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SUNUM 

2009 da başlayan ve küçük ölçekli şirketlerden büyük ölçekli şirketlere kadar yazılım  
üreticilerinin küçük bir kısmının kullandığı veya kullanmak zorunda olduğu ve 
çoğunluğunun kullanmak istedigi DevOps süreçleri, artık günümüz teknolijisine ve 
gelecek 10  yılda da “Modern Development Deployment” standardını  belirleyecek  
durumuna gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, DevOps süreçlerinin gereksinimleri alan 
Architecture ,Culture & Collaboration, Automation, Testing  başlıklarının birbirleriyle 
olan  ilişkisi, gereksinimleri ve uygulanabilirligi konuları, Orhan  Kalaycı  tarafindan bu 
kitapda kısa ve öz olarak anlatılmış. Ayrıca vermiş oldugu referanslarla da  DevOps 
süreçlerinin anlaşılabilmesi ve hayata geçirilmesini de  kolaylaştıracaktır.  İlaveten;  
Türkiye’nin gelişmekte olan yazılım geliştirme endüstrisinde ki eksikliği yerinde görerek, 
DevOps’a geçişin hızlamasında katkı sağlayacak referans kaynağı olacağına da ümit 
ediyorum.  
 
Tabiki çaga uymayan, geri kalmış uygulama yapısı, bürokratik engeller, teknolojik  
gereksinimlerin hazır olmayışı ve hepsinden önemlisi insan kaynağının yetersiz olması, 
DevOps süreçlerine gecilmesini zor kılacaktır. Ancak; bu işe bir şekilde başlanması  
“moda” olarak degil “zorunluluk” haline gelmiştir. Önemli olan DevOps süreçlerine 
“complete lifecycle” olarak bakıp, olayı tümdem görererek, adımlarımızı “mikroservis” 
düzeyine indirip, uygulamalarımızın mimari yapısını değistirdiğimiz gibi yazılım 
geliştirme süreçlerimizi de  parça, parça iyileştirip (iterative development), Orhan Bey’in  
açığa çıkardığı, 7 ana sırrı ilke edinerek, Endüstri 4.0 a uyumlu  ürünler geliştirebiliriz.  
 
90’li yillarinda  COBOL ve Fortran 77 yazılımı  ile hayata başladığım ODTÜ’lü 
yıllarımdan,  Carnegie Mellon Üniversitesinde ki yazılım geliştirme  metodlarının  
araştırılması ve ilerletimesi çalışmalarım kapsamında, sadece ana noktası  kullanıcı 
eksenli olan düşünceler ve uygulamalar başarılı olmustur. Işte bu nedenle de, Orhan 
Bey’in 7.sır olarak tanımladığı kurumsal  yapının müşteri eksenli olması çok doğru ve 
yerinde bir tesbittir.  
 
Son olarak;  nasil ki bir uyguluma geliştirirken kulllanıcı ihtiyaçlarını  belirleyip ve 
müşteri memnuniyetini önemsiyorsak, organizasyon olarak da “DevOps süreçleri”  bizim 
için ihtiyactır diye karar verip; uygulama geliştirme yöntemimizin DevOps süreçlerine 
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göre nederedeyiz,  hangi süreçleri, nasıl yönetiyoruz, muhtemel engeller nedir diye 
kendimize sorup;  en kolay ve sonucunu en aktif olarak alabiliecegimiz surecleri 
iyelstirmekle başlayalim.  Aynen,  2.SIR daki “MVP – Minimal Viable Product” gibi.  
Umarim ki sizler de benim düşüncelerime katılıp, hep birlikte DevOps yolcuğumuza 
devam ederiz.  
 
Orhan Bey’e  ortaya çıkardıpı bu güzel çalışma için teşekkür ederim,  
Saygılarımla,  
 
Hasan Yaşar 
Adjunct Faculty Member Technical Manager 
Carnegie Mellon University 
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GİRİŞ 

DevOps konusunda Türkçe bir kitap ihtiyacı olduğunu düşündüm ve bu kitabı 
yazmaya karar verdim.   

“DevOps nedir?”  Sorusuna herkesin farklı farklı cevapları var.  Benim DevOps 
tanımım da doğal olarak farklı olacak. Bu kitapda verdiğim tanım:  En doğrusu 
veya en güzeli değil, benim DevOps tanımım.  J  

 
DevOps tanımımı vermeden önce; DevOps’un neden bu kadar önemli 
olduğundan bahsedeyim.   

Endüstri 4.0 ı duymuşsunuzdur.   DevOps ile Endüstri 4.0 ın ne ilişkisi var? 

Endüstri 4.0: İnsansız fabrikalar, insansız arabalar, insansız alışveriş, VE 
insansız yazılım geliştirmeyi çağrıştırmıyor mu? J  

Uzun yıllar, robotlar hem çok pahalı hem de insanların yaptığı bir çok şeyi 
yapamıyor idiler.  Ancak artık öyle değil! Yani robotlar, artık, hem daha ucuz hem 
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de insanların yaptığı herşeyi yapabiliyorlar.  Hal böyle olunca, önümüzdeki 20-30 
yıl içinde insanların bugün (2017) yaptığı bir çok iş robotlar tarafından yapılacak 
gibi görünüyor. 

 
 
Bilişim teknolojilerinde de robotların yapabileceği bir çok iş var.  Örneğin, altyapı 
teknolojilerinin kurulması, konfigüre edilmesi, otomatik testlerin koşturulması, 
otomatik build, continuos integration, continuous delivery, vb. Bugün bile, 
insanlar tarafından elle yapılan bir çok iş, BULUT`a geçmiş şirketlerde, otomatik 
olarak, el değmeden yapılıyor. 

 
 



@DevOpsCu   Orhan Kalayci 

3  2017 

Bulut deyince ilk aklınıza gelenler genelde Amazon Web Servisler (AWS) gibi 
halka açık bulutlar (Public Cloud) ama isteyen şirketler, kimseye açık olmayan, 
özel bulutlarını (Private Cloud) oluşturabilirler.   

Yazılımların sahaya sürülmesi için gerekli işlemlerin yani diğer bir deyişle build, 
test, release, deploy, operate gibi süreçlerin el değmeden full otomasyon ile 
yapılması için gerekli İNSAN, SÜREÇ, TEKNOLOJİ altyapılarının hazırlanması 
ve uyum içinde çalışmasının sağlanmasına DevOps diyoruz.    

 

Endüstri 4.0 kapsamında, diğer sektörleri otomasyona geçmesi için yardımcı 
olan, bilişim ve yazılım dünyasının kendi söküğünü dikmesine DevOps diyoruz!  

Yazılım geliştirme sürecinde neler otomasyona geçirilebilir?  Cevap:  Build ve 
sonrası için tam otomasyon mümkün!  Build öncesi kısmen otomasyon olabilir.  
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Her ne kadar otomasyon DevOps için çok önemli bir bileşen olsa da, DevOps 
sadece otomasyondan ibaret değildir.  Şirket kültüründe ve yazılım mimarisinde 
köklü değişikliklere ihtiyaç var, otomasyonun potansiyellerini tam olarak 
kullanabilmek için.   

DevOps’un vaad ettiği yüzlerce kez hızlı olmaya kimin ihtiyacı var?  Cevap:  
Elbette herkesin!   J  

Önümüzdeki 30 yıl içinde hayatın her alanında büyük değişiklikler görücez.  Eğer 
iş hayatında ayakta kalmak istersek, ister şirket olarak, ister birey olarak start-up 
gibi düşünmeyi öğrenmek zorundayız.  Start-up ların en büyük özelliği nedir?  
Start-up’ların en büyük özelliği, çok riskli olmalıdır.  Eğer bir start-up kurarsanız, 
çok büyük ihtimal ile başarısız olacaksınız.  Bu kaçınılmaz mı? Evet, kaçınılmaz!  
Peki, napıcaz?  Başarısız olacaksak, neden start-up kuruyoruz.  Çözüm, start-up 
fikrinden uzak durmak değil mi, eğer başarısızlık kaçınılmaz ise.  Hayır, çözüm 
her şeye rağmen start-up fikrine sarılmak fakat başarısızlığı daha doğrusu 
müşteri üzerinde müşteri istekleri hakkında deneyler yapmayı diğer bir deyişle 
başarısız olmayı çok hızlı ve ucuz hale getirmek gerçek çözümdür.  İşte 
başarısızlığı çok hızlı ve ucuz hale getirmek için DevOps kültürünü benimsemek 
ve şirketimizde DevOps kültürünü inşaa etmek zorundayız.   

Yeni bir fikriniz ve startup kurdunuz.  %90 ihtimal ile başarısız olacaksınız. Büyük 
ihtimal ile doğru fikri bulana kadar en kötü ihtimal ile 9 veya ortalama 5 kere 
başarısız olmanız gerekecek. Yeni ürünler, fikirler deneyen bir şirketin ortalam 5 
fikrinden birinin tuttuğunu düşünürsek, 5 kere yanılmak zorunda kalmasının 
moralleri, bütçeleri, zaman planlarını alt üst etmemesi için başarısız olmanın çok 
hızlı, çok ekonomik ve moral bozmadan yapılması gerekliliği ortaya çıkar.   
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DEVOPS’UN 7 
SIRRI! 

Yazılım geliştirme dünyasında çok yaygın bir gözlem var:  Müşteri en istediğini 
bilmez!  Müşteri, çoğu zaman, kabaca “bir şey istiyorum” diye gelir, detayları 
söylemez/söyleyemez hatta ana fikirde bile boşluklar ve çelişkiler olabilir.  O 
yüzden, aşağıdaki gibi resimler çok meşhurdur.  Müşteri kendini böyle anlattı, 
analist şöyle anladı, developer böyle geliştirdi, kurulumu yapan şöyle teslim etti, 
ama aslında müşterinin gerçekten istediği buydu, diye bir resim.  Herkes bilir! :)   

 

Sonuçta müşterinin ne istediğini bilmediğimizi kabul ettik ve çözüm olarak ÇEVİK 
yöntemleri geliştirdik. PRODUCT OWNER’ın müşteriyi temsil etmesini, takımın 
bir parçası olmasını ve sürekli takımla birlikte aynı ortamda bulunmasını bekledik.   
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Bir ila dört hafta uzunuğudaki SPRINT ler sonunda, çalışan bir yazılım 
üretilecekti, yani işe yarar küçük fonksiyonlar ile müşteriye “bak bunu mu 
istedin?” diye soracaktık.   

Ama çevik yöntemler, maalasef, vaad ettikleri kadar başarılı olmadı/olamadı.   

İstatiklere göre çevik yöntemler %50 başarılı.  Yani %50 ihtimal ile müşteriye hızlı 
bir şekilde, işe yarar, küçük faydalı sürümler veremiyoruz.   

Bence %50 başarısızlık sebeblerinden biri, scrum öncesi, çevik yöntemlerin 
geçmişinin veya tarihinin yeterince iyi bilinmemesi.  Yani, Scrum’ın ortaya 
çıkmasına sebeb olan tarihsel olaylara tam hakim değilsek, tarihte yapılan 
hataları tekrar tekrar yapmamıza sebeb oluyor. Scrum’ın üzerine bina ettiği bazı 
temel değerleri yeterince bilmiyoruz.  Örneğin, TDD (Test Driven Development), 
kendine yeten küçük takımlar, test otomasyonu gibi…  Bu kavramların çoğu 
scrum’dan önce XP (eXtreme Programing) altında incelenmişti. Scrum bu 
kavramlara fazla vurgu yapmasa da bu kavramların sektör tarafından zaten 
benimsenip hazmedildiğini varsayıyor!  

 

Scrum’ın yeterince başarılı olmamasının sebeblerinden bir diğeri ise: MONOLITH 
(yani yekpare, tek parça) yazılımlar.  Monolith bir yazılım ile müşterinin işine 
yarar küçük sürümler halinde çıkmak pratik olarak mümkün değil.  Küçük bir 
parça değişse bile, değişen o ufacık parçanın “main” e merge edilmesi gerekli.  
Diğer bir deyişle, tek parça monolith yapının değişen parçayı içerecek şekilde 
yeni baştan üretilmesi (build edilmesi) şart!   
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Monolith yapı içerisine yeni eklenen veya değişen parçanın başka bir yer(ler)i 
bozmadığından emin olmak için tek parça tekpare ürünün yeni baştan test 
edilmesi (regresyon) gerekli.  Dolayısı ile küçük küçük değişiklikler yapıp bunu 
müşteriye çalışır bir şekilde bir kaç haftada teslim etmek, TEST OTOMASYONU 
olmadan mümkün değil; ancak Monolith bir yapıda test otomasyonu dahi işe 
yaramıyor çünkü dev bir monolith yapıyı test etmek için gerekli test otomasyonu 
yazılımının güncel tutulması ayrı bir dert.  Elle yapmak da mümkün değil.   
Manual testler ile, her bir küçük değişiklik için, sürekli olarak regresyon testi 
yapmak zaman ve kaynak açısından imkansız.   

Scrum’ın yeterince başarılı olmamasının bir diğer sebebi:  MVP -Minimum 
Viable Product -  kavramının tam olarak anlaşılmamış olması.   

 

MVP müşterinin gerçekten işine yarayan anlamlı en küçük ürün demek.   

DevOps konusunda yol almak isteyen firmaların öğrenmesi gereken önemli 
konulardan biri de MVP. 
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Şu ana kadar DevOps uygulamak için gerekli üç sırrı paylaştım.   

1)  Monolitich yapılardan kurtulmak 

2)  MVP yani Minimum Viable Product ile küçük başla hızlı ilerle 

3)  Test Otomasyonu 

Bu 3 sır neden önemli?  Çünkü, müşterinin ne istediği tam olarak bilmiyoruz hatta 
bazen müşterinin kendisi bile ne istediğini bilmiyor.  Analistler yanlış anlıyor, 
developlar farklı yorumluyor.  Kulaktan kulağa müşterinin istediği bir türlü 
anlaşılamıyor.   

Çözüm: Müşterinin önüne bir an önce çalışan bir ürün ile çıkmak.   

Müşteri, çok büyük bir ihtimal ile çalışan ürünü beğenmeyecek:  Ben buna 
hatanın korunumu kanunu diyorum.  Eğer müşterinin önüne hızlı bir şekilde 
küçük ama çalışan ürünler ile çıkabilirsek, müşteri beğenmediğinde hızlıca 
değiştirip beğendiği hale getirebiliyorsak, en büyük rekabet avantajı, bu!   Çevik 
yöntemlerin ruhunda, hızlı hata yap, çabuk düzelt prensibi var.  Hata yapmaktan 
korkmamak, çünkü küçük küçük ve hızlı çıkıldığından hatalar da veya hataların iş 
sonuçlarına etkisi de küçük olacak ve hızlı düzeltilebilecek.   

Bir kaç yüzyılda bir olan İstanbul depremi gibi, uzun aralıklarla, büyük sürümler 
halinde çıkarsak, müşterinin beğenmemesi durumunda sonuç felaket olabilir, 
ama küçük sürümlerle kısa aralıklarla ufak ufak çıkabilirsek, 3.5 – 4 şiddetinde 
depremler gibi müşteri beğenmese bile bu büyük bir sorun olmaz.  Ki, yeni fikirleri 
denerken, ilk çıkan ufak ürünlerde müşterinin beğenmesi durumunda kendi 
kendimize uzun uzun sormamız gereken soru şu olmalı:  Acaba, yanlış kişiye 
gösterdik, ya da aslında ürüne kimse gelip bakmadı mı?  Neden bir sorun 
çıkmadı?  Bu ileride büyük bir depremin habercisi olmasın sakın! 

En büyük hedef:  HIZ ve Kalite!   

Puppet’ın 2016 State of DevOps raporuna göre: DevOps konusunda yüksek 
performans gösteren firmalar diğerlerine göre 2,500 (İki bin beşyüz) kez daha 
hızlı!  2017 raporunda DevOps konusunda en iyi şirketlerin diğer şirketlere göre 
hızınının 440 kat olduğunu görüyoruz.  Çünkü DevOps uygulamaları konusunda 
diğer şirketler de ilerleme kaydediyor.   
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Klasik süreç iyileştirme projelerinde verimliliği %20 arttırmak çok iyi hedeftir, 
önemli bir başarıdır!   En ultra süper iddialı iyileştirmeler %200 falan 
olabilir, %200 yani iki kat verimlilik artışı mucize gibi bir şeydir.   

