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Scrum; çalışanların karmaşık sorunları doğru biçimde ele alırken, bir 
yandan da yüksek değere sahip üretim yapmalarını hedefleyen bir 
çerçevedir. 

Bir önceki sayımızda, uygulama geliştirme yaşam döngüsünden ve proje yönetimi 
süreçlerinden bahsettik. Bu sayımızda ise yazılım geliştirme çalışmaları 
kapsamında dünyada popüler olan  ve Genel Müdürlüğümüzde de kullanmaya 
başladığımız Scrum çerçevesinden bahsedeceğiz.

İletişim, güven ve değişime açıklık Scrum çerçevesinin temelini 
oluştururken; takımlar, karşılaşılan veya büyüyen problemlere karşı 
öngörüde bulunarak önleyici aksiyon alabilmektedir.

Yapısı ve felsefesi gereği anlaması ve uygulaması kolay olsa da ustalaşması 
ve sürekli olarak uygulanabilmesi zordur.Scrum dünya genelinde yaklaşık 
12 milyon insan tarafından kullanılmaktadır. Taleplerin sürekli değiştiği ve 
projelerdeki belirsizliklerin yüksek seviyede olduğu bu çerçeve tam da 
klasik kamuda yazılım projesi geliştirmeyi tarif ediyor değil mi? 

Geleneksel üretim / ürün geliştirme metodolojilerinde dokümantasyon, 
plan ve tahminler ön planda tutularak masa başında geçirilen süreyi 
artırmaktadır. 



5

Şeffaflık: Scrum takımı, scrum 
boyunca uğruna çalıştığı ürünün 
mevcut durumunu görebilmeli.

Denetleme: Herkesi aynı noktada 
tutabilmenin tek yolu sık sık kontrol 
noktalarında soluklanmaktır.

Adaptasyon: Ekipten biri dahi sprint 
planından saptığında planda en hızlı 
şekilde yeniden düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Scrum metodolojisi kendi içinde sık sık tekrar eden ve 
bunu bir öncekinden hareketle her seferinde daha iyi 
yapan ve geliştirilen ürün için her döngüde bir ilerleme 
kaydedildiği bir süreçtir. Her tekrar (2 - 4 hafta), kendi 
içinde iyileştirecek bir şeyler bularak ve uygulayarak 
bir sonrakine geçişi hedefler. Geliştirici ekipler, 
müşterinin talep ettiği özellikleri ortaya çıkarmak için 
küçük planları doğru bir şekilde tamamlayarak ilerler.küçük planları doğru bir şekilde tamamlayarak ilerler.

Scrum, 3 temel değere dayanır; 

Scrum metodolojisi ise verimliliği, değerden üstün tutan 
geleneksel metodolojilerden ayrılır. Değişim projenin her 
sürecinde var olabilir, Scrum takımları değişimi şeffaflık 
ile tanımlayıp, adapte olmalarına olanak sağlar. Scrum 
çerçevesindeki tüm bileşenlerin özel ve belirli hedefleri 
vardır ve bu nedenle çerçevedeki kurallara uyulması 
başarılı sonuç elde edebilmek için zorunludur.
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Bu roldeki kişiler scrum kurallarını iyi bilen 
kişiler olmalıdır. Scrum master rolündeki 
kişileri bisikletteki destek tekerlekleri gibi 
düşünebiliriz. Scrum takımındaki kişilerin 
scrum metodolojisine uygun hareket 
etmeleri için kişilere yardımcı olmak scrum 
master rolündeki kişinin görevidir. ‘Master’ 
kısmına odaklanıp bu roldeki kişileri yönetici 
olarak düşünmemeliyiz.Özellikle çevik proje 
yönetimi şeklini yeni benimsemiş ve scrum 
metodolojisi ile yeni tanışmış ekiplerde 
scrum master aktif rol oynar ve geçiş 
sürecinin daha yumuşak geçmesine yardımcı 
olur.

Scrum master isimlendirmesinde olduğu gibi bu 
rolün isimlendirmesi de kafa karışıklığı 
yaratmaya çok müsaittir. Ürün sahibi tek başına 
kararlar alan ve geliştirme takımına bunları 
dayatma gücüne sahip olan kişi değildir. Bu 
roldeki kişilerin görevleri geliştirme takımı ile 
paydaşlar (stakeholders) arasındaki iletişimi 
sağlamaktır. Ürün sahibi rolündeki kişi, 
paydaşlardan alınan geri bildirim ve talepler 
doğrultusunda ürün üzerinde ne gibi 
geliştirmelerin yapılması gerektiğini belirler ve 
bu kararları önceliklendirir. Önceliklendirilmiş 
kararlar doğrultusunda geliştirmeleri iş 
parçaları haline getirir ve geliştirme takımına 
iletir.iletir.

Scrum çerçevesinde 3 rol bulunmaktadır ve bu roller arasında herhangi bir hiyerarşi yer almamaktadır.

SCRUM ROLLERİ 

SCRUM MASTERÜRÜN SAHİBİ (PRODUCT OWNER)
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Ürünü oluşturan kişilerin oluşturduğu ekiptir. Takım kendi kendine hareket eder, yani otonomdur. 
Bu sebeple yönetici (manager) rolünde birine ihtiyaç duyulmaz. Bunun yanı sıra ekip üyeleri 
birbirlerinden farklı alanlarda uzmanlaşmış olabilirler. Buna karşın yine de tek bir işle meşgul 
olmazlar, çapraz görev dağılımı yapabilmelidirler. Böylece ürün hakkındaki bilgiler tek bir kişide 
birikmez, ekip içerisine yayılır.

