalınlık ilkeleriyle organize edilmiş projenin, son derece yararlı ve okunabilir bu durum 

çalışmasına bayıldım. Sadece teoriyle kalmayıp tecrübelere vurgu yapılması kitabı çekici kılıyor. Bu 

kitabı arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye edeceğim ve içindekileri kendi profesyonel yaşamımda 

uygulayacağım. 

 

➔ Kevin Beam, Lambda42’de Yazılım Geliştirici 
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Çevirenin Önsözü 

 

Kitabı çevirmemin nedeni Türkçe kaynak sayısının azlığıdır. Henrik Kniberg’in yazdığı kitaplar gerçekten 

çok değerli çünkü yaşadıklarını yazıyor, çok sade bir dille açıklıyor. Çeviklik ve Yalınlık gibi üzerine 

düzinelerce kitaplar yazılmış konuları en güzel haliyle birkaç cümle de anlatıyor. Yazar olarak Henrik 

birçok ünlü yazarda olmayan bir özelliğe sahip: Yazdıklarını net bir şekilde okuyanın zihninde 

oluşturabilme yeteneği. Bu özellik Henrik’i diğerlerinden birkaç on adım ileri götürüyor. 

 

Çeviriyi yaparken bir ifadenin Türkçe’de karşılığı varsa bunu kullandım. Örneğin Agile yerine Çevik 

ifadesini kullandım. Eğer ifadenin Türkçe’de tam karşılığı yoksa ya da Türkçe karşılığı isteneni tam 

olarak ifade edemiyorsa İngilizce sözcüğü kullandım. Örneğin kaynak kodlarının bulunduğu ortam için 

trunk ifadesini kullandım çünkü trunk ifadesinin Türkçe’de bir karşılığını bulamadım. Eğer bu ifadeler 

için önerileriniz olursa lütfen bana yazın ve gerekli iyileştirmeleri beraber yapalım. 

 

Kitabı çevirirken yardım eden ve Türk Dili ve Edebiyatı dersini neden sevmediğimi hatırlatan ama 

sonsuz dikkatiyle bütün yanlışlarımı düzelten biricik kardeşim Ayşenur’a çok teşekkür ederim. 

 

Cihan YILMAZ 

Aralık 2016 – İstanbul  
site@yilmazcihan.com 
http://yilmazcihan.com 
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Kent Beck’in Önsözü 

 

Biz, projelere danışmanlık yapan kişiler, zorluklarla yüz yüze geliriz. Beraber çalıştığımız takımlar 

yönlendirme, umut, fikir, enerji ve rehberlik ararlar(ve kimi zaman suçlanacak bir günah keçisi fakat 

bu başka bir konu). Bizi ararlar çünkü biz birçok farklı durum-bazıları daha faydalı bazıları daha 

faydasız- içinde bulunuruz. Müşterilerimize daha iyiye doğru ilerlemeleri için yardım etmeye çalışırız. 

Biz de bazen onlar kadar ne yapmamız gerektiğini bilmiyor olabiliriz. 

 

Burada anlatmak istediğim zorluk, deneyimlerimizin ötesinde konuşmaya başladığımızda 

karşılaştığımız zorluktur. Deneyimlerimizin ötesinde konuşarak müşterinin ihtiyacı olan ve bizim 

sahip olmadığımız bilgiyi üretme zorluğu. Dogma olmuş bu zorluklar “-malıyız, her zaman, herkes” 

sözcükleriyle ortaya çıkar. 

 

Bu kitabın güzel yanı içinde dogma bulunmamasıdır. Bu kitaptaki sadece bir hikayedir, içinde gerçek 

zorlukların bulunduğu bir hikayedir. Bu zorluklar kolayca anlaşılan bir dizi pratikle çözülür. Pratikleri 

uygulamak bilgelik, sabır ve süreklilik gerektirir. Bu nedenle hikayeyi kopyalayarak kendi projenizi 

düzeltemezsiniz. 

 

Hikayeyi kopyalayamamanızın diğer nedeniyse genel bir yönerge olarak yazılmamasıdır. Bu hikaye 

belirli bir kültür içindeki belirli bir müşterinin belirli bir takımı için gerçektir. 

 

Bu hikayede, işe yarayan genel ilkeler vardır. Bir süreliğine bile olsa Henrik’le çalışacak kadar 

şanslıydım. Danışmanlık yaparken kullandığı, sadece tek bir sırrı olduğunu söyledi. “Önemli bütün 

bilgiyi görünür kılın daha sonra ne yapılması gerektiğine beraber karar verin”. Eğer bu onun tek 

sırrıysa(ve benim şüphelerim var), iyi bir sır. 

 

Büyük, karmaşık ve sonunda içi boş yazılım projeleri yüzünden insanlar bize güvenmemeyi öğrendi. 

Bu proje topluma hizmet projesidir. İnsanların güvenini yeniden kazanmak için takım çalışması, 

şeffaflık, erken ve sık teslimler gereklidir. En iyisi hikayeyi okumanız ve kendi dersinizi kendiniz 

çıkarmanızdır. 

 

 

 

Kent Beck 

Eylül 2011 
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Giriş 

Birçoğumuz Yalın yazılım geliştirme, Kanban ve moda olan bir başka sözcüğü duymuşuzdur. Fakat bu 

sözcükler pratikte neyi ifade ediyor? 60 kişinin çalıştığı, gerçekten karmaşık bir sistemi geliştirirken 

nasıl ölçeklendiriliyor? 

 

Her bağlam(içinde bulunulan durum) birbirinden farklı olduğu için sizin nasıl yapmanız gerektiğini 

söyleyemem. Fakat size bizim nasıl yaptığımızı-temelde Scrum, XP ve Kanban karışımı- anlatacağım. 

Belki bizim çözümlerimizden, derslerimizden bazıları sizin içinde bulunduğunuz şartlarda değerli 

olabilir. 

 

 

Kitap Kime Hitap Ediyor? 

Bu kitap öncelikle takım liderlerine, müdürlere, koçlara ve değişiklik yöneticilerine hitap eder. Elbette 

bazı bölümleri yazılım geliştirme, Yalın ürün geliştirme ya da işbirliği teknikleriyle -rol ya da endüstri 

bağımsız- ilgilenenler için de yararlı olabilir. 

 

Yorum yapmak isteyenler kitabın internet sayfasına gidebilirler. Bu sayfadan foruma ve yazım 

hatalarını düzeltme sayfalarına erişebilirler. Yorumlarınızı bekliyorum! 

 

 

Kitap Nasıl Okunmalı? 

Kitap iki bölüme ayrıldı. Her iki bölüm daha kısa olan birkaç kısıma ayrıldı. 

 

Bölüm I, “Nasıl Çalışıyoruz”, İsveç polisi için geliştirilen büyük bir projede Kanban ve Yalınlık 

ilkelerinin nasıl uygulandığını gösteren bir durum çalışmasıdır. Birinci kısım projenin ne olduğunu 

anlatıyor. İlerleyen kısımlarda belirli zorlukları(örneğin ölçeklendirme), bu zorlukları nasıl aştığımızı 

ve yol boyunca neler öğrendiğimizi anlatıyor. 

 

Bölüm II, “Tekniklere Yakından Bir Bakış”, Çeviklik’e ve Yalınlık’a üst seviyeden bir girişle başlar. Daha 

sonra Bölüm I’de bahsedilen bazı teknikler-örneğin neden-sonuç diyagramları- derinlemesine bir 

şekilde anlatılır. 

 

Kitabın kalbi olduğu ve anlatılanların sıraya okunması gerektiği için Bölüm I’i baştan sona doğru 

okumanızı tavsiye ederim. Bölüm II’de bulunan konular birbirinden bağımsız olduğu için istediğiniz 

bölümleri istediğiniz sırada okuyabilirsiniz. 

 

Çeviklik ya da Yalınlık Sizin için Yeni Bir şey mi? 

Eğer Çeviklik ve Yalınlık konularında tecrübesizseniz, dert etmeyin. Bu kitap baştan sona pratik 

bilgileri kapsıyor, teorik bilgileri değil. Basitçe size ne yaptığımızı anlatacağım ve siz okudukça teoriyi 

anlayacaksınız. 

 

Eğer Çeviklik, Yalınlık ve ilişkili metotlar olan Scrum, XP, ve Kanban’a genel bir bakışla başlamak 

isterseniz direkt Kısım 17’ye geçebilirsiniz. 

http://pragprog.com/book/hklean/lean-from-the-trenches
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Açıklama 

Çalışma şeklimizin mükemmel bir şekilde Yalın olduğu iddiasında değilim. Bizim için Yalınlık bir yön, 

bir yer değil! Bu, sürekli iyileştirme demektir. Yalınlık’ın net bir tanımı yoktur. Fakat uyguladığımız 

pratiklerin birçoğu Mary Poppendieck, David Anderson ve Don Reinertsen’in öğrettiği Yalın ürün 

geliştirmeyi temel alır. Ayrıca bu pratikler birçok yönden Çeviklik ilkleriyle de örtüşür. 

 

Bir başka konuysa bu projeyi benim bakış açımdan göreceksiniz. Yani altı ay boyunca yarı zamanlı bir 

koçun bakış açısından. Hedefim projenin yüzde yüz resmini sunmak değildir. Şimdiye kadar 

yaptığımız ve öğrendiğimiz şeyler hakkında genel bir fikir vermeye çalışacağım. 

 

Bilgilendirme 

Kitaba birçok kişi katkıda bulundu, her birine teşekkürler! Hakan Rydman’e, beni bu projeye dahil 

ettiği ve değişime içeriden destek verdiği için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tomas Alsterlund’a 

güçlü yönetim desteği ve projenin hedefine odaklanmamızı sağladığı için teşekkür ediyorum. 

 

Ayrıca aşağıdaki kişilere de teşekkür etmek istiyorum: 

 

Koç olarak bana güvendikleri ve yaptığımız şeyleri anlatmamıza izin verdikleri için Christian Stuart ve 

RPS yönetimine teşekkür ediyorum. 

 

Projeye emeklerini harcayan ve süreç değişimine katkıda bulunan tüm katılımcılara teşekkür 

ediyorum. Bu takımın yetenek, yaratıcılık ve enerjisine hayran kaldım! 

 

Mary ve Tom Poppendieck’in yıllardır süren akıl hocalığı, birlikte yaptıkları Yalın yazılım geliştirme 

çalışmaları ve bu kitabı yazmam konusunda beni cesaretlendirdikleri için teşekkür ederim. Ayrıca 

Kısım 17.2’ye çok değerli katkılarda bulundular. 

 

Editörüm, Kay Keppler, daha önce bir editörle çalışmamıştım. Ne kadar değerli olduğunu görünce 

şaşırdım. Kay, bu kitabı geliştirmekle kalmadı daha iyi bir yazar olmamı da sağladı. 

 

Eleştirmenler: Gunnar Ahlberg, Kevin Beam, Kent Beck, Pawel Brodzinski, Ward Cunningham, Doug 

Daniels, Chad Dumler-Montplaisir, Yves Hanoulle, Michael Hunter, Andy Keffalas, Maurice Kelly, 

Sebastian Lang, Rasmus Larsson, Mary Poppendieck, Sam Rose, Daniel Teng, Nancy Van 

Schooenderwoert, Joshua White ve Colin Yates’e teşekkürler. 

 

Martie Smith’e ve Emma Mattsson’a güzel fotoğraflar paylaştıkları için teşekkür ederim. 

 

Son olarak odaklanmamı sağladığı ve yazma işinin akıp gitmesine yardımcı olduğu için eşim Sophia’ya 

teşekkür ederim. Evde dört küçük çocukla o olmadan yapamazdım. Öyle ki ilk taslağı günler içinde 

tamamladım, o, olmasa aylarca sürebilirdi. 

 

Henrik Kniberg 

henrik.kniberg@crisp.se 

Stockholm, October 2011  
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Bölüm I 
   

Nasıl Çalışıyoruz 

   
 

Siperlerden yukarı tırmanalım ve bu projenin ne olduğuna, işlerin nasıl yapıldığına bir bakalım. 
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Kısım 1 

Proje 
 

RPS(rikspolisstyrelsen), İsveç ulusal polis organizasyonudur. Geliştirdiğimiz ürünse PUST(Polisens 

mobila Utrednings STöd) olarak adlandırdığımız dijital soruşturma sistemidir. Temel fikir her polis 

arabasında küçük bir bilgisayar, internet bağlantısı olması ve bir web uygulamasıyla soruşturmanın 

kolayca yapılabilmesidir. 

 

Polisin alkollü araç kullanan birini yakaladığını düşünün. Geçmişte polis memuru tüm bilgiyi kağıda 

yazar, karakoluna gider, bir rapor hazırlar, sürecin ilerlemesi için bu raporu bir başka polis memuruna 

devreder. Bu aşağı yukarı bir aylık bir zaman alırdı. 

 

PUST ile polis memuru tüm bilgiye anında ulaşır. PUST ilgili tüm sistemlere anında ulaşır ve polis 

memurunun soruşturmayı bazen birkaç günde bazense birkaç saatte tamamlamasını sağlar. 

 

 
 

PUST 2011 yılının Nisan ayında ülke çapında kullanılmaya başlandı ve medyanın oldukça ilgisini çekti. 

Büyük birkaç gazete, televizyon ve radyoda haber oldu. Şimdiye kadar yapılan geri dönüşler oldukça 

olumlu. 
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Küçük suçlar ortalamada eskiye göre altı kat daha hızlı sonlandırılıyor. Böylece polis sahada daha çok 

karakolda daha az vakit geçiriyor. Daha fazla suç daha kaliteli bir şekilde çözülüyor. Bu, suç 

istatistiklerinin uzun vadede iyileştirilmesi demektir. Ayrıca polis memurlarının sahada olması onların 

motivasyonunu yükseltiyor. Polis, polis işi yapmaktan hoşlanır, kağıt işi yapmaktan değil. 

 

Ayrıca projenin kendisi gayet başarılıydı. Sadece birkaç destek işi ve hata çıktı. Geçmişte yapılan 

benzer karmaşıklıktaki ve büyüklükteki projelerle kıyaslandığında oldukça başarılıydı. PUST 

aşağıdakileri yapan karmaşık bir sistemdir: 

● Birçok eski sistemle entegre bir şekilde çalışır. 

● Oldukça kullanıcı dostu olmak zorundadır. Çünkü polis memuru sahada sorgulama yaparken 

bu uygulamayı kullanır. 

● Güvenlik oldukça yüksektir. 

● Birçok karmaşık kanunla ve yönetmelikle uyumludur. 

 

Bu proje RPS için çok önemliydi. Hatta Adalet Bakanı, İsveç polisinin önceliğinin daha verimli olmak 

ve soruşturma sürecinde harcanan zamanın düşürülmesi olduğunu açıkladı. Yüksek risk, karmaşık 

teknoloji ve yakın teslim tarihi bu projeyi geleneksel yöntemlerle yapamayacağımızı net bir şekilde 

gösterdi. Bu nedenle yeni ve daha verimli çalışma şekillerini keşfetmeye izinliydik. Kitap, bu yeni 

çalışma şekillerini anlatır. 

 

PUST, RPS içindeki kültürel değişimin bir parçasıdır. Tüm polis organizasyonu içinde Yalınlık girişimi 

başlatıldı ve bu ulus çapında yapıldı. Bu nedenle polislerin kullanacağı PUST’u geliştirirken de Yalınlık 

ilkelerini uygulamak oldukça mantıklı geldi. 

1.1 Zaman Çizelgesi 

Projenin hedefi PUST sistemini 2011’in ilk aylarında tüm İsveç polisinin kullanımına açmaktı. 

Geliştirme 2009 Eylül’ünde başladı. Üretim ortamına ilk teslim bir yıl sonra gerçekleştirildi. Bunu iki 

ayda bir yapılan teslimler izledi. 
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2009 yılında proje başladığında projede çalışan kişi sayısı 10’du. 2010 yılının ortalarında çalışan sayısı 

30’u ve 2010 sonunda 60’ı geçti. 

 

Kilometre taşları 1.0 -projenin pilotlanması ve son kullanıcılara ulaşması- ve 1.4-ülke çapında teslimin 

yapılması- versiyonlarıdır. Zaman geçtikçe sistem evrimleşmeye devam edecek yani 1.4 son teslim 

olarak düşünülmemelidir. 

 

Bir yıllık teslim süresi Çeviklik Topluluğu’nda bulunan kişilere uzun bir süre gibi gelebilir. Fakat benzer 

karmaşıklıktaki ve kapsamdaki devlet projelerine göre bu oldukça kısa bir süredir! Bu tip projelerden 

bazılarının ilk teslimi yedi yıl sonra yapılanlar bulunuyor. Ayrıca iki ayda bir yapılan teslimler oldukça 

sıra dışı olan bir yaklaşım olarak görüldü. Birçok devlet organizasyonu yılda bir ya da iki teslim yapar. 

Teslim süresini ayda bire düşürmeyi umuyoruz. 

 

 

Joe sorar: Neden sık sık teslim yapmalıyız? Bu pahalı olmaz mı? 

Evet, her teslim sabit bir maliyetle gelir. Fakat teslim gerçeğin zamanıdır-ürünümüzün kullanıcının 
ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını gördüğümüz tek andır! Teslimler arası ne kadar uzun olursa 
kodun içinde o kadar varsayım bulunur. Hata sayısı o kadar artar. Ayrıca küçük, sık teslimlerle riski 
ve yaşanacak sorunları azaltmış oluruz. 

 

 

Tüm bu etkenler -kısa teslim döngüleri ve hızlı bir şekilde büyüme- organizasyonun ve geliştirme 

sürecinin hızlıca evrimleşmesi ihtiyacını doğurdu. 

 

Böylece bende koç olarak projeye dahil oldum. 

 

2010 Aralık’tan 2011 Haziranı’na kadar haftada 2-3 gün projede bulundum. Odaklandığım konu, 

Yalınlık ve Çeviklik ilkelerini pratiğe dökmek ve takımların içinde bulundukları şartlara göre 

evrimleşmeleriydi. Kitabın bundan sonraki bölümü bu konu-biz ne yaptık, hangi problemlerle 

karşılaştık, bu problemleri nasıl çözdük ve ne öğrendik- üzerinedir. Zorlu fakat eğlenceli bir 

maceraydı! 
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Akılda tutulması gereken bir konu…bu kitap Haziran 2011’deki sürecimizin bir fotoğrafıdır. Yalınlık’ın 

en önemli özelliklerinden biri sürekli evrimleşmeye devam etmesidir. Bazen daha iyi çözümler 

buluruz. Bazen bugün iyi bir çözüm gibi görünen bir şey yarın başka bir probleme yol açabilir. Bazen 

ortam ve içinde bulunulan şartlar değişir ve adapte olmamız için bizi zorlar. 

 

Yani siz bu kitabı okurken proje çok farklılaşmış olabilir. 

 

1.2 Küçük Parçalara Ayırma 

Büyük projelerde riski azaltmanın anahtar noktası işi küçük parçalara ayırmaktır. Bunun anlamı 

projenin en sonunda büyük bir teslim yapmak yerine, işi küçük parçalar halinde teslim etmektir. İdeal 

olanı her teslimin kullanıcılara değer ve takıma bilgi kazandırmasıdır. 

 

Biz projeyi iki boyutta küçük parçalara ayırdık: Coğrafi konum ve suç tipi. 

 

 
 

● Teslim 1.0-1.2: Sadece bir bölge(Östergötland) için pilot teslimlerdir. Bu teslim, alkollü araç 

kullanma, silah bulundurma gibi birkaç suç tipini kapsıyordu. Diğer suç tipleri eski yolla 

çözümlenmeye çalışılıyordu. Sonraki teslimlerde sistemi kararlı hale getirdik ve diğer suç 

tiplerini ekledik. 

● Teslim 1.3: Teslim yapılan bölgelere Uppsala eklendi. 

● Teslim 1.4: İsveç’in geri kalanına teslim yapıldı. Bu “ana” teslimdi. 

● Teslim 1.5: Yeni suç tipleri eklendi. Haciz edilen malların tutulduğu sistemler gibi farklı 

sistemlerle entegrasyon yapıldı. 

 

İki ayda bir yapılan teslimlerin yanı sıra bulunan hataların düzeltildiği ve var olan işlevselliklerin 

iyileştirildiği küçük “yama” teslimleri de yaptık. 
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1.3 Müşteri Nasıl Dahil Oldu? 

PUST, organizasyon içinde(in-house) geliştirilen bir projedir; müşteriler, kullanıcılar ve geliştiriciler 

hepsi İsveç polis organizasyonun üyeleridir. 

 

 
Bir kişi projenin ana müşterisi pozisyonundaydı. İstenen özelliklerin netleştirilmediği bir listesi 

bulunuyordu. Bu listedeki maddelere özellik alanları dedik. Özellik alanları, Çevik Topluluğu’nda epik 

olarak adlandırılır. Bu liste üst seviye zaman çizelgesi ve teslim planlaması için kullanıldı. 

 

Müşteriye ek olarak geliştirme aşamasında takımların içinde kullanıcılarda bulunuyordu. Bu 

kullanıcılar detaylı geribildirimler vermek, yapılan demoları görmek, geliştiricilerin sorularını 

yanıtlamak için bulunuyorlardı. Projenin başlangıcında bu kullanıcılar haftada bir takımları ziyaret 

ediyorlardı, ilerleyen bölümlerdeyse neredeyse her gün ziyaret etmeye başladılar. 

 

Her teslimden bir hafta önce kabul testi grubu(içinde polis memurlarının, dedektiflerin ve diğer 

kullanıcıların bulunduğu yaklaşık olarak on kişilik grup) geliyordu. Bu grup birkaç gün boyunca testler 

yaparak geribildirimlerde bulunuyordu. Kabul testine geldiğimizde sistem genellikle sorunsuz çalıştı, 

nadir olarak birkaç sürprizle karşılaştık. 

 

İlk teslimi yapar yapmaz Östergötland’ta bir grup pilot kullanıcımız oldu. Bu kullanıcılar işlerini 

yaparken PUST’u kullandılar ve sürekli olarak bize geribildirimde bulundular. 
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Kısım 2 

Takımların Yapılandırılması 
 

Yazılım projelerinin zorluklarından biri takımları organize etmek ve bu takımların birbirleri arasındaki 

iletişimin nasıl olacağını düzenlemektir. 

 

Projede çalışan kişi sayısını otuzdan altmışa çıkardığımızda iletişim ve koordinasyonda (büyümenin 

tipik sancıları) ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Şanslıyız ki hepimiz aynı ofisteydik, projede bulunan 

herkes birbirinden en fazla otuz saniyelik yürüme mesafesindeydi. Bunun sonucu olarak projenin 

nasıl organize edilebileceğine dair kolayca deneyler yapabildik. Aslında aynı ofiste bulunmamız bu 

projenin başarılı olmasındaki en büyük etken olabilir. 

 

Sonunda takımlar aşağıdaki gibi bir yapıya sahip oldular: 

 

 
 

Beş takımımız vardı: ihtiyaçları belirleyen bir takım, üç geliştirme takımı ve bir sistem test takımı. Özel 

fonksiyonlar ve koordinasyon için bazı kişiler takımlar dışında görev aldılar. Bu kişiler, proje 

yöneticisi, proje müdürü, konfigürasyon yöneticisi, e-öğrenme uzmanı, performans testi uzmanı, 

geliştirme müdürü ve koç olarak görev yaptılar. 

 

Üç geliştirme takımı temelde Scrum Takımları’ydı. Üç takımda aynı ofisi paylaşan, çapraz fonksiyonel 

ve kendi kendini yöneten yapıdaydı. Bir işlevselliği(geliştirilen kod parçacığı) uçtan uca geliştirme ve 

test etme yetkinliğine sahiptiler. Daha fazla bilgi için Kısım 17.3’ü okuyabilirsiniz. 
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İhtiyaçları belirleyen takım özünde sanal bir takımdır. Bunun anlamı takım olarak bir arada 

oturmaktansa farklı takımlar içerisinde yer almalarıdır. Herkesin projenin ihtiyaçlarını anlaması ve en 

kolay şekilde ihtiyaçlara ulaşması için çalıştılar. Bu takım için üç rol bulunur: 

 

● Bazı analistler geliştirme takımlarının içinde yer aldılar. Takımlarının geliştirdikleri 

işlevsellikleri geliştirme aşamasından test aşamasına kadar takip ettiler, sorulara cevap 

verdiler ve yol boyunca ihtiyaçları netleştirdiler. 

● Bazı analistler “büyük resme” odaklandılar ve geliştirme takımlarında yer almadılar. İleriye 

dönük çalışmalar yaparak yeni epikleri belirlediler. 

● Analist takımının geri kalanı esnek çalıştı. En çok nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya destek 

verdiler. 

 

Test takımı da benzer sanal bir yapıya sahipti. 

● Test takımının bazı üyeleri geliştirme takımlarının içinde yer aldılar. 

● Test takımının bazı üyeleriyse “büyük resmi” test eden kişilerdi. Üst seviye sistem testi, 

entegrasyon testleri yaptılar. Bu işi koordine eden kişi Sistem Test Generali unvanına sahipti. 

● Test takımının geri kalan üyeleri esnek çalıştılar. İhtiyaç oldukça farklı rollere destek verdiler. 

 

Geçmişte takımlar uzmanlıklarına göre oluşturulmuşlardı: analiz takımı, test takımı ve geliştirme 

takımı. Büyümeye başladığımızda bu yaklaşım büyük sorunlara neden oldu. Projeye yeni kişiler 

eklendikçe iletişim problemleri ortaya çıktı. Takımlar, iletişimi yüz yüze değil, dokümanlar aracılığıyla 

gerçekleştirmeye çalıştılar. Bir problem ortaya çıktığında birbirlerini suçlamaya başladılar. Aynı 

zamanda takımlar işin tamamını bitirmektense kendi işlerini bitirmeye ve sanki işin tamamı bitmiş 

gibi davranmaya başladılar. Örneğin analiz dokümanı yazıldığında analist arkadaş işinin bittiğini 

düşündü, halbuki yapması gereken analizini yaptığı ihtiyacı, üretim ortamında görene kadar takip 

etmekti. 

 

Scrumvari bir yapıya(çapraz fonksiyonel; analist, testçi ve geliştiricinin bir arada olduğu) geçtiğimizde 

işbirliği seviyesi yükseldi. Bütün analistler ve testçiler geliştirme takımlarının içinde yer almadılar. Bu 

kişiler “büyük resme” odaklanmak için takımların dışında görev aldılar. Bu ölçeklendirme oldukça 

başarılı oldu. Böylece kısa vadede işlevselliklere uzun vadede ürüne odaklanan kişilere sahip olduk. 
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Kısım 3 

Günlük Kokteyl Partisi 
 

Eğer ofisimize 10:15’ten önce girerseniz sanki bir kokteyl partisine girmiş gibi hissedersiniz! Ayakta 

duran ve sürekli konuşan gruplar. 

 
 

Duvarların önünde yarım daire oluşturmuş, iletişim halinde bulunan ve yapışkan kağıtları bir oraya 

bir buraya çeken gruplar görürsünüz. Takımlar arasında gidip gelen insanlar, tartışmalar ve alınan 

kararları görürsünüz. Birden bire bir grup dağılır, bazı kişiler başka bir gruba doğru hareket eder ve 

konuşmaya orada devam ederler. Bazen konuşan bir grubun yanına başka bir grup gelir ve 

konuşmadan ilk grubun konuşmasını dinler. 
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Saatin 10:15 olmasıyla günlük kokteyl partisi biter. Birçok kişi masalarına döner. 

 

İlk bakışta bu biraz kaotik görünebilir. Aslında oldukça yapısaldır. 

 

 

3.1 İlk Aşama: Geliştirme Takımları Günlük Toplantısı 

İlk önce geliştirme takımlarının günlük toplantıları yapılır. 

 
Takımların ikisi 9:30’da, diğeriyse 9:15’te toplantılarına başlar, her takım toplantı saatine kendi karar 

verir. Duvarlarının karşısında yarım daire oluştururlar, bugün yapacakları işi ve çözülmesi gereken 

herhangi bir problem olup olmadığını konuşurlar. 

 

Sally: Bugün bellek sızıntısı neden kaynaklanıyor onu çözmeye çalışacağım. 

 

Jeff: Büyük ihtimalle profiler’ı güncellemen gerekecek. Profiler geçen hafta bana büyük sıkıntı 

çıkarmıştı. 

 

Sally: Peki, teşekkürler. Eğer bir sorunla karşılaşırsam seni çağıracağım. 

 

Bazı takımlar Scrum formülünü(dün ne yaptım, bugün ne yapacağım, önümde bir engel var mı 

sorularını cevaplar) kullanırken bazı takımlar bu konuda daha az resmi. Bu toplantılar genelde 10-15 

dakika arasında sürüyor ve toplantıları takım lideri(Scrum Master’ın eşiti gibi) düzenliyor. 

 

3.2 İkinci Aşama: Uzmanlıklara Göre Bilgi Paylaşımı 

9:45’te ikinci bir dizi günlük toplantı başlar. Uzmanlıklarına(analiz, test, geliştirme) göre herkes ayrılır 

ve takımlar arasındaki bilgi paylaşımını yaparlar. 
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Jeff: Takımım loglama özelliğini bitiriyor(bu arada duvardaki bir kartı gösteriyor). Büyük ihtimalle 

veritabanındaki çalışmamıza öğleden sonra başlayacağız. 

Sam: Bi dakika! Build script’lerini güncellememiz gerekiyor mu? 

Jeff: Evet. Basit. Eğer yardıma ihtiyacın olursa Lisa’ya sorabilirsin. Takımla yaptığımız günlük 

toplantıda bugün çok fazla işi olmadığını söyledi. 

 

Test takımının günlük toplantısı test durum duvarının önünde yapılır. Analiz ve geliştirme takımlarının 

toplantılarıysa proje duvarının önünde yapılır(Kısım 4’te detaylı bilgi bulabilirsiniz). Bu üç toplantı 

paralel bir şekilde birbirlerinden birkaç metre mesafede gerçekleştirilir. Bu biraz kaotik ve gürültülü 

olur fakat işbirliği çok verimlidir. Eğer bir takım diğerinden bilgiye ihtiyaç duyuyorsa sadece birkaç 

adım atarak sorusunu sorup cevabını alabilir. 