DevOps mucizeden de öte, klasik süreç iyileştirme çalışmalarına göre bir kaç yüz 
kat daha başarılı.  Bu atomu parçalamak veya atom bombası yapmak gibi bir 
şey.  DevOps u başarı ile uygulamak, atom bombasına sahip ülkeler arasına 
girmek gibi bir şey.  Yani rakiplerinize karşı inanılmaz güçlüsünüz, artık siz farklı 
bir kategoridesiniz.  Sınıf atladınız!   

DevOps uygulayanlar, uygulamayanlardan yüzlerce kez hızlı!   

Bu nasıl bir hız, nasıl bir rekabet avantajı.  Dolayısı ile DevOps a geçicez mi, 
geçmiycez mi diye bir soru yok.  DevOps a nasıl geçicez diye bir soru var:  Ne 
kadar sürer, maliyeti nedir gibi sorular var.   

Benim kişisel DevOps tanımım:   

DevOps = Next Generation Agile. 

SCRUM’dan sonra ne var? sorusunun cevabı:  DevOps 

Yani DevOps çevik yöntemler sonrası bir dönemdir. 

Yazılım geliştirmenin kısa tarihine bakarsak, şu aşamaları görebiliriz: 

1. Geleneksel (Traditional) 
2. Aşamalı (Iterative) 
3. Çevik (Agile) 
4. Kurumsal Çevik  
5. DevOps   
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Scrum’dan sonra Kanban var diyenler olabilir.  Ama bence Kanban Scrum’dan 
sonra süper köklü bir değişiklik değil.  Sadece, sprint’lerin içinde değişikliğe izin 
vermek diğer bir deyişle sprint sürelerini haftalardan günlere hatta saatlere 
düşürmek ama halen daha SCRUM ‘ın vaad ettiği kutsal topraklara götürmek için 
yeterli değil, çünkü müşteriye hızlı teslimat yapılması için DevOps’un 7 sırrının 
hepsinin aynı anda yazılım geliştirme sürecine uçtan uça uygulanması gerekli, 
ama Kanban dahi konuya uçtan uça bakmıyor.  

DevOps ise, ITIL gibi, yazılım geliştirme döngüsüne ‘uçtan uça’ bakıyor.  

ITIL, bilgi teknolojileri konusunda dünya çapında ortak bir dil oluşturdu.  Service 
strateji, service design, service transition, service operation arasında startdart 
arayüzler oluşturulmasını sağladı, NASIL yapacakları konusunda şirketleri özgür 
bırakmakla birlikte NE yapmaları gerektiği konusunda dünya çapında bir 
konsessus yarattı.  

Öte yandan, DevOps’un en öncelikli amacı ise hız ve kalitedir.  

ITIL sayesinde business’in hizmeti/servisi şirket içinden veya dışında mı yani 
nereden aldığı önemsizleşirken, sağlanan ortak terimler ve dil sayesinde bir çok 
IT süreci otomasyona geçirilmeye hazır hale gelmiştir.  Böylece DevOps’un 
ihtiyaç duyduğu otomasyon için gerekli önemli bir altyapı/ortak anlayış ITIL 
sayesinde sağlanmıştır.    

DevOps, ITIL gibi, müşterinin isteğinin alınmasından başlar, testten sonra 
durmaz ve ürün müşteriye teslim edilinceye kadar devam eder, hatta müşterinin 
ürünü nasıl kullandığını dahi takip eder.   
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Yazılım geliştirme (development) yeterince hızlı olsa bile, ki değil, ama 
varsayalım development bir şekilde hızlı olsun halen daha eğer operasyon (Ops) 
yeterince hızlı değil ise ürün müşterinin önüne yine hızlı ve hatasız çıkmak 
mümkün olmaz.  (Bu arada yazılım geliştirmenin yavaş olmasının en önemli 
sebebi Tech Debt dediğimiz şeydir.  Yazılımlarımızı zamanında 30bin, 60bin ve 
100bin bakımlarını yapmadığımız için yazılım geliştirme giderek yavaşlar.  Yani 
tech debt giderek artar!) 

Tech debt hakkında daha detaylı bilgi için bkz: 
https://www.linkedin.com/pulse/technical-debt-nedir-orhan-kalayci  

 

Genel olarak, sistem testleri, performans testleri, güvenlik testleri, vb hali hazırda 
development in bir parçası olarak görülmüyor.  Yani bunlar development sonrası 
işler.  Ki bu bakış açısı tamamen yanlış değil…  Dolayısı ile sadece 
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development’ı hızlandırmak yeterli değil.  Dev sonrası Test ve Ops un da 
hızlanması gerekli. Ops a geçiş hızlı ve sorunsuz olmalı.  Hatta otomasyon ile 
destekli olarak, el değmeden olmalı.  Dev sonrası Ops a geçişin el değmeden 
otomatik olması için test senaryolarının otomatik koşturulması, test ortamlarının 
otomatik hazırlanması, test datalarının otomatik yaratılmasından bahsediyoruz.  
Test otomasyonunun öneminden daha önce bahsetmiştim. (Unit testlerde 
kullanılacak test case lerinin developer lara product owner tarafından verilmesi 
gerekli.) 

 

Aslında, testlerin otomasyona geçirilmesi bile, testlerin tekrar tekrar başarı ile 
yapılması için yeterli değil. Dev ortamında çalışan bir yazılım, test ortamında 
çalışmayabilir, veya test ortamında çalışan müşterinin ortamında çalışmaz, farklı 
müşterilerin farklı prod ortamları olabilir, vb.  Bir ortamda çalışan bir program 
başka bir ortamda çalışmayabilir.   Testler otomasyonda olsa bile, bu kadar çok 
ortamda koşturulması yine ekonomik olarak mümkün değil.   

O yüzden yeni sırrımız:  Container teknolojisi.   

Yazılımın, üzerinde koştuğu ortamdan bağımsız olarak, her ortamda sorunsuz 
olarak koşmasını sağlamak için container teknolojisine ihtiyacımız var.     
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Şu ana kadar konuştuklarımızı özetlersek: 

En büyük rekabet avantajı: Müşteriyi doğru anlamak!   

Bunun için ihtiyacımız olan şey:  HIZ ve Kalite!  (Hız = Küçük başla (MVP) hızlı 
ilerle) 

Rakiplerimize göre ikibin beşyüz kez hızlanmak için ilk dört sır şunlar:  

1. Yekpare tek parça yazılımlardan kurtulmak ve microservis mimariye 
geçmek 

2. MVP, minimum viable product ile KÜÇÜK başla, HIZLI ilerle 

3. Yeni geliştirmelerin eski yaptıklarımızı bozmadığından emin olmak için 
Test Otomasyonu (test senaryolarının ve test datalarının el degmeden 
hazırlanıp, koşturulması) 

4. Test ortamında çalışıyor ama prod’da yani müşterinin ortamda çalışmıyor 
sendromunu yok etmek için ortam bağımsız development yani container 
teknolojisine geçiş.   

 

Giriş bölümünde ‘DevOps’un Endüstri 4.0 ile alakası var!’ demiştim.  2,500 kez 
hıza ulaşmak için temel prensiplerden biri herşeyi olabildiğince otomasyona 
geçirmek.   

Testleri otomasyona geçiriyoz, build oluşturmayı otomasyona geçiriyoruz, 
buildleri tek parça büyük bir yazılım için değil, küçük küçük microservisler için 
oluşturuyoruz.  Elimizin altında, birlikte çalışması gereken, bir çok build var.  
Development ortamı, test ortamı, müşteri ortamından bağımsız yazılım 
geliştirmek için container teknolojisine geçiyoruz.   

Bütün bunları yaparken, operasyon ekibimiz halen daha eski bir tarz ile 
sunucuları/serverları, network, sabit diskleri veya harddiskleri manuel olarak mı 
konfigüre edecekler?  Elbette operasyon ekibimizin de otomasyona geçmesi 
gerekli.  Fiziksel sunuculardan, network bağlantılarından, sabit disklerden 
kurtulup özel, public veya hibrit BULUT yapısına geçmekten daha doğal ne 
olabilir.   

Dolayısı ile beşinci sırrımız: BULUT!   

Herhangi bir şirketin buluta geçmesi için 7 sebebi, Bulut başlığı altında, ileride 
açıklıyorum.  J  

Bir sonraki sırrımız:  Ürün yönetimi. 
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Yeni bir araba tasarlarken, tasarımcılar %99 oranında var olan yedek parçaları 
kullanır.  Aksi takdirde, arabamızı götürdüğümüz servis(ler) yeni yaratılan yedek 
parçaları bulmaya yetişemez.  Yazılım dışında bir çok sektöründe ör:  tekstil, 
inşaat, otomotiv gibi sektörlerde; tasarımcılar, sanki lego parçalarını alıp bir araya 
getirir gibi tasarım yaparlar; yazılım dışındaki sektörlerde çalışan tasarımcıların 
kullandıkları lego parçaları uzun zamandır test edilip onaylandığı için hem çok 
hızlı tasarım yapabiliyorlar hem de kalite seviyeleri cok yüksek oluyor.     

Yazılım sektöründe de, lego parçaları gibi mikroservislere ihtiyacı var.   

Bosch ürettiği 650,000 çeşit farklı yedek parçaların tam olarak hangi araba 
üreticileri tarafından kullanılacağını bilmiyor/bilmesi gerekmiyor.  Diğer bir 
deyişle, her bir araba için farklı farklı yedek parçalar üretilmiyor.  Tam aksine, 
yeni bir araba tasarlanırken, var olan yedek parçalara uygun olarak tasarlanıyor. 

Bosch için ürettiği her bir yedek parça, başlı başına yani kendi başına bir 
üründür!   

Her bir microservisin kendi başına, kendine yeten bağımsız bir ürün olarak 
ele alınması gerekli.  
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Konuyu daha iyi anlamak için Amazon websitesinin üzerinde birbirinden 
bağımsız olarak parallel çalışan mikroservislere bir göz atalım.   

Aşağıdaki resimde her bir kırmızı kutu bir mikroservisi gösteriyor.  Örneğin, 
kitabın kapağını gösteren mikroservis ile kitabın ücretini gösteren veya kitabın 
review sonuçlarını gösteren mikroservis arasındaki tek bağlantı kitabın ISBN 
numarası.   

Bu sayfayı tasarlayan developer veya yazılım mimarları bu mikroservisleri 
legoları bir araya getirir gibi kullanıyor.   
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Bu mikroservisleri geliştiren ekipler sürekli olarak aynı mikroservis için 
çalışıyorlar.  Sorumlu oldukları mikroservis üzerinde sürekli deneyler yapıyorlar.  
Örneğin, kitabın kapağını gösteren mikroservis’den sorumlu ekip, kitabın 
kapağını 3 boyutlu olarak göstermek üzere deneyler yaparken; kitabın ücretinden 
sorumlu mikroservis ekibi ise ücretlendirmeyi kişi bazında yani herkese (IP 
numarasından bakarak) satın alma alışlanlıkları ve/veya maddi gücüne göre 
farklı fiyatlar vermeyi deneyebilir.   

Mikroservisleri ürün olarak ele almak demek, mikroservisden sorumlu kendine 
yeten küçük birer ekip yaratılması demektir.  Bu ekiplere 2-pizzalık ekipler de 
deniyor.  En fazla sekiz, bilemediniz dokuz kişilik (kendine yeten) ekiplerden 
bahsediyoruz.  

Kendine yeten ekipden kasıt: mikroservis için gerekli bütün uzmanların takımda 
yer almasıdır.  Böylece takım, karar almak için ihtiyaç duyacağı bütün bilgileri 
veya ilerlemek için gerekli onayları verecek kişileri takımın içinde bulabilecek.  
Yani takım bilgi almak veya onay almak için takım dışında bir yere gitmek ihtiyacı 
duymayacak, dolayısı ile vakit kaybetmeyecek ve çok hızlı yol alabilecektir.   

DevOps dünyasında artık projeler yok, ürünler var.  

Proje yönetimi yerine ürün yönetimi var.  

Yani, altıncı sırrımız: Ürün Yönetimi!   
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Geldik, DevOps uygulamak isteyen şirketlerin vakıf olması gereken son sırra.   

Yedinci sırrımız, şirketin organizasyon yapısı ile ilgili:  Şirketi, kendine yeten, 
start-up gibi çalışan, küçük takımlara bölmek gerekiyor.   

Conway Kuralına (Conway’s Rule) göre bir şirketin ürettiği tasarımlar o şirketin 
organizasyon yapısı ile yakından alakalıdır.  Örneğin, yazılım bölümü front-end, 
back-end, DB şeklinde organize olmuş ise bu yazılım bölümü tarafından üretilen 
yazılımların ön yüz, arka yüz, db katmanlarından oluştuğunu görürüz.   

DevOps’un vaad ettiği yüksek hız ve kaliteye ulaşmak için organizasyon 
yapımızı, mikroservislerden sorumlu takımlar etrafında yeniden 
şekillendirmeliyiz.   

Bir mikroservis’den sorumlu bir takım, her konuda kendine yeterli olmalıdır.  
Pazarlama, satış, ürün geliştirme, bakım destek, vb. her konuda uzmanın bir 
araya gelmesi ile oluşan kendine yeten bir takım olması gerekli.  Bilgi almak veya 
karar vermek için takım dışından birinden yardım veya onay almasına ihtiyacı 
olmamalı. 

Her bir mikroservisin sürekli bakıma ve güncel tutulmaya ihtiyacı var.  Her bir 
mikroservisin kendine has müşterileri var.  Amazon sayfasında olduğu gibi son 
kullanıcılar bir çok mikroservisi aynı anda sürekli kullanmakta.  Müşterilerin yeni 
ihtiyaçları doğrultusunda her bir mikroservis sürekli iyileşmek ve gelişmek 
zorunda.   

Her bir mikroservis takımı start-up gibi çalışmalı.  2-pizzalık takımların, müşteri 
üzerinde sürekli deneyler yapması gerekli.  Start-up’larda olduğu gibi başarı, 
başarısızlık, ödül ve ceza takım olarak bir bütün olarak paylaşılmalı. Ör:  Satış 
başarısından sadece satış ekibi prim almamalı, bütün ekip, o mikroservisden 
dolayı kazanılan satışlardan prim almalı.   
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Özetle, DevOps’un 7 sırrı: 
1. Mikroservis mimariye geçmek 
2. MVP ile küçük başla hızlı ilerle (SCRUMBAN) 
3. Test Otomasyonu - CI/CD 
4. Container Teknolojisi 
5. Bulut 
6. Ürün Yönetimi.  Ürün = mikroservis 
7. Kendine yeten küçük takımlar etrafında, Kurumsal Yeniden Yapılanma 

(Re-Org) 
 
Yeni bir ürünü hayata geçirmek, ürününüzdeki bir hatayı düzeltmek, ürününüze 
yeni bir fonksiyon eklemek konusunda rakiplerinizden iki bin beş yüz kez hızlı 
olmak için gerekli olan 7 sır bunlar. 
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1. Mikroservis Mimari   

İlk sırrımız, tek parça yekpara yani Monolith bir yazılım mimarisinden mikroservis 
mimariye geçmek.  

İster çevik ister klasik şelale yöntemi kullanalım; hızlı ve kaliteli sonuç almanın 
sırrı yazılım geliştirme işlerimizi/tasklarımızı küçük parçalara bölmek. 

 

Scandish araştırmasına göre:  2014 yılında Amerika’da yaklaşık 176 bin yazılım 
geliştirme projesi yapılmış.  Büyük firmalarda ortalama yazılım geliştirme projesi 
büyüklüğü $2.3M USD, orta boy firmalarda $1.3M USD ve küçük firmalarda 
$400K USD civarı imiş.  Büyük firmalarda başarı oranı %9, orta boylarda %16 ve 
küçük firmalarda %28 imiş. Firma büyüklüğü ne olursa olsun, proje boyutu 
küçüldüğünde başarı oranı %50 lere kadar çıkmakta.   

Yazılım projelerimiz ne kadar küçük olursa başarı oranı o kadar yüksek 
oluyor.  

DevOps çerçevesinde yazılımlarımızı birbirinden bağımsız küçük parçalara 
bölmeye mikroservis mimari diyoruz.  J 

Yazılımlarımızın üzerinde koşması gereken farklı platformların sayısı gün 
geçtikçe artıyor.  2000’li yıllarda sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar vardı.  
2010’lu yıllarda cep telefonlarımız, tabletlerimiz, oyun konsolları yaygınlaştı.  
2020’lerde arabalarımız, buzdolaplarımız, evimiz, saatimiz, gözlüğümüz, 
ayakkabılarımız, şapkamız, eldivenlerimiz üzerinde yazılımlar koşmaya 
başlayacak.   