Bir sonraki sayımızda scrum olaylarını(events) ve Scrum eserleri (artifacts) hakkında yazıyor 
olacağız.

GELİŞTİRME TAKIMI (DEVELOPMENT TEAM)
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Açık Kaynak Stajyer Öğrenci Ekosistemi İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel 
Müdürlüğünün kurumsal ve toplumsal hayat arasında kurduğu köprülerden birisidir. 
Bakanlık olarak hedefimiz stajyer öğrencilere mesleki ve teknik bilgileri öğretip, onları 
donanımlı birer birey olarak hayata hazırlamaktır. Bu sebeple Açık Kaynak Stajyer 
Öğrenci Ekosistemi ile Bakanlığımızın kapılarını stajyer öğrencilerimize açmış 
bulunmaktayız.

Bu projede ilk olarak hedeflerimize uygun, teknolojik olarak kendini geliştirmek isteyen, 
Açık Kaynak ile ilgilenen öğrencilere ulaştık. Bunun için Bakanlığımız duyurular 
bölümünde başvuru sayfası oluşturduk. Bu şartları sağlayan yetenekli fakat imkanı 
olmayan daha fazla öğrenciye ulaşabilmek için  zoom ve Microsoft Teams üzerinden 
tanıtım toplantıları düzenledik. Öğrencilerimizden gördüğümüz yoğun ilgi de bizlerin bu 
yolda yalnız olmadığını gösterdi. 

AÇIK KAYNAK STAJYER ÖĞRENCİ EKOSİSTEMİAÇIK KAYNAK STAJYER ÖĞRENCİ EKOSİSTEMİ
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    Genel Müdürlüğümüzde staj 
yapan öğrencilerimiz yeni bakış 
açıları kazanacak, mesleki 
başarılarına katkı sağlayacak, ekip 
çalışmalarında da yer alarak görev 
bilincine erken yaşta sahip olan 
öğrencilerimiz iş hayatlarına daha 
kolay adapte olacaklardır. Ayrıca 
Açık Kaynak aracılığı ile daha önce 
staj yapan öğrencilerimizi birbirleri 
ile tanıştırarak birbirlerine destek 
olmalarını da sağlıyoruz. Bütün bu 
özellikler sayesinde öğrencilerimiz 
okullarından mezun olduklarında 
sektörde var olacak, kendilerine 
güvenerek sektörde bende varım güvenerek sektörde bende varım 
diyebilecektir. 

  Test sınavını geçen 40 kişi ile 
yapılan mülakat sonucu ilk 15 
kişilik ekosistemimizi oluşturduk. 
Öğrencilerimiz bu konuda bizlere 
destek sağlayan mentörlerimizin 
modaratörlüğünde 5 kişilik 3 
gruba ayrıldılar. 
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   Öğrencilerimize öğretilmek üzere başlangıç olarak nextcloud, zimbra, postgresql, zabbix, teapod Açık 
Kaynak yazılımlarını seçtik. Peki neden Açık Kaynak? Açık Kaynak, bir bilgisayar yazılımının kodlarının 
okunabilir bir şekilde, geliştirilmeye ve değiştirilmeye açık bir şekilde kamuyla paylaşılmasıdır. Açık Kaynak 
yazılımlar bağımlılığın az, denetlenebilirliğin ve şeffaflığın yüksek olduğu, sürekli inovasyonlara açık 
yapılardır. İsteyen herkes bu uygulamaların gelişmesine destek olabilir. Bizler de bu süreçte  
öğrencilerimize Açık Kaynak kodunu öğreterek yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz.  
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Genel Müdürlüğümüz ile Havelsan Hava Elekt. San. ve 
Tic. A.Ş. yetkilileri arasında 08.09.2022 tarihinde  Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Projeleri Yazılım 
Geliştirme ve İdame Sözleşmesi imzalandı.

 Proje kapsamında; T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 
kullandığı yazılımların güncel teknolojilere 
uygun bir altyapıya kavuşturulması için 
Havelsan tarafından modernizasyon hizmeti 
sağlanacak.Genel Müdürlüğümüzde antlaşma  daire başkanımız 

Barkın Canbaz koordinatörlüğünde imzaladı. 
Havelsandan ise Genel Müdür Yardımcısı Nejat Semih 
Demirtoka, BİT programlar direktörü Karaca 
Demirbağ imzaladılar.
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Bakanlığımız internete açık hizmetlerinin Siber Güvenlik dayanıklılığını artırmak amacıyla siber 
atak simülasyonları gerçekleştirilmektedir. 

     Gerçekleştirilen atak simülasyonları ile ağ 
ve güvenlik cihazları üzerinde uygulanan 
politikalar test edilmekte, sistemler üze-
rinde sıkılaştırma çalışmaları yapıldıktan 
sonra doğrulama testleri gerçekleştirilmek-
tedir. 

    Çalışmaların periyodik olarak tekrarlan-
ması ile siber saldırı yüzeyi daraltılmakta,  
kurum hizmetlerinin kritik zafiyetlerden et-
kilenmesi    engellenmektedir. 

Ayrıca atak simülasyonu yazılımına ait veri 
tabanı düzenli olarak güncellenerek 
sıkılaştırma çalışmaları sonrası kurum 
hizmetlerine gerçekleştirilen ataklardan 
minimum seviyede etkilenilmesi amaçlan-
maktadır.  

SİBER ATAK SİMÜLASYONUSİBER ATAK SİMÜLASYONU