 

Bazı kişiler(örneğin proje yöneticisi ve ben) gruplar arasında gidip gelir. Neler olup bittiğini ve hangi 

üst seviye konu çözüme kavuşturulmalı anlamaya çalışır. Bazen toplantıların dışında kalırız bazense 

tartışmaların içinde yer alırız. 

 

3.3 Üçüncü Aşama: Proje Bilgi Paylaşımı 

En son olarak saat 10:00’da proje bilgi paylaşımı toplantısı proje duvarının önünde yapılır. 

 

 
Projenin tüm bölümlerinden birileri katıldığı için bu toplantıdaki kişiler çapraz takım olarak anılırlar. 

Her uzmanlık alanından bir kişi her geliştirme takımından bir kişi ve proje yöneticisi, konfigürasyon 

yöneticisi, koç gibi projenin içinde yer alan diğer kişiler katılır. 

 

Proje günlük toplantısı büyük resme baktığımız toplantıdır. İhtiyaçların belirlenmesinden üretim 

ortamına doğru geliştirilen işlevselliklerin akışına odaklandığımız yerdir. Hangi takım bugün ne 
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yapıyor? İş akışını engelleyen bir şey var mı? Darboğaz nerede ve etkisini nasıl azaltabiliriz? Sıradaki 

darboğaz nerede oluşabilir? Teslim planında doğru yerde miyiz? Bugün ne yapacağını bilmeyen biri 

var mı? Bu yaklaşım bize kuş bakışı bir perspektifin yanında problemlerin hızlıca çözülmesi için olanak 

sağlar, özellikle takımların işbirliği konusunda çektiği sıkıntıların çözümü. Eğer “biz” ve “onlar” yan 

yana yeterince beraber çalışırsa bu sonunda sadece “biz” olur. 

 

Her gün üç farklı aşamada yapılan yedi toplantı. Her toplantı 15 dakikayla sınırlıdır. Her toplantının 

katılımcıları belirlidir. Her toplantı açıktır bunun anlamı neler olup bittiğine dair bir fikir edinmek 

isteyen herkes katılıp toplantıyı dinleyebilir. Hepsi saat 10:15’te biter. 

 

Eğer günlük toplantı sırasında önemli bir konu ortaya çıkarsa ve 15 dakika içinde çözülmezse bu 

konuyu çözebilecek kişilerle başka bir toplantı ayarlarız. En ilginç ve değerli tartışmalar bazen proje 

bilgi paylaşımı toplantısından sonra gerçekleşir. 

 

Günlük toplantıların bu yapıyı kazanması bizim zamanla evrimleşmemizle oldu. Günlük kokteyl 

partilerini yapmaya başladığımızda insanların çok toplantı yaptığımız için şikayette bulunacağını 

düşünmüştüm. Zamanla gördüm ki böyle bir problem yok. Aksine takım üyeleri bu toplantıların çok 

değerli olduğunda ısrar ettiler. Bunun işe yaradığını toplantı sırasında enerjinin yüksek oluşundan ve 

ortaya çıkan problemlerin çözülmesinden anlıyorum. 

 

Projede bulunanların çoğu sadece bir toplantıya katılır. Bazıları iki toplantıya örneğin takım liderleri 

hem geliştirme takımlarının toplantısına hem de sadece geliştiricilerin katıldığı toplantıya giderler. 

Geliştirme takımı içinde yer alan bir testçi hem içinde bulunduğu geliştirme takımının günlük 

toplantısına hem de test takımının günlük toplantısına gider. Bu iletişim kanallarını birleştirmenin ve 

önemli bilgi ve kararların projede bulunan tüm kişilere hızlıca yayılması için mükemmel bir yoludur. 

 

Eğer bu toplantıları yapmasaydık birçok problem ortaya çıkacaktı. Örneğin hangi takım hangi özelliği 

geliştirecek? Bugün zamanımızı müşterinin gördüğü bir ekran için mi harcamalıyız yoksa arka tarafta 

müşterinin görmediği teknik bir düzenleme mi yapmalıyız? Bunun için kurallar belirlemek yerine 

takımlar bunu günlük toplantılarda konuşurlar. Böylece içinde bulunduğumuz durumu analiz edip 

daha doğru kararlar alabiliriz. Bu, büyük bir projede bürokrasi içinde boğulmadan Çevik 

kalabilmemizin anahtarıydı. 
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Kısım 4 

Proje Duvarı 
Proje duvarı, projenin iletişim merkezidir. Bizimkisi birkaç metre uzunluğunda, geliştirilen bütün 

önemli işlevselliklerin ihtiyaç belirleme, geliştirme ve sistem testi aşamalarını geçerek üretim 

ortamına alındığını gösteren bir beyaz tahtadır. 

 

 
 

Eğer Kanban biliyorsanız bunun Kanban Sistemi olduğunu anlamışsınızdır. Bunun anlamı fikrin 

oluşmasından üretim ortamına alınmasına kadar değer akışının izlenmesidir. Ayrıca Çalışılan İş 

sayısını duvarda bulunan her bir kolon için sınırladık. Kanban hakkında daha fazla bilgi için Kısım 

17.5’e bakabilirsiniz. 

 

Burada kolonların ne anlama geldiğini görebilirsiniz: 
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En soldaki kolon fikirlerin duvara girdiği kolondur. Bu kolondakileri epiktir. Her bir fikir epik kartına 

yazılır. Örneğin haciz kartı, bu kart haciz işlemi gerçekleştirilen şüpheli ve haciz işlemiyle ilgili birçok 

maddeyi kapsar. 

 

Epik kartı eninde sonunda ikinci kolona(devam eden analiz çalışmaları) çekilir. İkinci kolonda bu iş 

analiz edilir ve işlevsellik bazında kullanıcı hikayelerine bölünür. Bu kullanıcı hikayeleri üçüncü 

kolonda bulunan işlevsellik kartlarına yazılır. Üçüncü kolon Scrum’da bulunan Ürün İş Listesi’ne denk 

gelir. Fark, bizim duvarımızdaki üçüncü kolonda bulunan iş maddelerinin Ürün İş Listesi’nde olduğu 

gibi sıkı bir şekilde önceliklendirilmemiş olmasıdır. İşlevsellik kartlarının çoğu kullanıcı hikayesi 

formatında yazılır. “A kullanıcısı olarak B özelliğinin geliştirilmesini istiyorum böylece C işlemini 

gerçekleştirebilirim”. Örneğin: Dedektif rolündeki bir kullanıcı olarak bir adresi ararken bölgeye göre 

filtreleme yapabilmek istiyorum böylece adresi daha çabuk bulabilirim. 

 

Bir epik analiz edildikten sonra küçük parçalara bölünür ve epik kartı bir kenara ayrılır artık epik 

kartının yerine detaylandırılmış bilgilerin bulunduğu birçok işlevsellik kartı bulunur. Yani epik kartları 

ikinci kolonu hiç geçemez. İşlevsellik kartları ise üçüncü kolonda doğarlar. 

 

İşlevsellik kartları duvardaki anapara birimi gibidir. 

 

İlk on işlevsellik seçilir ve “Sıradaki On İşlevsellik” kolonuna çekilir. Bu genellikle iki haftada bir 

yapılan toplantılarda gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için Kısım 13’ü okuyabilirsiniz. 

 

Üç geliştirme takımı kapasiteleri uygun olduğunda “Sıradaki On İşlevsellik” kolonundan 

“Geliştirilmeye Devam Edilen İşler” kolonuna iş çekerler. Bir işlevselliğin geliştirilmesi ve işlevsellik 

bazında testleri tamamlandığında “Sistem Testi” kolonuna çekilir. 

 

Test takımı “Sistem Testi” kolonunu düzenli olarak boşaltır ve kartları “Sistem Testi Devam Eden” 

kolonuna çeker. Test takımı, kod kontrol sisteminde sistem test branch’i oluşturur ve testlerini yapar. 

Kod kontrol sistemi hakkında Kısım 14’e bakabilirsiniz. Bir kere sistem testi bittiğinde test takımı 

kullanıcı kabul ortamına teslim yapar ve kartları duvardaki “Kabul Testi” kolonuna taşır. Test takımı 

daha sonra yeni geliştirilen ve sistem testi yapılması gereken ne varsa duvarda onları çalışmaya 

başlar. Bu, büyük bir kültürel değişikliktir. Sistem testlerini büyük bir projenin en son adımında yapan 

bir ekip için küçük ama sürekli olarak sistem testi yapmak düşünce şeklinde büyük bir değişikliktir. 

 

Her iki ayda bir gerçek kullanıcılar gelir ve birkaç gün boyunca kullanıcı kabul testini yaparlar. 

Temelde sistemi kullanırlar ve geribildirimde bulunurlar. Kullanıcılar testleri yaptıktan, son hatalar 

bulunup düzeltildikten sonra kart “Üretim Ortamına Hazır” kolonuna taşınır. Bundan kısa süre sonra 

teslim yapılır ve kartlar “Üretim” kolonuna taşınır. Kartlar birkaç hafta boyunca bu kolonda 

kalır(böylece bir şeyler üretim ortamında olduğu için mutlu oluruz). Daha sonrasındaysa gelecek yeni 

kartlara yer açılması için kaldırılırlar. 

 

Duvara bakan sıradan bir gözlemciye bu sistem “Waterfall” gibi görünebilir. İhtiyaç analizi, geliştirme, 

sistem testi, kabul testi ve teslim. Büyük bir fark var. Waterfall modelinde ihtiyaçların tamamı 

belirlendikten ve analiz edildikten sonra geliştirme başlar, geliştirme bitmeden test başlamaz. 

Kanban sisteminde bu fazların tamamı paralel devam eder. Bir grup işlevselliğin, kullanıcılar 
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tarafından kabul testleri yapılırken bir başka grup işlevselliğin sistem testi yapılır, bir başka grup 

işlevsellikse geliştirilir, bir başka grup işlevselliğinse analizi yapılır, kullanıcı hikayeleri oluşturulur. Bu, 

bir fikrin doğuşundan, onun üretim ortamına alınmasına doğru gerçekleşen ve sürekli olan değer 

akışıdır. 

 

Bizim durumumuz için yarı kesintisiz diyebiliriz. Az ya da çok fikrin doğuşundan kullanıcı kabul 

aşamasına kadar değer akışını oluşturduk. Geliştirilen yeni işlevsellikler ancak iki ayda bir üretim 

ortamına alınabildi. Umarım ileride bu beklemeyi düzeltebiliriz. Takımların içinde her zaman son 

kullanıcı bulunduğu ve geliştirme süresince geribildirimlerde bulundukları için bu bekleme büyük bir 

problem olmadı. 

 

 

Kanban’ı Kullanarak Scrum’ı Keşfetme 

Sanki bu, izlenen genel bir yol. Birçok Kanban takımının Scrum pratiklerinin değerini keşfettiklerini 
gördüm. Hatta bazen Kanban takımlarının Scrum’dan hoşlanmadıkları için Kanban yaptıklarını ve 
daha sonra aslında Scrum’ın ne kadar iyi olduğunu anladıklarını gördüm. Scrum’ı problemleri 
olarak görürken aslında Scrum’ın onların problemlerini ortaya çıkardıklarını fark ederler. Gerçek 
problemleriyse Scrum’ı kitabına uygun yapmaya çalışmalarıdır bunun yerine gözlemlemeli ve 
içinde bulundukları şartlara göre adapte olmalılardır. 
 
Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Kanban ve Scrum, Her İkisinin de En 
İyisini Yapmak kitabını okuyabilirsiniz. 

 

 

4.1 Ritimlerimiz 
Ritim, bir şeyin düzenli aralıklarla tekrar tekrar olmasıdır, tempo tutturmaktır ve projenin kalp 

atışıdır. Aşağıda ritimlerimizin bir özeti bulunuyor: 

 

 
 

● Retrospektif toplantıları, her iki haftada bir yapılır. Bu toplantılarda süreci nasıl 

iyileştirebiliriz, bunun için yollar ararız. 

● Planlama toplantıları, iki haftada bir yapılır. Bu toplantılarda sırada hangi işi geliştireceğimize 

karar veririz. 

● Demo ve sistem testi, yeni bir işlevsellik geliştirildikçe sürekli olarak yapılmaktadır. 

● Üretim ortamına teslimlerse iki ayda bir yapılmaktadır. 

 

Zaman geçtikçe daha çok Scrumvari bir yapıya doğru evrimleşiyoruz. Başlangıçta retrospektif 

toplantıları planlama toplantılarından iki kat daha sık yapılıyordu. Şimdi iki haftada bir yapılıyor. İlk 

http://www.yilmazcihan.com/kanban-ve-scrum-ikisinin-de-en-iyisini-yapmak/
http://www.yilmazcihan.com/kanban-ve-scrum-ikisinin-de-en-iyisini-yapmak/
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önce retrospektif yapıyoruz daha sonra planlama yapıyoruz. Demo ve değerlendirme toplantılarını 

sürekli yapıyoruz. Üst seviye bir demoyuysa her iki haftada bir yapmayı düşünüyoruz. Demo, 

retrospektif ve planlamayı aynı ritimde yaparsanız Scrum’da Sprint koşmuş olursunuz. 

 

Bu, Scrum’a doğru evrimleşme bilinçli olarak yapılmış bir şey değildi. Gerçek hayatta karşılaşılmış 

problemler tarafından tetiklenen bir dizi süreç iyileştirmesinin sonucuydu. 

 

4.2 Acil Gelen İşler ve Engellerle Nasıl Başa Çıktık? 
Trafik akış mecazı Kanban Duvarı’nı anlatırken çok faydalıdır. Duvarı şeritlere ayrılmış yol olarak 

düşünün, her kart duvarı soldan sağa doğru geçmeye çalışan bir araba gibidir. 

 

 
Akışı en iyi seviyeye getirmek isteriz, bu nedenle duvarı kartlarla doldurmayız. Trafik yüzde yüz dolu 

olduğunda neler olduğunu hepimiz biliriz. Trafik durma noktasına gelir. 

 

 
Değişimi özümsemek ve hızlı akışı sağlayabilmek için boşluğa ihtiyacımız vardır. 
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Sistemde boşluk olması sadece hızlı akışı sağlamaz aynı zamanda hızlanmanın çabuk olmasını da 

sağlar. Acil yapılması ve özel ilgi gösterilmesi gereken işleri duvarda polis arabası mıknatıslarıyla 

işaretleriz! 

 
Aynı zamanda engelleri(barikatları) pembe yapışkan kağıtlarla işaretleriz. 
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Eğer belirli bir geliştirme takımının önünde engel varsa (örneğin bir işlevselliği test etmek için üçüncü 

parti bir sisteme erişimimiz yoksa) o işlevsellik kartının üzerine bir pembe yapışkan kağıt yapıştırırız. 

Bu yapışkan kağıt üzerinde problemi anlatırız ve sorunun başladığı tarihi yazarız. Duvarın sağ 

tarafındaki bölüm-en önemli üç engel- herhangi bir işlevsellikle ilgisi olmayan daha genel problemleri 

gösterir, örneğin build ortamının çalışmaması gibi. 

 

Günlük toplantılarda engellerin kaldırılmasına odaklanırız. Engeller, tıpkı trafikte bir engelin çok uzun 

süre kalarak tüm trafik üzerinde dalga etkisi yarattığı gibi bir etkiye neden olur. Ayrıca trafiğin hiçbir 

bölümü darboğazın yaşandığı bölüm kadar hızlı akmaz. Bu nedenle tüm enerjimizle darboğazı 

ortadan kaldırmaya çalışırız. 

 

Aşağıda proje günlük toplantısında çözdüğümüz bir örnek bulunuyor: 

 

 
Eric: Eee Jim bu engelde durum nedir? 

Jim: Hala barkod okuyucu yok. Geçen hafta teslim edilmiş olması gerekiyordu. Ne zaman elimize 

ulaşacağına dair bir fikrim yok! Bu nedenle geliştirdiğim kodu test edemiyorum. 

Eric: Hmmm...sence beklemeli miyiz yoksa yapabileceğimiz bir şey var mı? 

Tracee: Barkod okuyucularla son projemde çalışmıştım. Belki birkaç tane bulabilirim. 

Jim: Muhtemelen doğru model olmayacak ama onlardan birini kullanarak test etmeye başlayabilirim, 

enazından başlamış olurum. 

Eric: Tamamdır. Ayrıca problemi ilgili yerlere ileteceğim. Böylece satıcı biraz hızlanmış olur. Başka bir 

şeye ihtiyacın var mı? 

Jim: Hayır. Sanırım bu konuda bugünlük yapabileceğimiz bu kadar. 

 

Eğer ertesi gün problem çözülmezse bu konuyu hatırlatıcı olarak pembe yapışkan kağıt orada 

olacaktır. Yapışkan kağıdın üzerindeki tarih ne kadar zamandır çözülmeyi beklediğini anlatır. Kağıdın 

üzerindeki isimse bu sorunu çözmek için kimin çalıştığını belirtir. Böylece konuyu kime sormamız 

gerektiğini biliriz. 

 

Eric: Barkod okuyucu konusunun hala çözülmediğini görüyorum. 
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Jim: Evet. Tracee ve ben, onun okuyucusunu denedik fakat uyumlu değildi. Bu nedenle hiç test 

yapamadık. 

Eric: Çok kötü… Dün satıcıyla konuştum ve net bir söz alamadım. Ayrıca müşteriyle de görüştüm ve 

sorunu anlattım. Şaşırtıcı bir şekilde barkod özelliğinin bu teslim içerisinde o kadar da önemli 

olmadığını öğrendim. Eğer daha fazla problem olacaksa şimdilik barkod özelliğini geçebiliriz. 

Jim: Süper! O zaman bende başka bir konu üzerinde çalışmaya başlayabilirim. 

Eric: Yeni bir satıcı aramaya başlayacağım. Böylece bu konu ileride tekrar gündeme geldiğinde 

hazırlıklı oluruz. 

 

Proje duvarı muhtemelen en önemli iletişim aracıdır. Neler olup bittiğine dair üst seviye bir görüntü 

sağlar, gerçek zamanlı akışı ve darboğazları gösterir. 

 

Fakat altmış üzeri kişinin çalıştığı bir proje de fiziksel bir duvar nasıl iş görür? Geliyor...Kanban 

Duvarları’nı ölçeklendirme. 
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Kısım 5 

Kanban Duvarları’nı Ölçeklendirme 
 

Bir projenin hızını belirleyen ana etken, projeyi geliştirenlerin neler olup bittiğini ne kadar iyi 

anladığıdır. Eğer herkes projede nerede olduğumuzu ve olacağımızı biliyorsa aynı doğrultuda yol 

almak herkes için daha kolaydır. 

 

Zamanla altmış kişiye ulaşmamız soruna neden oldu. Her takımın ne işle uğraştığını gösteren kendine 

ait bir duvarı vardı. Bu duvarda hangi işlevselliklerin geliştirildiğini ve bunları kimin geliştirdiğini 

görebilirdiniz. Ancak büyük resmi göremiyorduk! Projede neredeydik? Şuan neresi darboğaz? Hangi 

işlevsellikleri geliştireceğiz? Hangi özellikler teslim planına uygun şekilde yetişecek? 

 

Bu nedenle proje duvarını oluşturduk, büyük resmi görebilmek için. 

 

 
 

Bu duvar organizasyonun kültürü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Şimdi projede nerede 

olduğumuzu görebiliyoruz ve hepimizin aynı resmi görüyoruz. 

 

Her takım yaptıklarının büyük resimde nasıl bir etkisi(kimi zaman bu etki olumsuzdur) olduğunu 

görmeye başladıktan sonra takımlar arasındaki işbirliği ciddi şekilde arttı. 

 

Takımların kullandıkları duvarları kaldırmak istemedik çünkü takımların yaptıkları işleri mükemmel 

şekilde görselleştiriyorlardı. Ayrıca bu duvarlar sayesinde takım üyeleri takım içinde aynı anlayışa ve 

aynı bilgiye sahip oluyordu. Aynı zamanda her bir takımın duvarında takım özelinde bulunan bilgiler 

vardı. Bu detaylı bilgileri proje duvarına yansıtmak istemedik. Proje duvarı iyice karmaşıklaşabilirdi ve 

genel bakış açımızı kaybedebilirdik. Bu nedenle iki katmanlı bir yapımız olmasına karar verdik. Bir 

katmanda proje duvarı diğer katmandaysa üç takım duvarı. 

 

Proje duvarında bulunan geliştirme kolonları her bir takım için olacak şekilde üç yatay çizgiyle 

bölündü. 
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Her bir işlevsellik “Sıradaki On İşlevsellik” kolonundan üç geliştirme takımından birine doğru akar. Bir 

takım bu işlevselliği geliştirip test ettiğinde, bu işlevselliğin kartı “Sistem Testi” kolonuna çekilir. 

Sistem test takımı işlerini bitirdikten sonra yeni gelen bu işlevselliği test etmeye başlar. Daha fazla 

bilgi için Kısım 9.1’i okuyabilirsiniz. 

 

Geliştirme takımlarından biri ne zaman “Sıradaki On İşlevsellik” kolonundan “Geliştirilmeye Devam 

Edilen İşler” kolonuna bir kart çekse bu kartın bir kopyasını yaparlar ve kendi takım duvarlarında bu 

kartı takip ederler. 

 

 
 



31 

 

Bu aşamadan sonra kartı alan geliştirme takımı işi daha küçük parçalara ayırır. Bu kart kapsamında 

yapılacak işler yapışkan kağıtlara yazılır ve takımın kendi duvarında takip edilir. Bu genelde analiz 

toplantısında yapılır. Bu toplantıda analistler, testçiler ve geliştiriciler, işlevselliğin geliştirilmesi için 

gerekli olan tasarımı yaparlar ve yapılması gereken önemli işler belirlenir. Yapılacak her iş için yazılan 

tanımlar somut bir eylem içerir. Örneğin “GUI kodunu yaz”, “veritabanında tabloları oluştur” ya da 

“protokolü tasarla”. 

 

Proje duvarında işlevsellik kartları bulunur. Ayrıca takımların kendi duvarlarında, bu işlevsellik kartları 

ve işlevselliği geliştirmek için daha küçük parçalara ayrılmış işlerle-task’larla- ilgili kartlar bulunur. 

Şöyle hayal edebilirsiniz proje duvarında bir işlevsellik kartına çift tıklarsınız ve tıkladığınız kart, size 

takım duvarında daha küçük parçalara ayrılmış bir şekilde işin tamamını ve kim tarafından yapıldığını 

gösterir. 

 

Geliştirme takımlarında avatarlar bulunur. Bu avatarlar işlevsellik kartlarının üzerine yapıştırılır. 

Böylece hangi işle kimin ilgilendiğini bilirsiniz. Avatarınız sizi anlatan bir resim olur. 

 

 
Resimlerde gördüğünüz gibi her takım kendi duvar tasarımına sahiptir. Duvar tasarımlarını 

standartlaştırmaya çalışmadık. Bunun yerine takımın kendisi için en uygun olan tasarımı bulmasına 

izin verdik. Takımların çoğu Çalışılan İş sayısı limitine ve Bitti Tanımı’na sahipti. Çalışılan İş sayısının 

sınırlandırılması hakkında daha fazla bilgi için Kısım 11, Bitti Tanımı hakkında daha fazla bilgi için 

Kısım 7’ye göz atabilirsiniz. 

 

Kanban Duvarları’nın bu iki aşamalı yapısının çok iyi olduğunu anladık. Çünkü başlangıçta her şeyin 

nasıl senkronize olabileceğine dair biraz kafamız karışmıştı. Duvarların projenin çekim noktası olduğu 

çok açıktı. Takımlar, bilgilerini senkronize etmek ya da problem çözmek için doğal bir şekilde 

duvarlarında toplanıyorlardı. Birçok takım üyesi sadece takım duvarına odaklanırken takım liderleri 

ve yöneticiler hem takım duvarlarına hem de proje duvarına odaklanıyorlardı. 
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Zaman geçtikçe takım üyelerinin proje duvarına ilgisi arttı. Bu insanların sadece kendi işlerine değil 

büyük resme odaklanmalarının da iyi bir göstergesidir. 

 

Eğer insanların gerçekten odaklanmasını istiyorsak bir şeye daha ihtiyacımız olur: net şekilde 

tanımlanmış bir hedef. 
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Kısım 6 

Hedefi Takip Etme 
 

İnsanlar ne olduğunu bilirlerse hedefe odaklanırlar. 

 

Bunun kulağa bilinen ve her zaman yapılan bir şey gibi geldiğini biliyorum. Buna rağmen çalıştığım 

birçok organizasyondaki yöneticiler herkesin hedefi bildiğini düşünürler. Fakat çalışanlara hedefin ne 

olduğunu sorduğumuzda her biri buna farklı cevap verir. 

 

Bizim üst seviye hedefimiz Kanban duvarının sağ üst köşesinde yer alır. Örneğin 2011’in ilk 

çeyreğinde hedefimiz: “Tüm ülkeye dağıtımı yapılabilecek önemli bir hatası olmayan sürümün 5 

Nisan’da teslim edilmesi”. Bu hedefe giderken kilometre taşımızsa 14 Mart tarihinde iki yeni bölgeye 

dağıtımın yapılmasıydı. 

 

 
 

Bir hedefe ulaştığımızda sıradaki teslim için hemen yeni bir hedef belirleriz ve bunu yazarız. Hedef 

için belirlenen cümle bize bir rehber gibidir. Bazen seçim yapmamız gerekebilir ve üst seviye net bir 

hedefe sahip olma sıradaki teslim için neyin önemli olduğuna dair herkesin senkronize olmasına 

yardım eder. Bu da yapacağımız seçimi biraz olsun kolaylaştırır. 

 

Bir iki haftada bir gerçeklik kontrolü yaparız. Proje yöneticisi proje günlük toplantısında sorar: “Bu 

hedefe ulaşabileceğimize gerçekten inanıyor musunuz?” Herkes beşten bire kadar bir sayı yazar. 

Bazen sadece parmaklarımızla da gösteririz. 

 

● 5: Kesinlikle 

● 4: Muhtemelen 

● 3: Hemen hemen 

● 2: Muhtemelen hayır 

● 1: Hayır 
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Örnek: 

 

 
 

Bu görsel üç tur oylamayı gösteriyor. En soldaki kolon ilk hafta yapılan oylamayı gösteriyor. İlk hafta 

hedefe ulaşmanın zor olduğu düşünülüyordu. Bir sonraki hafta hedefe ulaşılacağına dair olan güven 

arttı. Bir sonraki haftadaysa verilen bütün oylar 5’ti. 

 

Ne zaman 1’ler ve 2’ler görmeye başlasak hedefi yeniden değerlendirir ve hedefe ulaşacağımıza dair 

güvenin artması için neyi değiştirmemiz gerektiğini tartışırız. Genellikle aksiyonlar aşağıdaki gibidir: 

 

● Engeli ortadan kaldır. Örnek: Build bilgisayarı çok ağırlaştı, yeni bir build bilgisayarı alalım. 

● Darboğaz bulunan yere yardım edelim. Örnek: Bugün hepimiz test yapalım. 

● Kapsamı daraltalım. Örnek: A özelliğini bu teslimde geliştirmesek bile hedefe ulaşmış oluruz. 

● Hedefi yeniden değerlendir. Örnek: Bu hedef artık gerçekçi değil. Hepimizin inanacağı yeni 

bir hedef belirleyelim. 

● Daha çok çalışalım. Örnek: Cumartesi kim gelebilir? 

 

İlk dört seçenekten herhangi biri seçilebilir fakat son seçenek tercih edilen bir yol değil. Çünkü 

hedefe ulaşılamamasının kök nedeni çok çalışmamak değil. Hatta bazen problemlerin kaynağı budur. 

Çok fazla çalışıyoruz fakat düşünmeye hiç vakit harcamıyoruz. 

 

Oyların çoğu hislere dayanıyor. Bu hislerin oluşmasındaysa görsel bilgi, duvardaki kartlar teslim 

süresi, takım hızı ve işlevsellik sayısı/hafta sayısı grafiği gibi metriklerin önemli yeri bulunuyor. Kısım 

12’de metriklerle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 
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X ekseni haftaları, Y ekseni o haftaya kadar tamamlanan işlevselliklerin sayısını gösterir. Sistemin 

zamanla nasıl büyüdüğüne dair güzel bir görseldir. 

 

Noktalı çizgiler o haftalara gelindiğinde elimizde kaç tane işlevsellik olacağını gösteren bir iyimser ve 

bir kötümser seçenektir. Elbette hala tahmin yapıyoruz fakat bu tahminler deneysel veriye dayanıyor. 

 

Elimizde bu veriler oldukça basit ve gerçekçi teslim planlaması yapabiliriz. 

 

 
 

Teslim tarihi yaklaştıkça hangi işlevselliklerin bitirilip bitirilemeyeceğini daha kolay görürüz. Yani 

belirsizlik(orta bölüm) git gide azalır. 

 

Bu grafikleri oluşturabilmek için pahalı bir proje yönetim aracı kullanmayız. Basit bir “spreadsheet” 

bizim işimizi gördü. 

 

Böyle sürekli olarak yapılan gerçeklik kontrolü ölüme doğru olan yürüyüşü(projenin başarısız 

olacağını herkesin bildiği fakat buna rağmen hiç kimsenin sesini çıkarmadığı yürüyüş) belirlemek ve 

bunu engellemek için çok basit ve kullanışlı bir tekniktir. Eğer insanlar inandıkları bir hedef üzerine 

anlaşabilirlerse, bunun kendi kendini yönetme ve işbirliği yapma üzerine sonsuz derecede olumlu 

etkisi olur. Tersine eğer insanlar hedefi anlamadıysa ya da hedefe ulaşılabileceğine dair inançları 

yoksa bilinçaltında kendilerini iş hedefinden uzaklaştırarak bireysel hedefler uğruna çalışmaya 
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başlayacaklardır. Örneğin “eğlenceli şekilde kod yazma” ya da “işin benimle ilgili olan bölümünü 

bitirir ve eve giderim”. 

 

Şunu söyleyebilirim; net bir hedefin olması ve belirli aralıklarla bu hedefin tutarlılığının kontrol 

edilmesi ne tarz bir projenin içinde bulunduğunuzun önemi olmadan yapılması gereken bir şeydir. 

Bunu yapmanın bedeli çok küçük fakat faydası çok büyüktür! 
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Kısım 7 

Hazır ve Bitti Tanımı 
 

Duvarınızdaki kolonların ne anlama geldiğini net bir şekilde belirtmeniz çok önemlidir. Özellikle 

büyük projelerde, çok kişinin bulunduğu projelerde, akıl karışıklığı riski ve bu akıl karışıklığının bedeli 

daha büyüktür. 