Bütün bu platformları desteklemek için, Wallmart’ın yaptığı gibi, mikroservis 
mimariye geçilmesi kaçınılmaz.   
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Mikroservis mimariler, yazılım dışında birçok sektörde uzun yıllardır zaten 
kullanılıyor.   

Örneğin, arabamızın üzerinde yüzlerce mikroservis çalışır. Bir çok marka ve 
model araba aynı yedek parçaları kullanıyor. Otomobil tasarımcıları var olan 
yedek parçaları kullanarak tasarım yaparlar.  Bunun sayılamayacak kadar çok 
faydası var.  Arabamızda kullanılan yedek parçalar birçok başka arabada onlarca 
yıl test edilmiş ve sorunsuz çalıştığı kanıtlanmıştır.    

Bir çok farklı marka ve modelin aynı yedek parçaları kullandığına en güzel 
örneklerden biri Bosch ‘un 650,000 farklı yedek parça üretmesidir.  Arabanızda 
büyük ihtimal ile birden fazla Bosch markalı yedek parça kullanılmaktadır.   

Aynı şekilde tekstil sektöründe de bir çok mikroservis kullanılmaktadır.  Bu 
sayede, yeni bir t-shirt tasarımı çok hızlı olabilir.  Yeni tasarlanmış bir t-shirt’ün 
örnek üretimi dakikalar içinde tamamlanabilir.  Çünkü, yaka, kol, düğme, fermuar, 
vb. bir çok hazır mikroservis kullanılarak tasarım yapıldığından, Tekstil 
dünyasında da, DevOps gibi dakikalar mertebesinde yeni bir ürün geliştirilebilir.   

Hali hazırda bugün kullandığımız bir çok yazılım mimarimizin katmanlardan 
oluşması onun tek parça yekpare olmadığı anlamına gelmez.  
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Eğer herkes aynı main e merge ediyor ise, release etmek için tek bir build 
dosyası (war, jar, vb) hazırlayıp öyle sahaya çıkıyorsanız, elinizde tek parça 
yekpare müstakil bir yazılımınız var demektir.   

Amazon, Monolith yapıda sahaya sadece bir tek çıkış yolu olmasından 
rahatsızlık duymuş ve her bir mikroservisin diğerlerini beklemeden bağımsız 
olarak sahaya çıkmasını sağlamak için yaklaşık 9 yıl uğraşmış.    

 

Monolith mimari ile tasarlanmış yazılımlarımızı mikroservis mimarı ile yeniden 
yazmak zorundayız.  Bu kolay bir iş değil elbette ama bir yerden başlayıp yavaş 
yavaş ilerlemek gerekli.   

Bu geçiş Netflix için 7 yıl, Amazon için 9 yıl sürmüştür.  Bu geçiş esnasında 
yazılımınızın bir kısmı eski mimari bir kısmı yeni mimari üzerinden çalışacak.  Bu 
teknik olarak mümkün.  Yazılımın önüne müşterinin seçtiği fonksiyona göre eski 
mimariye mi yoksa yeni mimariye mi gitmesi gerektiğini bilen bir dispatcher 
konması yeterli.  Dispacther, müşteri isteklerini doğru şekilde yönlendirdiği için bir 
t anında yazılımının %X i eski %Y si yeni mimaride çalışacak:  %X + %Y = %100.   
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Bu şekilde eski (monolith) yapıdan yeni (mikroservis) yapıya aşamalı geçiş 
stratejisine ‘strangler pattern’ deniyor.  

 

 

Az önce söylediğim gibi Netflix’in %100 yeni mimariye geçmesi 7 yıl sürmüş.  
Mesela ilk yılın sonunda %5 yeni (microservis) mimari %95 eski mimari olabilir.  
İkinci yıl: %10, %90, üçüncü yıl: %20, %80, dörtüncü yıl: %40, %60, beşinci 
yıl: %60, %40, altıncı yıl: %80, %20 ve yedinci yıl: %100, %0 şeklinde bir geçiş 
sağlanabilir.   

Microservislerin birbirinden bağımsız bir şekilde develop (geliştirme) edilmesi için 
12factor.net prensiplerine uygun olarak geliştirilmesi gerekli.   

12 factor’u kısaca özetlemek gerekirse: 

1. Tek kod (One codebase) – Her bir mikroservis için sadece bir kod 
(codebase) olmalı.  Bir çok deployment için tek bir kod olacak.  Ortama 
göre farklı kod olmayacak. Tek bir kod ama birbirinden farklı çok sayıda 
config dosyaları olacak.  
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2. Bağımlılıklar (Dependencies) – Gerek duyulan bütün bağımlılıklar paketin 
içine konur.  Ortamda hazır bulunması gereken bir kütüphane, vb bir 
varsayımda bulunulmaz.  Paket kendi başına yeterli olur.  

3. Config – Ortam ayarları (config) ile codebase birbirinden kesinlikle ayrı 
tutulur.  Tek bir kod (codebase) olmasına karşılık, her bir ortam veya 
platform için farklı farklı bir çok sayıda config dosyası tutulur.  Kullanıcı 
ismi ve şifresi de bu kapsama dahil.  Canlı ve test ortamlarında ihtiyaç 
duyulan kullanıcı isimleri ve şifrelerinin kodun içine yazılmaması gerekli.   

4. Servis Kullanımı (Backing Services) – 12 Faktör uygulamaları, local 
servis çağırmak ile üçüncü parti servis çağırma arasında bir fark görmez.  
Bütün servisleri üçüncü parti servis gibi çağırır.  Yani RESTful arayüz 
kullanılır.    

 

5. Build, Release, Run – Canlıda doğrudan değişiklik yapılmasına hiç bir 
şekilde izin verilmez.  Her release için ayrı bir release numarası verilir.  
Her zaman, ne olursa olsun, staging yapılır.  Diğer bir deyişle, eğer build 
oluşturulmuş ve testlerden geçmiş ise, bu build’in değişik ortamlara 
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kurulmasında veya serverların restart edilmesinde bir sorun olmaması 
gerekli.  Yani uygulamaların canlıda çalışması için elle müdaheleye gerek 
olmamalı.   

 

6. Çökmeyen servisler (Processes) –  Eğer bir servis bir şekilde çöker ise 
tekrar ayağa kalkması gerek duyduğu verileri/bilgileri veritabanında saklar.  
Memory veya cache ‘de veri/bilgi saklamaz ki, eğer bir sorun sebebi ile 
tekrar ayağa kalkması gerekirse bilgi kaybı yaşamaz.  Kullanıcılar da işlem 
yarım kaldı, girdiğim bütün bilgiler kayıp oldu şeklinde bir sorun 
yaşamazlar. 

7. Port üzerinden çıkış (Port Binding) – RESTful arayüzü desteklemek için 
servislere URL üzerinden erişilir.   

8. Eş zamanlılık (Concurrency) – Kendine yeten RESTful arayüz ile 
konuşan küçük ve bağımsız uygulamalar daha fazla sayıda kullanıcıya 
hizmet etmek ihtiyacı doğduğunda koşturdukları süreçleri (processesleri) 
çoğaltmakta hiç bir zorluk yaşamazlar.  Uygulamanın içinde koşan 
processlerin birbirinden bağımsız olarak arttırılıp azaltılması kolaydır.  
Örnek process tipleri:  Web, Worker, Clock… 
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9. Kaldırmak (Disposibility) – 12 faktör uygulamaları çabuk ayağa kalkar ve 
kendini güzel kapatır.  Ayağa kalkmak için büyük kaynak ihyiyaçları yoktur 
veya büyük kaynak (ör: RAM space) ihtiyaçları dolayısı ile yavaş ayağa 
kalkmaz, tam tersine az kaynak ile çabuk ayağa kalkar.  Eğer bir şekilde 
kendini kapatması gerekirse bunu da hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapar.  
Yeniden ayağa kalkmak için duyabileceği verileri sürekli veritabanına kayıt 
eder ki, kendini kapatması hem hızlı olsun, hem de tekrar ayağa 
kalktığında kaldığı yerden devam edebilsin.  6 numaralı faktör ile bu 9 
numaralı faktörler birbirlerini tamamlar.  Biri verilerin veritabanında 
saklanmasını söyler diğeri ise bunu çabuk ve hızlı yapmasını ister.  Chaos 
Monkey testlerinden başarı ile geçmek bu iki faktörün (6 ve 9 nolu 
faktörlerin) ne kadar başarı ile uygulandığını gösterecektir.  Chaos 
monkey testleri Netflix tarafından icad edilmiş testlerdir: sistem bilerek 
sürekli bazı serverları ve processleri kapatıp durur ama bunu yapmasının 
canlı ortamda bir soruna sebeb olmadığını görmek ister.  Bunu şuna 
benzetebiliriz, bir binada yangın söndürme sistemlerinin ne kadar başarılı 
olduğunu görmek için sürekli birilerinin yangın çıkartmaya çalışması gibi.  
Eğer şirket sürekli olarak sağda solda yangın çıkartma girişimleri ile baş 
etmeyi öğrenirse, gerçek bir yangın durumunda (ki aslında bunu tam 
olarak ayırt edemez – bu gerçek bir yangın mı yoksa birileri sistemi test 
etmek için bilerek yangın mı çıkartmaya çalışıyor) dolayı ile herhangi bir 
yangın durumunda şirket kolaylıkla başa çıkar.  Diğer bir deyişle, 
sunucular ve uygulamalar sürekli çökse bile müşteriler bunu hiç 
hissetmeyeceklerdir.  Netflix bu konuda bilinen en iyi örnektir.  

10. Geliştirme ve Canlı ortamlarının aynı olması (Dev/Prod parity) – 
Development/geliştirme, test ve canlı ortamlarının mümkün olduğu kadar 
birbirinin aynı olmasına azami gayret gösterilir. 

11. Log’lar (Logs) – Uygulama kendisi ayrıca log yaratmak için bir caba sarf 
etmez.  Ortamın otomatik log alma servislerini kullanır.  

12. Admin süreçleri (admin processes) –  Admin işlemlerinin canlı ortamda 
yapılması.  Ör: kötü verilerin temizlenmesi için veritabanına arkadan 
erişilmemesi gerekli, veritabanını kötü verilerden temizlemek için canlı 
ortamda uygulama admin komutları kullanılmalı.  Diğer bir deyişle, 
uygulamanın kendi admin komutlarını kullanmak yerine veritabanına 
doğrudan erişip uygulamadan habersiz veri temizleme yapılmaması 
gerekli.   

Böylece, mikroservisler birbirinden o kadar bağımsız olacak ki, mikroservisler 
önyüz (front-end) yazılım geliştirmede olduğu gibi kendi aralarında event tabanlı 
mesajlaşmalar ile haberleşecekler.  Şöyle basitleştirip anlatmaya çalışayım.  Bir 
mikroservis girdi olarak kendinden önceki bir mikroservis in ortaya attığı çıktısını 
alacak ama kendine gelen girdinin hangi mikroservisten geldiğini bilmeyecek.  
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Mikroservisler girdi olarak alacakları event lere abone olacaklar ve öyle bir event 
yaratıldığında bu mikroservise bu event girdi olarak verilecek ve o mikroservis 
çıktı olarak başka bir event üretecek, ürettiği event e abone olan başka bir 
mikroservis de o event i alıp işleyecek ve böyle gidecek.  Bu şekilde 
mikroservisler birbirlerini hiç bilmedikleri halde işlemler başarı ile sonuçlanacak.  
12factor.net de bulut üzerinden microservisler için nasıl yazılım konusunda 
detaylı açıklamalar var.   

‘12 factor’ bize bulut üzerinde microservis mimariye uygun yazılım geliştirmeyi 
NASIL yapacağımızı anlatıyor.  12 factors u NEDEN uygulayacağız AMACIMIZ 
nedir? diye sorarsak cevabını ‘reaktif manifesto’ da bulabiliriz. 

 

Ürününüze yeni bir fonksiyon eklemek veya ürününüz üzerinde bir hatayı 
düzeltmek için, yeni yazdığınız kodun bütün ürünü içinde barındıran tek parça bir 
main e merge etmek zorunda kalmanız sizi aşırı yavaşlatacaktır.   

Yeni bir fonksiyon için bir değişiklik yaptığınızı düşünün, bütün programın tekrar 
build edilmesi, bütün regresyon testlerinin tekrar koşturulması, ne kadar da 
yavaş.  Onun yerine sadece yeni üretilen veya değişen mikroservislerin test 
edilmesi çok daha hızlı ve kolay.   

Mikroservis mimariye nasıl geçeceğiz?  Cevap:  Adım adım!  

Bir süre, eski monolith mimari ve yeni microservis mimari bir arada çalışacak.   

İlk yıl sonunda örneğin, %10 microservis e geçiş olacak….  2, 3, veya 5 yıl sonra 
adım adım %20, %40, %100 diye microservis mimariye geçiş tamamlanacak.   
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Ancak, sadece ürünü küçük parçalara bölmekle iş bitmiyor.  Mikroservisler 
arasında event bazlı asenkronize bir haberleşme sistemine ihtiyaç var.  Bir 
microservisdeki değişikliğin diğer microservislere zarar vermemesi için 
birbirlerinden hiç haberdar olmalaları gerekiyor; event lere abone olmaları çok 
daha iyi. (bakınız:  12factor.net ) 

Merkezi bir ESB (Enterprise Service Bus) mikroservis felsefesine ters.  Ancak, 
şunu da söylemek gerekiyor, şu anda bir geçiş dönemindeyiz.  İdealler ile 
gerçekler çelişebilir.  DevOps’u en iyi uygulayan örneklerden Netflix bile DevOps 
felsefesine ters olmasına rağmen şu anda orkestrasyonu kareografiye tercih 
ediyor.  Orkestrasyon veya ESB (Enterprise Service Bus), hangi mikroservis’in 
hangi sıra ile çalışacağına merkezi bir otoritenin karar vermesi anlamına geliyor 
ki, bu mikroservislerinden birbirinden haberdar olmaması gerekliliği felsefesine 
aykırı.  Çünkü, mikroservis mimaride sistemin tamamının çökmesine sebeb 
olabilecek tek bir mikroservis veya herhangi bir şey olmaması gerekli.  

Bütün sistemin yaşaması için zaruri olan ESB nin çökmesi durumunda bütün 
system çalışmaz olacağı için mikroservis felsefesine en uygun haberleşme 
sistemi, orkestrasyon değil kareografi`dir.   

Mikroservis mimari, felsefe olarak çok super yeni bir kavram değil.  Aslında 
mikroservis mimari, Servis Oriented Architecture (SOA) dan bir sonraki 
aşamadır.   

 



@DevOpsCu   Orhan Kalayci 

29  2017 

Aşağıdaki şekil mikroservis mimarinin 90’lardaki monolith yapıdan ve 2000’li 
yılların SOA mimarisinden nası farklı olduğunu daha açık gösteriyor.  SOA 
mimarisi yazılım bileşenlerini birbirinden ayırsa da bileşenleri birarada tutan bir 
orkestrasyona ihtiyaç duyuyor.  Orkestrayon ise mesela, ESB (Enterprise Service 
Bus) tek parça yekpare bir yapıda olduğundan bunun çalışmaması durumunda 
bütün sistem duracak.  Mikroservis mimaride ise bütün sistemin çökmesine yol 
açacak, sistemin bağımlı olduğu yekpare tek parça hiçbir şey olmadığı için 
sistemin çökmesi neredeyse imkansız.  Anti-Fragile kitabında anlatılan kaosdan 
güçlenerek çıkan yapıların mimarisi mikroservis mimari:  Merkezi hiçbir yapı yok.  
Bütün kararlar, bütün işlemler yerel veya küçük parçalar tarafından 
gerçekleştirildiğinden çok güçlü bir mimari.   
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2. MVP ile küçük başla, hızlı ilerle.   

Aşağıdaki resim MVP’nin ruhunu güzel bir şekilde gösteriyor. MVP ile amaç, 
müşterinin ne istediğini anlamaktır.  Müşteri aslında ne istiyor?  Köfte ekmek!  

 
 
Çevik felsefenin ana fikri:  Büyük düşün, küçük başla, hızlı ilerle!  
 

 
 
Çevik felsefenin başarı ile çalışması için.  Büyük düşünmekten çekinmediğiniz bir 
vizyonumuz olması gerekli.  Büyük hedefimize doğru adım adım ilerlemek şu 
şekilde oluyor.  MVP ile küçük ama doğru bir yerden başlamak.  MVP ile amaç 
müşterinin gerçekten ne istediğini keşfetmek üzere deneyler yapmak.  Startup 
ruhuna uygun olarak sürekli deney modundayız.  Müşterinin ne istediğini 
bilmediğimizi kabul ediyoruz.  Müşterinin istediğini var saydığımız bir MVP ile 
hipotezimizi test etmek istiyoruz.  Bunu ne kadar çabuk ve ucuz yaparsak o 
kadar iyi çünkü büyük ihtimal ile hipotezimiz yanlış veya yanlış olmasa bile 
müşterinin dinamik ihtiyaçlarına göre sürekli ve hızlı bir şekilde devamlı 
değiştirmemiz gerekecek.  O yüzden küçük başlayıp hızlı ilerlemek hayati derece 
önemli bir yetenek.   
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MVP yi tanımlamaktan ve güncellemekten Product Owner/Ürün sahibi sorumlu.  
Müşteri ne istediğini bilmeyebilir ama product owner ne istediğini çok iyi bilmek 
ve iyi tanımlamaktan sorumludur.  Product owner’ın ne istediğini bilmesi  
yanılmayacağı anlamına gelmez.  Tam aksine, büyük ihtimal ile yanılacak.  
Ancak, hipotezlerini detaylı tanımlamalı ve güzel bir şekilde önceliklendirmelidir.  
Yanıldığını anladığı anda, buna göre değişiklikleri de yine detaylı bir şekilde 
yapmalıdır.   

 
Bazı durumlarda MVP nin çalışan bir ürün olması bile gerekmez.  Müşterinin 
istediğini düşündüğünüz ürünün broşürü veya arkası boş ekranlar olabilir.  
Aşağıda en çok kullanılan 3 çeşit MVP ye örnekler var. 
 

 
 



@DevOpsCu   Orhan Kalayci 

32  2017 

MVP’lerin son ürünü hissettirmesi gerekli.  Son ürünün anlamsız bir parçasını 
yapmak MVP değildir.  Aşağıdaki örnekte Mona Lisa resmi ilk MVP’de kara 
kalem olarak resmedilmiş ve son ürün hakkında müşteriye bir fikir veriyor.  Hatta 
ilk MVP’de müşteri Mona Lisa’nın elinin ağzında olmasını beğenmediğini 
söyleyebiliyor.  Ama ilk MVP olarak Mona Lisa’nın sadece saçının üst kısmını 
müşteriye göstermiş olsaydık, müşteriden anlamlı bir geri bildirim alamayacaktık.   

 

 

SCRUM ile Çevik üretim bize hep sprintler ile hızlı üretim vaad etti ama bazı 
istatistiklere göre SCRUM uygulayan şirketlerin yarısına yakını scrum’ın vaad 
ettiği hızları göremiyor.  Sebeblerinden biri MVP kavramının scrum içinde 
yeterince anlatılmamış olması. İlk sprint de üretip müşteriye gösterdiğimiz ürün, 
müşterinin alacağı nihai ürün hakkında bir fikir vermiyor ise demekki o iyi bir MVP 
değildir.  MVP ile küçük başlamak önemli.  MVP nin başarı ile kullanılmasında en 
önemli görev PRODUCT OWNER’a düşüyor.  Bu aynı zamanda yedinci 
sırrımızla da ilgili.  Eğer takımımız kendine yetecek şekilde organize olamamışsa 
o zaman işimiz zor.  Takımın içinde yetkin bir PRODUCT OWNER’ın olması 
DevOps uygulamasının başarısı için hayati öneme sahiptir.   

MVP’yi nasıl bulacağız? 

MVP’yi bulmak için öncelikle ürünün sahip olması gerektiğini düşündüğünüz 
bütün özelliklerini yazın.  Yazdığınız özellikleri gruplara ayırın. Sonra her bir grup 
altında olmazsa olmaz özellikleri (gereksinimleri) seçin, bazı gruplar altında hiç 
gereksinim olmayabilir.  Sonuçta ilk MVP ortaya çıkmış oldu.   



@DevOpsCu   Orhan Kalayci 

33  2017 

 

MVP yi anlamak güzel bir egzersiz.  Bir kağıda sabah uyandığınızdan itibaren 
kapıdan çıkmadan neler yaptığınızı yazın.  Mesela: alarmı durdur, yüzünü yıka, 
tuvalet, duş, kahvaltı, dişleri fırçala, giyin, bilgisayar ve anahtarları al çık, gibi…  
Bu liste ürünün olması gereken tam listeye karşılık geliyor.  Şimdi, ani bir telefon 
geldi, acilen evden çıkmanız lazım, kapıdan çıkmadan olmazsa olmaz neler 
yaparsınız?  Mesela:  Giyin, bilgisayar ve anahtarları al ve çık, gibi. 

MVP dışında günlük ayakta toplantılar, product backlog ve sprint backlog (veya 
kanban board) uygulamaları halen daha çok önemli.   

Peki, neyin MVP’sini yapıcaz?  Mikroservis’lerin MVP’lerini yapıcaz!  Çünkü 
ürünümüz mikroservis.  Mikroservisleri ürün olarak ele almak, hatırlarsanız 
beşinci sırrımız!   

MVP hakkında konuşmamız gereken bir şey daha var.  Microservislerin her 
birinin ürün olarak ele alınması gerektiğini söyleşmiştik.  Microservisler özellikle 
ilk oluşturulduklarında fikir aşamasında müşterilerin yani o mikroservis’in 
kullanıcılarının beklentilerinin isteklerinin alınması gerekli.  Microservis’in 
kullanıcılarının beklentileri hakkında MVP oluşturacağız ve hipotezimizi 
(tahminlerimizi veya varsayımlarımızı) test edeceğiz.  Büyük ihtimal ile ilk 
tahminlerimizde yani hipotezlerimizde yanılacağız.  Tarihte ilk ana fikri ile devam 
eden startup çok az.  Startupların çoğu ilk fikirlerini değiştirip yönlerini başka 
tarafa çevirmektedir.  Yönlerini başka tarafa çevirmeye, Start-up dilinde (veya 
DevOps dilinde de) Pivot yapmak deniyor.  Yani bir MVP ile ‘müşterilerimiz bunu 
istiyor herhalde’ diye bir hipotez ile yola çıkıyoruz ama çoğu zaman 
müşterilerimizin onu değil başka bir şey istediğini keşfediyoruz.  
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Örneğin, youtube’un kurucularının ilk fikri, kız veya erkek arkadaş arayan kişilerin 
kendilerini video çekerek tanıtmaları imiş; fakat daha sonra video tanımı ile 
arkadaş aramanın yeterince talep görmediğini anlıyorlar.  Pivot yaparak, kendini 
ifade etmek isteyen herkese, her konuda videolarını yayınlamalarına yardım 
eden bir platform a dönüşüyorlar.  Sonra Google YouTube’u milyar dolara satın 
alıyor.   

Mottomuz:  MVP kullanarak KÜÇÜK başla, scrum(ban) ile HIZLI yol al, 
gerekirse yön değiştir yani PIVOT yap!   

 

MVP ve Pivot üzerinde mutlak karar sahibi kişi:  Product Owner / Ürün Sahibi. 

İyi bir product owner bulmak göründüğünden daha zordur.  İyi bir product owner 
başarı ile başarısızlık üzerinde çok önemli bir parametredir.   
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Mikroservis’den sorumlu scrum development takımının dış dünya ile iletişimi 
sağlayan kişi product owner’dır.  Business Analyst’ler bazen product owner ile 
karıştırılmaktadır.  Ancak, BA’ler product owner değildir.  Product owner’ların 
daha kıdemli ve karar vermeye yetkili kişiler olması gerekir.  

 

Bilinen en meşhur product owner, elbette Steve Jobs’tır.   

 

Product owner’ların yeterinde iyi olmadığı durumlarda ki, dünya genelinde 
product owner’ların başarısı konusunda önemli ölçüde sıkıntılar yaşanmaktadır.  
Örneğin, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi hali hazırda yazılım ürünlerinin 
sadece %20 fonksiyonu kullanılmakta, %50 fonksiyonu hemen hemen hiç 
kullanılmamakta, %30 kadar fonksiyon ise ara sıra bazen kullanılmaktadır.   
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Agile, Scrum, ve Kanban metodlarının detaylarına burada fazla girmeyeceğim, 
bu konular başka bir çok kaynakta detaylı incelendiğinden burada tekrarlamak 
istemiyorum.  

Yanlız, teknik borç (tech debt) konusuna bir kere daha vurgu yapmadan 
edemiycem.  Scrum uygulanırken, 3 ile 5 sprint’de bir sprint’in teknik borç 
temizlenmesine ayrılmasında fayda var.  Aksi halde yazılım geliştirme hızı 
giderek yavaşlayacak ve işin içinden çıkılmaz hallere doğru gidecektir.  
Arabalarımızı nasıl düzenli yaklaşık yılda bir bakıma götürüyorsak, 
yazılımlarımıza da en az üç ayda bir bakım yapılması gerekir.  

Yazılımcılar, yeni yazılımları yazarken ister istemez var olan kodu kirletirler.  Bu 
kodun düzenli temizlenmesi gerekir. Teknik borç temizlemeye scrum ve agile 
dilinde refactoring deniyor.   
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Diğer bir kod temizleme yöntemi, kod gözden geçirme (kod review) dir.  Kod 
gözden geçirme yapmadan kod un submit edilmesi, merge edilmesine izin 
verilmemesi kodun gereğinden hızlı ve fazla kirlenmesine engel olmak için iyi bir 
pratiktir.   
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3. Test Otomasyonu/CI/CD 

Test’in yazılım geliştirme hayat döngüsü içindeki yerini de değiştirmemiz gerekli.  
Test sonda değil, en başta olmalı:  Yani Test tabanlı yazılım geliştirme, DevOps 
için gerekli.   

 

 

 

Testi önceden yapmanın neden daha iyi olduğunu görmek için “kalite güvence” 
ile “kalite kontrol” arasındaki farkı anlamakda fayda var.   

Kalite Kontrol = Hatayı bulmak. 

Kalite Güvence = Hatayı Engellemek. 

Hatayı nasıl engelleriz?  Hatayı erken bularak hatayı engelleriz.  

Kalite Güvence = Erken Kalite Kontrol  

Örneğin, gözden geçirme çalışamaları, hatayı engellemek yani hatayı erken 
bulmak için yapılır.  Hata ne kadar erken bulunursa ise o kadar iyi.  Gözden 
geçirme için harcanan her bir saat bize yazılım geliştirme çalışmalarında 28 saat 
tasarruf etmemizi sağlar.  Dolayısı ile gözden geçirmek çok karlı bir yatırımdır. 
Gözden geçirme ile hatayı hemen yapıldığı ilk noktada bulmak mümkün olabilir.  
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Hatayı yapıldığı ilk noktada bulmanın bir adım ötesi hatayı daha yapılmadan 
bulmaktır.  Bu bir suçluyu daha suçu işlemeden yakalamaya benzetilebilir.  Bu 
konuda, Azınlık Raporu (Minority Report) isimli bir film vardı. Suçluları daha sucu 
işlemeden yakalıyorlardı.  J 

Yazılım geliştirmede de benzer bir durum var.  Daha kodlaması başlamamış 
yazılımı test etmeye Test Bazlı Yazılım (TDD) geliştirme diyoruz.   

Daha kodlanmamış yazılım nasıl test edelir?   J 

Kodlamaya başlamadan test case leri Product Owner, BA (Business Analyst) 
veya Test ekibi developer’a verir.  Developer daha kodlamaya başlamadan 
kendisine verilen test caselere göre bir unit test yazar.  Unit test ile daha 
kodlamadığı (ama adı, parametreleri ve boş bir body si olan) kodu çağırır.  Bütün 
testler, doğal olarak, fail eder.  Developer, kodlamaya başladığında satırları 
yazdıkça testlerin yavaş yavaş geçtiğini görmesi lazım, aksi takdirde boşuna kod 
yazıyor demektir.   

Önce test metodunda amaç, testleri geçiren kod yazmaktır.   

Kodlamada yaratılan bir hatayı ne kadar erken bulursak o kadar iyi.  Kodlama 
yapan kişinin istemeden yarattığı hataları bir an önce fark edebilmesi gerekli.  Bu 
zamanın ve kaynakların verimli kullanılması için çok önemli.  Kodlama fark edilen 
bir hatanın düzeltilmesi yaklaşık bir adam-saat iken aynı hatanın müşteri kabul 
testinde veya saha testinde bulunduğunda düzeltimesinin maliyeti 40 adam-saat 
veya bir adam-haftaya kadar çıkmaktadır.   
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Development sonrası el değmeden otomatik olarak canlı ortama geçmek için 
elimizdeki bugün yeterli teknoloji var.  Bunun için, open source olarak ücretsiz 
veya enterprise için ücretli bir çok araç var.   

 

Test otomasyonu altyapısının iyi kurulması da kendi içinde bir yazılım geliştirme 
konusu, aslında.  O yüzden burada recursive bir yapıya giriyoruz.  DevOps un 
sırlarından biri olan Test Otomasyonu DevOps 7 sırrı göz önüne alınarak 
oluşturulmalıdır.  Test otomasyonundaki gelişmelerin ve test otomasyonunda 
olacak hatalarında hızlı bir şekilde DevOps prensiplerine uygun olarak yapılması 
gerekli.  Neyseki test otomasyonu için Cucumber gibi bize yardımcı olacak bir 
çok araç var. 
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Testleri elle (manual olarak) yapmaya çalışırsak bir süre sonra vaktimiz 
yetişmediği için bir çok testi yapamıyor olacağız.  Bu sebeble hem hızımız 
azalacak yani yavaşlayacağız hem de kalitemiz düşecek.  İkisini de istemeyiz.  O 
yüzden test otomasyonu olmazsa olmazdır. :) 

Daha önce söylediğim gibi otomatik de olsa testlerin yazılım hayat döngüsündeki 
yeri başta olmalıdır, sonda değil.   

Test Driven Development dan bir adım daha ileri gidip Behaviour Driven 
Development’dan bahsetmekte fayda var.  Önemli olan müşteri isteklerinin 
sürekli olarak test otomasyonu ile test edilmesi ve yapılan her kodlama 
aktivitesinin bir müşteri isteğine karşılık yapıldığını, önce testleri yazarak, garanti 
etmemiz gerekli.   

Bir diğer önemli konu, çevik yöntemlerde klasik yöntemlerde olduğu gibi projenin 
başında haftalarca tasarım yapalım diye bir faz ayrılmıyor.  Onun yerine üç, beş 
sprint’te bir, refactoring için bir sprint ayrılması ve böylece biriken teknik borçların 
(tech debt) temizlenmesi öneriliyor.  Birkaç sprint’te bir, teknik borç temizliği 
yapılmaz ise ileride çok daha büyük yazılım bakımlarına ihtiyaç olacaktır.  Bazı 
firmalar teknik borçları temizlemek yerine üç, beş yılda bir, ellerindeki programları 
bir kenara atıp yeni baştan yazmak zorunda kalıyorlar.  Teknik borçların 
zamanında temizlenmemesi yazılım ekibinin hızının giderek düşmesi ve geçmiş 
yıllarda benzer işleri yapmak için harcadığı zamanların giderek artması anlamına 
gelir.  Yönetim, yazılım ekibinin geçmiş yıllara göre neden yavaşladığını 
anlayamaz, bunun sebebinin biriken teknik borçlar olduğunu bazen göremez.   
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Testlerin daha hızlı yapılabilmesi için gerekli olan bir bileşenlerden bir diğeri; faklı 
test ortamlarının hızlı bir şekilde hazırlanması ihtiyacıdır.  Farklı farklı ortamlarda 
koşan programlar için farklı konfigürasyonların hızlıca hazırlanması test için 
harcanan emek ve zamanın optimum seviyede tutulması için çok önemli.  Bu 
noktada IaaS - Infrastructure as a Software-, yaklaşımda oldugu gibi donanım 
ihtiyaçlarının kod olarak tutulması ve bulut üzerinde ihtiyaç duyduğumuz 
donanımların ihtiyaç duyduğumuz anda hızlıca otomatik olarak hazırlanması 
(provisioning) önemli.  Yani buluta ‘bize şöyle bir ortam ver’ diyeceğiz ve bulut 
hemen verecek!  J  

 

Aşağıdaki şekilde Build, Unit Test, Integration Test, Acceptance Test, Staging 
ortamları arası otomatik deploymentlar ve gerekirse otomatik provisioning 
adımlarının tamamı el değmeden otomatik olarak yapacak teknolojik altyapı 
bugün için mevcut.  Bütün adımlar için open source kaynaklar var.   