 

Proje duvarımızda kolonların üzerindeki mavi yazılar, o kolon için Bitti Tanımı’dır. Bu aynı zamanda 

bir sonraki kolon için Hazır Tanımı anlamına gelir. Bizim için en önemli iki tanım Geliştirmeye Hazır 

Tanımı ve Sistem Testine Hazır Tanımı’dır. Çünkü en fazla problemi bu iki kolonda yaşadık. 

 

 
 

7.1 Geliştirmeye Hazır Tanımı 
“Geliştirmeye Hazır” kolonu temelde şu anlama gelir: “Burada küçük parçalara ayrılmış, büyüklükleri 

belirlenmiş ve ne yapılacağı netleştirilmiş işlevsellikler bulunur. Bundan sonra yapmamız gereken tek 

şey hangi işlevsellikleri hangi sırada geliştireceğimize dair karar vermektir.” Yani bu aşağı yukarı 

Scrum’daki Ürün İş Listesi oluyor. Bir işlevselliğin Geliştirmeye Hazır olması için aşağıdaki özelliklere 

sahip olması gerekir: 

 

● Bir No’su bulunmalı. İşlevsellik hakkında daha fazla bilgi isterseniz bu numara anahtar(key) 

görevi görür. Bu numarayı kullanarak dokümanlarını ve yazılan kullanıcı durumlarını 
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tarayarak işlevsellik hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu dokümanlar projenin 

wiki’sinde yer almaktadır. Bu numaraya tıklayarak ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz. 

● İşlevsellik bir ilgili kişiye sahip olmalı. İlgili kişi genellikle bu işlevsellikle ilgili alan bilgisi olan 

bir analisttir. 

● Müşteri için değerli olmalı. Epikleri teslim edilebilir daha küçük parçalara bölerken müşteri 

için değerini kaybetmemesine dikkat ederiz. Analistler bu konuda son sözü söylerler. 

● Takım tarafından işin büyüklüğü tahmin edilmiş olmalıdır. Tahminler genellikle bir analist, 

testçi ve geliştiricinin bulunduğu küçük takımlar tarafından belirlenir. Bu tahminler yapılırken 

poker kartlarından yararlanılır. Poker kartlarıyla tahmin verme ve planlama için daha fazla 

bilgiyi Kısım 19’da bulabilirsiniz. Tişört büyüklükleriyle(küçük, orta, büyük) tahmin 

yaptığımızda olur. Bu tahminler büyüklük tahminleridir, zaman tahminleri değil. Tahmin 

verme sürecini daha kolay yapmak için aşağıdakini kullanırız: 

○ Küçük: Mükemmel şartlar altında bunu “Kabul Testlerine Hazır” hale getirmek bir 

haftadan az süre alır. Mükemmel şartlar doğru kişilerin hiçbir bölünme yaşamadan 

sadece bu işlevselliğe odaklanarak çalışması demektir. 

○ Orta: Mükemmel şartlar altında bir-iki hafta aralığında olan işler demektir. 

○ Büyük: İki haftadan daha büyük işler demektir. Geliştirmenin başlayabilmesi için 

büyük iş maddeleri daha küçük parçalara ayrılmak zorundadır. 

 

● Kartın arkasına yazılmış bir Kabul testi senaryosu olmak zorundadır. Bu senaryo yapılması 

gerekenleri adım adım somut bir şekilde anlatır. Örnek senaryo: Polis Joe uygulamaya girer. 

#235 numaralı olaya bakar ve kapatır. Daha sonra #235 numaralı olaya bakar ve olayın kapalı 

olduğunu görür. 

 

7.2 Sistem Testine Hazır Tanımı 

“Sistem Testine Hazır”, geliştirme takımının yapması gereken her şeyi yaptığı, işlevselliğin çalıştığı ve 

önemli bir sorun olmadığı anlamına gelir. Fakat bunu yaparken sadece ilgili işlevselliği test 

etmişlerdir, tüm sistemi değil. 

 

Uzun bir süre için sistem testi takımı darboğaz oldu. Bunun ana nedenlerinden biriyse sistem testine 

gelen çok sayıdaki gereksiz hataydı. Gereksiz hatadan kastım sistem testine gelmeden işlevsellik 

bazında bu hataların bulunması gerekirdi. Sistem testi her şeyi entegre ettiğimiz ve sistemin 

çalışılırlığını gördüğümüz yerdir. Halbuki buradaki hataların büyük çoğunluğu işlevsellik bazında 

belirlenebilirdi. Sistem Testine Hazır Tanımımız kaliteyi yüksek tutmak ve sinir bozucu hataları erken 

yakalamak için oluşturuldu. Ayrıca geliştirme takımının kaliteyle ilgili sorumluluğunu artırmak ve 

işlevselliğin kaliteli bir şekilde geliştirilmesi için gereken zamanın verilmesi için oluşturuldu. 

Geliştirme takımı, bir işi sistem testine teslim etmeden ve sıradaki işlevselliği geliştirmeye 

başlamadan önce iyice test yapar ve kaliteden emin olur. 

 

Aşağıda Sistem Testine Hazır Tanımımız bulunur: 

● Kabul testleri otomatikleştirilmiş: Bunun anlamı işlevsellik bazında baştan sona bir kabul testi 

ya da otomatikleştirilmiş bir entegrasyon testidir. Bunun için Selenium’u kullandık fakat daha 

sonra Concordium kullanmaya başladık. Selenium testleri Ajax kullandığımız ara yüzde çok 

kırılgandı. Ayrıca Concordion Specification By Example’a doğru olan eğilimimize daha 

uygundu. 
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● Regresyon Testleri Yapılmış: Daha önce geliştirilmiş işlevselliklerin otomatize edilmiş bütün 

testlerden geçmiş olması. Bazen yeni geliştirilen bir işlevsellik eskilerden birinin bozulmasına 

neden olabilir. Bu nedenle eski testlerin hepsinin çalıştırılmış ve başarılı şekilde geçmiş 

olması gerekir. 

● Demosu yapılmış: İşlevselliği geliştiren takım proje paydaşlarına-takım içindeki kullanıcılar, 

analistler, sistem testçileri, kullanıcı deneyimi uzmanı- bu işlevselliği göstermesi gerekir. 

Kullanıcı deneyimi uzmanına bu aşamada demo yapmak sistem testi ya da kullanıcı kabul 

testi aşamasında yapmaktan daha avantajlıdır. Kullanılabilirlik açısından herhangi bir 

problem varsa bu aşamada yakalar ve gerekli düzenlemeyi yaparız. 

● Kodu kaynak kodla birleştirirken net ifadeler yazarız: Geliştirdiğimiz özellikle ilgili kodu 

kaynak sisteme gönderirken geliştirdiğimiz özelliğin No’suyla işaretleriz. Ayrıca ne yapıldığına 

dair kısa ve net bir açıklama yaparız. Bu, bize takip edilebilirlik kazandırır. Büyük projelerin 

takip edilebilirliği her zaman düşük olur, bunu bilerek yaparız. 

● Geliştirme ortamında test edilmiş: Her takımın kendine ait test ortamı bulunur. Geliştirilen 

özellik bu ortamda test edilmelidir. Böylece benim makinemde çalışıyordu bahanelerinin 

önüne geçmeye çalışırız. 

● Trunk’la birleştirilmiş: Bu işlevsellik için yazılan kod Trunk içinde olmalıdır ve önceden var 

olan kodlarla bir uyumsuzluk varsa hemen çözülmelidir. Kısım 14’te Trunk modelimiz 

hakkında detaylı bilgi bulunur. 

 

7.3 İşbirliğine Nasıl Faydası Oldu? 
Bu iki kural -Geliştirmeye Hazır Tanımı, Sistem Testine Hazır Tanımı- takımlar arasındaki işbirliğini 

iyileştirdi. Süreç değişiklikleriyle ilgili yaptığım kısa ankette, bu konu açık bir şekilde ortaya çıktı. 

 

Kanban yapmaya başladığımızda her uzmanlık takımı proje duvarında kendileriyle ilgili bölüme 

odaklanmıştı. İhtiyaç analistleri proje duvarının sadece sol tarafıyla ilgileniyorlardı. Bir ihtiyacın 

analizi yapıldığında ve dokümanı yazıldığında işlerinin bitmiş olduğunu düşünüyorlardı. Geliştiriciler 

sadece duvarın orta bölümüne bakıyorlardı, testçilerse sadece duvarın sağ bölümüne. Testçiler 

ihtiyaçların belirlenmesi çalışmasına dahil olmuyorlardı. Yani bir işlevsellik test aşamasına geldiği 

zaman genellikle nasıl çalışması gerektiğine dair bir kafa karışıklığı oluyordu. İnsanlar ihtiyaç analiz 

dokümanın ne kadar-daha çok detay, daha az detay- detaylı olması gerektiği konusunu saatlerce 

tartıştılar. 

 

Bunların hepsi eski alışkanlıklardı. Proje duvarı problemin ne olduğunu herkesin görmesini sağladı. 

Bu, problemin çözülmesi için ilk ve en önemli adımdı. 

 

Tanımlarla ilgili herkes anlaşmaya vardıktan birkaç hafta sonra işbirliğiyle ilgili problemler ortadan 

kalktı. Geliştirmeye Hazır Tanımı’nın başarılı olabilmesi için işin büyüklüğünü belirlemeye tüm 

uzmanlık alanlarından birileri katılmalıdır. İşler, küçük parçalara ayrılır ve bu parçalar hala müşteri 

için değerli olmalıdır ayrıca kabul testleri üzerine anlaşma sağlanmış olmalıdır. Ancak bundan sonra 

Geliştirmeye Hazır Tanımı başarılı olabilir. 

 

Benzer şekilde Sistem Testine Hazır Tanımı ancak tüm uzmanlıklar işlevsellik bazında testleri beraber 

yaparlarsa ve bu işlevselliğin teslim için yeterince iyi olup olmadığına karar vermeleriyle başarılı 

olabilir. 
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Sürekli işbirliğine ihtiyaç olduğunu gösteren bu durum, test takımının ve analist takımının her 

geliştirme takımına uzmanlar vermesine ikna etmiştir. Böylece her geliştirme takımı çapraz 

fonksiyonel  ve çok daha verimli olmuştur. 

 

Önemli kolonların üstüne bu kolunun Hazır Tanımı’nın yazılması Kanban sistemlerinde kullanılan 

basit bir tekniktir. 
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Kısım 8 

Teknik İyileştirmeler 
 

Teknik işler, yapılması gereken fakat değer bakımından müşterinin ilgisini çekmeyen işlerdir. Örneğin 

veritabanının güncellenmesi, kullanılmayan kodun kaldırılması, kötü bir tasarımın gözden geçirilmesi 

ya da daha önceden geliştirilmiş işlevsellikler için testlerin yazılması. Örneğini verdiğim işlere biz 

dahili iyileştirmeler diyoruz fakat düşündüğümde teknik iyileştirmeler daha anlamlı bir terimdir. 

Sonuçta bu işler bir süreç iyileştirmesi değil ürünle ilgili yapılması gereken teknik işlerdir. 

Teknik iyileştirmeler, proje duvarında bulunan geliştirmeye hazır kolonunda doğmuştur. Geliştirme 

sürecineyse “Sıradaki Beş Teknik İyileştirme” bölümünden girer. “Sıradaki On İşlevsellik” bölümünün 

hemen altında bulunur. Aslında bu iki bölüm geliştirme için iki paralel giriş kuyruğudur. 

 

Gördüğünüz gibi Geliştirmeye Hazır kolonunun altında işlevselliklerin ve teknik iyileştirme işlerinin 

olduğu birçok kart bulunmaktadır. Bu kolonda bulunan kartları önceliklendirmeye çalışarak zaman 

harcamayız. Bunun yerine sıradaki ilk on işlevselliği ve ilk beş teknik iyileştirmeyi sürekli olarak “tam 

zamanında”(just in time) önceliklendiririz. Böylece geliştirme takımları her zaman üzerinde 

çalışabilecekleri bir şeylere sahip olurlar. 

 

Geliştirme takımı yeni bir şeye başlamak için kapasitesi olduğu zaman, ya Sıradaki On İşlevsellik 

bölümünden ya da Sıradaki Beş Teknik İyileştirme bölümünden bir iş çeker. Bu iki seçenek arasında 

seçimi belirleyen bir kuralımız yoktur. Böyle bir kural belirlemek yerine sürekli olarak günlük 

toplantılarda konuşuruz. 

 

Teknik iyileştirme kartları, sağ üst köşelerine yeşil bir nokta konularak işlevsellik kartlarından 

ayrılmıştır. Bu yeşil noktalı kartlar geliştirme kolonuna çekildikten sonra bile ayrım yapmamızı sağlar. 
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Böylece proje duvarı yeni işlevsellikler geliştirme ve teknik iyileştirmeler arasında zamanımızı nasıl 

böldüğümüzü gösterir. 

 

 

Genelde zamanımızın büyük çoğunluğunu işlevsellikleri geliştirmek alır. Fakat resimde gördüğünüz 

gibi teknik iyileştirmelere de zaman ayırdığımız oldu. 

 

8.1 Örnek 1: Sistem Testinin Darboğaz Olması 
Sistem testi açık bir şekilde darboğaz olmuştu. Yeni işlevsellikler geliştirmenin ve bu darboğaza 

eklemenin hiçbir anlamı yoktu. Bu konu ortaya çıktıktan sonra geliştiriciler teknik iyileştirmeler 

yapmaya odaklandılar. Böylece sistem testleri daha kolay yapılabilecekti. Aslında test bölümünün 

müdürüne otomatik test iş listesi oluşturması ve önceliklendirmesi için görev atandı. Sıradaki Beş 

Teknik İyileştirme kapsamında bu işler geliştiriciler tarafından alınmaya başlandı. Böylece testçiler 

geliştiricilerin müşterileri oldu! 

 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Kısım 18’e bakabilirsiniz. 
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8.2 Örnek 2: Teslimden Bir Gün Öncesi 
Yeni işlevsellikleri geliştirmeye başlamadan önce takımlar geliştirdiklerini teslim etmeye odaklanmak 

istediler. Bu nedenle yeni işler çekmektense, “son saniye” hatalarının çözümüne odaklandılar. Eğer 

çözülecek herhangi bir problem yoksa teknik iyileştirme konularına yöneldiler. Genellikle uzun 

zamandır yapmak istediğimiz fakat yapmak için zaman bulamadığımız işler. Örneğin kullanılmayan 

kodların kaldırılması, kodun daha iyi olması için yeniden gözden geçirilmesi ve yeni araçların 

öğrenilmesi. 

 

Duvardan da anlayabileceğiniz gibi birçok teknik iyileştirme işi takımlar tarafından çekildi. Yeşil 

noktalara dikkat edin. 

 

 



44 

 

8.3 Örnek 3: 7 Metrelik Java Sınıfı 
Şimdi sırada bir teknik iyileştirmenin nasıl öne çıkarılabileceğine dair güzel bir örnek var. 

Kodumuzdaki bir sınıf kontrol çıkmıştı ve ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerekiyordu. Fakat bu 

konuya yönelme ve zaman harcama konusunda direnç bulunuyordu. Bu nedenle takım liderlerinden 

biri tüm sınıfın bir çıktısını aldı ve konferans odasına serdi. Uzunluğu 7 metreden fazlaydı. 

 

Devasa çıktıya bakan herkes bu sınıfı düzenlemek için acilen teknik iyileştirme kartı oluşturmamız 

gerektiğini gördü! Tartışmaya hiç gerek yoktu. Bu aynı zamanda yazılım geliştiricileri acele ettirmenin 

ve tasarıma yeterince önem vermemenin sonucu olarak görüldü. 

 

İleride yapılacak geliştirmeleri düşünerek bu konuda biraz eğlendik. Mesela işlevselliklerin 

büyüklüklerini verirken kod/metre metriğinden yararlanabilirdik, takımın hızını ölçerken her gün 

yazılan kodu kod/metre cinsinden ölçebilirdik! Hatta ideal kod uzunluğunu(gerçekten çok iyi yazılmış 

bir kod) ve gerçek kod uzunluğunu belirleyebilirdik! Gerçek kod uzunluğundan ideal kod uzunluğunu 

çıkarırdık ve metre cinsinden teknik borcu bulabilirdik. Hatta yere bir çizgi çizerek ne kadar teknik 

borcumuz olduğunu gösterebilirdik. Kimi zaman metre yerine mil kullansak mı diye düşündüğümüzde 

oldu. 

 

Tamam tamam. Duruyorum ☺ 

 Kod kalitesini konuştuk şimdi biraz hatalardan bahsedelim. 

 

 

 

 

 



45 

 

Yan Not… 

Bu büyüklükte bir projenin teslimlerinde bu kadar az drama yaşandığını hiç görmedim. Neredeyse 
hayal kırıklığı… 
 
Geleneksel panik ve telaş nerede? Teslimden önceki gece uyuyamama ve ağlamalar nerede? 
Teslim sonrası destek konularında acımasız eleştiriler nerede? Teslimden sonraki gün telaş içinde 
yapılan çözümler nerede? En büyük teslim(ülke çapında yapılan yaygınlaştırma) sonrası ofise 
geldim ve olağanüstü bir şey olduğuna dair bir işaret yoktu. 
 
Bunun nedeni iyi bir teslim provasının yapılmış olmasıdır. Elbette ilk yaptığımız pilot teslimlerinde 
bazı sorunlarla karşılaştık ama pilot yapmamızın amacı bu değil mi? 
 
Herneyse teslimleri kutlamayı unutmayın! 
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Kısım 9 

Hatalarla Başa Çıkma 
 

Kanban uygulamaya başlamadan önce hataları çözerken geleneksel yöntemleri kullanıyorduk. 

Geliştirmenin sonunda testçiler sistem testlerini yaparken hataları bulur ve bunları hataların takibinin 

yapıldığı sisteme girer. Bu sisteme yüzlerce hata girilmiştir. Değişiklik Yönetimi her hafta toplanır, 

analiz yapar, önceliklendirir ve hataları ilgili geliştiricilere atar. Bu, dahil olan herkes için oldukça sıkıcı 

ve verimsiz bir süreçtir. 

 

9.1 Sürekli Sistem Testi 
Kanban sistemi, sistem testini sürekli-düzenli- olarak yapmamız gerektiğini görmemize yardım etti. 

Geçmişte geliştirme ve diğer işler bittikten sonra en son aşama olarak yapılıyordu. Başlangıçta test 

takımı buna direnç gösterdi. Çünkü sistem testlerini yapmak zaman alıyor ve bir teslim süresinde 

birden fazla yapmak verimsizlik olarak algılanıyordu. Fakat bu bir yanılsamadır. Testi en son aşamada 

yapmak verimli bir aksiyon gibi görünebilir fakat hata düzeltme zamanını denkleme ekleyince 

verimsizlik önemli derecede artıyor. 

 

İki aylık teslim dönemlerinde sistem testi aşaması aşağıdaki gibi görünür: 

 

Eğer sistem testini daha sık yaparsak aşağıdaki gibi görünüyor: 

 

 

İş bitene kadar tüm sistemi test edemeyiz. Çünkü sistem en sonda tamamlanmış olacaktır. Fakat 

parça parça da olsa erkenden sistem testlerini gerçekleştirebiliriz. O ana kadar tamamlanan 

işlevsellikleri test edebiliriz. Yine işin tamamı bittikten sonra tüm sistemi test edebiliriz. En sonda 
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yapılan bu sistem testi geleneksel yöntemle yapılan sistem testi kadar zaman alabilir fakat hataları 

bulma ve çözümleme süresi oldukça düşer. Önemli olan da budur! Hata düzeltme zamanı düşer 

çünkü hataları önceden bulmuş ve düzeltmiştik. En sonda bulduğumuz hatalarsa yeni hatalardır ve 

geliştiriciler için bu hataları bulmak ve düzeltmek eskiye göre daha kolaydır. Ayrıca hataları erken 

bularak öğrenmeyi de arttırmış oluruz. 

 

İki senaryo için de test yapma ve hataların çözümüne harcanan zamanları grafik üzerinde 

inceleyelim: 

 

Bu çok önemli bir resimdir. Tekrar bakın, özellikle bir testçiyseniz. Evet, ikinci senaryoda test yapma 

süreniz artıyor fakat toplam zamanda düşüş var. 

 

Buradaki bir diğer önemli noktaysa test otomasyonudur. Bütün testleri otomatikleştiremeyiz fakat 

yapabildiğimiz kadarını yapmalıyız. 

 

9.2 Hataları Hemen Çözme! 
Testçiler bir hata bulduğunda bunu bir hata takip sistemine girmezler. Bunun yerine pembe yapışkan 

bir kağıda(tıpkı diğer engeller gibi) yazarlar ve gidip hemen yazılım geliştiriciyle konuşurlar. Birçok 

durumda kime gitmeleri gerektiğini bilirler sonuçta her geliştirme takımında testçiler bulunur. Oysa 

eskiden takım liderine bu sorunu çözmek için doğru kişinin kim olduğunu sorarlardı. 

 

Geliştiriciler ve testçiler beraber otururlar ve hata bulunur bulunmaz çözerler ya da geliştiriciler 

hatayı tek başlarına çözerler, çözdüklerini testçilere hemen bildirirler. Burada amaç hata bulunur 

bulunmaz, gecikme olmadan ve hata takip sistemi üzerinden iletişim kurmaya çalışmadan hatanın 

çözülmesidir. Birçok nedenden dolayı bu yol çok daha verimlidir: 

● Hataları erkenden bulmak ve çözmek sonra bulmaktan ve çözmekten daha verimlidir. 

● Yüz yüze iletişim yazılı iletişimden daha verimlidir. 

● Herkes daha fazla öğrenir. Geliştiriciler ve testçiler birbirlerinin işleri hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olurlar. 

● Hataların tutulduğu uzun bir liste olmadığı için hata listesinin bakımına harcanan zaman daha 

az olur. Bu da çöp olan sürenin azalmış olmasıdır. 
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Bazen bir hata hemen çözümlenecek kadar önemli değildir. Örneğin kullanıcı için değerli olmayan bir 

hatanın çözümü yerine daha öncelikli ve değerli işlevsellikler geliştirilmeye başlanabilir. Böyle 

durumlarda testçi ilgili hatayı test takip sistemine girer. Tabi hata takip sistemi dolu değilse! 

Ne? Dolu mu? Hata takip sistemi nasıl dolu olur? 

 

9.3 Hata Takip Sisteminde Takip Edilebilecek Hata Sayısını Neden 

Sınırladık? 
Kanban yapmaya başlamadan önce hata takip sisteminde yüzlerce hata takip ediliyordu. Şimdi otuz 

limitimiz var. 

Eğer bir hata bulunduysa ilk soru şu olur: “Bu hata işimizi yapmayı engeller mi? Engel, işlevselliğin bu 

hata ile teslim edilebilir olmamasıdır. Bu hatanın çözümü yeni işlevsellikler geliştirmekten daha 

önemlidir. Hatayı pembe yapışkan kağıtlara yaz ve hemen çöz, tıpkı diğer engeller gibi. Bu hatayı 

herhangi bir kuyruğa sokma. 

 

Eğer hata, engelleyici değilse bir karar vermemiz gerekir: Bu hata, hata takip sistemindeki hatalardan 

önemli mi? Eğer öyleyse ilk otuz listesindeki hatalardan biri çıkarılır ve yeni hata eklenir. Eğer değilse 

yeni hatayı önemsemeyiz. 

 

Bu şekilde hata takip sistemi en önemli hatalara odaklanmamızı sağlar ve yönetimsel bir yük 

olmaktan çıkar. 

 

İş akışının bir özeti: 

 

Hata sayısını limitleyerek uzuuuuuun ve sıkıcı Değişiklik Yönetimi toplantılarına ihtiyacı ortadan 

kaldırdık. Bu toplantılar hala yapılıyor fakat çok daha kısa ve verimli bir şekilde çünkü son derece uç 

noktalara, çözülmeden önce önceliklendirilmesi gereken hatalara odaklanılıyor. 
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9.4 Hataları Görselleştirme 
İlk otuz hatanın üstünde “sıradaki beş hata” kavramını çıkardık. Bu hatalar kartlara yazılır ve proje 

duvarında yer alırlar. Bunun anlamı geliştirme için üçüncü bir kuyruktur. “Sıradaki On İşlevsellik”, 

“Sıradaki Beş Teknik İyileştirme” ve “Sıradaki Beş Hata”. 

 

 

Hata kartları kırmızı kalemle yazılır. Böylece işlevsellik ve teknik iyileştirme kartlarından kolayca 

ayrılırlar. 

 

“Sıradaki Beş Hata” kuyruğuna giren hatalar üzerine pembe yapışkan kağıt yapıştırılıp hemen 

çözülenler kadar önemli değildir. Fakat “Sıradaki Beş Hata” kuyruğuna girecek kadar da önemlidirler. 

Yani kısa zamanda çözümleneceklerdir fakat hemen değil. 

 

Takımın kapasitesi olduğu zaman genellikle bir işlevsellik tamamlandıktan sonra bu hatalardan biri 

alınacaktır. Sıradaki On İşlevsellik’ten birinin mi, Sıradaki Beş Teknik İyileştirme’den birinin mi yoksa 

Sıradaki Beş Hata’dan birinin mi alınması gerektiği tartışılır ve karar verilir. 

 

Hata takip sisteminde olacak hata sayısını limitlemek güven oluşmasını sağlar. Hata listesi kısadır ve 

en önemlisi buradaki konular çözüme kavuşturulur. Eğer bir hata çözülmeyecekse(ilk otuz hataya 

girmediği için) yanlış beklentiler oluşturmaktansa en baştan dürüst davranırız. 
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Hataların net ve tutarlı bir şekilde görselleştirilmesi iyileştirme yapmamız gereken bir alandır. Bu 

konuda hala deneyler yapıyoruz. Testçiler hangi hataların çözümlendiğini net bir resimde görmekten 

hoşlanırlar. Bunun için ayrı bir duvar oluşturdular. Hata takip sistemine sahip olmanın avantajıyla 

hataların takip edildiği duvarın dezavantajı dengede olmalı. Hataların yazılıdığı yapışkan kağıtlar 

nereye gidiyor, hata duvarına mı, proje duvarına mı yoksa takım duvarına mı? Yoksa hataların 

yazıldığı yapışkan kağıtları kopyalamalı mıyız? Peki, çözmesi sadece birkaç dakika olan küçük hataları 

ne yapmalıyız? Bunlarla başa çıkarken yönetimsel bir yük olmalarını nasıl engelleriz? Cevaplamamız 

gereken birçok soru ve yapmamız gereken birçok deney var. 

 

Yani uzun bir yoldan geldik ve hataları bulmamız ve çözmemiz için bizi aktif hale getiren bir çözüm 

bulduk. Böylece geliştiriciler ve testçiler arasındaki işbirliğini iyileştirdik, hata takip sisteminde atıl 

durumda bekleyen hataların bulunduğu uzun listelerden, sıkıcı ve uzun Değişiklik Yönetimi 

toplantılarından kurtulduk. Hala çalıştığımız bir konu var, hataların görselleştirilmesi ve duvarda ne 

kadar detay olması gerektiği konusu. 

 

9.5 Tekrar Eden Hataları Önleme 
Bazı hatalar sürekli olarak tekrarlanır. Genellikle basit hatalardır, örneğin kullanıcı arayüzden bir 

etiket yanlış yere konulmuştur ya da yanlış yazılmıştır. Önemli olan konu bu hataların neden 

kaynaklandığıdır? Süreçteki hangi problem bu teknik sıkıntıları yaşamamıza neden oluyor? 

 

Bu sorunu çözmek için testçilerin duvarında “tekrar eden hatalar” bölümü bulunur. Hatırlayın 

hataların pembe yapışkan kağıtlara yazıldığını ve tıpkı takımın önündeki bir engel gibi hemen 

çözüldüğünü söylemiştim. Eğer bir hata testçilere dejavu yaşatıyorsa, bu hata tekrar eden hatalar 

bölümüne eklenir. Tekrar edilen hataların da bir limiti bulunur. 

Ana fikri anladınız değil mi? Bütün kuyruklar limitlenmeli! 

 

Bir ara geliştirme takımlarından biri hata engelleme toplantıları yaptı. Tekrar eden hatalardan biri 

masaya yatırılır ve kök neden analizi yapılırdı. Hata koda nasıl girdi? Hangi sistemler problemler bu 

hatayı tekrar tekrar yapmamıza neden oluyor? Biz bu konuda ne yapabiliriz? Kimi zaman 

kullandığımız araçlardan biriyle alakalı kimi zaman süreç kurallarıyla alakalı kimi zamansa kültürel 

sorunlarla alakalı olduğunu gördük. 
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Çözümü zor durumlar için neden-sonuç diyagramı çizdik. Böylece sonuçları ve kök nedenleri ortaya 

çıkardık. Daha sonra bu diyagramı gelecekte aynı hatanın tekrar yaşanmaması için somut öneriler 

oluşturmakta kullandık. Aşağıda bir örnek bulunuyor: 

 

Takımın analiz ettiği hata diğer sistemlerle iletişim kurmaya çalışırken kaybolan belirli işlemlerle 

alakalıydı. Gelecekte bu hataların tekrarlanmaması için takım dört öneri sundu: 

● Kullanılmayan kodun tamamı silinmeli. 

● Kodun yeniden gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi(refactoring) için çalışma yapalım. 

● Yüz yüze iletişime daha çok önem verelim, dokümanlar üzerinden daha az iletişim kuralım. 

● Yetkinlikleri dağıtmak için geliştirme aşamasında testçilerle daha yakın çalışalım. 

Neden-sonuç diyagramları, kök neden analizini yapabilmek için mükemmel bir yoldur. Özellikle 

aşağıdaki gibi döngüye girerseniz: 

Diana: Bu hatayı neden yaptık? 

Phil: Çünkü doğru şekilde test yapmadık. 

Diana: Neden doğru şekilde test yapmadık? 

Phil: Çünkü stres altındaydık. 

Diana: Neden stres altındaydık? 

Phil: Çünkü teslim planının gerisindeyiz. 

Diana: Neden teslim planının gerisindeyiz? 

Phil: Çünkü bir önceki teslimden kalan hatalara zaman harcadık. 