 



@DevOpsCu   Orhan Kalayci 

43  2017 

 



@DevOpsCu   Orhan Kalayci 

44  2017 

4. Container Teknolojisi 

Container teknolojisi yazılım geliştirmenin yazılım hangi ortamda, nasıl bir 
donanım ve middle ware yazılım üzerinde koşacağından bağımsız yazılması 
anlamına geliyor.  Google, docker ortaya çıkmadan çok önceleri 2005 yılı 
civarında container kullanmaya başlamış, bugün Google’da herşey container 
üzerinde koşuyor.  

Container lar virtual machine lerden çok daha etkin ve verimlidir.   

 

Bundan 15 yıl önce, sadece sunucuları monitor eder ve gerekirse sunucuları 
nadiren (yıllar mertebesinde) re-config veya reset edilirdi.  5 yıl kadar önce, 
monolith yazılımlar buluta taşındı ve uygulamalar daha sık yani aylar 
mertebesinde reset edilir oldu. 
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Artık dünya container teknolojisine geçti, resillence kavramlarına uygun olarak 
yazılmış ve scaling ihtiyaçlarına binaen container’ların saatler mertebesinde re-
configure veya reset ihtiyacı oluyor.   

Container’dan sonra şimdi lambda teknolojisi geliyor.  Bu teknolojiyi 
kullandığımızda serverless mimariye geçiyoruz.  Infrastructure dan tamamen 
bağımsız oluyoruz.  Çok daha çevik ve hızlı oluyoruz.  Ancak, lambda 
teknolojiisine geçmek için henüz bir kaç yıl daha var.  :) 

Microservis mimariye geçiş regresyan testlerinin sayısını ve karmaşıklığını 
oldukça basitleştirmekle birlikte sıfırlamamaktadır.  Yine test otomasyonu, test 
datası ve test ortamları önemli. Test ortamlarının hazırlanmasında yaşanan 
sıkıntıların önemli bir kısmı bir sonrası sırrımız olan container teknoloji ve 
microservis mimari ile önemli ölçüde aşılmaktadır.   

Java ile yazılım geliştirmek neden ilginç ve önemli ise, container kullanmak da 
aynı derece benzer bir şeydir.  Java ile yazılım geliştirdiğinizde yazılımınızın 
hangi platformda koşacağının önemi kalmaz değil mi?  Aynı şekilde container 
içine koyduğunuz bir microservis in hangi ortamda koşacağının bir önemi kalmaz.   

Developer kodunu container içine koyduktan sonra kodunu kendi local 
ortamında, test ortamında veya canlıda test etmesinin önemi kalmaz.  Yani ‘AMA 
BENIM BILGISAYARIMDA ÇALIŞIYOR’ yakınmalarını artık container 
teknolojisinde duymayacağız.  Container’ın içi hangi ortamda koşarsa koşsun 
aynı, o yüzden developer’ın hayatı da çok kolay.  Container’ı doğru configure 
ettikten sonra bütün ortamlarda aynı şekilde çalışacak.   
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Önümüzdeki yıllarda uygulamalarımızın üzerinde koşması gereken platform 
sayısı katlanarak artacak.  O yüzden, container teknolojisi sayesinde platform 
bağımsız uygulama geliştirme giderek önem kazanacak.   

Hali hazırda mobile teknoloji container teknoloji tarafından tam olarak 
desteklenmemekle birlikte önümüzdeki yıllarda mobile ve IoT için aynı 
uygulamanın tekrar tekrar yazılmasının pratik olarak mümkün olmayacağına göre 
container teknolojilerinin mobile ve IoT platformlarını da desteklemeye 
başlayacağını ön görmek çok hayalperestlik olmayacaktır.  
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5. BULUT 

Bir çok şirketin çalışanları için araba almak yerine araba kiralamayı seçtiğini 
görüyoruz.  Şirketler neden araba almak yerine kiralamak istiyorlarsa, benzer 
sebeblerle bir süre sonra, henüz geçmemişler ise, buluta geçecekler.  J   

Buluta geçmek için 7 sebep: 

1. Büyüyen iş ihtiyaçları için hızlı hareket yeteneği:  Daha fazla işlemci 
veya sabit disk ihtiyacı için yeni bir donanım almaya kalksanız haftalar 
sürebilir, gelen donanımın kurulması da günler sürebilir.  Halbuki, bulutta 
bu işlemler dakikalar sürecektir.  

2. Big Data projelerine yeni yeni geçen şirketler büyük yatırımlar yapmadan 
bulut ile işlerini çok daha ucuza ve hızlı yapabiliyorlar. 

3. Yeni fikirler denemek için, bulut kullanan şirketler, kullandığın kadar öde 
seçenekleri ile büyük riskler almaya ve büyük yatırımlar yapmaya gerek 
kalmıyor.   

4. Farklı donanımlara ihtiyaç duyulması durumda, bulut kullanan şirketler, 
yeni projeler için ellerinde ne varsa onunla yetinmek zorunda kalmıyorlar, 
bulut üzerinden istedikleri donanıma istedikleri an erişebiliyorlar. 

5. IoT gibi son teknoloji araçların bir çoğu bilgilerini bulutta saklıyorlar.  Bulut 
kullanmaya alışkın bir şirket için son teknoloji kullanan araçlardan gelen 
bilgileri ilk geldiği yerde yani bulut üzerinde analiz etmek daha kolay, daha 
hızlı ve daha ucuz.   

6. Esas işe (core business) odaklanmak, bulut kullanan şirketler için daha 
kolay çünkü kaynaklarını donanım bakımı, konfigürasyonu gibi 
operasyonel işler ile harcamıyorlar.   

7. Uluslararası şirketlerde bulut üzerinde standart yaklaşımları uygulamak 
daha kolay oluyor. 
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6. Ürün Yönetimi 

DevOps un vaad ettiği yüksek hızlara ulaşmak için her bir microservis’in ürün 
olarak ele alınması gerekli.   

Aşağıda Spotify web sitesinde kırmızı kutu içinde gösterilen her bir bölüm 
birbirinden bağımsız birer mikroservistir.  Bu mikroservislerin her biri birbirinden 
bağımsız, squad adi verilen, 2 pizzalık takımlar tarafından ürün olarak ele 
alınmaktadır.   

Bu mikroservisler birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır.  Aralarında 
asinkronus bir haberleşme var.  Yani her bir mikroservis bir çıktı ürettiğinde bunu 
event olarak ortaya atar.  Atılan event’e üye olan mikroservisler çıktıdan haberdar 
olurlar ve girdi olarak alıp kendi çıktılarını üretip yine ortaya event olarak atarlar.  
Bu şekilde mikroservisler diğer mikroservisleri bilmedikleri halde ortaya atılan 
eventler sayesinde (birbirlerini tanımadıkları halde) haberleşirler.   

 

Her bir mikroservis in diğer microservislerden bağımsız olarak kendine has 
müşteri istekleri olmalı.   

Bosch’un 650,000 adet yedek parça üretiminde her bir yedek parçayı bir ürün 
olarak ele alması gibi…  

Mikroservisleri, Lego parçaları gibi düşünebiliriz.  Elimizde yeterince zengin bir 
Lego seti var ise müşterinin istediği yeni özellikleri, legoları bir araya getirerek, 
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hızlı bir şekilde oluşturabiliriz.   
 
Mikroservisin hangi mikroservisler ile biraraya gelerek nihai ürünü oluşturduğunu 
bilmemesi gerekiyor.  Arabamızda kullanılan bir yedek parçanın, arabanın geri 
kalanı hakkında bilgi sahibi olması gerekmez.   
 
Microservis’lerin ürün olarak ele alınmasının sebeblerinden bir diğeri, bir 
microservisin kendine yeten tek bir takım tarafından ele alınması veya 
sahiplenmesi gerekli.  Bu takımın içinde hem iş (business), hem development, 
hem operasyon, hem test, yani herkes bir arada olacak.   

İhtiyaç duyulan bütün bilgi ve onayların tek bir oda içinde olmasının yaratacağı 
hızı düşünebiliyor musunuz?   

 

Biliyorsunuz ikinci sırrımız çevik yöntemler ör: Scrum.  Bildiğiniz gibi, Scrum’da 
bir çalışanın aynı anda birden çok projede görev almasını tavsiye etmiyoruz.  
Scrum bir proje yönetim aracı olarak oldukça faydalı bir yöntem.  Ancak, DevOps 
a geldiğimizde proje bazlı değil ÜRÜN BAZLI çalışmak istiyoruz.   

Çalışanları bir projeye full time atayıp bir kaç ay sabit kalmasından 
bahsetmiyoruz: çalışanların çok daha uzun soluklu olarak bir ürün için bir araya 
gelmesinden bahsediyoruz.   

Çalışanlarımızdan sorumlu oldukları mikroservisi ürün olarak görüp, bütün ürün 
hayat döngüsü boyunca sahip çıkmalarını istiyoruz.  Sadece üretim değil, 
pazarlama, satış, satış öncesi ve satış sonrası destek, bakım, eğitim, vb.  Ürün 
ile ilgili herşeyin tek bir elden, tek bir takımın sorumluluğunda olmasını istiyoruz.   

Satış birimi satar, üretim birimi yapar ve destek birimi sistemlerin ayakta 
kalmasını sağlar.  Bu üç temel birim sanki farklı gezegenlerden gelmiş gibi 
genelde birbirinden çok farklı hayat anlayışları vardır.  Birbirlerini genelde 
anlamazlar.   Satıcılar dünya’dan, üretim (developer) venüs’ten, destek ise 
mars’tan gelmiş gibiler.   Dünya yaşadığımız için satış ekibinin dünyada 



@DevOpsCu   Orhan Kalayci 

50  2017 

olmamızdan dolayı diğer ekiplere karşı doğal bir üstünlüğü vardır.  DevOps’a 
geçerken aşmamız gereken en büyük zorluk bu farklı gezegenlerde yaşayan 
ekiplerin aynı odada birbirleri ile konuşmasını sağlamaktır.   

 

Microservisden sorumlu olan takımın en fazla 9 kişiden oluşması gerekli.  
Böylece, az sayıda kişi üzerinde mikroservis’in bütün sorumluluk hissini 
oluşturabiliyoruz.  Küçük takımla çalışmak ve herkesin üründen sorumlu 
olduğunu hissettirmenin sağladığı en büyük avantaj:  DevOps sayesinde 
ulaşacağımız yüksek hızların iş sonuçlarına dönüşmesini garantilemektir.   

Ürün bazlı bakış açısının takımın bütün üyelerinde oluşması halinde, 
development şunu söyleyemez: ‘ben gereksinimleri istendiği gibi yaptım, eğer 
müşteriler mikroservisi kullanmıyorlarsa veya mikroservis istenen satıs 
hedeflerinin tutturamıyorsa, bunun sebebi satış ve pazarlama ekibidir’ diyemez.   

Bütün takım tek vucud olarak iş hedeflerine ulaşmak için gayret gösterir.   

Çünkü, iş hedeflerine ulaşıldığından eski günlerden (DevOps öncesi günlerden) 
farklı olarak satış primi gibi ödüller takım olarak hep birlikte paylaşılır.   

Microservisleri ürün olarak ele almanın bir çok avantajı var.  Onlardan biri şirket 
içindeki bir çok farklı disiplinin, satış, test, analiz, kodlama, destek, vb., ürün 
bakış açısı ile birarada çalışmasıdır.  
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Bu şekilde DevOps a geçiş 3 aşamada düşünülebilir.  İlk aşamada, HIZ ve Kalite 
önemlidir.   

1. Hızlı ve çalışan bir ürün teslim edilmesi en öncelikli iştir.   

2. İkinci aşamada, müşterinin hangi fonksiyonları daha çok kullandığı merak 
edilir.  Müşterinin, mikroservis özellikleri içinde öncelikleri ve değerleri fark 
edilmeye başlanır.  Hangi fonksiyonların diğerlerinden daha çok 
kullanıldığı ve dolayısı ile hangi fonksiyonların daha değerli olduğu 
keşfedilir.   

3. Üçüncü aşamada ürünün her bir fonksiyonu üzerinde tek tek müşterinin 
geri beslemesi (memnuniyeti) alınmaya başlanır.  Mikroservis takımı 
mikroservise yeni fonksiyonlar eklemek üzere deneyler yapar.   
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7. Kurumsal Yeniden Yapılanma 

Her bir mikroservis’in kendine yeten küçük bir takım tarafından sahiplenilmesi 
gerekli.  Bu takımın kendine yeten olması için Business (satış, pazarlama), 
Analiz, Development, Test, saha, bakım, eğitim, kurulum, destek yani Ops 
alanlarından gelen kişilerden oluşmalı.  

 

DevOps takımını oluşturan belli başlı yetkinlikler yukarıdaki şekilde sıralanmış.  
Scrum takımlarındaki 3 klasik role benzetebiliriz aslında. 

1. Scrum Master:  Aslında bütün takım üyelerinden beklenen:  Liderlik, 
cesaret, takım olma, sürekli iyileşme 

2. Ürün Sahibi/Product Owner:  Mikroservislere karar vermek için mimari 
bakış açısı, İş Değeri, İş Analizi ve Test 

3. Geliştirme Takımı/Development Team:  Programlama, Continous Delivery, 
Güvenlik, Risk, Compliance, Infrastructure Engineering.   
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Takım, sorumlu olduğu mikroservis ile ilgili, herhangi konuda takım dışından 
ONAY almaya gerek duymadan kendi kararlarını verebilmelidir.   

Takım = Scrum Master (herkes) + Product Owner + Developemnt Team 

1992 – 1995 yılları arasında TÜBİTAK MAM’da bir NATO projesinde görev aldım.  
Milyon dolarlık bir yazılım projesi yapıyoruz.  Projenin toplam bütçesi $10M, 
MAM’ın alacağı rakam $1M civarında. Türkiye olarak yazılım ihracatı yapıyoruz 
diye bu proje ile gazetelere çıkmıştık.  ’94 veya ’95 yıllarında, TÜBİTAK MAM üst 
düzey yöneticileri için bir liderlik eğitimi organize edilmiş.  O zamanki ismi ile 
KOGEM (Koç Holding Eğitim Merkezi) tarafından veriliyor.  Gerçek üst düzey 
yöneticiler meşgül olduğu için eğitim boş geçmesin diye biz araştırıcıları eğitime 
gönderdiler.  Halen daha çok iyi hatırlıyorum, derslerden birini Victor Sidi, 
KOGEM’in genel müdürü veriyor.  Ona şu soruyu sormuştum ‘100 kişilik bir ekip 
için kaç lider gerekir?’ Yani bir kişi kaç kişiye liderlik edebilir diye onun cevabını 
bekliyorum.  Bugün bile gözümde çok canlı, çok güzel bir cevap vermişti:  ’100 
kişilik ekip için 100 lider gerekli!’  Ne güzel cevap değil mi?  DevOps’da 
beklediğimiz liderlik tarzı da, tam bu!  Herkesin lider olması gerekli, 9 kişilik 2-
pizzalık takımların kendilerini her alanda tam olarak yönetmeleri, takım içindeki 
herkesin liderlik yapması.   

Bütün kararları kendi içinde almaya yetkili takıma kendine yeten takım diyoruz.   

Takımın bir diğer özelliğinin küçük olması.  En fazla 9 kişiden oluşması gerekli.  
Bu küçük takımlara, 2 pizza ile doyacak kadar küçük anlamında, 2-pizzalık 
takımlar da deniyor.   (Kuzey amerikada yazılı olmayan kural:  Bir pizza ikram 
edildiğinde, terbiyeli davranış en fazla iki dilim pizza almaktır.  Büyük boy bir 
pizzanın 8 dilim olduğunu düşünürsek, 2 pizza ile aslında 8 kişi doyar.  9 kişi en 
üst limit.  Yani 2 pizzalık takım aslında max 8 kişi demek oluyor. :)  

Hızlı yazılım geliştirmek, sadece otomasyona geçmek ile olacak bir şey değil. 