Jerry Weingberg çok güzel söyler: ”Şeyler, bu şekildedirler çünkü bu şekilde olmak zorundadırlar.” 

Bu cümle de çok güzeldir, kimin söylediğini bilmiyorum: “Eğer yaptığınız her şey şimdiye kadar 

yaptıklarınızsa o zaman elinize geçecekler şimdiye kadar elinize geçenlerdir.” 
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Neden-sonuç diyagramları hakkında daha fazla bilgiyi Kısım 20’de bulabilirsiniz. 

 

Eğer hatalarınıza neden-sonuç analizi yaparsanız, hataların gerçek problemler olmadıklarını 

göreceksiniz. Hatalar sadece semptomlardır. Ürününüzdeki hatalar sürecinizdeki problemlerin bir 

semptomudur. Eğer sürecinizi düzeltmeye odaklanırsanız, ürününüzdeki hata sayısı ciddi şekilde 

düşecektir. Bu tıpkı şunun gibidir: Eğer yangınları engellemeye odaklanırsanız yangın söndürücüye 

daha az ihtiyacınız olur. 

 

Gelecek bölümde geliştirme sürecimizi nasıl iyileştirdiğimizi anlatacağım. 
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Kısım 10 

Sürekli Olarak Süreci İyileştirme 
 

Sürecimiz önceden konuşulup tasarlanmadı. Böyle bir şey oluşturamazdım, hem de tek başıma! Eğer 

yapabilseydim bile projenin diğer paydaşlarından herhangi biri bu süreci desteklemezdi. Yani 

önceden tasarlanan hiçbir süreç yazıldığı dokümandan ileri gidemez. 

 

Bizim sürecimiz tasarlanmaktan öte keşfedildi. Yaptığım ilk şey süreç iyileştirme motorunu 

yerleştirmek oldu. Peki peki, elbette bu sözcükleri kullanmadım, fakat yaptığı iş buydu. Basit formül 

aşağıdaki gibidir: 

● Netlik: Herkesin, neler olduğunu görebilmesi için fiziksel duvarlarınız olsun. Herkesin 

anlayabileceği netlikte bir teslim hedefiniz olsun. 

● İletişim: Düzenli aralıklarla-haftada, iki haftada bir- süreç iyileştirme atölyeleri yapın. Bunu 

hem takım seviyesinde yapın hem de organizasyon seviyesinde. 

● Veri: Sürecinizin iyileşip iyileşmediğini gösterecek basit metrikleri takip edin. Biz, takım hızını 

ve teslim süresini ölçtük. Daha fazla bilgi için Kısım 12’ye bakabilirsiniz. 

Strateji oldukça basit: İnsanların projelerinde başarılı olmak istedikleri, problem çözmekten 

hoşlandıkları ve çalışma şekillerini iyileştirmek istedikleri varsayımına dayanır. Yani sizin yapmanız 

gereken bu davranışları gösterilebileceği bir ortam oluşturmaktır. 

 

Eğer nereye gittiğimizi, şu anda nerede olduğumuzu herkes biliyorsa ve ofisimizde doğru iletişim 

şekilleri bulunuyorsa insanlar doğru yönde kendi kendilerini yönetmeye başlar ve hedefe daha çabuk 

varabilirler. 

 

Evrimsel süreç iyileştirmelerini yapabilmek için insanları motive etmek hem Çeviklik’in hem Yalınlık’ın 

temelidir. 

10.1 Takım Retrospektifleri 
Bizim süreç iyileştirme atölyelerimiz genelde Scrum stilinde Sprint Retrospektif’leridir. Geliştirme 

takımları bu atölye çalışmaları için retrospektif terimini kullanırken organizasyon bazında yapılan 

atölye çalışmalarında süreç iyileştirme atölye terimi kullanılır. Biz de bu terimi kullanacağız. 

 

Her takım haftada bir ya da iki haftada bir retrospektif toplantısı yapar. Bu toplantının uzunluğu otuz 

dakika ile iki saat arasında değişir. Kimi takımlar duvarlarının önünde yaparlar, kimi takımlar bir 

toplantı odasında yaparlar. Hatta yakındaki bir bara gittiğimizde oldu. Genellikle takım liderleri 

toplantıyı düzenler ara sıra dışarıdan birini çağırdıkları da olur. 
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Retrospektif toplantısını düzenlemesi için zaman zaman dışarıdan birini getirmek iyi bir fikirdir. Bu 

takıma retrospektif toplantılarının nasıl yapılması gerektiğine dair bir fikir verir. Ayrıca takım 

liderlerine retrospektifi düzenlemenin farklı yollarını gösterir. Artık takım liderleri toplantıyı 

düzenlemedikleri için tüm dikkatlerini retrospektife verebilirler. 

 

Dışarıdan birini takımın retrospektif toplantısını düzenlemesi için getirmenin basit ve ucuz yolu A 

takım liderinin B takımının retrospektif toplantısını düzenlemesi ve A takımının retrospektifinin B 

takım liderinin düzenlemesidir. 

 

Retrospektiflerin düzenlenme şekilleri çok farklılık gösterebilir. Fakat hedef hepsinde aynıdır. Neyin 

iyi olduğunu, neyin iyi olmadığını ortaya çıkar ve neyin değiştirileceğine karar ver. 

 

Genellikle yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

● Kodu kaynak sisteme daha sık gönderelim. 

● Günlük toplantının yapılma saatini ya da yapılış şeklini değiştirelim. 

● Takım içinde yeni bir rol belirleyelim. Örneğin build führeri, build’in temiz olmasından 

sorumludur ya da hedef koruyucusu, takımı, dikkat dağıtıcılardan korur. 

 

Takım seviyesinde yapılan retrospektiflerin önemli bir işleviyse organizasyonu ilgilendiren konuların, 

ne zaman ve kim tarafından diğer takımlarla paylaşılması gerektiğinin konuşulmasıdır. Bunlar, takım 

liderleri tarafından not alınır ve bir üst seviyedeki retrospektif toplantısına getirilir. 

 

10.2 Süreç İyileştirme Atölyeleri 
Süreç İyileştirme Atölyeleri Scrum’ların Scrum’ı(Scrum of Scrums) benzeri bir retrospektiftir. Her 

takımdan biri ve her uzmanlıktan biri, aslında her gün saat 10:00’da günlük toplantılarını yapan 

takım. Büyük değişiklikleri-birden çok takımı etkileyen- yapmak için en etkili yer burasıdır. 

 

Bu toplantının amacı çalışma şeklimizi netleştirmek ve iyileştirmektir. Koç olarak en önemli 

görevlerimden biri kültürün bir parçası olana kadar süreç iyileştirme atölyelerini hazırlamak ve 

düzenlemekti. 

 

Başlangıçta her perşembe saat 13:00’te yaptık. Her perşembe saat 13:00’te bu toplantıları yapmak 

sadece bir tesadüftü. Toplantıya katılan herkes için sıkışık bir saatti. Aşağı yukarı bir ay sonra iki 

haftada bir yapmaya karar verdik. Böylece her iki haftada bir perşembe günleri saat 13:00’te yaptık. 

Başlangıçta bu kadar sık yapmamızın nedeni ani büyümeden kaynaklı sorunlar ve yaşadığımız kafa 

karışıklığıydı. Farklı yetkinlikler arasındaki işbirliğini hızlıca iyileştirmemiz gerekiyordu. Bu nedenle çok 

fazla deney yapmamız gerekti. 
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Her hafta süreç iyileştirme atölyesi yapmak sıkışıklığa neden oluyordu. Değişiklikleri yapmak için 

yeterli zamanımız olmuyordu çünkü toplantılar arasındaki süre çok kısaydı. Toplantıları sık yapmanın 

pozitif yönü değişiklikleri hızlıca uygulamamızı sağlamış olmasıdır. Ayrıca toplantıyı her hafta 

yaptığımız için bir sonraki toplantıya kadar yetiştirebileceğimiz değişikliklerin gerçekten öncelikli ve 

kısa zamanda yapılması gerekenler olmasına dikkat ediyorduk. 

 

Toplantılar o kadar da kısa değildi. Altmış dakikayla başladık ve doksan dakikaya yükseltmek zorunda 

kaldık çünkü sürekli olarak süremizi aşıyorduk. Her hafta yapılan bir toplantı için bu uzun bir süre. 

Yaptığımız değişikliklerse bebek adımları değil ciddi değişikliklerdi. Geriye dönüp baktığımda bunun 

iyi bir şey olup olmadığını söyleyemem. Bir şeyleri hızlıca değiştirmemiz gerekiyordu ve değiştirdik. 

Bu kadar hızlı değişim kafa karışıklığına neden oldu, özellikle atölye çalışmalarını yaptığımız ekibin 

dışında kalanlarda. Bu kişiler birçok değişiklik yapıldığını gördüler fakat değişikliğin anlatılması ya da 

tartışılması gibi bir şansları olmadı, bu nedenle kafa karışıklığı yaşamaları normaldir. 

 

En önemli problemler çözüldükten sonra değişim hızını yavaşlatabiliriz. İnsanların takip edebileceği, 

anlayabileceği bir seviyeye indirdik ve atölye çalışmalarını iki haftada bir yapmaya karar verdik. Bu 

daha insancıl hissettirdi. Şimdi doksan dakikayı stres hissetmeden geçirebiliriz. Ayrıca toplantılar 

arasında iki hafta olduğu için bir değişikliği yapmak ve sonucunu görmek için daha fazla vaktimiz 

vardı. 

 

Süreç iyileştirme atölyelerini yaparken bütün masaları kaldırır ve sandalyelerden bir yuvarlak 

oluştururum ve odaya bir beyaz tahta koyarım. 
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Bu ayarlamanın işbirliği seviyesinde ve odadakilerin odaklanmasında fark edilir bir şekilde etkisi oldu. 

Herkes önünde bir engel olmadan birbirini görüyordu ve masada dikkati dağıtacak bilgisayar, kağıtlar 

gibi bir şey yoktu. 

 

Her bir süreç iyileştirme atölyesi aynı basit yapıya sahipti. Bu yapı Diana Larsen’in ve Eshter Derby’nin 

“Agile Retrospectives: Making Good Teams Great” adlı kitaplarında anlattıkları yapıya karşılık 

geliyordu. 

 

Toplantı aşağıdaki gibiydi: 

1. Sahneyi hazırla: Toplantıyı hazırla, ana konuyu belirle ve odaklan. 

2. Veri topla: Son toplantıdan beri neler olduğunu düşün, başarılı ve başarısız noktalar dahil. 

Eğer ana fikir varsa, bu ana fikre ait somut veriyle konuş. 

3. Anlayış oluştur: Veriyi ve sizin için ne anlama geldiğini tartış, en önemli sorunlara odaklan ve 

bu sorunları nasıl elimine edebileceğine dair somut seçenekler belirle. 

4. Ne yapılacağına karar ver: Hangi değişikliği yapmanız gerektiğine dair karar verin. 

5. Toplantıyı bitir: Kimin ne yapacağına ve gelecek toplantıya kadar neler olması gerektiğine 

karar verin. 

 

Herkesin konuşabilmesi için herkese sorular sormaya başladım. Örneğin; “bu konuda ne hissettiğinizi 

bir sözcükle söyleyin?” ya da “bu toplantıdan beklediğiniz en önemli şey nedir?” 

Daha sonra bu toplantının amacını hatırlattım ve bugünün odak konusunun ne olduğundan 

bahsettim. Bazen belirli bir odak konumuz-motivasyon, metrikler, işbirliği, test otomasyonu ya da en 

önemli konu neyse- olur. Bazen genel olarak sürecimizi iyileştirmeyi konuşurduk. 

 

Son toplantıdan beri gerçekleşen önemli olayları ve son toplantıda aldığımız kararları ve aksiyonları 

gözden geçiririz. 

 

Daha sonra hızlıca nelerin iyi olduğunu ve son birkaç haftada yaşanan pozitif gelişmeleri özetleriz. 

Bazen katılımcıların bunları yapışkan kağıtlara yazmalarını ve duvara asmalarını isterim. Bazen de 

katılımcılar sadece konuşur ve ben beyaz tahtaya yazarım. İyileştirmelerin farkında olmak ve 

kutlamak ileride yapılacak iyileştirmeler için önemlidir. 

 

Bir sonraki adımda son toplantıdan beri yaşadığımız sıkıntıları özetleriz. Eğer birçok sıkıntı 

varsa(genellikle vardır) bir önceliklendirme yaparız. Önceliklendirmeyi yaparken nokta oylama(dot 

voting) ya da benzer bir teknikten yararlanırız. Nokta oylama, odadaki herkesin üç noktaya sahip 

olması ve önemli olduğunu düşündükleri maddelere noktaları yapıştırması tekniğidir. 

 

Aşağıdaki iki kolonda yapışkan kağıtlar bulunmaktadır. “Başarılar” ve “zorluklar”. 
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Konu dışı bir şey: 

Yalınlık hakkında aşırı tutucu bir kişi suçlayan parmağıyla göstererek şöyle diyebilir: 

“Bunların hepsi öznel, duyusal şeyler. Süreç iyileştirme nicel, nesnel veriler ve raporlarla 

yapılmalıdır.” 

 

Katılmıyorum! Bu büyüklükte ve karmaşıklıkta bir ürünün geliştirilmesi, içinde yaratıcı insanların 

bulunduğu yaratıcı bir süreçtir. En önemli şey motivasyondur. Bu şartlar içinde içgüdü bütün 

metrikleri yener. Eğer bir şey önemli bir problemmiş gibi hissettiriyorsa, genellikle önemli bir 

problemdir. Bunu ispatlamak için metriğe ihtiyaç yoktur. İçgüdünün güzel yanı gerçekleşmek üzere 

olan bir problemin işaretçisi olmasıdır. Metriklerse bir problemi ancak olduktan sonra işaret edebilir. 

 

Bu metrikler içgüdünün harekete geçmesi için kullanılabilir. Metrikleri sadece kullanırız. Metrikleri 

süreç iyileştirmeyi destekleyici bir araç olarak kullanırız, süreci metriklere bakarak oluşturmayız. 

 

Nerede kalmıştık. Evet şöyleydi, sıkıntı yaşadığımız yerlerin listesini çıkarır ve önceliklendiririz. 

İçlerinden en önemli bir ya da iki tanesini seçerek, bu toplantıda onlara odaklanırız. İkili ya da üçlü 

gruplara ayrılır problemi ve olası çözümlerini tartışır ve analiz ederiz. 
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Bazen çözüm oldukça basittir ve açıktır. Daha karmaşık ve tekrar eden problemler için neden-sonuç 

diyagramlarını ve diğer teknikleri kullanarak kök neden analizi yaparız. Gelecek süreç iyileştirme 

toplantısına kadar yapılacak bir araştırma yapılmasını öneririz ya da bu problemin çözülmesine dair 

ayrı bir toplantı ayarlarız. 

 

İkili - üçlü gruplara ayrılarak yaptığımız tartışmalar genellikle-beyaz tahtaya yazdığım- somut 

önerilerle ya da seçeneklerle sonuçlanır. Varsayılan seçenek her zaman mevcut durumdur(hiçbir şeyi 

değiştirme). Eğer bu toplantının sonuna kadar herhangi bir karara varamazsak mevcut durum bize ne 

olacağını hatırlatır. 

 

Her seçenek için(mevcut durum dahil) en belirgin avantajlar ve dezavantajlar üzerine beyin fırtınası 

yaparız. Genelde bu hızlı analiz hangi seçeneğin en iyi seçenek olduğunu ortaya çıkarır. Böylece o 

seçeneği uygulamaya karar veririz. Daha belirgin olmayan seçenekler için hızlıca parmak oylama 

yaparız. Böylece insanların o seçenek hakkında ne düşündüklerini görürüz. 

 

 

Bu seçeneği beğendim. 

 

Bu seçenek harika değil fakat kabul edilebilir. 
Bu konuda bir fikrim yok, grup ne derse katılırım. 
Şuan aklıma gelen daha iyi bir fikir yok. 

 

Bu seçenek çok saçma ve bu seçeneği desteklemiyorum. 

 

Bazen karar vermek için beş parmak tekniğini kullanırız. Aslında aynı şeydir fakat biraz daha 

detaylıdır. Başparmağımızı yukarı, yana, aşağı doğru göstermek yerine parmaklarımızı birle beş 

arasında gösteririz. 

 

 

Mükemmel bir seçenek. 

 

Oldukça iyi bir seçenek. 

 

Bu seçenek harika değil fakat kabul edilebilir. 
Bu konuda bir fikrim yok, grup ne derse katılırım. 
Şuan aklıma gelen daha iyi bir fikir yok. 
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Bu seçeneği beğenmedim ve desteklemiyorum fakat kabul edebilirim. 

 

Desteklemem için cesedimi çiğnemeniz gerekiyor. 

 

İki teknikte de önemli nokta başparmağınızı yana doğru tutmak ya da üç parmağınızı göstermenizdir. 

Bu uzlaşma eşiğidir. Bu seviyede ya da daha yüksek destek alan her seçenek yeterince iyidir. Herkes 

bu seçeneği beğenmek zorunda değildir fakat herkes kabul edecek ve destekleyecektir. 

 

Bu şekilde oylama tekniği en iyi seçeneği gösterir. Eğer seçenek sayısı çoksa ve aralarından biri net 

şekilde öne çıkmıyorsa o zaman kabul edilemez seçeneklerin üstünü çiziyoruz. Bir, iki parmak ya da 

başparmağın aşağıya doğru gösterildiği seçenekler eleniyor. Bu seçenekler grup arasında fikir birliği 

oluşturamayan seçeneklerdir ve sonunda veto edilirler. Daha sonra kalan seçeneklere bakarız ve 

içlerinden en yüksek desteği alanı seçeriz. 

 

Ender durumlarda iki seçenek için eşit oranda destek olduğu olur. Rastgele birini seçeriz, kolay olanı 

seçeriz ya da hızlıca bir oylama yaparak birini seçeriz. Toplantıyı düzenleyen kişi olarak bu gibi 

durumlarda karar verme sürecini ben yönlendiririm. Böylece karar verme sürecinin nasıl olması 

gerektiğine dair zaman kaybetmemiş oluruz. Eğer toplantı katılımcıları karar verme sürecini 

beğenmezlerse uyarıda bulunabilirler. 

 

Fikir birliği oluşturmak için yapılan bu çalışmalar verimsizlik gibi görünebilir. Fakat birçok durumda 

hızlı ve verimlidir. Bazı durumlarda hızlı değildir, bu daha derin bir analiz yapılması gerektiği anlamına 

gelir. 

 

Süreç iyileştirme kararlarını almak değişiklik yapmak demektir. Değişim, dirençle karşılaşabilir, 

özellikle değişim kararının alındığı toplantıda olmayan insanlar tarafından. Her değişim için yüzde yüz 

fikir birliğini hedefleyerek(toplantıya katılanların tamamı) değişime karşı olan direnci azalttık. Böylece 

değişimin gerçekleşme olasılığını büyük oranda artırmış olduk. Yani fikir birliğini oluşturmak için 

harcanan birkaç dakikanın getirisi oldukça büyüktür. 

 

Toplantı sürelerine sıkı sıkıya bağlıyızdır. Toplantının son on dakikası aldığımız kararları 

özetleriz(beyaz tahtaya yazarız) ve somut aksiyonları belirleriz, kim ne zaman ne yapacak. Örnek: 
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Yukarıda örneği bulunan toplantıda normalden daha fazla aksiyon kararı çıkardık. En üstten iki tanesi 

şöyle: 

● Sprint planlama toplantısı yaklaşımını deneyelim. Böylece farklı uzmanlıklardaki kişiler 

kullanıcı hikayelerinin detaylandırılması ve daha küçük parçalara ayrılması konularında 

işbirliği yapmış olacaklar. Planlama konusunda daha fazla bilgi Kısım 13’te bulunuyor. Eğer bu 

yaklaşım başarılı olursa Sprint planlama toplantıları yapmaya devam ederiz. 

● Her takım net bir şekilde belirtilmiş “ilgili kişiye” sahiptir. İlgili kişi, testçiler bir hata 

bulduğunda ve kimin çözmesi gerektiğini bilmediklerinde gittikleri kişidir. Eğer bir kişi 

belirlenmediyse takım liderleri varsayılan ilgili kişidir. 

Bu değişikler yapması kolay değişikliklerdi. Çünkü insanların şu anda deneyimledikleri, hayatın 

içindeki gerçek problemleri çözüyordu, teorik problemlere teorik çözümler değillerdi. 

 

Şunu unutmayın; bu toplantının amacı çalışma şeklimizi netleştirmek ve iyileştirmektir. Bazen hiçbir 

şeyi değiştirmeyiz bunun yerine varolan sürecimizi daha anlaşılır hale getirmeye çalışırız. Bunun 

anlamı kafa karışıklığını ortadan kaldırmak ve toplantıdaki herkesin takımlarına anlatabileceği açık bir 

tanım sağlamaktır. Buna bir örnek şu olabilir: Kabul testinin, sistem testinin ve işlevsellik bazında 

testin ne olduğunu netleştirmek. 

 

10.3 Değişikliğin Oranını Yönetme 
Her hafta yapılan süreç iyileştirme atölyeleri değişiklik paniğine neden oldu. Bir süre sonra çok kısa 

zamanda çok hızlı değiştiğimizi fark ettik. 
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Bu, ilginç bir problemdi. Çalıştığım birçok organizasyonda problem değişimin çok az ve çok yavaş 

olmasıydı. Herkes içinde bulundukları verimsiz süreçte sıkışıp kalmıştı. Buradaysa tam tersi bir 

problem yaşıyorduk. Çok fazla değişiklik yapıyorduk ve 60 kişinin bulunduğu bir projede süreçte 

önemli bir değişiklik bazen günler hatta haftalar alıyordu. Değişiklik takımımız(değişiklikleri yapan ve 

yöneten takım) bir önceki değişimin sonuçlarını beklemeden yeni bir değişikliği açıklayınca birçok 

takım üyesinin kafası karıştı doğal olarak rahatsızlıklar başladı. 

 

Bu nedenle değişim oranını düşürmeye ve işin içine biraz bürokrasi koymaya karar verdik. Bir 

takımdan fazlasını etkileyecek değişiklikler yapmak istenirse bu değişiklik için süreç iyileştirme teklifi 

yazılması gerektiğine dair bir kural belirledik. Bu, Yalın yaklaşımda bulun A3 problem çözme sürecinin 

daha hafif bir uyarlamasıydı. 

 

Süreç iyileştirme teklifinin formatı bu değişikliği neden yapmak gerektiğine dair düşünülmesini sağlar. 

● Hangi problemi çözmeye çalışıyorsun? 

● Bu değişiklikten kim etkilenecek? 

● Bu değişikliği yaparken hangi adımlardan geçilecek? 

 

Bu soruların cevapları değişikliğin değerine, maliyetine karar verirken faydalıdır. Aşağıda bizim 

tekliflerimizden biri bulunuyor. 

 

Örneğin bir teklifin amacı işlevsellikleri müşteri için daha değerli bir seviyede tutmaktı. Ayrıca büyük 

olarak belirlenen işlevsellikleri geliştirmeye başlanmamasını öneriyordu. Çünkü bu işlevsellikler 

göründüklerinden daha da büyük olabiliyorlar ve süreci tıkayabiliyorlardı. Bunun yerine teslim 

edilebilir daha küçük parçalara bölünmeliler. Eğer küçük parçalar birbirlerinden bağımsız olarak 

müşteri için değer oluşturmuyorlarsa o zaman bu iş için oluşturulan bütün kartlara bir kalın mavi 

kalemle bir başlık yazılır. Böylece bu küçük teslim edilebilir parçaların aslında daha büyük bir 

işlevselliğin parçaları olduğu ve hepsi teslim edildiğinde müşteri için değer oluşturacağı anlaşılır. Eğer 

bütün bu küçük işler biterse iş bitmiş sayılacaktır. Bu yaklaşım küçük parçaların bir arada olmasını 

sağlayacak ve teslim sırasında karmaşa yaşanmasını da engelleyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crisp.se/gratis-material-och-guider/a3-template
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Teklif: Müşteri Değeri Yüksek Kullanıcı Hikayeleri 

Neden? Çözmeye çalıştığımız problem nedir? 
Müşteri bakış açısından proje duvarında müşteri değerini 
görmek zor. Teslimi değer oluşturmayan birçok kullanıcı 
hikayesi bulunuyor. 

Açıklama / SSS 
Geliştirmeye alınan bir kullanıcı 

hikayesi: 
1. Büyüklüğü küçük ya da orta olmalı 

2. Büyüklük kuralını bozmayacak 
şekilde müşteri için en çok değeri 

oluşturan parçalara bölünmeli. 
 

Analiz takımı geliştirmeye hazır 
bölümüne alınan her işin müşteri için 

büyüklükten bağımsız olarak en 
değerli şekilde oluşturulduğundan 

emin olmalı. 
 

Soru: Eğer bir kullanıcı hikayesi büyük 
ise ve müşteri için değerli olması için 

bir bütün olarak teslim edilmesi 
gerekiyorsa ne olacak? 

 
1. Daha küçük parçalara ayır. 

2. Bu küçük parçaları yeni kartlara yaz 
ve bu kartların üst tarafına büyük 

kullanıcı hikayesini belirten şekilde 
kalın mavi kalemle yazılmış bir başlık 
at ve bu küçük kullanıcı hikayelerini 

grupla. 

Bu değişiklikten kim etkileniyor? 
Analiz, geliştirme ve test takımları. 

Bu değişikliği gerçekleştirebilmek için gerekli adımlar 
neler? 
1) "Geliştirilmeye Hazır Tanımı" güncellemeli, müşteri 
için değerli kavramı tanıma eklenmeli. 
2) Müşteri için değeri olmayan kullanıcı hikayelerini 
belirle. Kullanıcı hikayelerini müşteri için değerli olacak 
şekilde birleştir. 

 
 

Gördüğünüz gibi Kanban’dan önce belirli kurallar yoktur. Bu kuralları oluşturmak kalmıştır. Bir 

projede kaç duvar kullanılacağı size kalmıştır. Bu, Kanban’ın güzelliğidir. Kanban çok esnektir ve yol 

aldıkça öğrenerek kararlar alırsınız. Bir konuyla ilgili sıkıntı yaşadığınızda en basit çözümü seçiniz, bu 

kuralı unutmayın. 
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Kısım 11 

Çalışılan İşi Yönetme 
Çalışma durumlarını ve bekleme durumlarını ayırmak her iş akışında faydalıdır. Postacı, posta 

kutunuza bir mektup getirirken, bu mektup çalışma durumundadır(çünkü mektupla ilgili bir şeyler 

yapılıyor). Mektup posta kutunuza girdikten sonra bekleme durumundadır(mektupla ilgili bir şey 

yapılmıyor). 

 

Posta kutularına ihtiyacımızın olmasının nedeni, mektubu postacıdan almak için her zaman evde 

olmayışımızdır. Posta kutumuz aslında bir tampondur, mektubun bir sonraki adıma geçmesi için 

beklemede kaldığı yerdir. 

 

Şimdi proje duvarına dikkatlice bakarsanız sadece dört kolon çalışılan iş kolonu olarak belirlenmiştir. 

Diğer altı kolon tampon ya da kuyruk olarak belirlenmiştir. 

 

 

Kolon başlıklarının yanına kırmızı kalemle “Kuyruk” yazarak bu kolonları vurguladık.  

 

Kuyruk kolonlarını çalışılan iş kolonlarından ayırmak oldukça kullanışlıdır. Çünkü kuyruk kolonları 

çöpün oluştuğunu gösterirler. Bu kolondaki işler sadece beklemektedirler. Bir kuyruk ne kadar 

büyükse işlerin bitmesi o kadar uzun sürer! 

 

Tekrar posta kutusunu düşünelim. Ne kadar çok zarf biriktirilirse, posta kutusuna gelenleri okumak o 

kadar çok zaman alacaktır. Bu çöp oluşturmaktır. Daha büyük bir posta kutusuna ihtiyaç 
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duyacaksınız, arkadaşlarınız size kızacak çünkü sizden cevap almaları oldukça uzun sürecek ve 

faturalarınızı zamanında ödeyemeyeceksiniz. 

 

Bazen iki süreç arasındaki akışın pürüzsüz olması için daha küçük bir kuyruğa ihtiyaç vardır. Örneğin 

bir işlevselliğin geliştirilmesiyle başka bir işlevselliğin sistem testinin yapılması mükemmel bir şekilde 

eşleşmeyebilir(geliştirilen işlevsellik bittikten hemen sonra sistem testine alınamayabilir çünkü 

sistem testinde bir önceki işlevsellik test ediliyordur). Bu tipte bir kuyruk “gerekli çöp” olarak 

görülebilir. 

 

İş maddelerinin(örneğin zarfların) soldan sağa doğru aktığı bir fabrika hayal edin. 

 

Eğer iki makine işleri aynı oranda işleyemiyorsa aradaki değişkenliği(farkı) ortadan kaldırmak için 

kuyruğa ihtiyaç vardır. 

 

Süreç iyileştikçe kuyruğa duyulan ihtiyaç azalır. Kuyrukları duvarda net bir şekilde görselleştirerek bu 

kuyruklara ihtiyacımız olup olmadığı ve kuyrukları nasıl azaltabileceğimiz sorularını kendimize sorarız. 

 

Analiz ve geliştirme arasında “Takımın başlamasını bekliyor” adında bir kolonun olduğu duvarın eski 

bir versiyonu aşağıda görülüyor. Burada X ile işaretlenmiştir: 

 

Bu kuyruk vardı çünkü takımlar daha önce daha çok Scrum benzeri bir yapıya sahipti. Her yeni 

Sprint’te her takım Sprint Planlama Toplantısı yapardı ve belirli işlevselliklerin teslimine dair taahhüt 

verirdi. Bu işlevsellikler “Takımın başlamasını bekliyor” kolonuna çekilirdi. Yani analiz ve geliştirme 

arasında üç tane kuyruğumuz vardı. 
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● Analizi yapılmış fakat “Sıradaki On İşlevsellik” kolonuna seçilmemiş işlerin beklediği kuyruk 

● “Sıradaki On İşlevsellik” kolonuna girmiş fakat takım tarafından çekilmemiş işlerin beklediği 

kuyruk 

● A takımının içinde bulunduğu Sprint’te aldığı fakat geliştirmeye başlamadığı işlerin beklediği 

kuyruk 

Bu üç kuyruğun gösterildiği fabrika: 

 

Fark ettik ki hangi işlevselliğin hangi kuyrukta olması gerektiğine dair oldukça çok tartışma yaşıyoruz 

ve çöp yaratıyoruz. Biz de üçüncü kuyruğu kaldırdık ve her geliştirme takımının “Sıradaki On 

İşlevsellik” kolonundan işleri çekmesine karar verdik. Bu, karışıklığı azalttı ve süreci iyileştirdi. 

 

 

Bu, uzmanlaşma sorusunu ortaya çıkarır. Eğer bir takım belirli işlevsellik alanında çalışıyorsa(örneğin 

A sisteminin entegrasyonu) en verimli çalışma şekli A sistemiyle ilgili bütün entegrasyon işlerini o 

takımın yapmasıdır. Çünkü A sisteminin nasıl çalıştığı hakkında uzmandırlar. 

 

Bunun anlamı takımın A sistemiyle entegrasyon işlerinin hepsini alması değildir. Ancak bu takım 

varsayılan seçenektir. Eğer bu takım bir darboğaza girerse diğer takımların da yardım etmesi 

gerekliliğini elememeliyiz. 
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Her ne kadar bütün takımlar “Sıradaki On İşlevsellik” kolonundan işleri çekseler de, bunu akıllı bir 

şekilde yaparlar. Geliştirme takımları günlük toplantılarında bu konuyu konuşurlar ve her takımın 

kapasitesini en verimli olacak şekilde nasıl kullanabileceklerine karar verirler. 

 

Proje duvarında her bir takım için takım mıknatısları bulunur. Bir takım “Sıradaki On İşlevsellik” 

kolonundaki bir işe takımının mıknatısını yapıştırarak, bu işi etiketleyebilir. Bunun anlamı “bu 

işlevselliği en iyi bizim takımımız tarafından geliştirilebilir” demektir. Bu yolla insanlar hangi takımla 

konuşmaları gerektiklerini bilirler ve diğer takımlar bu işi çekmeden önce ikinci bir defa düşünürler, 

belki de ilgili takımla iletişime geçerler. 
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11.1 Çalışılan İş Limitini Kullanmak 
Her kolonun üzerinde kırmızı kalemle yazılmış bir sayı bulunur. Bu sayılar çalışılan iş limitini belirtir. 

Örneğin “her takım için en fazla 5 işlevsellik” olabilir. 

 

 

Çalışılan iş limitinin amacı aynı anda birden fazla iş yapmayı ve süreçte bir sonraki adıma fazla iş 

yüklemeyi önlemektir. Eğer testçilerin yapması gereken çok fazla iş varsa; geliştiricilerin yeni 

işlevsellikler geliştirmelerini ve hali hazırda işi çok olan testçilere daha fazla iş yüklemelerini 

istemeyiz. Bunun yerine teste yardımcı olmalarını isteriz. Çalışılan iş limitleri bir problem çığırından 

çıkmadan önceki uyarı işareti gibidir. 

 

Bu, bir yazıcının çalışmasına benzetilebilir. Basit bir yazıcının çalışılan iş limiti bir seferde bir sayfadır. 

Eğer bir kâğıt sıkışırsa yazıcının yazma işini hemen durdurmasını isteriz değil mi? Çıktı almanız ne 

kadar acil olursa olsun araya daha fazla kâğıt sokuşturmaya çalışmazsınız. Bu, problemi daha da kötü 

yapar. 

 

Çalışılan iş limiti hemen hemen tüm duvarda bulunur, kolonların ya da kolon gruplarının üzerinde 

kırmızı renkle yazılmıştır. “Her takım için en fazla 5 işlevsellik” anlamı eğer bir takım 5 işlevsellik 

üzerinde çalışıyorsa yeni bir işlevsellik üzerinde çalışmaya başlamazlar. Başlayabilmeleri için hali 

hazırda geliştirdikleri işlevselliklerden biri bitmiş ve sistem testi kolonuna alınmış olmalıdır. 

Kanban’da bir gün bölümünde bununla ilgili görselleri inceleyebilirsiniz. 

 

11.2 Çalışılan iş limitleri neden sadece işlevselliklere uygulanıyor 
Bizim çalışılan iş limitlerimiz sadece işlevsellikleri yazdığımız kartlara uygulanıyor. Teknik 

iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri, çalışılan iş limitine dahil edilmezler. 
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Hataların dahil edilmemesinin nedeni genellikle çok acil ve çok küçük işler olmalarıdır. Ayrıca hataları 

duvarda görselleştirme konusunda almamız gereken yol var. Hatalar bazen duvarda gösteriliyor 

bazen gösterilmiyor. Bu konu üzerine çok fazla kural oluşturup karmaşıklığı daha da artırmak 

istemiyoruz. 

 

Teknik iyileştirmelerin dahil edilmemesinin nedeniyse… Açıklamaya çalışayım. 

 

Çalışılan iş limitinin amaçlarından biri sürecin herhangi bir aşamasında darboğaz yaratmamak yani 

süreçte yer alan bir adımda işlerin yığılmasını engellemektir. Yeni bir işlevsellik geliştirmek yeni bir 

test işi demektir. Eğer çok hızlı işlevsellik geliştirirsek test adımını aşırı yüklemiş oluruz. 

 

Teknik iyileştirmelerse bunun tersi bir etki yapar, süreçte bir sonraki adım olan testin yükünün 

azalmasını sağlar. Teknik iyileştirmelerimizin birçoğu test otomasyonu ve altyapısal iyileştirmelerle 

ilgilidir. Bu iki alandaki iyileştirmelerde kaliteyi artırır ve testçilerin işini kolaylaştırır. 

 

Sistem testi darboğaz olduğu zaman test takımı elinde bulunan işleri bitirmeye odaklanır. Bunun 

anlamı “Sistem Testine Hazır” kolonundaki yeni işleri “Sistem Testi Yapılıyor” kolonuna çekmek için 

birkaç gün çalışmaları gerektiğidir. Her takım için 5 işlevsellik limiti hem “Geliştirilmeye Devam Edilen 

İşler” hem de “Sistem Testine Hazır” kolonlarına beraber uygulanır. Bunun sonucu olarak sistem testi 

darboğaz olduğu zaman geliştirme takımının çalışılan iş limiti dolacak demektir. Sistem test takımı 

yeni bir iş çekene kadar geliştirme takımlarının geliştirdiği işlevsellikler tepsilerinde-yazıcı örneğine 

vurgu yapıyor- sıkışıp kalacaktır. 

 

Geliştiriciler, çalışılan iş limitlerine ulaştıklarına göre ne yapmalılar? 

 

Sistem testinin yükünü azaltacak işler yapmalılar! Hatta bir noktada sistem testi o kadar darboğaz 

oldu ki testçilerden biri haftanın sorusunu yazdı ve bunu proje duvarına astı. Böylece her gün duvar 

karşısında toplantı yapan kişilere bu sorunun sorulması gerektiğini hatırlattı. Güzel değil mi! 
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Teste yardımın bir diğer şekliyse daha fazla kişinin manuel test yapması ve hataları düzeltmesidir. 

Diğer bir yolsa otomatikleştirilmiş testler geliştirmek ve test altyapısını iyileştirmektir. Bu konular 

birer teknik iyileştirme olarak belirlendi. Bu nedenle teknik iyileştirmeleri çalışılan iş limitine 

eklemeyiz. Çalışılan iş limiti dolduğunda takım üyelerinin teknik iyileştirmeler yapmaya yönelmelerini 

isteriz. 

 

Bazı zamanlar da takımlar sadece test otomasyonuna odaklandılar. Duvarda sadece yeşil noktalı 

kartlar bulunuyordu. Bu, çalışılan iş limitinin Kanban duvarında kendi kendini yönetme ve 

darboğazları hafifletmeyi nasıl sağladığının mükemmel bir örneğidir. 

 

Çalışılan iş sınırlamasının sadece işlevsellik kartlarına uygulanmasının diğer bir nedeni metrikleri 

kullanım şeklimizle uyumlu olmasıdır. Teslim süresini ölçerken, takım hızını hesaplarken sadece 

işlevsellik kartlarını dahil ederiz. Metriklerle ilgili detaylı bilgi Kısım 12’de bulunuyor. Özetle teknik 

iyileştirmeler ve hatalar, çalışılan iş ve metrik radarlarının altındadır. Bu ileride değişebilir tabi ki… 

 

Haftanın sorusuna gelirsek bu konsept zamanla oldukça kullanışlı bir hal aldı. İlerleyen zamanlarda 

haftanın sorusu daha geniş bir kapsama sahip oldu, “önceliklendirilmiş bugün ne yapıyorum rehberi”: 
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Çalışılan iş limitinin sonuçlarından biri bazen insanların yapacak işinin olmamasıdır. Yani çalışılan iş 

limitleri, insanları, normalde yaptıkları işlerden daha farklı işler yapmaya zorlar. Örneğin geliştirici için 

yeni bir işlevsellik kodlamak yerine teste yardım etmek. Bu durumda “önceliklendirilmiş bugün ne 

yapıyorum rehberi” kullanışlıdır. 

 

Aslında bu küçük not çalışılan iş mantığının özünü içerir: yeni bir şeylere başlamaktansa bir şeyleri 

bitirmeye odaklan! 

 

Bir şeyleri bitirmek konusunda ne kadar iyi olduğumuzu nasıl ölçeriz, işte bu gelecek bölümün 

konusu. 
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Kısım 12 

Süreç Metriklerini Tutma ve Kullanma 
 

Neyin iyileştirilmesi gerektiğini belirlemek için metriklerden yararlanırız. Ayrıca metrikler teslim 

planlaması yaparken de kullanışlıdır. 

İki metriği tutarız: 

● Takım hızı(Bir haftada geliştirilen işlevsellik sayısı) 

● Teslim süresi(Bir işlevselliğin geliştirildiği hafta sayısı) 

 

Metrikleri takip ederken herhangi bir yazılım kullanmayız. Bu kadar basit olduğunu gördüğümde çok 

şaşırmıştım. 

 

12.1 Takım Hızı(Bir haftada geliştirilen işlevsellik sayısı) 
Takım hızını-çıktıyı- hesaplamak için her haftanın sonunda “Kabul Testine Hazır” aşamasına gelen 

işlevsellikleri sayarız. Bulduğumuz bu sayıyı proje duvarının sağ alt köşesinde tutulan takım hızı 

alanına yazarız. Daha sonra geliştirmesi tamamlanan bu işlevselliklerin kartlarını “Kabul Testine 

Hazır” kolonuna taşırız. 

 

 

Aşağıda proje duvarına takım hızlarını yazdığımız bölümün yakın bir görüntüsü var. 
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Bu bilgiyi kullanarak basit bir burn-up grafik oluştururuz. Bu grafik her hafta tamamlanan özelliklerin 

kümülatif toplamını gösterir. 

 

Bu bilgi birçok farklı şekilde kullanılabilir. Öncelikle bu veri teslim planının gerçekliğini kontrol etmek 

için gerçeklik kontrolü(reality check) için kullanılır. İkinci olarak belirli bir tarihe kadar kaç işlevselliğin 

tamamlanabileceğini görmek için kullanılabilir. Kısım 6’da bu konuyla ilgili daha fazla bilgi 

bulabilirsiniz. 

 

Burn-up grafiğini problemleri vurgulamak için de kullanabilirsiniz. Örneğin ölçmenin ilk birkaç haftası 

takım hızı 0’dır. Takımlar oldukça sıkı çalışıyorlardı fakat birçok farklı nedenden sistem testi darboğaz 

olmuştu. Bu nedenle geliştirilen tüm işlevsellikler test takımının önünde bir kuyruk oluşturuyordu. 

Duvarda biriken işlevsellik kartlarını ve her hafta sonunda takımın hızının sıfır olduğunu herkes 

görüyordu. Bu bir aciliyet duygusu oluşturdu ve geliştiricilerin yeni işlevsellikler geliştirip kuyruğa 

eklemelerindense teste yardım etmeleri konusunda bir odak sağladı. 

 

Son olarak, burn-up grafik süreç iyileştirmesini görselleştirmek için kullanıldı. Örneğin birinci çeyrek 

ve ikinci çeyrek arasında ortalama takım hızının-eğrinin eğiminden bunu hesaplayabiliriz- iki katına 

çıktığını görürüz. Böyle görsel sonuçlar sürecin iyileştirilmesine devam etmek için herkesin ihtiyaç 

duyduğu motivasyonu verir. 
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Bu tip istatistikler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu diyagramı oluşturduktan sonraki haftalarda 

eğri düz bir hal aldı çünkü takım teknik iyileştirmelere odaklandı ve takım hızı sıfır oldu(çünkü teknik 

iyileştirmelere takım hızı hesaplanırken dikkate alınmıyordu). Daha gerçekçi bir yaklaşım takım 

hızının hemen hemen %50 yükseldiğidir. 

 

Takım hızını hesaplarken teknik iyileştirmeleri de hesaba katmayı düşündük. Böylece müşteri 

ihtiyaçları ve teknik iyileştirmeler arasında eforun nasıl dağıldığını görebilirdik. Bu iki işi toplayarak 

takımın toplam kapasitesini bulabilirdik ve bu bize daha doğru bir burn-up eğrisi verir ve 

planlamamızı daha kolay yapmamızı sağlardı. 

 

12.2 Hikaye Puanlarını Neden Kullanmıyoruz? 
Bu noktada neden sadece işlevsellikleri saydığımızı merak edebilirsiniz. Peki ya işlerin büyüklüğü? 

Takım hızını ölçerken işlerin büyüklüğünü dikkate almamız gerekmiyor mu? Eğer takım hızı birinci 

çeyrekle ikinci çeyrek arasında iki katına çıktıysa iki katı mı verimli olduk? Yoksa ikinci çeyrekte 

yaptığımız işler birinci çeyrekte yaptığımız işlerden daha küçük işlerdi ve bu nedenle işlevsellik sayısı 

iki katına mı çıktı? 

 

Bu tip basit takım hızı ölçümü bizi yanlış yönlendirir mi? 

 

Teoride evet. Pratikteyse işlevselliklerin büyüklüğü oldukça birbirine yakındı. Küçük bir deney yaptım 

ve her işlevselliğe ağırlık bazında tahmini büyüklük verdim. 

Küçük = 1 Kg 

Orta = 2 Kg 

Büyük = 3 Kg 

Birçok Çevik Takım buna hikaye puanı diyor. Bir işlevselliği geliştirirken harcanacak eforun göreceli 

olarak tahmini için kullanılır. 

 

Farz edin bir kamyona tuğla yüklüyorum ve bunun için hızımı ölçmek istiyorum. Öyle ki hızım dakika 

başına on-onbeş tuğla arasında. Bu kesin bir sayı değildir. Ama tuğlaların farklı ağırlıkları olduğunu 

düşünün! Peki ya dakika başına taşıdığım kg cinsinden ağırlığı ölçersem? Bu, bana daha doğru bir hız 

tahmini vermez mi? Böylece gün sonuna kadar yükleyeceğim tuğla sayısını daha kolay tahmin 

edebilirim. 

 

Böylece her bir tuğlanın ağırlığını öğrenmek için tuğlaları ağırlığını tartarım. Daha sonra her bir dakika 

için kaç kg tuğla yüklediğimi hesaplarım. Hesapladıktan sonra ortaya çıkıyor ki her 1 dakika için 20-30 

kg tuğla yüklüyorum. Bir dakika bu sayı, ilk elde ettiğim sayıdan daha kesin bir sayı değil! Her bir 

dakika için 10-15 tuğla! Her iki durumda da formül (X ±50%). Tuğlaların büyüklükleri birbirine yakın 

olduktan sonra hızı bulmak için her birinin ağırlığını ölçmenin anlamı yok. Bunun yerine sadece 

tuğlaları saymak daha mantıklı! 
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Bizim durumumuzda işte tam böyleydi. İşlevsellik sayısı yerine işlevselliklerin ağırlıklarının olduğu bir 

burn-up grafik oluşturdum. Fakat çıkan grafik ilk grafikle aynıydı. Daha yüksek hassasiyet bize 

herhangi bir değer eklemedi. Bu nedenle işlevselliklerin büyüklüklerine bir de hikaye puanı vermek 

zaman kaybı olurdu. 

 

12.3 Teslim Süresi(Bir işlevselliğin geliştirildiği hafta sayısı) 
Ölçtüğümüz diğer bir metrikse teslim süresidir. Teslim süresi bir işin bitirilmesinin ne kadar zaman 

aldığını gösterir. Bizim özelimizdeyse A özelliğinin “Sıradaki On İşlevsellik” kolonundan “Kabul Testine 

Hazır” kolonuna kadar geçen süredir. 

 

Teslim süresini ölçmek kolaydır. Bir işlevsellik ne zaman “Sıradaki On İşlevsellik” kolonuna seçilse, bu 

işlevselliğin kartının üzerine tarihi yazarız. 

 

Ne zaman bir işlevsellik “Kabul Testine Hazır” kolonuna girse tarihi ve geçen gün sayısını yazarız. 



75 

 

 

Daha sonra bu veriyi kontrol grafiği kullanarak görselleştiririz. Aşağıdaki grafikte her bir bar belirli bir 

işlevselliğin geliştirilmesi için geçen süreyi gösterir. 

 

Bu grafik, bir işlevselliğin ne kadar zamanda geliştirilebileceğini tahmin etmek için kullanılır. Bu grafik 

aynı zamanda korku yaratmak içinde kullanılabilir. Çünkü birçok insan işlerin ne kadar çok zaman 

alabileceğinin farkında değildir! Bu grafik ne zaman kullanılsa grafiği görenlerin yüzünde bir korku 

ifadesi belirir. 

 

Joe sorar: Teslim süresini ölçerken neden üretim ortamına kadar geçen süreyi hesaplamıyorsun? 

Kontrolümüz dışındaki güçlerden dolayı! Neredeyse her iki ayda bir teslim yaparız. Bu tarihler 

oldukça sabittir. Her teslimden bir ya da iki hafta öncesi gerçek kullanıcılar gelip sistemi test eder, 

bu, kabul testi aşamasıdır. Bu nedenle ne zaman bir işlevsellik “Kabul Testine Hazır” aşamasına 

ulaşsa bir sonraki teslim zamanına kadar o kolonda bekleyecektir. Bu yaklaşım bizim waterfall 

hikayemizden kalandır. 

 

Teslim süresini “Kabul Testine Hazır” aşamasına kadar ölçeriz çünkü biz ancak iş akışının bu 

bölümünü kontrol ve optimize edebiliriz. Ayrıca tecrübemiz gösterdi ki kabul testi aşamasında 

bulunan ciddi problem sayımız çok az. Yani teslim süresini “Kabul Testine Hazır” aşamasına kadar 

ölçerek iş akışının en riskli bölümünü iyileştirmiş oluruz. Bu, bizim için yeterince iyi! 

 

Bir işlevselliğin “Sıradaki On İşlevsellik” kolonundan “Kabul Testine Hazır” kolonuna kadar gelmesi 

gerçek çalışma zamanının beş ile on katı arasındadır. Yani bir işlevselliği tamamlama süresi takvim 

zamanıyla yirmi gündür, hâlbuki bu işlevselliği geliştirmek üç iş günüdür. Bu tutarsızlığın nedeni çok 
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görevlilik(multitasking), süreçte bir sonraki aşamaya geçmeyi bekleyen işlerin oluşturduğu 

kuyruklardır. 

Bir kere teslim sürenizi anladığınızda çalışılan iş sayısını limitleme gibi tekniklerle önemli ölçüde 

düşürmek çok zor değildir. Aşağıdaki grafik teslim süremizin birkaç ay içinde yarıya düştüğünü 

gösterir: 

 

Diğer ilginç bir konu işlevselliklerin büyüklüğü ve teslim süreleri arasında ilişkinin olmamasıydı. 

Sıradaki diyagramda işlevsellikler ilk büyüklük tahminlerine göre renklerle kodlandı: 

 

Gördüğünüz gibi bazı küçük işlevsellikleri geliştirmek yedi hafta alırken, bazı büyük işlevsellikleri 

geliştirmekse iki hafta aldı. Anladık ki işlevselliklere verilen büyüklük tahmini teslim süresini etkileyen 

ana faktörlerden biri değildi, odaklanma ve kilit kişilere ulaşmaksa ana faktörlerdi. 

 

İyileştirme eforlarına rehberlik etmesi, zorlayıcı fakat gerçekçi hedefler belirlemek amacıyla bu veriyi 

kullandık: 

● Daha stabil takım hızı: Takım hızının haftalara eşit olmayan bir şekilde dağılmasındansa her 

hafta için aşağı yukarı aynı seviyede olması gerekir. Böylece daha az darboğaz yaşanır, teslim 

planlaması kolay yapılır ve iş akışı daha düzgün olur. 

● Daha yüksek takım hızı: Ortalama takım hızımız üçtü, hedefi beş olarak belirledik. 

● Daha düşük teslim zamanı: Ortalama teslim süremiz altı haftaydı fakat hızla düştü, hedefi iki 

olarak belirledik.  

Bu hedefleri belirledikten sonra ilginç bir düşünce kafamıza dank etti. İlk iki hedefe ulaştığımızı, her 

hafta beş işlevsellik geliştirdiğimizi düşünün, üçüncü hedefimiz için bu ikisinin gerçekleşmesi ne 

anlama gelirdi? 
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Verilerimiz ve resimler herhangi bir günde proje duvarında farklı kuyruklarda ya da çalışılan işlerin 

bulunduğu kolonlarda toplamda aşağı yukarı otuz işlevsellik bulunduğunu gösterir. 

 

Matematiksel olarak bunun anlamı ortalama teslim süremizin altı hafta olmasıdır. 

 

Bir pizza restoranındasınız ve bir saatte ancak beş pizza yapabiliyorlar. Pizzanızın gelmesi için ne 

kadar bekleyeceksiniz? 

 

Oniki dakika? 

 

Hayır. Eğer restoranda sizin gibi bekleyen otuz kişi daha varsa hayır! Bu durumda ortalama bekleme 

süresi altı saat olurdu! 

 

Pişirilecek 30 Pizza / Saatte 5 Pizza = Bir pizza için ortalama bekleme süresi 6 saattir. Aynı matematik 
işlevsellik geliştirmelerimize de uygulanabilir. 
 

 
Geliştirilecek 30 işlevsellik / Haftada 5 işlevsellik = Bir işlevsellik için ortalama bekleme süresi 6 
haftadır. 
Bu, Little kanunu olarak biliniyor. Peki teslim zamanını altı haftadan iki haftaya nasıl düşürürüz? Ya 
takım hızını üç katına çıkaracaktık(bu zaman ve efor demektir) ya da çalışılan iş sayısını üç kat 
azaltacaktık. Hangisi daha ucuz? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Little%27s_law
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Takımlar çalışılan iş sayılarını 10’dan 5’e düşürdüler. 

 
 
Tamam, bu üç kat düşürmek olmadı! Ama yinede ciddi bir oranda düşürüldü. Çalışılan iş sayısını 

düşürürken şunu dikkate almalısınız; eğer çalışılan iş sayısını çok düşürürseniz diğer yan etkilerle 

karşılaşırsınız, örneğin yapacak işi olmayan birçok çalışan. Sonuç olarak takım hızı üzerinde negatif 

etkisi olur ve bu nedenle teslim süresi yeniden yükselir. Yani dengeyi bulmanız gerekir. 

 

Hedef, insanların iş birliği içinde olmasını ve problemleri ortaya çıkarmasını sağlayacak seviyede 

çalışılan işe sahip olmaktır. Çalışılan iş sayısını çok fazla düşürmek tüm problemleri bir anda ortaya 

çıkarır ve bu, moral bozukluğuna ve düzensiz bir akışa neden olur. 

 

Bir işlevselliğin iki haftada geliştirilmesi hedefine daha ulaşamadık fakat bu çok önemli değil. Hedef 

koymanın amacı doğru yönde ilerlemeyi sağlamasıdır. Teslim zamanını yarıya kadar düşürdük ve 

çalışılan iş sayısını düşürme kararı bunu başarmamızı sağlayan birçok etkenden biriydi. Doğru yönde 

ilerlediğimizi gösteren metriklere sahip olmak iyiydi. 

 

12.4 Kümülatif Akış 
Kanban duvarı gerçek zamanlı olarak darboğazları gösterir. Fakat tarihsel bir veri sağlamaz. Kümülatif 

akış diyagramları geçmiş zaman içindeki darboğazları görselleştirmek için idealdir. Her gün her kolon 

içinde bulunan kartlar sayılır daha sonra aşağıdaki gibi bir grafikte görselleştirilir: 
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Her renk duvardaki bir kolonu, X ekseni üzerindeki her bir çentik bir günü gösterir. Dikey yığın o gün 

ilgili kolonda kaç madde olduğunu gösterir. Bu grafik teoride darboğazların nasıl geliştiğini, akışın 

nerede bir engelle karşılaştığını ve çalışılan iş sayısı arttığında teslim süresinin nasıl uzadığı bağıntısını 

gösterir. Teoride mükemmel bir araçtır. 

“Teoride, teori ve pratik aynıdır, pratikte aynı değildirler.” 

- Yogi Berra 

 

Biz bu yaklaşımın pratikte faydasını göremedik. Aşağıda bizim kümülatif diyagramımız görünüyor: 

 

Bu grafikten kullanışlı değerlendirmeler çıkarmak oldukça zor ve genellikle yaptığımız 

değerlendirmeler yanlış oldu. Örneğin zaman çizgisinin ortasında bir anda bazı işleri kaldırmışız gibi 

görünüyor. Halbuki gerçekte olan teknik iyileştirmeleri işlevsellik olarak değerlendirmeyi 

bırakmamızdır. Bazı durumlarda birkaç işlevselliği duvarda beklettik çünkü bu işler bizim 

kontrolümüzün dışında durdurulmuştu. Duvardaki işlevsellikleri sayan kişi bunları grafiğe dahil 

etmedi. Bu işlevsellikler daha sonra yeniden grafiğe eklendi. 
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Kümülatif diyagramımızın çok kırılgan olduğu ortaya çıktı. Kanban duvarının yapısında ne zaman bir 

değişiklik yapsak ya da standart akıştan çıksak diyagramımız doğru olmayan ve yanlış yönlendiren bir 

araç oldu. 

 

Bu veriyi hala topluyoruz. Bunun nedeni diğer koçlardan ve Yalınlık topluluğundaki kişilerden 

kümülatif diyagramların çok yararlı olduğunu duymamızdır. Harcadığımız efor her gün bir kişinin 

sadece birkaç dakikası, o yüzden kim bilir, belki bir gün bu diyagram da faydalı olur. 

 

12.5 Süreç Çevrim Verimliliği 
Süreç çevrim verimliliğini ölçmeyiz. Burada bahsediyorum çünkü ölçmeyi dilediğimiz birkaç metrikten 

biri. Eğer Kanban duvarımızın bir de elektronik versiyonu olsaydı süreç çevrim verimliliğini kesinlikle 

ölçerdik. Fakat şu an Kanban duvarımızda bu metriği ölçmek çok zor. 

Süreç çevrim verimliliği aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Süreç çevrim verimliliği(%) = Çalışma süresi / Toplam süre 

Toplam süre, işlevselliğin duvarda geçirdiği sürenin tamamı aslında bizim teslim süresi dediğimiz şey. 

Çalışma süresi, işlevselliğin üzerinde gerçekten çalışılan süre, diğer bir deyişle işlevsellik, çalışılan işler 

kolonunda ne kadar kaldı. 

 

Bu bize çok ilginç veriler sağlar. Örneğin şöyle diyebiliriz: A işlevselliğini geliştirmek sadece iki 

günümüzü aldı fakat duvarı geçme süresi yirmi gün sürdü. Bunun anlamı süreç çevrim verimliliğimizin 

sadece %10 olduğudur. 

 

Birçok şirket bunun için bir iyileştirme yapmaz, genellikle süreç çevrim verimliliği %10-15 

aralığındadır. Bu değeri yukarı çıkarmaya çalışmak çöpü ortaya çıkarmak ve elimine etmenin güzel bir 

yoludur. 
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Kısım 13 

Sprint’i ve Teslimi Planlama 
 

Sprint Planlama Toplantıları’nın amacı yapacağımız işi belirlemektir. Bizim durumumuzda Sıradaki On 

İşlevsellik kolonuna hangi işlevselliklerin gireceğini belirlemektir. 

 

Bizim planlama toplantılarımız çokta Scrum kitabına uygun Sprint Planlama toplantıları değillerdir. 

Scrum’da geliştirme takımı gelecek Sprint içinde belirli işlevsellikleri geliştireceğine dair taahhüt verir. 

Biz bunu yapmayız. Hatta bizde Sprint bile yoktur. Yapmak istediğimiz şey sıradaki işlerin neler 

olduğunu belirlemektir. Takım hızımız, kısa vadede hangi işlevselliklerin teslim edilebileceğini tahmin 

edecek kadar stabil değildir.   

 

Toplantının iki bölümü vardır, iş listesini detaylandırma ve ilk on işlevselliğin seçimi. 

 

13.1 İş Listesini Detaylandırma 
İş listesini detaylandırmak aslında işlevsellikleri “Geliştirilmeye Hazır” durumuna getirmeye 

çalışmaktır. Toplantının ilk yarısında bunu yaparız. Geliştirilmesi gereken işlevsellikleri analiz takımı 

anlatır(Scrum’daki Ürün Sahibi rolünü analiz takımı doldurur çünkü son kullanıcı ve müşteriye en 

yakın onlardır). 
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Daha sonra çapraz fonksiyonel küçük gruplar oluştururuz, genellikle her grupta bir analist, bir 

geliştirici ve bir testçi bulunur. Her grup birkaç işlevsellik kartı alır, poker kartlarını kullanarak 

büyüklük tahmininde bulunur ve kartların üzerine K, O, B(küçük/orta/büyük) yazar. 

 

Eğer bir kart üzerinde Büyük yazıyorsa ya küçük parçalara bölünür ya da “Sıradaki On İşlevsellik” 

kolonuna girmemesine karar verilir. Ayrıca kabul testleri üzerine konuşulur ve kartların arkasına 

yapılması gereken testler yazılır. 