KENDINE YETEN 2 pizzalık küçük takımların, bir bilgi veya onay için takım 
dışından birilerine gitmesine gerek kalmamalı.   

DevOps takımlarında, herkesin sahip olması gereken ortak özelliklerin başında 
şu 4 özellik geliyor: 

1. Takım oluşturma 

2. Sürekli iyileşme 

3. Cesaret ve Deney bazlı öğrenme 

4. Liderlik 
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Takım oluşturma konusunda şeffaflık önemli bir rol oynuyor.  Kanban kullanarak, 
sırada bekleyen, üretime alınan, biten işlerin herkes tarafından görülebilir olması 
önemli.  Aynı şekilde takımın hızının ve kalitesinin sürekli ölçülmesi ve hedeflere 
ulaşma konusunda verilen sözlerin yerine gelip gelmeyeceğinin, yine herkes 
tarafından, görülebilir olması çok faydalı.   
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Sürekli iyileştirme bakış açısı ile takımlarda sorunlara geçici çözümler bulmak 
yerine, kök sebebleri araştırma ve kalıcı çözüm arama alışkanlığı kazandırılması 
gerekli. 

 

Müşterinin gerçek ihtiyacını ve istediğini keşfetmek veya takımın kullandığı bir 
teknolojiyi yada yöntemi değiştirmek konusunda takım üyelerine cesaret 
verilmeli, karar alma ve uygulama konusunda yetkilendirilmeli ve 
güçlendirilmeliler.  Bu şekilde kendini özgür ve güçlü hisseden takım üyeleri 
oluşturulabilir.  DevOps için hazırladığımız teknolojik altyapı ancak bu altyapıyı 
yüksek hızda kullanma arzusu ve cesareti olan takım üyeleri tarafından gerçek 
potansiyeli ortaya çıkacak şekilde kullanılabilir.  
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Liderlik konusunda yol almak için şirket içinde mikro-management’dan kaçınmak, 
takımların kendi kararlarını kendi başlarına almaları için cesaretlendirmek gerek.  
Şirket üst düzey yöneticilerine düşen görev büyük hedefleri ve vizyona 
odaklanmak.  Şirketin uzun ve orta vadeli hedeflerini oluşturmak ve çalışanlarla 
paylaşmak şirketin üst düzey yöneticilerinin aslı işidir. Hedefler çalışanlar 
tarafından bilindiğinde ve özümsendiğinde, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı 
konusunda en doğru kararları çalışanların kendilerinin vereceğine olan inanç ve 
güven şirketin uzun vadeli başarısının en önemli sırrıdır.   

Buna benzer bir durum, tarihle Fransız komutan Napolyon’un Almanlara karşı 
kazandığı bir zafer ile ortaya çıkmış.  Napolyon’un o günkü bilinen parametrelere 
göre Almanlara karşı zayıf bir pozisyonda olmasına ragmen bir savaşı 
kazanması sonrasında Almanların bunun nasıl olduğunu analiz etmeleri 
sonrasında askeri taktiklere ‘mission command’ olarak geçen bir yöntem 
bulunmuş.  Buna göre komutan amacını ve hedefini alt kademeleri ile paylaşıyor 
ve sahada nasıl bu hedeflere ulaşacakları konusunda alt kademesindeki 
askerlerini özgür bırakıyor.  İlk defa Napolyon tarafından uygulanan bu takdir 
başarılı olunca; Komutanın büyük stratejik hedeflere odaklanıp taktik ve 
operasyonel hedefleri alt kademelerine bırakmasının daha doğru olduğu 
görülmüş.   

 

http://usacac.army.mil/Cac2/cgsc/carl/download/csipubs/SixteenCasesOfMissionCommand.pdf  

Liderlik konusunda diğer önemli başlık:  Geri besleme / Feedback ‘leri 
zamanında ve somut örnekler ile vermek ve bir karara bağlamak.  Ne demiştik, 
100 kişilik bir ekip için 100 lidere ihtiyaç var.  Liderler/çalışanlar her konuda 
üstlerine, aynı seviyedeki arkadaşlarına, veya astlarına gerekli gördükleri 
durumlarda feedback verebilmelidir.  Bunu yaparken aşağıdaki şekilde verilen 
dört adıma dikkat edilirse daha iyi olur.   

Feedback’i veren kişi:  1) Somut gözlemini paylaşır 2) Bu gözlemin kendisine ne 
ifade ettigini açıklar 3) Karşı tarafın sorularını bekler ve açıklamalarda bulunur 4) 
Somut önerilerde bulunur veya ödüllendirir ya da takdir eder 
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Feedbback’i alan kişi:  1) Karşı tarafı kesmeden dinler 2) Mazaret bildirmekten 
veya tartışmaya girmekten kaçınır 3) Karşı tarafı anladığından emin olur 4) Karşı 
tarafın bakış açısını anlar, teşekkür eder, feedback’in sonuçlarını takip eder 

 

Mikroservisler ürün gibi ele alındığından, küçük takımlar uzun süre aynı konuda 
bir arada çalıştığı için T-Shaped professional dediğimiz durum ortaya çıkacak.  
Kaynakların (çalışanların), bu şekilde yeterince verimli kullanılmadığı aşikar.  
Burada odak noktası, kaynakların verimli kullanılması değil, HIZ! 

DevOps takımlarında, bazı kaynakların takım içinde yeterince meşgul 
edilemediğinden dolayı boş kalma ihtimali oldukça yüksek.  Bu kaynaklar boş 
oturmayacak elbette, takım içinde ellerinden gelen herhangi bir şey yapacaklar.  
Örneğin, herkes test yapacak, herkes monitoring yapacak, gibi.  Bu şekilde T-
shaped uzmanlar ortaya çıkacak.   

T-Shaped profesyonellerin sahip olması gereken çok önemli bir özellik elbetteki 
liderlik!  J  
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T ‘nın aşağı doğru uzanan çubuğu takım üyelerinin bir konuda derin bir 
uzmanlığını temsil eder.  T harfinin üst kısmında yatay eksendeki çubuk ise, bir 
çok alanda uzman seviyesinde olmasa bile bilgi ve yetkinlik geliştirmeyi temsil 
ediyor.  Test uzmanlarının analiz yapması, developer ların test yazması, product 
owner’ın operasyonda container’ları takip edip reset etmesi gibi :) 

2 pizzalık takımların yarattığı kaynak israfı (resource redundancy) HIZ ve 
REKABET AVANTAJI olarak geri dönecek.  Böylece, kaynak israfı için yapılacak 
yatırım yüzlerce kez geri alınacak.   

2 pizzalık (max 8 veya 9) kişilik ekiplere Spotify’da Squad adı veriliyor.  Squad’lar 
bir araya gelip kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturuyorlar ve bu anlamlı bütüne 
Tribe deniyor. Tribe lar en fazla 100 kişiden oluşuyor.   Çünkü meşhur “Dunbar 
sayısına” göre bir insanın sosyal olarak anlamlı ilişki kurabileceği insan sayısının 
bir üst limiti var.  Bu limit insandan insana değişmekle birlikte coğunlukla 100 ila 
150 ve bazı istisnai durumlarda 250 e kadar çıkıyor.  Spotify bu sayıyı 100 olarak 
belirlemiş, ING Bankası Hollanda ise Tribe için üst limiti 150 olarak seçmiş.   

Araba örneğinden gidersek, araba yedek parçalardan oluşuyor.  Her bir yedek 
parçayı kendi başına müstakil bir ürün olarak yapan 2 pizzalık küçük takımlar var.  
Bu küçük takımlar bir araya gelip tribe ları oluşturuyor.  Mesela, arabanın motoru 
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bir tribe olabilir.  Motoru yapan ekip Tribe, motorun bileşenlerini ör: bujiyi yapan 
ekip de Squad olur.   

Takım dışından bilgi veya onay alma ihtiyacı sistemi yavaşlatır.  Yeni 
organizasyon yapımızda, onay mekanizlarının ve iş atama şekillerinin değişmesi 
gerekiyor.  2-pizzalık takımlar bütün kararlarını kendi veriyor olmalılar. Takım 
dışından hiç bir şey onların yavaşlamasına sebeb olmamalı.   

DevOps`un ihtiyaç duyduğu organizasyon yapısı 3 kademeli bir yapı.   

1. En üst kademede, hangi ürünlerin en önemli olduğunu belirleyip şirketin 
kaynaklarını hangi ürünlere paylaştıracağına karar veren portfolio yönetimi 
(şirketin üst düzey yöneticileri) var.  Burada üründen kast ettiğimiz şirketin 
son kullanıcıya verdiği toplam ürünü (ör: araba) kast ediyorum. 

2. Orta kademede nihai ürünü (ör: araba) oluşturan ara ürünleri (ör: motor) 
yöneten ürün (tribe) yöneticileri,  

3. En alt kademede yukarıdaki bütün (nihai ve ara) ürünlere servis veren 
microservisleri üreten ve yöneten 2 pizzalık microservis takımları.  2-
pizzalık takımların içinde de (mikroservis için) birer ürün yöneticisi (product 
owner) olduğunu unutmayalım.   

 

 

Spotify’da 2 pizzalık takımların ismi Squad.  Squad’lar bir araya gelip tribe’ları 
oluşturuyor.  Squad lar arasında uzmanları bir araya getiren (ör: test, product 
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owner, vb) chapter lar ve herhangi bir konuda (ör:  yapay zeka, big data, vb) 
toplanabilen Guild ler var.   

 

DevOps u başarıyla uygulayan şirketler geleneksel emir komuta zincirlerini 
çoktan terk etmiş durumdalar.  Kendisine ne yapmasını gerektiğini söylenmesini 
bekleyen developerların DevOps un vaad ettiği hızlı üretim sürelerine ulaşması 
imkansız.  Yüksek hızde üretim için birinden emir, komut, istek, talep, vb 
BEKLEYEN birilerinin olması mümkün değil.   

DevOps un vaad ettiği yüksek hızlara ulaşmanın en önemli sırlarından biri 
KENDINE YETEN küçük takımlardır.   

DevOps a geçen şirketlerde şirketin en büyük önceliği kendine yeten küçük 
takımların önündeki engellerin kaldırılmasıdır.  Bütün şirket küçük takımların 
müşteriye daha hızlı ve daha iyi hizmet vermesi için ihtiyaç duyduğu herşeyi 
sağlamak için seferber olur.   

Herşeyde olduğu gibi kurumsal değişim konusunda da ilerleme sayısal olarak 
ölçülmeli.  Örneğin, Spotify’da squad’ların durumları sayısal olarak aşağıda 
görüldüğü gibi sürekli olarak ölçülmektedir.   
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DevOps kültüründe şirketin temel yapı taşları squad’lar veya DevOps 
takımlarıdır.  Bu takımların başarısı şirketin başarısını belirleyecektir.  O yüzen 
squad’ların durumunun sürekli ölçülmesi ve iyileştirilmesi son derece önemli.   

DevOps uygulayan şirketlerde hiyerarşik bir yapı görmüyoruz.  Kimin kime rapor 
ettiği veya kimin kimin müdürü olduğu, kimin kime bağlı olduğu önemli değildir.  
Bütün şirket müşteriye değer yaratmak için seferber olmuştur.   
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SONUÇ 

 

Endüstri 4.0 Türkiye olarak bizim için hem bir tehdit hem de bir fırsat.  Eğer bu 
treni de kaçırırsak, dünyada sadece tüketenler sınıfına girip ikinci sınıf ülkeler 
liginde kalmaya mahkum oluruz.  O yüzden Endüstri 4.0 kaçırma lüksümüz yok.   

Endüstri 4.0 da geride kalmamak ve insanların yerini alacak olan robotları 
tasarlayanlardan olmak istiyorsak, DevOps kavramlarını çok iyi öğrenmek ve 
uygulamak zorundayız.  Bu kişisel bir savaş, şirketimizin ayakta kalması için 
rekabet avantajı ama aynı zamanda milli bir mücadeledir.   

Özellikle ilk start-up günlerini geride bırakmış, artık büyüme aşamasına gelmiş 
şirketlerin DevOps ‘a geçmesi sağlıklı büyümek ve hayatta kalmak için gerekli 
olan rekabet avantajını yakalamak için şarttır. 
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Yazılım dünyası olarak bir an önce DevOps a geçmek için kolları sıvamak 
zorundayız.  Hepimize kolay gelsin!  Yolumuz uzun ve zor!    

Benim kişisel DevOps tanımımı hatırlarsak J   

DevOps =  ‘Next Generation’ Agile. 

SCRUM’dan sonra ne var? sorusunun cevabı:  DevOps 

Yani DevOps, ‘çevik yöntemler’ sonrası bir dönemdir.   

Yazılım geliştirmenin kısa tarihini şu şekilde özetlemiştik: 

1. Geleneksel (Traditional) 

2. Aşamalı (Iterative) 

3. Çevik (Agile) 

4. Kurumsal Çevik  

5. DevOps   

 

DevOps fikri ilk defa 2007 yılında Belçika’da bir datacenter taşıma projesinde 
danışmanlık yapan Patrick Bebois tarafından ortaya atılmıştır.  Sonraki yıllarda 
twitter üzerinden hızla yayılmış, dünyanın çeşitli yerlerinde DevOpsDays 
konferansları oluşmaya başladı.  Türkiye’de ilk DevOpsDays 2016 yılında Borsa 
İstanbul’da gerçekleşti.  İkincisi, 2017’de Dedeman Bostancı Hotel’de olacak.   
 

DevOps u anlamak ve uygulamak, bireysel, kurumsal ve milli bağımsızlığımız için 
hayati öneme sahip!   
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En önemli sonuç:  Şirketin bir kısmını, mesela sadece yazılım ekibini DevOps’a 
veya çevik yöntemlere geçirmek yeterli olmuyor.  Şirketin topyekün olarak 
DevOps’un 7 sırrını hep birlikte uygulama geçirmesi gerekiyor ki, DevOps’un 
vaad ettiği yüksek hızlara ulaşılabilsin. 
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EK 
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DevOps Durum Değerlendirme Aracı 

Bu kitapta sıraladığım 7 sırdan hangilerinin şirketinizde ne kadar başarı ile uygulandığını 
ölçmek ister misiniz?   
DevOps’u başarı ile uygulamak için 7 sırrın hepsinin birlikte ve uyum içinde çalışması 
lazım.  Bir sırrı veya herhangi bir şeyi hayata geçirmek için uygulanması gereken 3 basit 
adım var.  

1. Planla 
2. Yap 
3. Kontrol et 

Bu 3 adımın başarı ile uygulanması için her bir adımın alt başlıklarına bakalım: 
1. Planla 

i. Politika - Vizyon oluştur – HEDEF koy 
ii. Sorumluluk ata –bir kişi SORUMLU olsun 

iii. Sorumlunun liderliğinde bir EKİP oluşturulması 
iv. Gerekli EĞİTİMLERİN alınması 
v. Hedefe ulaşmak için anlamlı bir YOL HARİTASI oluşturulsun 

vi. KPI – SAYISAL HEDEFLER – başarıyı sayılarla tanımla 
2. Yap 

i. Her bir sır için farklı farklı başlıklar var.  Bunları aşağıda ayrıca 
açıklayacağım. 