 

13.2 İlk On İşlevselliği Seçmek 
Elimizdeki işlevselliklere bakarız ve hangilerinin “Sıradaki On İşlevsellik” kolonuna girmesi gerektiğini 

konuşuruz. “Sıradaki On İşlevsellik” kolonu genellikle boş değildir, 3-4 işlevsellik kartı bulunur. Böyle 

durumlarda yeni işlevselliklerle hali hazırda duvarda olanları değerlendiririz. Toplantının ana teması 

“odaklanmamız gereken on işlevselliği” bulmaktır. 

 

Karar verirken önemli etkenler: 

● İş değeri: Müşteri için en değerli işlevsellikler hangileri 

● Bilgi: Ürünün geleceği hakkında bilgi verecek işlevsellikler hangileri, bu işlevsellikler ayrıca 

riski de düşürür 

● Kaynak kullanımı: İşlevsellik arasında bir denge olmasını isteriz. Böylece her takımın 

çalışacağı bir konu olur. 

● Bağımlılıklar: Hangi işlevsellikleri beraber geliştirebiliriz? 

● Test edilebilirlik: Beraber testi yapılabilecek işlevsellikler hangileridir? 

 

13.3 Sprint Planlama Toplantısı’nda, İş Listesini Detaylandırma 

Bölümünü Neden Çıkardık? 
Birkaç Sprint Planlama Toplantısı yaptıktan sonra işin detaylandırılmasının çok uzun zaman aldığını 

fark ettik. Bazen de toplantının aceleye geldiğini ve iyi çıktılar elde etmediğimizi gördük. Toplantıyı 

odaklanmış bir şekilde ve süresinde bitirmek istedik. 

 

Bu nedenle son zamanlarda işlerin detaylandırılmasını Sprint Planlama toplantısından önce ayrı bir 

aktivite olarak yapıyoruz. Genellikle Sprint Planlama toplantısından birkaç gün önce, analistlerden 

biri, bir geliştirici ve bir testçiyle oturur ve işlevsellikleri konuşur. Bu konuşmanın sonunda ilgili 

işlevsellik daha küçük parçalara ayrılabilir, büyüklüğü tahmin edilebilir ve kabul testi belirlenmiş 

olabilir. 

 

Sprint Planlama Toplantısı’nda hala biraz işlerin detayını konuşuruz fakat tercihimiz toplantıdan önce 

yapabildiğimiz kadar işleri detaylandırmaktır. Birçok organizasyonun böyle çalıştığını gördüm. 
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13.4 Teslimi Planlama 
Takım hızını biliyoruz, hafta başına ortalama üç işlevsellikti, şimdiyse dört-beş arasında gidip geliyor. 

Bu bilgi uzun süreli teslim planları yapılırken kullanışlıdır. Gelecekteki takım hızımız ne olacak 

bilemeyiz fakat ortalama 3-5 arasında olacağını tahmin etmek güvenli sayılabilir. 

 

Eğer biri, belirli bir işlevselliğin ne zaman üretim ortamına alınacağını merak ederse, gerçekçi bir 

cevap verebiliriz. 

 

Uzun süreli planlamadaki sorun, geliştirilecek işlevsellik sayısını bilemeyebiliriz. Genellikle elimizde 

olan belli belirsiz fikirlerdir. Bu fikirlere epik ya da işlevsellik alanları deriz. 

 

Kısım 12.2’de de daha öncede bahsettiğim gibi kullanıcı hikayelerini, hikaye puanı vererek işin 

büyüklük tahminini yapmayız. Çünkü işlerimiz oldukça birbirine yakın büyüklüklere sahiptir. Ancak 

uzun süreli planlamalarda bu mantık pek işlemez. Bunun nedeni işlerin belirli büyüklükteki 

işlevselliklerden çok epikler olmalarıdır. Üçle beş arasındaki takım hızımızda bazen epikler olmasına 

rağmen gelecek zaman içinde her hafta üç-beş epik bitirebileceğimizi düşünmek gerçekçi bir beklenti 

olmaz. 

 

Çözüm basittir. Her bir epik değerlendirilip işlevsellik seviyesinde parçalara bölünebilir. Bu tahmin 

işi(tıpkı diğer tahmin işleri gibi) analistlere, geliştiricilere ve testçilere ihtiyaç duyar. Süreç, hikaye 

puanlarıyla tahmin verme sürecine benzerdir. Bu epik “kaç hikaye puanıdır” sorusu yerine “kaç 

işlevselliktir” sorusunu sorarız. 

 

Bütün epikler için tahmin işini yaptıktan sonra toplamda kaç işlevsellik olduğunu hesaplayabiliriz. 

Daha sonra bulduğumuz işlevsellik sayısını ortalama takım hızımıza böleriz. Bu, bize şöyle bir bilgi 

verebilir: “Bunların hepsini altı-oniki ay arasında geliştirebiliriz”. Bu sadece bir tahmindir fakat gerçek 

veriye dayanan bir tahmin. 

 

Bu şekilde bir planlama daha şirket kültüründe yer almıyor. Hala geleneksel yöntem yaklaşımı devam 

ediyor. Her bir işlevsellik için saatleri tahmin et ve hepsini topla! Bu çok daha uzun bir zaman alır ve 

genelde gerçekçi bir plan ortaya çıkmaz. Çünkü takım hızı gibi deneysel bir veriyi temel almaz. 

Deneysel yaklaşım zamanla kültürün parçası olacaktır. 

 

Birden fazla takımın olduğu bir projede, iyi bir versiyon kontrol sistemi olmadan teslim planlaması 

yapmak zor yoldan öğrendiğimiz bir şeydir. 
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Kısım 14 

Versiyon Kontrolünü Nasıl Yaparız 
 

Karmaşık bir sistemin geliştirmesini birden fazla takımla yaptığımız için birçok zorlukla karşılaştık. 

Bunlardan biri çalışan sayımızı otuzdan altmışa çıkarmadan önce versiyon kontrol sistemimizi bir 

şekle sokmamız gerektiğiydi. Uzun süre versiyon kontrol sistemindeki kodlarda problem vardı. Hatta 

bir aşamada sadece buradaki sorunlar için bir Kanban duvarı oluşturuldu. 

  

İleride bu sorunla karşılaşmamak için ana hat modelini uygulamaya karar verdik. “Birden fazla 

takımla Agile Version Control” adlı makalemde bahsettiğim bir modeldir. Bu değişiklik biraz inişli 

çıkışlıydı fakat bir şeyleri düzene sokmamızda kesinlikle faydalı oldu. 

 

14.1 Temiz Bir Trunk 
Bu büyüklükte bir proje için her zaman stabil bir trunk’a sahip olmak çok önemlidir. Bizim projemiz 

için stabilin anlamı sistem testine hazır olmaktır. Proje duvarında bu isimde bir kolonumuz ve bu 

kolon için tanımımız bulunur, “Sistem Testine Hazır”. Kısım 7.2’de Sistem testine hazır tanımını 

açıkladım. 

 

https://www.infoq.com/articles/agile-version-control
https://www.infoq.com/articles/agile-version-control
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Bir işlevsellik geliştirildikten sonra trunk’a göndermeden ve kartını “Sistem Testine Hazır” kolonuna 

çekmeden önce işlevsellik seviyesinde bunu iyice test ederiz. Bu testleri geçtikten sonra kodu trunk’a 

göndeririz ve kartı kolona çekeriz. 

 

Trunk açısından bunun anlamı trunk sürekli olarak stabil ve sistem testine hazırken ürünün adım 

adım büyümesidir. 

 

Hepimiz insanız, hata yaparız ve trunk’ın stabilliğini bozacak kodları trunk’a gönderebiliriz. Hatayı 

olabildiğince çabuk bulup, düzelterek sorunu çözdükten sonra gerçek bir problem yaşanmaz. “Sürekli 

entegrasyon sistemi” trunk’a ne zaman kod gönderilse sürekli trunk’ı izler, build’ler ve testler yapar. 

Eğer bir problem varsa lamba kırmızıya döner ve bizi uyarır. Sürekli entegrasyon sistemi her şeyi 

doğrulayamaz. Fakat hatalı build’ler, hatalı birim testlerini yakalayacaktır. 

 

14.2 Takım Branch’leri 
Her takımın bir branch’i bulunur. Geliştirdikleri kodları bu branch’lere gönderirler. Bazı takımların 

birden fazla branch’i bulunur. Takım branch’lerinin kuralları trunk kurallarından daha esnektir. Takım 

branch’lerine kod gönderebilmek için derlemenin başarılı olması, tüm birim testlerinden geçilmesi 

gerekir, işlevselliğin tamamının bitmiş olması ya da test edilmesi gerekmez. Takım branch’leri 

geliştiricilerin kodlarını gönderebilecekleri ve paylaşabilecekleri bir yerdir. 
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Trunk, takım branch’leri ve kişisel bilgisayarları nasıl senkronize ederiz? Aşağıda bunun bir özeti 

bulunuyor: 

 

Temelde değişiklik akışı aşağıya doğru(trunk’tan takım branch’lerine daha sonra kişisel bilgisayarlara) 

sürekli olarak gerçekleşir, yukarıya doğru olan akışsa(kişisel bilgisayarlar, takım branch’leri, trunk) 

belirli zamanlarda yapılır. Takım liderleri her sabah değişiklikleri trunk’tan takım branch’lerine 

taşırlar, herhangi bir sorun yaşandığında hemen çözerler. Benzer şekilde her geliştirici takım 

branch’lerinden kendi bilgisayarlarına değişiklikleri alırlar ve sorun varsa hemen çözerler. 

 

Ne zaman bir geliştirici, kodunun diğer geliştiricilerle paylaşılacak kadar stabil olduğuna karar verirse 

kodunu takım branch’ine gönderir. 

 

Ne zaman bir takım bir işlevselliği geliştirmeyi bitirirse ve testlerini tamamlarsa aşağıdakini yaparlar: 

● Trunk’taki kodları alırlar ve kendi kodlarıyla birleştirirler, bunu diğer takımlardan birinin yeni 

bir kod parçası gönderme ihtimaline karşı yaparlar. 

● Takım branch’inin stabil olduğuna dair son bir kontrol yaparlar. 

● Takım branch’indeki kodları trunk’a gönderirler. 

Bu aşamada takım branch’i ve trunk’ta aynı kodlar bulunur! Kısacık zafer anı bir geliştiricinin yeni bir 

kod parçacığını takım branch’ine göndermesiyle son bulur. 

Bu model iyidir çünkü organizasyonun hızlı fakat sabit bir şekilde ve trunk’ı stabil tutarak yol almasını 

sağlar. Trunk’a eklenen herhangi bir şey bir gün içinde tüm takımların branch’lerinde ve 

geliştiricilerin bilgisayarlarında olur ve herhangi bir sorun anında çözülür. 
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Birbiriyle uyumlu olmayan branch’ler teknik borcun bir şeklidir ve bu trunk modeline geçmeden önce 

bu borçtan çok çektik. 

 

14.3 Sistem Test Branch’i 
Sistem testleri az çok sürekli yapılmaya çalışılır(geleneksel yaklaşımdaki gibi sadece teslimden hemen 

önce değil). Sistem testinin amacı tüm işlevselliklerin beraber nasıl çalıştığını test etmek olduğu için 

stabil bir sistem versiyonuna ihtiyaç duyarız. Bulunan hataların düzeltilmesi dışında sistem testi için 

ayrılan branch’e yeni geliştirilen işlevselliklerin eklenmesini istemeyiz. 

 

Ne zaman yeni bir sistem testi turuna hazır olsak trunk’tan kodları sistem testi branch’ine alırız. 

Trunk, her zaman sistem testine hazırdır. 

 

Sistem test branch’ini bir defa oluşturduktan sonra bu versiyonu sistem test ortamına deploy eder ve 

sistem testlerini çalıştırmaya başlarız. İşlevsellikler trunk’a gönderilmeden önce otomatize edilmiş 

regresyon testleri yapılır. Yani sistem testi içinde genellikle senaryolar manuel bir şekilde test edilir. 

Ayrıca fark edilmesi zor olan hatalar için keşif amaçlı testlerde yapılmaktadır. Sistemin bu versiyonu 

trunk’ta yapılan değişikliklerden ayrı tutulur. Böylece testçilere testleri yapabilmeleri için stabil bir 

ortam verilmiş olur. 

 

Eğer sistem testleri gerçekleştirilirken bir hata bulunursa bir geliştirici bu hatayı direkt olarak sistem 

test branch’inde düzeltir ve trunk’taki kodları bununla birleştirir. Böylece hatanın çözümü tüm 

takımlara ulaştırılmış olur. Ayrıca bu düzeltme gelecek teslimlere de dahil olmuştur. 

 

Bu şekilde çalışma her zaman kabul testine çıkabileceğimiz stabil ortamlara sahip olmamızı sağlar. 

Sistem testinde sorunlar bulunduğu zaman oldukça çabuk bir şekilde çözebiliriz. Çünkü son sistem 

testinden beri değişen, eklenen kodlar bellidir ve tüm kaynak kodlar düşünüldüğünde miktar azdır. 

Zamanla her sistem testi süresi kısalır. 

 

Her zaman tüm sistem testlerini yapmayız. Bazen sistemin değişen parçaları için uygun olan testleri 

çalıştırırız. Bazen teslim tarihine yakın bir sistem test turuna başlamış oluruz ve tüm sistem testlerini 

çalıştırırız. Bunlar, her sistem test turunda düşündüğümüz parametrelerdir. 

 

Versiyon kontrol sistemi, birden fazla takımın bulunduğu yazılım geliştirme projelerinin kalbidir. 

Organizasyon daha Yalın ve daha Çevik olmaya başladıktan sonra versiyon kontrol sisteminin de 

evrimleşmeye başlaması gerekir. Bu konuda dikkatli olun, bir satır kodun değiştirilmesi ve üretim 

ortamına alınması için ne kadar zaman harcanıyor öğrenin. Belki de bu, projedeki en önemli 

metriktir! 
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Kısım 15 

Neden Sadece Fiziksel Kanban Duvarımız 

Var 
Seçebileceğimiz incecik, tertemiz, elektronik duvarlar varken neden, bu, büyük, dağınık, yapışkan, 

analog duvarı kullanıyoruz? Elektronik duvarların birçoğu sihirli bir şekilde bütün detaylı istatistikleri 

oluşturabilir, verileri yedeklenebilir, bina dışından ulaşılabilir, farklı görünüşlere sahip olabilir. Neden 

böyle bir araç kullanmıyoruz? 

 

Ana nedenlerden biri evrimdir. 

 

Duvarımızın yapısı birçok kez değişti. Ancak son birkaç ay içinde stabil bir hal almaya başladı. Bu 

aşamadan sonra kolonları işaretlemek için siyah bantları kullanmaya başladık. Daha önce çizgileri elle 

çiziyorduk çünkü çok sık değişiklik oluyordu. Şimdi değişikliğe ihtiyacımız olursa bantları söküp 

yeniden yapıştırıyoruz. 

 

Gerçekleşen bazı değişiklikler: 

● Kolon ekleme ya da çıkarma 

● Satır ekleme ya da çıkarma, bazen sadece bir kolonda bazen tüm duvarda 

● Duvara yeni bir tip araç ekleme(indeks kart, yapışkan kağıt, mıknatıs, renkli bant) 

● Bitti Tanımı gibi ifadelerin yazılıp duvara asılması 

● Takım hızı gibi metriklerin yazılması 
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● Renklere anlam vererek duvara ekleme(kırmızı kalemle yazılan hata demektir, pembe 

yapışkan kağıtlara yazılanlar engel olduğunu belirtir) 

● Beraber teslimi yapılan bütün işleri bir zarfta toplamak ve zarfın kapağına versiyon 

numarasını yazmak 

● Bazı maddelerin iki takım duvarı arasındaki sınırda yer alması, çünkü bu maddeler iki takımda 

ortaktır. 

● Bir işlevselliği daha küçük işlevselliklere ayırmak ve her bir küçük işlevselliğe bir başlık 

ekleyerek hepsini bir arada tutma. 

 

Bu değişikliklerin her biri yapılması küçük işlerdir. Herkes, hatta beş yaşında bir çocuk bile fiziksel 

duvarda bu değişiklikleri yapabilir. Önemli olan ne istediğinizi bilmektir. 

 

Bunların hepsini yapabilen elektronik bir duvar görmedim. Eğer herkesi ilgilendiren bir kural eklersek 

herhangi biri 15 dakikada bu değişikliği uygulayabilmelidir. Bu açılardan değerlendirildiğinde fiziksel 

duvarı geçebilen elektronik bir sistem bulunmamaktadır. 

 

Bir noktada aşağıdaki çizime göre tüm duvarı yeniden oluşturduk: 

 

Bu çizimi örnek alarak gerçek duvarı oluşturmak bir saat aldı. Bir kere daha söylüyorum bunu 

yapabilen elektronik bir duvar görmedim. Yapabilenlerse uzmanlık seviyesinde bilgi gerektiriyor. 

 

Fiziksel duvar kullanmamızın ikinci bir nedeni: işbirliği. 

 

Günlük kokteyl partisini Kısım 3’te anlatmıştım, bu toplantıyı fiziksel duvar olmadan yapmak çok zor 

olurdu. 
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Eğer elektronik Kanban duvarımız olsaydı, bunu kullanabilmek için projektörle duvara yansıtmamız 

gerekirdi. Fakat etkileşimin çoğunu kaybederdik. İnsanların duvardan kartları aldığı ve konuşurken 

kartları salladığı ya da kartların üzerine bir şeyler yazdıkları ve kolondan kolona taşıdıkları noktalarda 

elde ettiğimiz iletişimi kaybederdik. İnsanlar masalarında otururken duvarı güncellerdi, bu daha kolay 

fakat içinde işbirliğinin daha az olduğu bir yöntem olurdu. 

 

Bütün müşterilerimde gözlemlediğim fiziksel duvarların organizasyonun kültürünü değiştirebilir 

olmasıdır. PUST projesinde de böyle oldu. İletişim yöntemlerinin nasıl değiştiğini, takımlar arasındaki 

güven duygusunun her gün duvar önündeki etkileşimle nasıl geliştiğini gördüm. Proje seviyesindeki 

ilk retrospektif toplantımızda “yapmaya devam et(keep doing)” altında gelen düşüncelerden biri işi 

görselleştirmek için Kanban duvarını kullanmaya devam et oldu. 

 

Fiziksel Kanban duvarını tamamlamak için birkaç elektronik takip sistemimiz var. Bu elektronik takip 

sistemlerinde, hataların takibi yapılır, metrikler ve teslim planlaması için tablolarımız bulunur. Proje 

duvarı bunların hepsinin üstündedir. Duvarın her zaman doğruyu yansıtması ve gerçek zamanlı olarak 

güncel olması üzerine hepimiz fikir birliğine vardık. Duvardaki bilgileri yansıtan herhangi elektronik 

doküman duvarın gölgesi olarak düşünüldü, eğer ikisi arasında bir uyuşmazlık varsa duvar doğru 

kabul edildi. 

 

Duvarın bazı bölümlerinin elektronik araçlarda da olmasını tartıştık. Böylece metriklerin bazılarını 

otomatikleştirebilir ve üst yönetim ve aynı binada olmayan diğer paydaşlar için elektronik bir duvar 

üzerinde işi görselleştirebilirdik. Fiziksel ve dijital duvarları senkronize tutmak biraz efor harcamaya 

neden olurdu fakat buna değerdi. Dijital duvar tıpkı bizim elektronik araçlarımız gibi fiziksel duvarı 

tamamlayan bir şey olurdu, onun yerini alacak bir şey değil. Gerçi bunu hala denemedik, belki bir gün 

deneriz. 
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Gördüğünüz gibi maceramızın sonunda değiliz. Her zaman geliştirilebilecek bir şeyler vardır! 

Google Drawing’i Elektronik “Duvar” Olarak Kullanma 

Crsip’te danışmanlık sözleşmelerimizi ve satışları tutmak istediğimiz bir duvar kullanmak 

istedik. Çok nadir olarak bir araya geliriz bu nedenle fiziksel bir duvar işimize yaramazdı. 

Elektronik birşeye ihtiyacımız vardı yine de esneklikten ödün vermek istemiyorduk. 

 

Google Drawing mükemmel bir çözüm oldu! Google Drawing çizimlerin yapıldığı bir tuvaldir, 

tıpkı beyaz bir tahta ya da duvar gibi çizgiler, dörtgenler çizebilir, metinler yazabilir ve bir 

şeyleri sürükleyebilirsiniz. Kısıt yoktur, bir bulut çözümüdür. Bu nedenle duvarı herkes aynı 

anda görebilir ve güncelleyebilir. 

 
 

Eğer hepimiz aynı yerde olsaydık kesinlikle fiziksel duvar kullanırdık. Google Drawing, dağıtık 

organizasyonlar için fiziksel duvara en yakın olan araçtır. 
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Kısım 16 

Ne Öğrendik 
Bu bölüm, durum çalışmasının son bölümüdür. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi bu 

durum çalışması tamamıyla organizasyonel değişim üzerinedir. Değişime öncülük eden birinin 

gözünde önemli birkaç noktayı paylaşıyorum.  

 

16.1 Hedefinizi Bilin 
Herkesi bir araya getirin ve içinde bulunduğunuz şartlarda sizin için mükemmelin tanımında hemfikir 

olun. Mükemmel bir süreç, organizasyon ve çalışma ortamı nasıl olurdu? Bu, sadece pusulada 

baktığınız yönünüz olacaktır yani hedefiniz gerçekçi olmak zorunda değildir. Mükemmeliyet bir 

yöndür, bir yer değil! Açıkça belirtilmiş bir hedefe sahip olmak gelişim çabalarınıza odaklanmayı ve 

değerlendirmeyi kolay hale getirir. 

 

16.2 Deney Yapın 
Mükemmel sonucu aramayın! Muhtemelen beklemeye değmeyecektir ve muhtemelen bir yerlerde 

yanlış yapacaksınız. Bunun yerine küçük iyileştirmeleri arayın ve bu iyileştirmeleri deney olarak 

düşünün. Bir deney, yapılmak istenen değişikliği sağlayabilir de, sağlamayabilir de, fakat sıradaki 

deneyi gerçekleştirmek için gerekli olan zemini hazırlamalıdır. 

 

Mükemmel sonuç tasarlanamaz; evrimleşir. Yani önemli olan nokta süreciniz değildir; önemli olan 

nokta sürecinizi iyileştirme sürecinizdir. 

 

16.3 Başarısız Olmayı Benimseyin 
Bazı değişiklikler başarısız olur, bazı değişiklikler işleri daha da kötü hale getirebilir. Endişelenmeyin, 

sadece birkaç hata geri döndürülemez. Başarısız olma korkusu, yeniliğin en büyük düşmanıdır. 

“Neden başarısız olduk, bu kimin hatası” gibi sorular sormak yerine “Ne öğrendik, şimdi neyi 

deneyeceğiz” gibi sorular sorun. 

 

Gerçek başarısızlık, başarısızlıklarınızdan öğrenememe başarısızlığıdır. 

 

16.4 Gerçek Problemleri Çözün 
Bir şeyleri değiştirmeye çalıştığınızda kendinize sürekli olarak şunu sorun: Hangi problemi çözmeye 

çalışıyorum? Gerçek bir problem mi yoksa farazi bir problem mi? Odaklanmam gereken başka önemli 
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problemler var mı? Eğer şüpheye düşerseniz çevrenize danışın. Alakasız ya da hayali problemler 

tuzağına düşmek çok kolaydır özellikle yarı zamanlı, dışarıdan bir koçsanız. 

 

16.5 Tam Zamanlı Değişim Uzmanlarınız Olsun 
Değişim zordur, özellikle içinde insanlar bulunuyorsa! Organizasyonel değişimlere insanlarda dahildir. 

Önemli başarı etkenlerinden biri en az bir tam zamanlı değişim uzmanının olmasıdır. Bu kişi sadece 

değişim sürecini belirlemeye ve yönetmeye odaklanır. 

 

Daha iyisi iki değişim uzmanınız olsun, biri içeriden biri dışarıdan. İçeriden olan(genellikle 

çalışanlardan biri) alan bilgisine sahip olur, ne için kimle konuşulması gerektiğini, organizasyonun 

geçmişini bilir. Dışarıdan olan(genellikle bir danışman) yeni bir bakış açısı ve benzer değişimleri 

yaşayan diğer şirketlerden deneyim getirir. 

 

Kültür, “herkesin farkında olmadan yaptığı şeyler” olarak tanımlanabilir. Dışarıdan biri statükoyu fark 

edebilir ve değişim için meydan okuyabilir. 

 

16.6 İnsanları Dahil Edin 
Birçok kişi değişimden hoşlanır sadece değiştirilmekten hoşlanmazlar. Bu nedenle etkilenecek kişileri 

dahil etmeden herhangi bir değişiklik yapmayın. İnsanları değişmeye zorlamak genellikle etkisiz ve 

gereksizdir. Eğer insanlar değişiklik teklifinizi reddederse, bu ilgili problemi yeterince iyi 

açıklayamadığınızı ya da yanlış problemi çözdüğünüzü gösterir. Neden-sonuç diyagramınızı açın ve 

yeniden düşünün. 

 

Daha iyisi değişiklik talebi sizden gelmesin. Bunun yerine düşündüğünüz problemi görselleştirin ve bu 

problemden etkilenen kişilerin bir çözüm sunmasını sağlayın. Eğer fikir onlarınsa insanlar değişimi 

daha çabuk benimser. 

 

Herkes problemin, gerçekten problem ve çözmeye değer olduğu konusunda hem fikir olduğunda 

çözümün yarısındasınız demektir. 
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BÖLÜM II 

 

Tekniklere Yakından 

Bakış 

 

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Tamam o zaman, hadi bazı teknikleri daha yakından inceleyelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Kısım 17 

Özetle Çeviklik ve Yalınlık 
 

Bu kitabı okuyan birçok kişi Çeviklik ve Yalınlık ilkeleri üzerine temel bir bilgiye sahiptir. Bu özet 

bölümü teknikler hakkında daha az bilgiye sahip olanlara anlatmak ve Scrum, XP ve Kanban gibi 

metotlarla nasıl bir ilişki içinde olduklarını göstermek için yazıyorum. 

 

Yalınlık ve Çeviklik birbiriyle oldukça uyumlu değerlere ve ilkelere sahiptir. Bu değerler ve ilkeler ürün 

geliştirme konusunda nasıl başarılı olunabileceğinin taslağını oluştururlar. Scrum, XP ve Kanban, bu 

ilkeler ve değerleri pratiğe dökmenin somut yollarıdır. 

 

Scrum, XP ve Kanban, Sprint Planlama Toplantıları(Scrum), Eşli Programlama(XP) ve Çalışılan İş’in 

sınırlandırılması(Kanban) gibi somut teknikler önerirler. Bu teknikler süreç araçları olarak 

görülebilirler. Bu üç yaklaşımda birbiriyle örtüşür; örneğin, işlerin fiziksel bir duvar üzerinde 

görselleştirilmesi gerektiğini önerirler. 

 

17.1 Özetle Çeviklik 
Çevik Yazılım Geliştirme terimi, yazılım geliştirme topluluğundan on yedi düşünce lideri 2001 yılında 

Utah’ta bir kayak merkezinde bir araya geldiklerinde ortaya çıktı. Bu toplantıda yazılım geliştirme 

konusunda başarılı olmak için gereklilikler tartışıldı ve tecrübeler paylaşıldı. Bu düşünce liderleri 

birbirlerinden bağımsız olarak Scrum, XP, DSDM gibi metotları kullanıyorlardı. Toplantıda ortak bir 

noktalarını keşfettiler: yazılım geliştirmenin nasıl başarılı olabileceğine dair ortak bir vizyon, daha 

sonra bilinen adıyla Çevik Bildiri. 

http://www.agilemanifesto.org/
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Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını, uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım 

ederek ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda: 

● Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere 

● Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma 

● Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine 

● Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye  

değer vermeye kanaat getirdik. Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte, 
sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız. 

Toplantıdan sonra bu değerlerin ardındaki on iki ilkede fikir birliğine vardılar. 

● En önemli önceliğimiz değerli yazılımın erken ve devamlı teslimini sağlayarak müşterileri 

memnun etmektir. 

● Değişen gereksinimler yazılım sürecinin son aşamalarında bile kabul edilmelidir. Çevik 

süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanır. 

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

bir düzenli olarak müşteriye sunulmalıdır. 

● İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar. 

● Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır. Onlara ihtiyaçları olan ortam ve 

destek sağlanmalı, işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır. 

● Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en verimli ve etkin yöntemi yüz yüze iletişimdir. 

● Çalışan yazılım ilerlemenin birincil ölçüsüdür. 

● Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir. Sponsorlar, yazılımcılar ve 

kullanıcılar sabit tempoyu sürekli devam ettirebilmelidir. 

● Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki sürekli özen çevikliği artırır. 

● Sadelik, yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca arttırılması sanatı, olmazsa 

olmazlardandır. 
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● En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya 

çıkar. 

● Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür 

ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler. 

Çeviklik terimi 2001 yılında ortaya çıkmasına rağmen birçok Çevik metot 1980’lerde 1990’larda 

geliştirildi. Çeviklik bir şemsiye, ortak paydayı, ifade eden bir terimdir. Bu değerlere ve ilkelere sahip 

herhangi bir metot ya da yaklaşım Çevik olarak düşünülebilir. 

Çevik Bildiri, tarihi bir dokümandır, değişim için bir çığlıktır. Çevik Bildiri, dünyada büyün yankı 

uyandırdı, binlerce kişi tarafından benimsendi ve yazılım geliştirmede bir devrime neden oldu. On yıl 

sonra Çevik Bildiri’yi oluşturan on yedi düşünce lideri biri hariç aynı yerde yeniden bir araya geldiler. 

On yıl sonra bile Çevik değerlerin ve ilkelerin hala arkasında olduklarına ve geçerli olduklarına karar 

verdiler. Yazılım geliştirme sektöründeki hızlı değişime rağmen Çevik Bildiri hala geçerliliğini koruyor. 

 

Çevik yazılım geliştirme terimini kimse sahiplenmez bu nedenle birçok yorum yapılır. 2001 yılında 

Çeviklik’in ne anlama geldiğini biliyoruz, bugünse o kadar net değil. Çevik Bildiri’yi yayımlayanların 

çoğu Çevik teriminin kullanılmayacağını, Çevik değerler ve ilkelerin basit bir şekilde “yazılım 

geliştirme şeklimiz” olarak anlatılacağını umuyor. 