3. Kontrol et 
i. KALİTE GÜVENCE denetimlerinin yapılması 

ii. Üst yönetiminin günlük, haftalık ve aylık takibini kolaylaştırmak için 
DASHBOARD şeklinde raporların hazırlanması 

iii. ÜST YÖNETİMİNİN DÜZENLİ TAKİBİ – aylık veya 3 aylık gözden 
geçirme toplantıları 

 
7 sırrın hayata geçirilmesi için yapılması gerekenler: (Yukarıdaki YAP başlığının 
detayları) 

1. Mikroservisler  
i.  Uçtan uça kendine yeten mikroservisler 

i. GUI/Front end – her bir mikroservis için ayrı GUI/Front end 
olması 

ii. Business Logic – her bir mikroservis için ayrı business logic 
olması 

iii. DB – her bir mikroservis’in ayrı veritabanının olması 
ii. Low Coupling 

i. Event based messaging 
ii. Chaos Monkey testlerinin yapılabiliyor olması 

iii. 12 factor pratiklerinin uygulanması 
i. Tek kod – Mikroservis bazında kodlama.  Farklı platformlar için 

farklı code olmayacak 
ii. Bağımlılıklar – Kendine yeten paketler hazırlanması  

iii. Config – Config ve kod birbirinden ayrı olacak.  Farklı ortamlar 
için kodun içinde değişiklik yapılmayacak, farklı test ve farklı prod 
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ortamları için aynı kod base olacak ama farklı config dosyaları 
olacak 

iv. Backing Servisler – local ve 3. Parti servis çağırmak arasında bir 
fark olmayacak.  Bütün servisler sanki 3. Parti gibi çağrılacak.   

v. Build, release, run – uygulamanın canlıda çökmesi veya herhangi 
bir reset ihtiyacı durumunda el değmeden tekrar ayağa 
kalkabilmesi.  Chaos monkey testleri için bu özellik de şart. 

vi. Çökmeyen servisler (Processes) –  Eğer bir servis bir şekilde çöker 
ise tekrar ayağa kalkması gerek duyduğu verileri/bilgileri 
veritabanında saklar. Kullanıcılar da işlem yarım kaldı, girdiğim 
bütün bilgiler kayıp oldu şeklinde bir sorun yaşamazlar. 

vii. Port üzerinden çıkış (Port Binding) – RESTful arayüzü 
desteklemek için servislere URL üzerinden erişilir.   

viii. Eş zamanlılık (Concurrency) –Uygulamanın içinde koşan 
processlerin birbirinden bağımsız olarak arttırılıp azaltılması 
kolaydır.  Örnek process tipleri:  Web, Worker, Clock… 

ix. Kaldırmak (Disposibility) – 12 faktör uygulamaları çabuk ayağa 
kalkar ve kendini güzel kapatır.  Ayağa kalkmak için büyük kaynak 
ihyiyaçları yoktur veya büyük kaynak (ör: RAM space) ihtiyaçları 
dolayısı ile yavaş ayağa kalkmaz, tam tersine az kaynak ile çabuk 
ayağa kalkar.  Eğer bir şekilde kendini kapatması gerekirse bunu 
da hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapar.  Yeniden ayağa kalkmak için 
duyabileceği verileri sürekli veritabanına kayıt eder ki, kendini 
kapatması hem hızlı olsun, hem de tekrar ayağa kalktığında kaldığı 
yerden devam edebilsin.  

x. Geliştirme ve Canlı ortamlarının aynı olması (Dev/Prod parity) – 
Development/geliştirme, test ve canlı ortamlarının mümkün olduğu 
kadar birbirinin aynı olmasına azami gayret gösterilir. 

xi. Log’lar (Logs) – Uygulama kendisi ayrıca log yaratmak için bir 
caba sarf etmez.  Ortamın otomatik log alma servislerini kullanır.  

xii. Admin süreçleri (admin processes) –  Admin işlemlerinin canlı 
ortamda yapılması.  Ör: kötü verilerin temizlenmesi için 
veritabanına arkadan erişilmemesi gerekli, veritabanını kötü 
verilerden temizlemek için canlı ortamda uygulama admin 
komutları kullanılmalı.  Diğer bir deyişle, uygulamanın kendi 
admin komutlarını kullanmak yerine veritabanına doğrudan erişip 
uygulamadan habersiz veri temizleme yapılmaması gerekli.   

2. MVP + Scrum 
i. MVP 

i. Ürünlerin (mikroservislerin) bütün kullanıcı fonksiyonlarının 
listesinin oluşturulması 

ii. Bütün fonksiyonlar içinde müşteri için en önemli gereksinimlerin 
listesi 

iii. Soğan halkaları şeklinde, merkezinde en önemli gereksimlerden 
yola çıkarak tam listeye doğru halkalar şeklinde ilerleyen aşamalı 
listeler olması   



@DevOpsCu   Orhan Kalayci 

68  2017 

ii. Scrum 
i. Liderlik 

1. Yönetim 
a. İnsan Geliştirme / People Development 
b. Süreç İyileştirme 
c. Hizmetkar Liderlik 

2. Ürün Sahibi / Product Owner 
a. Liderlik 
b. Ürün Backlog 
c. Katılım 

3. Teknik Liderlik 
a. Teknik Liderlik 
b. Hizmetkar Liderlik 

4. Scrum Master 
a. Sorun Yönetimi 
b. Hizmetkar Liderlik 
c. Etkin Fasilitasyon (Facilitation) 

ii. Performans 
1. Ölçümler 

a. Tahmin Edilebilir Hız 
b. Teslim Süreleri / Time to Market 
c. Teslim Edilen Değer  (Value) 
d. Kalite 
e. Değişime Cevap 

2. Güven 
a. Ürün Sahibi / Product Owner 
b. Takım 
c. Paydaşlar 

iii. Netlik 
1. Vizyon/Hedefler 

a. Başarının Tanımı 
b. Vizyon ve Amaç 

2. İ Planlar 
a. Yol Haritası 
b. Sürüm Planları / Release Planning 
c. İterasyon Planları 

3. Roller 
a. Roller 
b. Herşeye hakim uzmanlar / Generalizing Specialists 

iv. Temel Çeviklik 
1. Çeviklik 

a. Tutarlı hız 
b. Kendini yöneten takımlar 
c. Teknik Mükemmellik 
d. Deneysellik (MVP + Delta = Küçük başla 

(deneylerle) hızlı ilerle 
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e. Planlama ve Kestirimler 
f. Etkin Toplantılar 

2. Takım Yapısı 
a. Takım büyüklüğü ve yetkinlikler 
b. Takıma atanma ve süresi 
c. Ortam 

v. Kültür 
1. Takım Dinamikleri 

a. Sorumluluk 
b. Yaratıcılık 
c. Güven ve Saygı 
d. İş Birliği 
e. Mutluluk 
f. Sürekli İyileşme 
g. Sorun Çözme 

3. Container Teknolojisi 
i. Geliştirme / Development ortamında Container Kullanmak 

ii. Test ortamında Container Kullanmak 
iii. Prod ortamında Container Kullanmak 

4. BULUT 
i. Geliştirme (Development) ve Test ortamlarının birbirinden ayrılması 

ii. Sanallaştırma konusunda olgunluk sağlanması 
iii. Sunucuların standartlaştırılması ve servis-bazlı yazılım geliştirme 
iv. Network standartlaştırma ve servis-bazlı bir altyapı oluşturulması 
v. Bulut framework ve uygulama standartlaştırılması ile her alanda (full 

stack) uyumluluk ve birlikte çalışabilme  
5. TDD/CI/CD 

i. Test Otomasyonu Olgunlugu 
i. Otomatik birim (unit) testler ve test ortamının ayrılmış olması 

ii. Otomatik entegrasyon testleri, Statik Kod Analizi, Test Coverage 
Analizleri 

iii. Otomatik Fonksiyonel Testler, Elle yapılan performans ve güvenlik 
(security) testleri 

iv. Tam otomatik kabul testleri, otomatik performans ve güvenlik 
testleri, Risk bazlı esnek (exploratory) elle yapılan testler 

v. El değmeden sürekli deployment 
ii. CI/CD – Continuous Integration/Continuous Deployment 

i. Merkezi bir sürüm kontrol sistemi, Otomatik build oluşturma, 
Ortamların elle config edilmesi, prod a elle çıkılması 

ii. Tam otomatik build oluşturma, build’I oluşturan bileşenlerin 
sürüm kontrolü, Prod ve Test ortamlarına otomatik çıkış, Prod ve 
Test ortamların otomatik olarak hazırlanması 

iii. Kod analiz, performans testlerden geçemeyen kodlardan build 
oluşturmamak, Bir tuşa basarak herhangi bir build’in herhangi bir 
ortama çıkarılması, bütün ortamlar için standart deployment 
süreçlerinin olması 
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iv. Codebase’in heran deployable olmasının herşeyden önde 
tutulması, Build’lerin her zaman güvenilir olması, Eski kod ve yeni 
kodun bir arada orkestrasyonu ve mavi-yeşil deployment 
pratiklerinin uygulanması (mavi-yeşil deployment : aynı anda hem 
eski hem de yeni sürümü sahaya sürmek ve yeni sürümü yavaş 
yavaş yangınlaştırmak – eğer yeni sürümde bir hata varsa hemen 
eski sürüme geri dönebilmek) 

v. Yaratılan İş değerinin (Business Value) takip edilmesi, sahadan 
gelen hataların hemen (anında) düzeltilmesi – neredeyse hatasız 
bir saha 

6. Ürün Yönetimi 
i. Ürün Yöneticisinin (mikroservisler için) yapması gerekenler 

i. Müşterileri tanımak 
1. Piyasa Araştırması yapmak 
2. Satış ekipleri ve müşteriden gelen geri dönüşler/yorumları 

almak 
3. Rakipleri analiz etmek 
4. Ürün performansını incelemek 

ii. Analiz 
1. Öneriler geliştirmek 
2. İş Gerekçesi (Business case) hazırlamak 
3. Fiyatlandırma yapmak 

iii. Yön verme 
1. Ürün stratejisi ve planları hazırlamak 
2. Yol Haritası Hazırlamak 
3. Önderlik yapmak  
4. Sorunları Çözmek 

iv. Şirket içinde 
1. Gereksinimleri Yazmak 
2. Geliştirmeye (Development) destek olmak 
3. Proje Yönetimi Yapmak 
4. Şirket içinde deneme sürümleri ve denemeler yapmak 

v. Şirket dışında 
1. Yeni ürünleri/yeni fonksiyonları duyurmak (Lansman 

yapmak) 
2. Ürünü pazarlamak 
3. Satış ve pazarlamaya destek olarak dokümanlar hazırlamak 
4. Satış Kanallarına destek olmak 

7. Kurumsal Re-Org 
i. Bölümler arası duvarların kalkması 

ii. Ürün bazlı kendine yeten küçük (2 pizzalık) takımların kurulması 
iii. Kişilerin aynı anda birden fazla mikroservis’e destek vermemeleri – her 

bir mikroservis için kendine yeten ayrı bir takım oluşturulması 
iv. Şirket yapısının kendine yeten küçük takımlar etrafında yeniden 

yapılanması – Ör:  Spotify örneğinde olduğu gibi squad, tribe, chapter, 
guild yapılarının oluşturulması.   
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Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri için yaptığım DevOps uygulama durum 
değerlendirmesi özet tablosu aşağıdaki gibi bir sonuç vermiştir.  
 
DevOps’un verimli bir şekilde kullanılması için aşağıdaki tablodaki bütün alanların yeşil 
olması gerekmektedir.  Bu sonuca ulaşmak için ilk yapılması gereken şu anki durumu 
tespit edip durumunuzu görmek ve sonrasında bir kaç yıllık bir plan ile yeşil alanlardaki 
başarılarınızı sabit tutup, sarı ve kırmızı alanları nasıl yeşile çevrileceği konusunda 
detaylı planlar yapıp hayata geçirilmesi gerekli…   
 

 
 
Eğer kendi kendinize veya benim yardımımla DevOps konusunda durumunuzu 
ölçerseniz.  Şirketinizin ne kadar da kırmızı olduğu moralinizi bozmasın.  Tam aksine, 
durumunuzu bilmenin verdiği özgüven ve bütün tabloyu yeşile çevirme yönündeki 
azminizle gurur duymaya hakkınız var bence.  Çünkü, herkes DevOps’a giden yolun 
uzun ve zor olduğunu biliyor.  Önemli olan bir an önce yola çıkmak ve zorluklardan 
kaçmamak!   
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KAYNAKÇA 

Bu kitabı yazarken bir çok kaynaktan yararlandım.  Bu kaynakların başında DASA – 
DevOps Agile Skills Association – geliyor.   SONY Türkiye’de 80 kişilik development 
ekibine DevOps eğitimi vermek için DASA’nın eğitim metaryallerini kullandım.  
Educore tarafından düzenlenen bu eğitim ile DevOps konusunda bilgilerimi derli toplu 
bir şekilde sunma fırsatı buldum.  (Not:  Kitabın sonunda bahsi geçen DevOps durum 
değerlendirmesi SONY Türkiye’de yapılmadı.)  
 
DASA dışında kitabın içinde faydalandığım kaynaklar arasında 12factor.net önemli bir 
yer tutuyor.  Ayrıca, puppet tarafından her yıl yayınlanan DevOps durum raporu da 
önemli bir kaynağı.  Elbette Thoughtworks çalışanları tarafından yazılan blog’lar ve 
Amazon, Netflix, Spotify, ING Holland, Jenkins, Selenium, Dockers, ve Chef tarafından 
paylaşılan bilgileri büyük zevkle kullandım.  
 
DevOps okuma listesi: 
The Phoenix Project – https://www.amazon.com/Phoenix-Project-DevOps-Helping-Business/dp/0988262509  
The Lean Startup – https://www.amazon.com/Lean-Startup-Entrepreneurs-Continuous-Innovation/dp/0307887898  
Continous Delivery – https://www.thoughtworks.com/continuous-delivery  
Lean Enterprise – https://www.amazon.com/Lean-Enterprise-Performance-Organizations-Innovate/dp/1449368425  
AntiFragile – https://www.amazon.com/Antifragile-Things-That-Disorder-Incerto/dp/0812979680  
State of DevOps Report – https://puppet.com/resources/whitepaper/state-of-devops-report  
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DASA’dan alınabilecek diğer sertifikalar: 
 
DASA DevOps foundation’dan sonra DevOps Practitioner sertifikası var.  Practitioner, 
DevOps foundation’da konuşulan konuların hayata nasıl geçirileceğini anlatmayı 
amaçlıyor.   
 
Ardından, 3 uzmanlık sertifikası geliyor.  Scrum’da olduğu gibi, takımın DevOps 
prensiplerini anlamasını ve uygulamasını kolaylaştırmak için Scrum Master’a benzer 
‘DevOps Enable and Scale’ sertifikası var. Scrum’daki product owner’a benzer şekilde 
müşteri tarafı odaklı ‘DevOps Specify and Verify’ sertifikası ile ve Scrum Takımında 
olduğu gibi development odaklı ‘DevOps Create and Deliver’ sertifikaları da var.  Bu son 
3 sertifika henüz yayınlanmış değil.  2018 ve sonrasında yayınlanmaları bekleniyor.  
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KITAP HAKKINDA YORUMLAR 

Devops'un nasıl bir kültürel yaklaşım olduğu ve neden önemli olduğu örnekler ile 
çok güzel anlatılmış. Devops için olmazsa olmazları sıkılmadan öğrenecek ve bu 
kitap sayesinde belkide devops topluluğu yeni bir birey kazanacak. 

Dr. Yıldırım Koçdağ 
Software Development Manager  

BORSA ISTANBUL 
	
Yazılım geliştirme süreçlerinde evrildiğimiz son nokta olan Devops ile ilgili kafa 
karıştıran bir çok tanım var. Bu kitap, Devops ile ilgili sektörde ihtiyaç 
duyduğumuz, özellikle yöneticiler ve yeni başlayanlar için sade ve kolay anlaşılır 
bir kaynak. Orhan Kalaycı'nın eline sağlık. 

Taylan Oklu 
Director  

CA Technologies 
	
Geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerinden DevOps 'a uzanan maceramızı 
özetleyen güzel bir eser. Türkçe kaynak sıkıntısını adreslemesi açısından da 
önemli. Yazılım sektörünü domine eden genç arkadaşların geçmişten bu güne 
nasıl gelindiğini, ne tür hatalar yapıldığını bilmeleri çok önemli. Bu macera tabii ki 
burda bitmeyecek. 

M. Caner Kurtul 
Software Development Manager  

Turkcell 
	
DevOps konusunda Türkçe bir kitap görmek gerçekten heyecan verici. Üstelik 
çok derinliği olan DevOps konusunu bu kadar sade ve net anlatabilmek 
gerçekten ustalık işi. Dahası DevOps'un teknoloji dünyasındaki diğer konularla 
ilişkilerini görebilmek ve aktarabilmek bu ustalığın ne kadar geniş bir alana 
yayıldığını gösteriyor. Ve tabi ki DevOps yolcuğunun püf noktaları 
diyebileceğimiz sırların da paylaşılması, kitabın değerini bir kat daha artırıyor. 
Böyle bir eseri kaleme alıp bize bilgi birikimini ve sırlarını açtığı için Orhan 
Kalaycı'ya teşekkür ediyorum. 

Dr. Haluk Altunel, PMP, CLP 
Director at SoftTech, Part Time Faculty at METU, Part Time Faculty Bilkent 

Uni., Part Time Faculty at Hacettepe Uni. 
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DevOps dünyasına hızlı giriş yapmak isteyenlere, farklı farklı kaynaklara 
yönelmeden, hap niteliğine bilgi deposu 

Derya SEZEN 
DevOps Consultant 

Kloia 
	
IT bütçe ve kapasitelerinin sınırlandırıldığı günümüz bilişim dünyasında şirketler, 
artık daha az eforla en değerli ürün parçalarını daha hızlı bir şekilde ve kaliteli 
üretme ihtiyacındalar. İşte bu ihtiyaç, şirketleri çevik dönüşüme iten en önemli 
neden. Bu dönüşüm uzun bir yolculuktur ve bu yolculuğun da zirve noktası 
DevOps kültürünü benimsemektir, içselleştirmektir. Elinizde bulunan bu kitap, 
DevOps kültürünün dinamiklerini yalın ve net bir şekilde tariflemektedir. Çevik 
yolculuğun zirve noktasına varabilmek ve zirvede kalabilmek için kitapta belirtilen 
dinamikler, şirketlere bir rehber niteliğinde. Günümüzde çokça adı geçen fakat 
yerel dilde kaynak sıkıntısı bulunan DevOps terimi için Türkçe yazılmış bu değerli 
kitabı tüm çalışanlara tavsiye ederim. Orhan Bey'e de bu kitabı iş dünyasına 
kazandırdığı için teşekkür ediyorum. 

Ozcan Colak 
IT Governance Process Manager  

Turkcell 
 
ORHAN KALAYCI, bu önemli çalışması ile DevOps uygulamasına başlamak ve 
uygulamak  isteyen firmalar için, DevOps nedir ve nasıl uygulanır, uygulama 
basamakları nelerden oluşmaktadır, teknolojiyi nasıl kullanmalıyız noktasında 
strateji ve yol haritası olabilecek  iyi bir çalışma oluşturmuştur. 

 A.Yeliz Azman Çapanoğlu 
Ar-Ge Kalite Müdürü-AB Projeler Koordinatörü 

Netaş Telekomünikasyon AŞ 
 

 
DevOps konusu kitabınızda da değindiğiniz üzere çok önemli ve göz ardı 
edilemeyecek nitelikte. Kitabınızda önemli konular hakkında birçok pratik ipuçları 
ve yöntemler var. Kendini ve şirketini geleceğe hazırlamak isteyen hem 
profesyoneller hem de yöneticiler, mutlaka bu kitapta anlattığınız 7 sırrı 
özümsemeli. Bu konular hakkında verdiğiniz ipuçlarını detaylıca araştırıp analiz 
etmeli, gerekli yerlerde kendileri için uygun olacak hale getirip kullanmalı.  

Ramazan Ayvaz 
Lead Application Engineer  

Migros Ticaret A.Ş. 
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DevOps denildiğin oluşan kafa karışıklığını bitirmek için bu kitap tam bir baş ucu 
kaynağı. Neden Cloud bu kadar önemli, neden herkes microservice mimari 
konuşuyor daha iyi anlayacaksınız. Kitapta verilen 7 sır ise nereden başlayıp nereye 
doğru gitmeniz gerektiğini size gösteren yol işaretleri gibi. Orhan her zamanki gibi 
yalın dili ile konuyu bizim için özetlemiş, bize ise sadece okumak ve uygulamak 
kalıyor. 

Yahya Öztürk 
Director, Testing Services 
OPTiiM Business Solution 

 
 
DevOps, 2017 yılında 8.yaşına girmesine rağmen ülkemizdeki bir çok IT 
firmasında/departmanında bu kültürün tam oluşturulamadığını görüyoruz. Bunun 
bir çok nedeni olmasıyla beraber şüphesiz ki en önemli etkenlerden biri de 
DevOps kültürü konusunda herkese ışık tutacak, anlaşılabilir Türkçe kaynakların 
eksikliği. DevOps hakkındaki tecrübelerini ve bilgisini 7 temel kuralda 
detaylandırıp, bunları ülkemizdeki IT calışanlarına daha anlaşılabilir kıldığı için 
Orhan Bey’e teşekkür ediyorum. 

Cansın Aldanmaz 
Full Stack Devops - Continuous Delivery and Automation 

SaaSplaza 
 
Ilk bakista soyleyebilirim ki bu kitap, organizasyonlarin rekabetci ortamda ilk 
sirada yeralma yarismalarinda, kendilerine IT ve IS ortakligi olarak nerde yanlis 
yaptiklarini, neleri neler ugrunda gormemezlikten gelerek zora soktuklarinin 
carpici orneklerini icermis. IT nin buluta gectigi bu donemlerde ,attigimiz her 
adimin surdurulebilir, aktarilabilir ve anlasilabilir olmasi acisindan okunmasini 
oneririm.. Herzamanki gibi Orhan Kalayci'nin sade ve nuktedan anlatimi bu 
kitapcikta da bizlerle.Elinize saglik Orhan Bey. 

Filiz Basol Small 
Transition and Transformation New Business Solution 

Manager/Infrastructure Services-GTS  
IBM Middle East Dubai 

	
 
Toyota'nın otomotiv endüstrisine kazandırdığını Devops yazılım endüstrisi için 
yapacak gibi görünüyor. Bu alanda deneyimli bir elden çıkan Türkçe bir kaynağın 
Türk Yazılım Endüstrisi için çok yararlı olacağı kanaatindeyim. 

H. Sait Ölmez 
Öğretim Üyesi, Bilişim Teknolojileri ve Veri Analitiği Yüksek Lisans 

Programları Direktörü 
Sabancı Üniversitesi  
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Süreç geliştirme konusunda birlikte çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum 
Orhan Kalaycı'dan çok önemli ipuçları içeren harika bir kaynak. "Nedir bu Devops?" 
sorusuna verilebilecek en yalın cevap. 

Fatih Buyuktas 
Founder 

Makine Kodu 
 
Firmaların geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerini bırakıp, yönelmeleri 
gereken nihai hedefi gösteren ve bu hedef giderken atmaları gereken adımları 
özet ama net bir şekilde ortaya koyan bir kitap olmuş. Ayrıca, yazılımda hız ve 
kalitenin sağlanabilmesi için sadece yazılım ekibinin değil, şirketteki ilgili tüm 
departmanların bu değişim içinde olmaları gerektiğini anlatması açısından, tüm 
yöneticilerin mutlaka okuması gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum. 

Seçkin Karabacakoğlu 
Yazılım ve Teknoloji Müdürü / Software and Technology Manager 

Univera 
 
Günümüzün hızla değişen teknolojilerinde, "hız" ve "kalite" kavramlarının pek bir 
arada olamayacağı gibi bir öngörü vardır. Geçmişte CMMI kalite modeli alanında 
değerli çalışmalar geliştiren Orhan Kalaycı'nın bu kitabı ile hızlı ve kaliteli yazılım 
geliştirmenin felsefesi sunulmaktadır. Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen 
Nesnelerin Interneti (IoT) uygulamaları için DevOps, hem yazılımcılar hem de 
operasyon ekipleri açısından köprü kurmaktadır. Yazılım geliştirmenin ve 
operasyonları yönetmenin birbirine olan yakınsamasıdır. Türkçe kaynakların 
yetersiz olduğu bir dönemde, DevOps alanında bu kitabı ülkemize sunduğu için 
kendisine teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık..  

Kasım Şen 
Project Manager, Defence Industry Solutions  

Karel Electronics 
 
DevOps kavramı son yıllarda bilgi işle dünyasında oldukça önemli bir konu 
olmaya başladı. Bütün firmalar aslında bir şekilde yazılım şirketine dönüşmek 
zorundalar. Yazılımı hızlı ve hatasız yazıp üretim ortamına çıkaran firmalar 
rakiplerine göre daha avantajlı olacaklar. Yazılımı sürekli sürüm yaparak, 
zamanında, küçük parçacıklar halinde, önceliklere göre çalışarak, az hatalı, 
insana dayalı olmayan test mekanizmaları ile destekleyerek, hizmet masası 
yazılım ekibi operasyon arasında iletişimi işbirliğini azami seviyeye çıkararak, ve 
en önemlisi işi geliştiren yazılımcıya anında geri bildirim vererek atik bir yaklaşım 
ile yapabilmek herhangi bir kurum için en hayati fonksiyon haline geliyor. Bu 
kitabın temel DevOps kavramlarını hızlıca öğrenmeye yardımcı olacağını 
düşünüyorum. 

Bulent Ozkir 
Principal (Azure) Premier Field Engineer  

Microsoft 
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Guzel derlenmis bir yazi yalniz Ind 4.0 ya da IoT bana gore insanin yaptigini yazilima 
yaptirmak isi. Osmanli ya makinanin gelmesini istemeyen padisah degil Uskudar’daki 
dokumacilardi.  Oglen arasi okunacak hap seklinde hazirlanmis bir yazi. Hatta oglen 
yemegi sonrasi kahvenizi yudumlarken bir cirpida okuyabileceginiz bir ozet olmus 

Zafer BABUR 
CXO, Transforming Architect, Litigation Expert, Intrapreneur, Futurist, 

Researcher & Developer 
 
Son zamanların popüler konusu DevOps hakkında Türkçe bir kaynak. Temel 
kavramlar ve dinamikler üzerinden yola çıkılarak örneklerle pekiştirilmiş ve sadece 
geliştiricileri değil şirketleri bir bütün olarak ele alarak başarıya giden yolun haritası 
basit ve anlaşılabilir bir dille verilmeye çalışılmış. Yazılım çağına ayak uydurmak ve 
üretimde hız ve kaliteyi yakalamak isteyenlere yazılım üretimi ve teslimatının 
geçmişi, bugünü ve geleceği bir bütün halinde verilmiş. Sonuç olarak, farklı 
kaynaklardan okuduklarımızın anlamsal bir bütün ve sıra ile derlendiği güzel bir kitap 
ortaya çıkmış. Önümüzdeki yıllarda yazılım dünyasının içerisinde yer alacak 7den 
70e herkesin okumasını tavsiye ediyorum.  

Orhun Dalabasmaz  
DevOps Engineer 

OpsGenie 
 
 

Kitabınızı 2 kere okudum. 7 madde de devops u cok guzel anlatmışsınız. Özellikle 
kafamda olan bazi sorulara cevap buldum. Mesela microservice mimarisi neleri 
getiriyor, nasil hızlandıracak bizi, gerek var mi monolith den donusturmek icin bu 
kadar uğraşmaya gibi... bosh örneği, mvp de mono lisa örneği güzeldi. Fakat 
microservice lerin urun olarak ele alınması yaklaşım olarak doğru ama 
implantasyonu çok zor. Sonuc olarak kitabınızı az öz olmasiyla ve anlaşılır olmasıyla 
beğendim. Elinize sağlık. 

Mustafa Güney 
Senior Software Developer & Devops Specialist  

Anadolu Sigorta 
 
Ülkemizde ITIL, Scrum, PMP, CBAP, CMMI denildiğinde ilk akla gelen isim olan 
Orhan Kalaycı’nın yeni kitabı “DevOps: 2500 Kez Hızlı Yazılım Geliştirmenin 7 
Sırrı!” ’nı heyecanla okudum. Hepimiz için yeni olan DevOps konusunun seçilmiş 
olması, konunun yalın bir dille anlatması ve pratik yaklaşım biz 
QUASYS DevOps ekibine ilham verdi. 

 Onur ÖZBAŞ 
QUASYS Information Technologies 
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Orhan Kalaycı kimdir? 
‘91 Boğaziçi Üniversitesi  -  Bilgisayar Mühendisliği  - BS, 
‘95 Boğaziçi Üniversitesi  -  Endüstri Mühendisliği    - MS 

1995 yılında Levent Mollamustafaoglu (https://www.linkedin.com/in/leventmolla/) 
ve Aytül Erçil(https://www.linkedin.com/in/aytul-ercil-b833b43/) ’in destekleri ile 
CMMI-Dev (o günkü ismi SW-CMM) konusunda master tezi yaptı. Türkiye’de 
birçok kişi ve kuruluşu CMMI ile tanıştırdı.  CMMI ve çevik yöntemleri (XP – 
eXtreme Programming) birlikte kullanma konusunda dünya’da ilk çalışmalardan 
birini yaptı.  SEI (Software Engineering Institue – CMU – Carnegie Mellon 
University – Pittsburg) ‘a CMMI modelinin küçük ve orta boy firmalarda nasıl 
uygulanabileceği konusunda danışmanlık yaptı.   

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/UsersGuide/2008_012_001_443535.pdf  

CMMI konusunda Türkiye’deki birçok ilklere imza atmıştır: 

İlk akademik yayın: 
http://seyhan.library.boun.edu.tr/search/akalayc%7B184%7D/akalayci/1,7,18,B/frameset
&FF=akalayci+orhan&1,1, 

İlk konferans sunusu:  http://nitelik.net/bilisim96.htm  

İlk radyo konuşması:  http://nitelik.net/yayinlar/yeti.wma  

İlk CMMI ve çevik yöntemlerin bir arada kullanılması:  
http://www.nitelik.net/BimarMemnuniyet.htm  

İlk CMMI kitabı:  http://nitelik.net/Kitap/TurkceCMMI.asp  

1991 - 2001 yılları arasında Tübitak MAM (Gebze), STM, YKB, Escort Yazılım, 
Alcatel firmalarında yazılım geliştirme, CMMI bazlı yazılım süreç iyileştirme 
konularında çalıştı.   

2001 - 2006 yılları arasında:  Yazılım süreçlerinin CMMI bazlı ve çevik yöntemler 
kullanılarak iyileştirilmesi konusunda danışmanlık verdiği  bazı firmalar:  Koç 
Sistem, İstanbul;  SEI (Software Engineering Institute), Pittsburgh, PA, USA; TC 
Merkez Bankası, Ankara; Siemens, İstanbul; Bimar (Arkas), İzmir. 

2006 yılında Kanada’ya gitti. Toronto, Kanada’da yıllık bütçesi $1milyar kanada 
doları olan eHealth Ontario’da süreç mimarı olarak çalıştı:  CMMI, ITIL, PMBOK 
süreçlerinin temas noktalarının tespiti ve şirketin genel olarak bir bütün şekilde 
aksamadan çalışmasından sorumlu idi.  As-Is analizleri, süreç iyileştirme 
fırsatlarının tespiti ve hayata geçirilmesi.  Bu çalışma çerçevesinda PMO 
(Program Management Office) süreçlerinin iyileştirilmesi önceliklendirilmiş ve bir 
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Gating sistemi oluşturdu.  Şirket içinde karar verme noktalarının tespit etti, 
kararları görünür ve daha verimli hale getirdi.   

2014 yılında İzmir’e döndü. İzmir’de yaptığı iş:  CTO - Chief Technology Officer - 
Univera Computer Systems.  Şirketin yazılım süreçlerini yönetilebilir hale getirdi.  
Scrum, Kanban, ve ITIL uyguladı.  Basit ama anlamlı bir ölçüm sistemi oluşturdu.  
Yazılım projelerinin sayısal olarak izlenebilir olmasının sağladı; böylece 
geçikmelerden önceden haberdar olarak kilometre taşlarını zamanında bitirdi.  
Orta kademe yönetimin güçlendirilerek yazılım ekibi içinde rol ve sorumlulukların 
netleştirlimesi ve dağıtılmasını sağladı.  Test otomasyonu için framework 
oluşturdu.  Kanban kartları üzerinden süreç faaliyetlerinin gözle görülür hale 
getirilmesi ve sorunların ilk olduğu yerde tespit edilip yok edilmesi, gibi icraatlarda 
bulundu.  

2016 yılı başından itibaren, bir çok kuruma ITIL, Scrum, DevOps, PMP, CBAP, 
CMMI eğitimleri verdi.  Eğitim verdiği kurumlardan bazıları:  YKB, Garanti 
Teknoloji, Turkcell, Koç Allianz, Altınbaş, Global Bilgi, Vakıfbank, Eczabaşı.  Bu 
kurumlara eğitim vermesi için aracı kurumlardan bazıları:  Bilginc, Educore, 
İstanbul İnstitute, BT Akademi, Akademi Tech, OXO Akademi.  

Şu anda Türkiye ve Kanada arası gidip geliyor: kişisel gelişim ve profesyonel 
sertifikalar konusunda dersler veriyor. 
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