 

17.2 Özetle Yalınlık 
Yalınlık, Japonların Toyota Üretim Sistemi(TPS, Toyota Production System) dedikleri yaklaşımdır. Bu 

yaklaşım, Toyota’yı, dünyanın en başarılı araba üreticisi yapmıştır. TPS’in ardındaki ilkelerin yazılım 

geliştirme dahil her yere uygulanabilecek ilkeler olduğu görüldü. 

 

Çeviklik ve Yalınlık, ortak değerlere fakat farklı köklere sahip kuzenler olarak görülebilir. Yalınlık seri 

üretimden doğmuştur. Çeviklik, yazılım geliştirmeden doğmuştur. İkisinin de değerleri birbiriyle 

oldukça uyumludur ve ikisi de uygulanabilirlik açısından geniş bir alana sahiptir. Yazılım geliştirme 

organizasyonları, bu ilkeleri birleştirerek ürün ihtiyacının doğuşundan, ürünün üretim ortamına 

alınmasına kadar olan süreci nasıl yöneteceklerini keşfetmeye çalışıyorlar. 

 

Mary ve Tom Poppendieck, Yalınlık ilkelerinin yazılım geliştirmeye uygulanmasında öncü olmuşlardır. 

Onlara göre: 

 

Bütünü Optimize Et 

Sistemin bir parçasını optimize etmek zamanla sistemin bütününün zararına olabilir. 

● Değer akışının bütününe odaklanmak: Fikrin doğuşundan değer oluşturulmasına kadar geçen 

süreç, müşteri ihtiyacının doğuşundan yazılım ürünün üretim ortamına alınışına kadar geçen 

süreç. 

● Tam bir ürün sunmak: Müşteriler yazılım ürünü istemez, müşteriler problemlerinin 

çözülmelerini ister. Tam çözümler, tam takımlar tarafından geliştirilebilir. 
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● Uzun vadeli düşünmek: Kısa vadeli düşüncelerden ve parça parça sistem performansını 

artıran yönetici, özendirici sistemlerden sakının. 

 

Çöpü Ortadan Kaldırın 

Çöp, müşteriye değer katmayan her şeydir. Yazılım geliştirmedeki en büyük üç çöp: 

● Yanlış şeyi geliştirmek: Yanlış ürünü verimli bir şekilde geliştirmek kadar faydasız bir şey 

yoktur. 

● Öğrenmede başarısızlık: Kurallarımızın birçoğu -karar almayı ve işi yapmayı birbirinden 

ayırmak, sık şekilde devredilen işler gibi kurallar- yazılım geliştirmenin özü olan öğrenmeyi 

engeller. 

● Değer akışının pürüzsüz olmasını engelleyen pratikler-görev değişikliği(task switching), uzun 

ihtiyaç listeleri, parça parça bitmiş işler-, değerin yarısını iki kat eforla elde edilmesini sağlar. 

 

Kaliteli Geliştirin 

Eğer geliştirdiğiniz üründe sürekli olarak hatalar çıkıyorsa süreciniz kusurlu demektir. 

● Üründe hatalar olmamalı: Her yazılım geliştirme sürecinin birincil amacı hataları olabildiğince 

erken bulmak ve düzeltmektir. 

● İlk önce test yaklaşımıyla sürecinizi doğrulayın: Birim testleri, uçtan uca testler ve 

entegrasyon testleri geliştirme süreci boyunca yapılarak geliştirilen sistemin doğruluğuna 

güven artırılmalıdır. 

● Bağımlılıkları ortadan kaldırın: Sistem mimarisi herhangi bir özelliğin herhangi bir anda 

eklenmesini sağlayacak kadar esnek olmalıdır. 

 

Sürekli Olarak Öğrenin 

Planlama faydalıdır, öğrenme esastır. 

● Tahmin edilebilir performans geribildirimle sağlanabilir: İşlerinin tahmin edilebilirliği 

konusunda iyi bir organizasyon gelecek hakkında sadece bir tahmin yapıp buna da plan 

demez. İyi bir organizasyon, gelecekte olacaklara hızlıca cevap verebilecek kapasiteyi 

geliştirir. 

● Seçenekleri koruyun: Kodlamayı bir deney olarak düşünün, kodu değiştirmeyi hoş karşılayın. 

● Sorumlu son an: Karar vermeden önce öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Zamanında 

önce aldığınız, size pahalıya patlayacak kararlar almayın. Ayrıca karar vermekte geç kalmayın! 

Hızlı Teslim Edin 

Bütün paydaşları ve neye değer verdiklerini anlayarak başlayın. Sabit, eşit bir iş akışı oluşturun. 

● Hızlı teslim, yüksek kalite ve düşük maliyet birbiriyle uyumludur: Hızlı şirketler, büyük bir 

maliyet avantajına, daha yüksek kaliteye ve müşterilerin ihtiyacını daha kolay karşılamaya 

uyumludur. 

● Kuyruk teorisi sadece operasyon bölümlerine değil yazılım geliştirme bölümlerine de 

uygulanabilir: Faydaya odaklanmak trafik oluşturur, bu da faydanın azalmasına neden olur. 

Teslim süresini yavaş yavaş düşürün ve süreçte yaptığınız değişiklik sayısı az olsun. Agresif bir 

şekilde değişiklik yapabileceğiniz şeyler; kuyruklar ve bekleyen işler listesidir. Bunları, hemen 

sınırlayabilirsiniz. 
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● İş akışını yönetmek bir zaman çizelgesini yönetmekten daha kolaydır: Güvenilir, tahmin 

edilebilir teslimlere sahip olmanın en iyi yolu; güvenilir, döngüler halinde tekrar eden iş akışı 

ya da Kanban sistemi oluşturmaktır. 

 

Herkesi Dahil Edin 

Zeki, yaratıcı insanların zamanı ve enerjisi bugünün ekonomisindeki kıt kaynaklardır. 

 

 

17.3 Özetle Scrum 
Scrum, Jeff Sutherland ve Ken Schwaber tarafından 1990’lı yılların başlarında geliştirilmiş bir yazılım 

geliştirme yaklaşımıdır. Scrum, deneysel süreç kontrolünü ve karmaşık adaptif sistemler teorisini 

temel alır. Scrum oluşturulurken Harvard Bussines Review’de 1986 yılında yayımlanan “New New 

Product Development Game” adlı makaleden esinlenilmiştir. 

 

Scrum’ın temelinde aşağıdakiler bulunur: 

Önceliklendirilmiş İş Listesi 

İşinizi küçük ama elle tutulur, teslim edilebilir parçalara bölün, Ürün İş Listesi. Ürün Sahibi, ürünün 

vizyonunu belirler ve iş değeri, risk ve bağımlılıkları göz önünde bulundurarak iş listesini 

önceliklendirir. 

 

Çapraz Fonksiyonel Takımlar 

Organizasyonunuzu küçük, çapraz fonksiyonel, kendi kendini yöneten takımlara bölün. Her takımın 

Ürün Sahibi olur. Ürün Sahibi, ürünün vizyonunu ve iş önceliklerini takıma anlatır. Scrum Master, 

takımı iyileştirmeye odaklanır ve engelleri ortadan kaldırır. 

https://hbr.org/product/new-new-product-development-game/an/86116-PDF-ENG
https://hbr.org/product/new-new-product-development-game/an/86116-PDF-ENG
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Sprint 

Zamanı, kısa ve süresi önceden belirli döngülere ya da Sprint’lere(genellikle iki, üç haftalık) bölün. 

Takım her döngü başında Ürün İş Listesi’nden kaç iş maddesi çekmesi gerektiğine karar verir. Her 

döngü test edilmiş, teslimi yapılabilir ürün parçacığının gösterilmesiyle biter.  

 

Teslim Planını Sürekli Olarak Güncelle 

Ürün Sahibi, her teslim sonrası edindiği bilgilerle teslim planını, müşteriyle görüşerek öncelikleri 

sürekli olarak günceller. 

 

 Süreci Devamlı Düzenle 

Geliştirme Takımı, her iterasyondan sonra retrospektif yaparak yazılım geliştirme sürecini düzenler. 

Yani Scrum’da, 

Büyük bir grup, uzun süre harcayarak, büyük bir şey geliştirmez...bunun yerine, küçük bir takım, kısa 

zamanda küçük bir şey geliştirir. 

Küçük takım yaptığı küçük işleri sürekli olarak entegre eder böylece bütünü görmüş olur. 

 

Scrum’da herhangi bir mühendislik pratiği zorunlu değildir, bu konu takıma bırakılmıştır. Ancak 

pratikte XP’nin çekirdek mühendislik pratikleri olmadan başarılı olmak çok zordur. 

 

17.4 Özetle XP 
eXtreme Programming(XP), 1990’lı yılların ortasında Kent Beck tarafından geliştirilmiş yazılım 

geliştirme yaklaşımıdır. Basitlik, iletişim, geribildirim, cesaret ve saygı, XP’nin temelindeki değerlerdir. 

XP, Scrum’la paralel bir şekilde evrimleşti. Aslında Scrum’da bulunan birçok pratiği de içerir. XP 
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içindeki kurallardan biri olan takım bünyesinde müşteri, Scrum’daki Ürün Sahibine karşılık 

gelmektedir. 

 

 

Bu açıdan bakıldığında Scrum, XP’yi saran bir yapıdadır. Scrum yapısal konulara ve takım dışı iletişime 

odaklanırken, XP, Scrum’dan bazı pratikler alır ve üstüne mühendislik pratiklerini ekler. Bu, 

mühendislik pratikleri: 

● Sürekli entegrasyon: Takım bir ürünü geliştirdikçe, otomatik olarak build, entegrasyon ve test 

yapan bir sistem oluşturun. Böylece takım, geliştirdikleri işin kalitesi hakkında erkenden 

geribildirim elde edecektir. 

● Eşli programlama: Bir bilgisayarda çift halinde kod yazmak, öğrenmeyi, tasarım kalitesini en 

yüksek seviyeye çıkarır, hata yapmayı en aza düşürür. 

● Test yönelimli geliştirme(Test önce geliştirme): Test kodunu sistemin tasarımını belirlemek 

için kullan. Otomatize testi yaz, o testi geçecek kod parçacığını yaz. Kodunu gözden geçir, 

kodun okunurluğunu artır ve fazladan yazılmış kod varsa sil. Temizle ve tekrar et. 

● Toplu kod sahipliği: Takımdaki herkesin, kodun herhangi bir bölümü değiştirmeye izni vardır, 

hatta değiştirmesi için cesaretlendirilmelidir. Bu, takımca kodu sahiplenme duygusu yaratır. 

Böylece tüm sistem uyumlu, anlaması kolay bir tasarımdan oluşur. 

● Artımsal tasarım iyileştirmeleri: Tam bir tasarım oluşturmaktansa, mümkün olan en basit 

tasarımla başlayın. Daha sonra kodu gözden geçirme gibi tekniklerle sürekli olarak bunu 

iyileştirin. 

 

Bu pratiklerin birçoğu birbirinin üzerine inşa edilmiştir. Örneğin artımsal tasarım iyileştirmeleri, eğer 

sistem otomatize edilmiş testlere sahip değilse zor, korkutucu ve risklidir. Bu arada otomatize edilmiş 

testler en kolay Test Yönelimli Geliştirme ve Eşli Programlama’yla geliştirilebilir. Ancak testlerinizi elle 

ve her yazılım geliştiricinin makinesinde yapıyorsanız, artımsal tasarım iyileştirmeleri size acı 

verecektir. Arkada bu işleri otomatik olarak yapması için sürekli entegrasyon sistemine ihtiyacımız 

vardır. 



102 

 

17.5 Özetle Kanban 
Kanban, Çevik yazılım geliştirmek için bir Yalınlık yaklaşımıdır. 

 

Aslında Kanban’ın birçok anlamı vardır. Kanban, Japonca’da görsel kart ya da görsel işaret anlamına 

gelir. Toyota’da Kanban, Yalın üretim sistemini bir arada tutan görsel ve fiziksel işaret sistemi için 

kullanılan bir terimdir. 

 

2004 yılında David Anderson, Yalın düşünce ve Kısıtlar Teorisi’nin yazılım geliştirmeye doğrudan 

uygulanmasına öncülük etmiştir. Don Reinertsen gibi uzmanların rehberliğinde bu yaklaşım, David’in  

“yazılım geliştirme için Kanban sistemi” dediği yaklaşıma evrildi. Şimdilerdeyse birçok kişi bunu 

sadece “Kanban” olarak biliyor. 

 

Her ne kadar Kanban’ın yazılım geliştirmeye uygulanması yeni olsa da Kanban’ın Yalın üretimde 

kullanılışı yarım yüzyıldan fazladır. 

 

Kanban’ın kuralları basittir. Fakat kuralların basit olması oyunun kolay olduğu anlamına gelmiyor, 

tıpkı satrançta oldu gibi. 

● İş akışını görselleştirin: 

o İşi küçük parçalara ayırın, her bir parçacığı bir karta yazın ve bu kartı bir duvara asın. 

o Her bir parçacığın iş akışında nerede olduğunu görmek için aşamaları kolonlar 

halinde duvarda belirtin 

● Çalışılan iş sayısını sınırlayın(WIP): İş akışındaki her bir aşamada, aynı anda kaç kart 

bulunabileceğine dair bir sayı belirleyin. 

● Teslim süresini ölçün ve yönetin: Bir iş maddesini tamamlamak için gerekli ortalama süreyi 

bulun. Teslim süresini mümkün olduğunca kısa ve tahmin edilebilir kılmak için sürecinizi 

iyileştirin. 

 

Bu, Yalın çekme sisteminin yazılım geliştirmeye direkt uygulanışıdır. Scrum, yapı ve iletişime 

odaklanır, XP mühendislik pratiklerini yazılım geliştirmeye kazandırırken, Kanban akışı 

görselleştirmeye ve darboğazları yönetmeye odaklanır. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Constraints
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Kanban’la Bir Gün 

Aşağıda Kanban’da bir günün nasıl olduğu gösterilmektedir. 

 

 

 



104 

 

 

 



105 

 

 

 

 



106 

 

Kısım 18 

Test Otomasyon İş Listesini Küçültmek 
 

Birçok şirket, Çevik olmaya çalıştıklarında karşılarına büyük bir engel çıkar: test otomasyonunun 

yokluğu. 

Test otomasyonu olmadan sistemde değişiklik yapmak oldukça zordur, çünkü kimse fark etmeden bir 

şeyler hep bozulur. Yeni bir teslim, üretim ortamına alındığında gerçek kullanıcılar hataları görürler. 

Bu utanca ve pahalı çözümlerin geliştirilmesine neden olur. Daha kötüsü pahalı çözümler zinciridir 

çünkü her bir çözüm yeni hataları yanında getirir. 

 

Bu, takımın kodda değişiklik yapmaya korkmasına neden olur dolayısıyla kodun tasarımında 

iyileştirmeler yapılamaz. Bu sarmal sistem büyüdükçe daha da kötü bir hal alır. 

 

İyi haber! Bu konuda yapabileceğiniz bir şey var! 

 

18.1 Ne Yapabilirsiniz? 
Bu durumdaki seçenekleriniz aşağıdaki gibidir: 

● Problemi görmezden gelebilirsiniz. Kimsenin ihtiyacı olmayacağını umarak sistemin ölmesine 

izin verebilirsiniz. 

● Test Yönelimli Geliştirme’yi kullanarak sistemi en baştan yazabilirsiniz. 

● Ayrı bir test otomasyonu projesi başlatabilir, sadece bu işe odaklanmış takımın sistemin 

testlerini oluşturmasını sağlayabilirsiniz. 

● Test otomasyon sistemini adım adım geliştirebilmesi için takıma izin verebilirsiniz. 

Sizce en iyi seçenek hangisi? Sonuncusu! Her iterasyonda test otomasyonunu adım adım 

geliştirebilirsiniz. 

 

Son seçenek cazip gelebilir fakat risklidir. Test otomasyonunu kim geliştirecek? Ayrı bir takım? Eğer 

öyleyse işin sahibi yazılım geliştiriciler test otomasyonunun nasıl oluşturulacağını öğrenmeyecekler 

mi? Bu bir problemdir. Ya da tüm takım test otomasyonunu geliştirme projesinde mi çalışacak? Bu 

durumda takım hızı(iş birimi açısından) sıfırdır ta ki otomasyon geliştirme işi bitene kadar. Peki, bu 

işler ne zaman bitecek? 

 

Dördüncü seçeneğe dönelim, test otomasyon sistemini her iterasyonda küçük küçük 

iyileştirebilirsiniz? Bunu pratikte nasıl yapabilirsiniz? 
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18.2 Test Otomasyonu Adım Adım Nasıl Geliştirilir? 
Aşağıda beğendiğim bir yaklaşımı paylaşıyorum: 

1. Test senaryolarınızın listesini çıkarın. 

2. Her senaryoyu riske, manuel olarak yapınca size çıkardığı maliyete ve otomatize etme 

maliyetine göre sınıflandırın. 

3. Önceliğe göre listeyi sıralayın. 

4. En yüksek öncelikten başlayarak her iterasyonda birkaç test geliştirin. 

Tek tek bu adımların üstünden geçelim. 

18.3 Adım 1: Test Senaryolarınızın Listesini Çıkarın 
Sisteminizi nasıl test edeceğinizi düşünün. En önemli test senaryolarınız üzerine bir beyin fırtınası 

yapın. Manuel olarak yaptıklarınız ya da zamanınız olsa yapacaklarınızı düşünün. Aşağıda bir 

bankanın varsayımsal test senaryoları bulunur: 

Test Senaryosu 

Önyüz Değişikliği 

Güvenlik Uyarısı 

İşem Tarihçesi 

Hesap Engelleme 

Yeni Kullanıcı Ekleme 

Sıralama Sonuçları 

Mevduat Ödemesi 

Transfer Onaylama 

 

18.4 Adım 2: Test Senaryolarınızı Sınıflandırın 
İlk önce test senaryolarınızı riske göre sınıflandırın. Test listenize bakın, manuel test maliyetini 

şimdilik görmezden gelin. Testlerin yarısını hiç yapmasanız ne olurdu? Hangi testleri yapmaya devam 

etmek isterdiniz? Bu başarısızlık olasılığı ve başarısızlık maliyetinin birleşiminden oluşan bir faktör 

ortaya çıkarır. 

 

Riskli testleri belirleyin, geceleri sizi uykusuz bırakan testleri. 

Test Senaryosu Risk 

Önyüz Değişikliği   

Güvenlik Uyarısı   

İşlem Tarihçesi   

Hesap Engelleme   

Yeni Kullanıcı 
Ekleme   

Sıralama Sonuçları   

Mevduat Ödemesi   

Transfer Onaylama   
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Şimdi her testi manuel olarak yapmanın maliyetini düşünün. Test listenizdeki testlerden hangileri en 

fazla zamanınızı alıyor? Test listenizde 8 senaryo bulunuyorsa siz ilk 4’ünü belirlemeli ve seçmelisiniz. 

Unutmayın, test listenizdeki testlerden yarısını yapmasanız ne olurdu? 

Test Senaryosu Risk 
Manuel Test 

Maliyeti 
Önyüz Değişikliği     

Güvenlik Uyarısı     

İşlem Tarihçesi     

Hesap Engelleme     

Yeni Kullanıcı 
Ekleme     

Sıralama Sonuçları     

Mevduat Ödemesi     

Transfer Onaylama     

 

Son olarak her bir senaryoyu otomatize etmenin maliyetini düşünün. Maliyeti en yüksek olan ilk dört 

senaryoyu belirleyin. 

Test Senaryosu Risk 
Manuel Test 

Maliyeti 
Otomatize Etme 

Maliyeti 
Önyüz Değişikliği       

Güvenlik Uyarısı       

İşlem Tarihçesi       

Hesap Engelleme       

Yeni Kullanıcı 
Ekleme       

Sıralama Sonuçları       

Mevduat Ödemesi       

Transfer Onaylama       

 

Unutmayın manuel test maliyetini her test yapmak istediğinizde ödüyorsunuz öte yandan testleri 

otomatize etmenin maliyeti sadece bir defa ödeniyor. Bu nedenle test yazmak aslında bir maliyet 

değil bir yatırımdır. 

 

18.5 Adım 3: Listeyi Önceliğe Göre Sıralayın 
İlk önce hangi testleri otomatize etmelisiniz? Önyüz değişikliği(riski düşük, manuel olarak yapması 

kolay ve otomatize etmesi zor) mi yoksa hesap engelleme(riski yüksek, manuel olarak test etmesi zor 

ve otomatize edilmesi kolay) mi otomatize edilmeli? Bu oldukça basit bir karar. 

 

İşte daha zor bir karar. Transfer onaylama(yüksek risk, manuel olarak test etmesi zor ve otomatize 

edilmesi zor) otomatize edilmeli mi? Mevduat ödemesi(yüksek risk, manuel olarak test etmesi kolay 
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ve otomatize etmesi kolay) otomatize edilmeli mi? Bu karar içinde bulunduğunuz duruma göre 

değişir. 

 

İlk önce hangi testleri otomatize edeceğinizi belirlerken üç karar almalısınız: 

● Manuel olarak test etmesi kolay yüksek riskli bir test senaryosu ya da manuel olarak test 

etmesi zor olan düşük riskli bir test senaryosu 

● Manuel olarak test etmesi kolay ve otomatize etmesi kolay bir test senaryosu ya da manuel 

olarak test yapması zor ve otomatize etmesi zor bir test senaryosu 

● Otomatize etmesi zor yüksek riskli bir test senaryosu ya da otomatize etmesi kolay düşük 

riskli bir test senaryosu 

Bu kararlar kategorilerinizin önceliğini verir. Böylece test listenizi önceliğe göre sıralayabilirsiniz.  

Aşağıdaki örnekte önce manuel test maliyetini değerlendirmeye daha sonra riski ve en son olarak 

otomasyon maliyetini belirledim. Sıralanmış liste aşağıdaki gibidir: 

 

Test Senaryosu Risk 
Manuel Test 

Maliyeti 
Otomatize Etme 

Maliyeti 
Hesap Engelleme       

Transfer Onaylama       

İşlem Tarihçesi       

Sıralama Sonuçları       

Mevduat Ödemesi       

Güvenlik Uyarısı       

Yeni Kullanıcı 
Ekleme       

Önyüz Değişikliği       
 

İşte bu kadar! Test senaryolarının önceliklendirilmiş listesi. 

 

Belki bir hesaplama algoritması geliştirilebilirdi. Renklendirilmiş her bir hücreye bir sayı verebilir daha 

sonra satırları toplar ve sıralardık. Bir başka yöntem sadece içgüdümüze güvenerek sıralamayı 

yapmak olabilirdi. 

 

Ayrıca hikaye puanı, saat gibi daha kesin birimler de kullanabilirdik. 

Test Senaryosu Risk 
Manuel Test 

Maliyeti 
Otomatize Etme 

Maliyeti 
Hesap Engelleme Yüksek 5 saat 0.5 hikaye puanı 

Transfer Onaylama Yüksek 3 saat 1 hikaye puanı 

İşlem Tarihçesi Orta 3 saat 1 hikaye puanı 

Sıralama Sonuçları Orta 2 saat 8 hikaye puanı 

Mevduat Ödemesi Yüksek 1.5 saat 1 hikaye puanı 
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Güvenlik Uyarısı Yüksek 1 saat 13 hikaye puanı 

Yeni Kullanıcı 
Ekleme Düşük 0.5 saat 3 hikaye puanı 

Önyüz Değişikliği Düşük 0.5 saat 20 hikaye puanı 
  

Unutmayın şu anki hedefimiz sadece listeyi önceliklendirme. Eğer bunu basit bir şemayla 

halledebiliyorsak o zaman karmaşık şeylere ihtiyacımız olmaz, değil mi? Analiz faydalıdır fakat fazla 

detaylı analiz sadece zaman kaybıdır. 

 

Her neyse şimdi elimizde önceliklendirilmiş bir iş listesi bulunuyor. 

 

18.6 Adım 4: Her İterasyonda Birkaç Test Geliştirin 
Test otomasyon listesinden bağımsız olarak her yeni işlevselliğin testleri yazılmalıdır. Bu müşteri 

kabul testi denilen bir XP pratiğidir. En başta bunu yapmamak sisteminizi böyle kötü hale getiren 

şeydir. 

 

Yeni işlevsellikler geliştirmeye ek olarak eskiden geliştirilen işlevselliklerin testlerini otomatize etmek 

istiyoruz. Buna ne kadar zaman harcamalıyız? Takım, bu konuyu Ürün Sahibi’yle pazarlık ederek 

belirlemelidir. 

 

Örneğin takımın kapasitesinin % 80’ini Ürün İş Listesi’nde bulunan yeni işlevselliklerin 

geliştirilmesine, %20’siyse test otomasyon listesindeki işlerin yapılmasına harcanabilir. Yani her 

iterasyon planlama toplantısında takım iki iş listesinden de iş çekecektir. 

 

 

Takım ve Ürün Sahibi arasında aşağıdakilere benzer anlaşmalarda yapılabilir: 

● Her iterasyonda bir test senaryosu otomatize edilecektir. 

● Her iterasyonda on hikaye puanlık test senaryosu otomatize edilecektir. 
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● Her iterasyonda önce Ürün İş Listesi’nden aldığımız işleri bitireceğiz daha sonra kalan zamanı 

test otomasyonu listesindeki işleri bitirmek için kullanacağız. 

● Ürün Sahibi, test otomasyonu listesini ve Ürün İş Listesini birleştirecek, bundan sonra her 

test otomasyon işi Ürün İş Listesi’ndeki bir iş olacaktır. 

Anlaşma şekli önemli değildir, eğer isterseniz anlaşmayı her iterasyon değiştirebilirsiniz. Yeter ki 

Takım ve Ürün Sahibi ortak noktada buluşsun. Önemli olan nokta test otomasyon borcunun adım 

adım ödenmesidir. 

Test otomasyon listenizdeki işlerin yarısını bitirdikten sonra “yeterince borç ödedik” diye 

düşünebilirsiniz. “Eski testlerden kalanları atlayalım, zaten otomatize etmeye değmezler” diyerek 

geri kalan test senaryolarını geliştirmeyebilirsiniz. Bu durumda başarılar! 

 

18.7 Bu Yaklaşım Problemi Çözer mi? 
Bu modeli izlemek sihirli bir şekilde test otomasyon probleminizi çözmez, en azından kısa vadede. 

Ancak bu model probleme yaklaşmanızı kolaylaştırır. Birkaç ay içinde büyük bir fark olduğunu 

görmelisiniz. 
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Kısım 19 

Poker Planlama ile Maliyet Belirleme 
 

Poker Planlama, takımın hızlı, doğruya daha yakın ve eğlenceli bir şekilde işin büyüklüğünü belirlediği 

basit fakat güçlü bir araçtır. Bu yaklaşım James Grenning tarafından bulunmuş ve Mike Cohn 

tarafından yaygınlaştırılmıştır. 

 

 

 

19.1 Poker Planlama Olmadan Maliyet Belirleme 
Takım olarak maliyet belirlemede genelde aşağıdaki problemler yaşanır. Diyelim ki Sprint Planlama 

Toplantısı’ndayız ve Ürün Sahibi şöyle bir şey söylüyor: “Peki arkadaşlar, bu işin büyüklüğü nedir?” 

 

Daha sonra takım bu işin büyüklüğünü düşünmeye başlar. 
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A, tam olarak ne yapılması gerektiğini bildiğine inanıyor ve çok fazla bir iş yok diye düşünüyor. B ve C 

daha kötümser. D ve E çok önemsemiyor. A bu iş küçük diyor! 

 

 

Bu, B ve C’nin kafasını karıştırıyor. Böylece kendi tahminlerinden kuşku duymaya başlıyorlar. E 

uyanıyor ve hangi işin büyüklüğünün belirlendiğini bilmiyor. D hala uyukluyor. 

Ürün Sahibi, takımın geri kalanına işin büyüklüğünü soruyor. 

 

 

Gördüğünüz gibi takımın çoğu A’nın etkisi altında kaldı, sadece A önce konuştuğu için. B’nin ve C’nin, 

bunun neden orta ya da büyük bir iş olduğunu düşündüklerini duyma fırsatını kaçırdık, belki de bu 

değerli bir bilgiydi. 
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19.2 Poker Planlama ile İş Büyüklüklerini Tahmin Etme 
Şunu hayal edin her takım üyesi aşağıdaki kartları tutuyor. (Gerçekte bizim poker planlama 

kartlarımızda sayılar bulunur. 1: Küçük, 2: Orta, 3: Büyük) 

 

Ürün Sahibi, işlerin büyüklüklerini yeniden tahmin edelim der… 

 

Takım işin büyüklüğünü yeniden düşünmeye başlar. 

 

Bu sefer kimse iyice düşünmeden bir şey söylemez. Takım üyelerinin hepsinde bir kart bulunur ve bu 

kartın ne olduğunu göstermezler. Herkes bir tahminde bulunmak zorundadır. D ve E uyanır, D 

uyuduğunu kabul eder ve nasıl bir işlevsellik olduğunu sorar. İşin büyüklüğünü bu şekilde tahmin 

ederken uyumak zordur. 

 

İşlevsellik üzerine tartışma bittiğinde herkes elindeki kartı çevirir ve tahmininin ne olduğunu gösterir. 
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Şimdi büyük bir uyuşmazlık var. Şimdi A ve C bu işlevsellik üzerine fikirlerini ve tahminlerinin neden 

bu kadar farklı olduğunu söylemeliler. Biraz konuştuktan sonra A bu işlevsellik içinde yapmaları 

gereken önemli bir işi unuttuğunu fark eder. Ayrıca C, A’nın söylediği tasarımdan sonra işlevselliğin o 

kadarda büyük olmadığına karar verir. 

 

Toplamda üç dakikalık bir tartışmadan sonra aynı işlevsellik için işin büyüklüğünü tekrar tahmin 

ederler. 

 

Büyük oranda uyuşmazlık ortadan kalktı. Takım, işin büyüklüğünün Orta olması gerektiğine karar 

verdi ve bir sonraki işin büyüklüğünü tahmin etmeye başladı. 

19.3 Özel Kartlar 
 

 

Soru işareti, “bu konuda hiçbir fikrim yok, belki çok büyük belki çok küçük bir iş” 
anlamına gelir. Bu durum çok nadir yaşanır. Eğer bu kart çok sık kullanılıyorsa, takım 
işlevsellikleri daha çok konuşmalı ve bilgi paylaşımını daha iyi yapmaya çalışmalı 
demektir. 

 

Kahve kupasının anlamı çok yoruldum, ara verelim anlamına gelir. 
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Joe sorar: İşin büyüklüğünü tahmin etmede uyuşmazlıklar olduğunda işin büyüklüğüne hep Orta 
diye mi karar verilir? 

Hayır. Takım arada neden uyuşmazlık olduğunu konuşur ve ortaya çıkan bilgiler ışığında bir tur 
daha oynar. Bir kişi, takımın geri kalanını işin Küçük olduğuna inandırabilir(çünkü daha önce başka 
bir sistemde kullanılmıştı ve tekrar kullanılabilir ya da bir kişi, takımın geri kalanını işin Büyük 
olduğuna inandırabilir çünkü kimsenin aklına gelmeyen bir riski düşünmüştür). 

 

Birçok takım planlamada poker oynamaktan zevk alır çünkü planlama pokeri tahmin verme işini 

basitleştirir, eğlenceli bir etkinliğe dönüştürür. En önemli noktası oynarken konuşmaktır. 
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Kısım 20 

Neden Sonuç Diyagramları 
 

Neden sonuç diyagramları, kök neden analizi yapmak için basit ve faydalı bir yoldur. 

Organizasyonların problemlerini(organizasyonel ve aynı zamanda teknik problemleri) anlamalarına 

ve çözmelerine yardımcı olması için bu diyagramları yıllardır kullanıyorum. 

 

Neden sonuç diyagramlarına yakından bakalım böylece siz de içinde bulunduğunuz şartlarda 

kullanabilirsiniz. 

 

20.1 Problemleri Çözün, Yan Etkileri Değil! 
Etkili problem çözmenin anahtar noktası çözmeye çalıştığınız problemi anlamaktır. Neden çözülmeli? 

Çözdüğünüzü nasıl anlarsınız? Problemin kök nedeni nedir? 

 

Problemin nedeni bir yerdeyken, yan etkiler(belirtiler) genelde başka bir noktada ortaya çıkar. Derine 

inmeden belirtileri çözerseniz muhtemelen problem başka bir yerde başka bir şekilde tekrar ortaya 

çıkacaktır. Birkaç örnek: 

Problem: Yatak odasında duman. 

● Kötü çözüm: Pencereyi aç ve uyumaya devam et. 

● İyi çözüm: Dumanın kaynağını bul ve ateşi söndür. Hooopppp, bodrum katında yangın var. 

Yangını söndür ve yangının neden çıktığını bul. Gelecekte yaşanması ihtimaline karşı bir 

alarm sistemi kur. 

Problem: Kafa yanıyor, yorgun. 

● Kötü çözüm: Alnına buz koy ve soğut. Biraz kahve iç ve uyan, çalışmaya devam et. 

● İyi çözüm: Vücut sıcaklığını ölç. Ateşin var, eve git ve dinlen. 

Problem: Ana bilgisayar belleğinde sızıntı var. 

● Kötü çözüm: Belleği artır. 

● İyi çözüm: Sızıntının kaynağını bul ve sorunu çöz. Gelecekte yaşanabilecek bellek sızıntıları 

belirlemek için testler hazırla. 

Problem: Tekne sızdırıyor. 

● Kötü çözüm: Suyu boşaltmaya çalış ve yelkenleri aç. 

● İyi çözüm: Sızıntının kaynağını bul ve deliği kapat, daha sonra suyu dışarı at. 

Organizasyonlardaki problemlerin çoğu sistemden(organizasyon) kaynaklıdır. 

Sistem(organizasyonunuz) çözülmesi gereken bir aksaklık barındırır. Aksaklığın kaynağını bulana 

kadar problemi çözmek için yapılan girişimler beyhude hatta zarar verici olacaktır. 



118 

 

20.2 Yalın Problem Çözme Yöntemi(A3) 
Yalın düşüncenin çekirdek öğretilerinden biri Kaizen’dir(sürekli olarak iyileşme). Toyota, başarısını 

yüksek disiplinli problem çözme yaklaşımına dayandırır. Bu yaklaşım A3 düşüncesi olarak bilinir. 

Temelde A3 büyüklüğündeki tek bir kağıt üzerinde problemin çözümü için tüm bilgi toplanır. Bir A3 

örneğini bu(https://www.crisp.se/gratis-material-och-guider/a3-template) adresten indirebilirsiniz. 

Burada göstermek çok zor olabilir çünkü A3’ün ebatları şuan elinizde tuttuğunuzdan çok daha 

büyüktür. Bir sonraki sayfada bir örnek bulunuyor. 

 

A3 yaklaşımında zamanın çoğu kök nedeni analiz etmeye ve görselleştirmeye harcanır daha sonra da 

çözüm için öneriler belirlenir. Neden sonuç diyagramı, kök neden analizi yapmak için tek yol değildir. 

Başka yollar da bulunur örneğin değer akış haritaları ya da Ishikawa(kılçık) diyagramları. Örnek A3 

içinde sol üst köşede değer akış haritası, sol alt köşede neden sonuç diyagramı bulunur. 

 

Neden sonuç diyagramlarının sezgisel ve kendiliğinden ortaya çıkan bir yapıya sahip olması iyi bir 

şeydir. Bir diğer avantajı kısır döngüleri gösterebilirsiniz ki sistem düşünce(system thinking) açısından 

oldukça faydalı olur. 

Aşağıda bu diyagramların nasıl oluşturulduğuna ve kullanıldığına bakalım. 
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20.3 Neden Sonuç Diyagramları Nasıl Kullanılır? 
Temel süreç şöyledir: 

1. Problemi belirleyin(size rahatsızlık veren herhangi bir şey) ve yazın. 

2. Yukarı doğru düşünerek iş birimi açısından sonuçları ve problemin neden olduğu “görünür 

hasarı” belirleyin. 

3. Aşağı doğru düşünerek kök nedeni ya da nedenleri belirleyin. 

4. Kısır döngüleri belirleyin ve vurgulayın. 

5. Diyagramınızı detaylandırmak ve netleştirmek için bu adımlar üzerinden birkaç defa daha 

geçin. 

6. Kök nedenin ne olduğuna ve çözümün nasıl yapılacağına karar verin. 

Takip edin. Eğer karşı önlemleriniz işe yarıyorsa, tebrikler! Eğer karşı önlemleriniz işe yaramıyorsa 

umutsuzluğa kapılmayın. Önlemlerinizin neden işe yaramadığını analiz edin, yeni kazandığınız 

bilgilerle diyagramınızı güncelleyin ve yeni karşı önlemleri deneyin. 

 

Karşı önlem, bir deneydir, çözüm değil. Hipoteziniz şu olmalıdır: aldığınız karşı önlem sorunu çözecek 

ya da etkisini azaltacaktır ama işe yarayacağından asla emin olamazsınız. Aslında sistemin nasıl cevap 

vereceğini görmek için sistemi dürtüyorsunuz. Bu nedenle takip etmek önemlidir. 

 

Eğer takip etmez ve başarısız olursanız, aslında sisteminizin size bir şey anlatmaya çalışıyor demektir, 

yani sisteminizi dinlemeye ve anlamaya başlasanız iyi olur.  

 

Gerçek başarısızlık, başarısızlıktan ders çıkaramama başarısızlığıdır. 

 

20.4 Örnek 1: Uzun Teslim Süresi 
Diyelim ki problemimiz teslim tarihine işleri yetiştirememek olsun. Yani teslimlerimizi hep 

planladığımız tarihlerden sonra yapabiliyoruz. 

 

Sorun, sadece hedefinizle bir çelişki yaşıyorsa sorundur. Yani işe hedefinizi belirleyerek başlayın. 

Hedefiniz açısından bakıldığında bu problemin sonuçlarını düşünün. Bu, görünür zararı belirleyene 

kadar bir dizi “ne olur?” sorusu sorularak yapılabilir. 

 

Diyelim ki hedefimiz müşteriyi memnun etmek ve gelirimizi en yüksek seviyeye çıkarmak olsun. 

Örnek konuşma şöyle olur: 

Lisa: Teslimin ertelenmesi kimin umurunda? Sonuçları neler? 

Jim: Ertelemeler teslim döngümüzü uzatır. 
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Lisa: Ne olmuş? 

Jim: Bu gelirlerimizi ertelemek demek ki bu nakit akışımız için kötü bir şey. Ayrıca ertelemeler müşteri 

kaybetmemize neden olur çünkü müşterilerimiz sabırsızlar ve gerektiğinden fazla beklemekten 

hoşlanmıyorlar. 

Konuştukça diyagrama kutucuklar ve neden sonuç okları ekleriz. Normalde problemi belirledikten 

sonra sonuçları çıkarırken yukarı doğru çizmeye çalışırım fakat bu kesin bir kural değildir. 

 

Diyagramda gördüğümüz gibi ertelenen teslimler gerçek problem değil. Gerçek problem gelirin 

ertelenmesi ve müşteri kaybıdır. Bu aşamada üç şey düşünmeliyiz: 

● Müşteri kaybına ve gelirin ertelenmesine neden olan başka etkenler var mı? Eğer varsa 

ertelenen teslimler en önemli neden mi yoksa dikkatimizi başka bir noktaya mı vermeliyiz. 

● Problemi ölçebilir miyiz? Ne kadar gelir kaybettik? Ne kadar müşteri kaybettik? Bu veri, 

problemin çözmeye değer olup olmadığını anlamamız için yardımcı olacaktır. 

● Problemi çözdüğümüzü nasıl anlayacağız? Eğer bir danışman gelir, yağmur dansı yapar ve 

kendinden emin bir şekilde problemi çözdüğünü söylerse, bunun blöf olduğunu nasıl 

anlayacağız? 

Problemin sonuçlarını analiz ettikten sonra aşağıya, köke doğru inmenin zamanı geldi demektir. 

İlk önce bir dizi “neden” sorusu soracağız. Evet, bu “beş neden?” tekniğidir. Eğer Yalın düşünce 

hakkında bilginiz varsa bu tekniği duymuşsunuzdur. 

Lisa: Teslimler neden ertelendi? 

Jim: Çünkü kapsam sürekli artıyor. 

Lisa: Neden? 

Jim: Çünkü müşteriler yeni işlevselliklerle geliyorlar ve ilk teslime bunların yetiştirilmesi konusunda 

ısrar ediyorlar. Ayrıca önceliği düşük işlevsellikleri kapsamdan çıkarmamıza itiraz ediyorlar. 

Lisa: Neden? Neden bu işlevsellikleri bir sonraki teslimde geliştirmiyoruz? 

Jim: Çünkü iki teslim arasındaki zaman çok uzun ve yeni talepler içinde bulunduğumuz teslim 

tamamlanmadan geliyor. 

Burada sadece üç tane “neden” sorusu var fakat ana fikri anladınız. 

Jim ve Lisa arasındaki konuşma aşağıdaki diyagramı verir. 
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Kısır döngü kalın oklarla vurgulanmıştır. Tekrar eden problemler neredeyse her zaman bu tarz 

döngüler içerir fakat bu döngüleri görmek zaman alabilir. Bu döngüleri belirlemek, problemleri 

verimli ve kalıcı şekilde çözmenizi sağlar! 

 

Amacımız bu problemin kök nedeni(nedenlerini) belirlemektir. Böylece en az eforla en fazla etkiyi 

yapabiliriz. İlk bakışta önemli nedenleri gözden kaçırmak kolaydır öyleyse başa dönün ve birkaç 

“neden” sorusu daha sorun. 

 

Lisa: İki teslim arasındaki süre neden bu kadar uzun? Ertelenmiş teslimler tek neden mi? 

Jim: Aslında ertelemeler olmadan da planlı teslim süremiz oldukça uzun. 

Lisa: Planlı teslim süreniz ne kadar? 

Jim: Üç ayda bir. 

Lisa: Neden bu kadar uzun? 

Jim: Çünkü teslimler pahalı ve zordur. 

Lisa: Neden? 

Jim: Çünkü her teslim içinde geliştirdiğimiz birçok özellik bulunur ve hepsini manuel olarak yapıyoruz. 
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Yukarı bakın, bir başka kısır döngü(kalın oklar). Teslimler arasındaki uzun süre iki teslim arasında 

birçok yeni işlevselliğin geliştirilmesi demektir. Bunun anlamı her teslimin pahalı ve zor olması 

demektir. Böyle olması da daha sık teslimler yapmakta bizi isteksiz kılar. 

Gördüğünüz gibi iki kök nedeni etiketledim. Şimdi karşı önlemler için öneride bulunma zamanı. 

 

Kök Neden Önlem 

Teslim otomasyonunun olmaması Teslim otomasyonu entegre et. 

Düşük öncelikli işlerin çıkarılmaması Müşteriyle bir kural oluştur. Eğer bir teslime yeni 
işlevsellikler eklemek isterlerse önceki işlevselliklerden 
önemi düşük olanları çıkarmasını iste. 

 

Hangi konunun kök neden olduğunu belirlerken kullanabileceğimiz kesin bir kural yok. Fakat bazı 

göstergeler var: 

● Eğer sadece dışarı oklar çıkıyor fakat içeri doğru ok yoksa 

● Daha fazla derine inip, yeni “neden” sorusu sormak anlamlı gelmiyorsa 

● Sorun üzerinde olumlu bir etkisi varsa ve çözebileceğimiz bir konuysa 

Beş Neden tekniği denir çünkü kök nedene ulaşmak için genelde beş defa sormak gerekir. Erkenden 

bırakmaya meraklıyızdır bu nedenle daha derine doğru devam edin! 
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Dikkat edin, belirtilen ilk problem ertelenen teslimlerdi. Ertelenen teslimler konusu ne problem ne de 

kök neden çıktı, sadece bir belirtiymiş. Bunu, gerçek problemi belirlemek için bir araç olarak kullandık 

ve daha sonra aşağıya doğru kazarak kök nedenleri belirledik. Bu yaklaşım, bilinçli bir şekilde karşı 

önlemleri almamızı sağlar. 

 

Bu şekilde bir analiz olmadan direkt sonuca atlamaya meyilliyizdir. Bu, etkili olmayan ve zarar verici 

değişiklikler yapmamıza neden olur. Örneğin; problem projede çalışan kişi sayısıyla ilgili olmasa bile 

projeye daha fazla kişinin katılmasını sağlamak ya da teslim zamanında yapılınca ödüllendirici, geç 

yapılınca cezalandırıcı bir çevre yaratmak gibi. İddiaya girerim bunu görmüşsünüzdür. 

 

20.5 Örnek 2: Hatalı Kodları, Üretim Ortamına Göndermek 
Diyelim ki hata barındıran kodları üretim ortamına almak gibi bir problemimiz olsun. 

 

Lisa: Ne olmuş? 

Jim: Hatalar müşterileri kızdırır. 

 

Lisa: Hatalar neden üretim ortamına gönderildi? 

Jim: Çünkü teslim öncesi testler iyi yapılmadı. 

Lisa: Neden yapılmadı? 

...böyle devam eder. Ulaştığımız nokta aşağıdaki gibidir: 
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Kısır döngülere bakın! Kırmızı oklara dikkat edin. 

Döngü 1(iç döngü): Üretim ortamındaki hatalar hızlı yapılan düzeltmelere neden olur. Bu, takımları 

karmaşaya iter. Takımlar projenin kapsamını daraltmaya yetkili olmadıklarına göre takım üyeleri stres 

yapmaya başlar ve yeni eklenen işlevsellikleri düzgün şekilde test edemezler. Tabi ki bu da üretim 

ortamında daha da fazla hata olmasına neden olur. 

 

Döngü 2(dış döngü): Takım üyeleri stres olduğu için testleri yazmaya zamanları olmaz. Bu, sistemin 

tamamında test otomasyonu eksikliğine neden olur. Gelecekteki teslimlerin regresyon testlerinin 

doğru şekilde yapılmasını engeller, bu üretim ortamına hataların gönderilmesine neden olur, üretim 

ortamında daha fazla hata düzeltilir ve sonuç daha çok stres getirir. 

 

Bekleyin, dahası var! 

 

Takımlar, karmaşıklığa itilmekten nefret ederler. Bu nedenle akış bozulur ve uzun vadede motivasyon 

kalmaz. Çalışanların sık sık işten ayrılmasının nedeni bu olabilir. Yani ilk problemi(hatalı kodları 

üretim ortamına göndermeyi) çözerek çalışan memnuniyetini artırıp, çalışanların sık sık işten 

ayrılmasının önüne geçeriz, bu artısı olur. Bir taşla iki kuş! 
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Kök nedeni belirlemenin en güzel yanı budur. Kök nedenler genelde birden fazla probleme neden 

olur, bu yüzden kök denir. 

 

20.6 Örnek 3: Eşli Programlama Eksikliği 
Bir müşteri, Eşli Programlama, Test Yönelimli Geliştirme gibi XP pratiklerini neden yapmaları 

gerektiğini anlamak için yardım etmemi istedi. Müşteri: 

-  “Yapmamız gerektiğini biliyoruz fakat yapmıyoruz.” 

 

Test Yönelimli Geliştirme ve Eşli Programlamanın olmaması gerçek problem mi? Genellikle problem 

diye bahsettiğimiz şeyler sadece belirtilerdir. 

Lisa: Eşli Programlama ve Test Yönelimli Geliştirme yapmamanın sonucu nedir? 

Jim: Eğer bu pratikleri yaparsak çok daha kaliteli kod yazacağımızı düşünüyoruz. 

Lisa: Kötü kod kalitesinin sonucu nedir? Kod kalitesinin neden olduğu bir problemle karşılaştınız mı? 

Jim: Evet, bazı değerlendirme toplantılarında gösterdiğimiz işlevsellikler çalışmadı. Bir araştırma 

geliştirme şirketiyiz ve bu değerlendirme toplantıları işi aldığımız yerlerdir. Yani aslında bu çok ciddi 

bir problem. 
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Problemlerden birini ele alalım ve kök nedene inebilecek miyiz, görelim. 

Lisa: Neden Eşli Programlama yapmıyorsunuz? 

Jim: Birçok kişi işe yaramayacağından ve zamanımızı boşa harcayacağımızdan korkuyor. İşe 

yarayacağına dair bir kanıt yok. 

Lisa: Nasıl bir kanıta ihtiyacın var? 

Jim: Bu pratiklerin işe yaradığını anlatan çalışmalar gördük. Fakat buradaki kimse denememiş yani 

işe yarayacağından emin değiliz. 

 

İlk döngü burada:  

 

Takım bu pratikleri kullanmak istemiyor çünkü işe yarayıp yaramayacağını bilmiyor. İşe yarayıp 

yaramayacağını bilmiyorlar çünkü hiç kullanmamışlar. 

 

Lisa: Neden en azından Eşli Programlama’yı denemiyorsunuz? 

Jim: Deney yapmak için vaktimiz yok. 

Lisa: Neden yok? 

Jim: Çünkü hiç boş vaktimiz yok! İsraf edecek zamanımız yok. Müşteriler yığınla talepte bulunuyorlar. 
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Lisa: Kendi zamanınızı yönetmenize ve alabilecek kapasiteniz olduğunda işleri çekmenize neden izin 

vermiyorlar? 

Jim: Zamanımızı verimli kullanacağımız konusunda bize güvenmiyorlar. 

 

Güven eksikliği, genel olarak başarısızlık korkusuna neden olur. Bu da, Eşli Programlama gibi işe 

yarayacağı kesin olmayan yeni bir şey denemelerini engeller. 

 

Görünen o ki iki büyük kök neden var: güven eksikliği ve her zaman sadece kod yazılması gerektiğine 

dair yönetim ilkesi. 

 



128 

 

Eşli Programlama, Test Yönelimli Geliştirme gibi XP pratiklerinin yapılmamasının altındaki kök neden 

güven eksikliği çıktı. Güven eksikliği, kötü kod kalitesine, değerlendirme toplantılarında çıkan 

sorunlara neden oldu. Hatta değerlendirme toplantılarında ortaya çıkan problemler güvenin daha da 

azalmasına neden oldu. İşte mükemmel bir kısır döngü! 

 

Bu alıştırmaları, yirmi beş kişiyle iki gün süren atölye çalışmamızda yaptık. Başlangıçta daha çok 

teknik konuları konuştuk, Eşli Programlama’ya ve Test Yönelimli Geliştirme’ye nasıl başlanabileceği 

gibi. Bu, bizi bir yere getirmedi. Daha sonra gruplara ayrıldık ve her grup bir problem seçti. Gruplar 

seçtikleri problem için neden sonuç diyagramlarını çizdi, problemi çözmek için A3 çizdi. İlginç olan 

şey farklı problemleri seçen gruplar aynı kök nedenlere ulaştılar: güven eksikliği, son diyagram 

sadece bir tanesinin görüntüsü. 

 

Günün sonunda hepimiz, müşteriler ve yazılım geliştiriciler arasındaki güveni artırmak için neler 

yapabileceğimizi konuşuyorduk. Böyle bir atölye çalışmasına müşterileri davet etmeye karar verdik. 

 

20.7 Örnek 4: Çok Problem 
Aşağıda büyük bir neden sonuç diyagramı var. Organizasyon Scrum yapıyor fakat bazı sorunlar 

yaşıyordu. İkili görüşmeler ve atölye çalışmalarından sonra oluşturduğumuz neden sonuç diyagramı 

doğru şekilde Scrum yapılmadığını gösterdi. Bütün problemlere neden olan bu yanlıştı. 
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Kök nedenlerin birçoğunun, Scrum doğru şekilde yapılırsa kendiliğinden çözüleceklerini herkes açık 

bir şekilde gördü. Örneğin Scrum Takımları’nın çapraz fonksiyonel ve her takımın kendi Ürün 

Sahibi’nin olması. Bu, organizasyonel bir değişimi tetikledi ve kök nedenlerin birçoğu kendiliğinden 

ortadan kalktı(yeşil yıldızlılar). Bir sonraki adım test otomasyonunu geliştirmekti. 

 

Scrum her zaman çözüm değildir. Aslında bazen sorun, Scrum olabilir, Kanban gibi diğer yaklaşımlar 

çözüm olabilir. Kanban ve Scrum, birbiriyle nasıl uyumlu detaylı görmek için Kanban ve Scrum, 

İkisinin de En İyisini Yapmak kitabını okuyabilirsiniz. 

 

20.8 Pratikler: Diyagramları Oluşturma ve Yaşatma 
Diyagramları nasıl oluşturuyoruz? Aslında bu konu biraz aktiviteye kaç kişinin katıldığına bağlı… 

Tek Çalışırken 

Tek başımıza bir diyagram oluştururken benim için en kolay yol Visio ya da Power Point gibi bir 

diyagram aracıyla çalışmaktır. Bir şeyleri hızlıca sağa sola çekmek, boyutunu değiştirmek güzel bir 

özelliktir. 

Küçük Bir Grupla Çalışırken(2-8 Kişi) 

Beyaz tahtanın önünde toplanın, konuları belirlerken yapışkan kağıtlardan faydalanabilirsiniz, 

konuları birbirine bağlarken oklar çizebilirsiniz. Beyaz tahta kullanmak isteğe bağlı, yazıp 

silebileceğiniz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Herkesin yardım ettiğinden emin olun, sadece bir kişi 

tüm işi yapmamalıdır. Toplantının sonunda yüksek kalitede resmin çekildiğinden ve herkese 

gönderildiğinden emin olun. 

 

 

http://www.yilmazcihan.com/kanban-ve-scrum-ikisinin-de-en-iyisini-yapmak/
http://www.yilmazcihan.com/kanban-ve-scrum-ikisinin-de-en-iyisini-yapmak/
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Büyük Bir Grupla Çalışırken(9-30 Kişi) 

Grubu daha küçük takımlara bölün, her takım belirli bir probleme odaklanır. Aynı konu üzerine farklı 

takımlar birbirlerinden bağımsız çalışabilirler, bu takımlar aynı sonuca da ulaşabilirler farklı sonuçlara 

da. Her takım beyaz tahta ve yapışkan kağıtlarla çalışır. Belirli aralıklarla herkesi bir araya toplayın ve 

fikir alışverişinde bulunun. 

 

Diyagramların Uzun Vadeli Bakımı 

Diyagramları Visio ya da Power Point gibi bir araçta saklayın. Bir atölye çalışması yapacağınız zaman 

atölye çalışmasının diyagramı anlatacağınız mı yoksa diyagramı güncelleyeceğiniz bir atölye çalışması 

mı olacağını belirleyin. Eğer sunacağınız bir toplantıysa projektör kullanarak Visio(ya da hangi aracı 

kullanıyorsanız) üzerinden sunumu yapabilirsiniz. Eğer diyagramı güncelleyeceğiniz bir atölye 

çalışması yapıyorsanız bir kopyasını beyaz tahtaya çizin böylece insanlar verimli bir şekilde işbirliği 

yapabilirler. Toplantıdan sonra Visio üzerinden güncellemeleri yapabilirsiniz. 

 

Böyle bir senkronizasyon zaman alır ama buna değer. Takım çalışması yaparken beyaz tahtayı ve 

yapışkan kağıtların yerini hiçbir araç alamaz. 

 

20.9 Zorluklar 
Bu diyagramları oluştururken karşılaştığımız zorluklardan ve zorlukları nasıl aştığımızdan bahsetmek 

istiyorum. 

 

Çok Fazla Ok ve Kutucuk 

İyi bir diyagram zamanla labirente dönebilir. Böyle bir durumda basitleştirme yoluna gitmelisiniz. 

Aşağıda bazı tekniklerden bahsediyorum: 

● Gereksiz kutuları silin(diyagrama çok değer katmayan kutular) 

● Genişlikten önce derinliğe odaklanın. Bir problemin tüm nedenlerini yazmayın, en önemli bir 

ya da iki tanesini yazın sonra daha derine inmeye çalışın. 

● Kusurları görmezden gelin. Bir diyagramın mükemmel olmasına gerek yoktur. George Box 

güzel söylemiştir: “Bütün modeller hatalıdır bazıları kullanışlı.” 

● Belki probleminiz çok geniş bir alana yayılmıştır. Problemi daraltmayı ve netleştirmeyi 

deneyin. 

● Diyagramı parçalara ayırabilirsiniz, Örnek 3’te yaptığım gibi. 

 

Basitleştirme 

Bu tip neden-sonuç diyagramları basittir fakat yüz yüze iletişimin yerini almamalıdır. Eğer daha ileri 

seviye bilgiye ihtiyacınız varsa The Fifth Discipline gibi sistem düşüncesi üzerine bir kitap 

okuyabilirsiniz. Kısır döngüleri ve normal döngüleri birbirinden ayırmak için teknikler vardır. Ayrıca 

geçici boyutlarda ekleyebilirsiniz örneğin A’nın B’nin oluşmasına neden olduğunu ama bunun 

ertelenerek olduğunu göstermek için. Sadece şunun farkında olun; “eğer bir diyagramı anlamak için 

doktora gerekiyorsa mükemmel bir diyagram bile kullanışsızdır”. 
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Diyagramlarda Kişiselleştirme 

Aşağıdakine benzer suçlamalardan kaçının: 

 

Problem çözme süreci, problemlerin sistemik olduğunu varsayarsanız en iyi şekilde işler. Elbette bazı 

insanlar acemi fakat önemli bir problemin nedeni birinin acemi olması olsa bile bu yine de sistemin 

bir problemidir. Acemi insanların acemi olmadığını varsayan bir sistemimiz var demektir. Bu sistem 

acemi insanları organizasyona dahil eden bir sistem olabilir ya da sistem, acemi insanların deneyim 

kazanmasına izin vermeyen bir sistemdir. 

 

20.10 Neden-Sonuç Diyagramlarını Neden Kullanmalıyız? 
Özetle neden-sonuç diyagramları takımlara yardım etmek için mükemmel bir araçtır. 

● Ortak bir anlayış oluşturur: Takım olarak problem çözmek oldukça etkilidir fakat problem 

hakkında ortak bir anlayışı gerektirir. Neden-sonuç diyagramları işbirliği sağlayan, oldukça 

pratik bir tekniktir. 

● Problemlerin işi-değerin üretildiği yeri- nasıl etkilediğini tanımlar: Bu bilgiye sahip olmak 

insanların en önemli problemlere odaklanmalarını ve bilgi sahibi olarak karar vermelerini 

sağlar. 

● Kök nedenleri gösterir: Değişikliklerinizin etkisini en yüksek seviyeye çıkarmada yardımcı olur. 

● Kısır döngüleri elimine edin(negatif döngüler): Kısır döngüleri bozun ya da pozitif döngülere 

çevirin(iyi şeyler daha iyi şeylere, kötü şeyler daha kötü şeylere öncülük eder). 

 

Neden-sonuç diyagramları yararlıdır fakat asıl önemli nokta problem çözme yaklaşımının kendisidir: 

Sorulan sorular ve tartışmaların sonuçları. Gerçek diyagramı çizmenize gerek bile olmayabilir sadece 

konuşurken diyagramı zihninizde canlandırmak yeterli olabilir. 

 

Bu problem çözme yöntemi, her koşul altında kullanışlıdır örneğin arkadaşa koçluk ederken ya da 

kendi hayatınızda iyileştirmeler yaparken ya da dünyada iyileştirmeler yaparken! 
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Kısım 21 

Son Söz 
 

Uzun bir yolculuk oldu, şimdi özetleyelim! 

 

Bölüm I’de projemiz hakkında bilgi(nasıl çalıştığımızı ve yol boyunca neler öğrendiğimizi) aldınız. 

Bölüm II’de projede kullandığımız teknikler hakkında daha spesifik bilgiler edindiniz. 

 

Eğer bu aşamada daha fazla bilgi edinmekle ilgileniyorsanız bloguma göz atabilirsiniz. Ayrıca kitap 
hakkında geribildirim verebilir ve tartışmalara katılabilirsiniz. ( http://pragprog. 
com/book/hklean/lean-from-the-trenches) 

 

Size uzun bir okuma listesi vermek çekici fakat vermeyeceğim. Şimdiye kadar yeterince okudunuz. 

Şimdi zaman, kitabı bırakma ve siperlerinize dönme zamanıdır. 

 

Eğer pratik yapmazsanız bilgi kalıcı olmaz. Yani bu kitaptan neler öğrendiğinizi ve içinde 

bulunduğunuz şartlarda bu bilgilerin nasıl kullanışlı olabileceğini düşünün. Deney yapın! 

 

http://blog.crisp.se/author/henrikkniberg

