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AGILE PROJECT YÖNETİ Mİ

AGILE NEDIR ?
•

Proje Yönetim Biçimi veya frameworkü denilebilir.

•

En yüksek iş değerini en kısa sürede elde etmeye odaklanır.

•

Takımla beraber yapılan ürün geliştirme projelerinde çok başarılı olmuştur.

•

En yaygın kullanım alanı ise yazılım geliştirme projeleridir.

•

Çok kapsamlı olmayan ve belirsizliğin çok fazla olduğu projeler için çok kullanışlı bir yöntemdir.

•

İhtiyaçların tam olarak belirlenemediği projelerde sık rastlanır.

•

Müşteri ile Proje takımının esnek ilişkiler içerisinde olabilmesi kabulü ön şarttır.

•

Proje Yönetimi ile Yürütme bir arada.

AGILE NEDEN ORTAYA Ç IKTI ?
•

•

•
•

Gartner Institute’un BT sektörü araştırmasına göre: BT projelerinin %74’ü başarısız ya da
maliyet/zaman hedeflerini aşıyor. BT projelerinin %51’i bütçesini %200 oranında aşıyor ve hedeflenen
özelliklerin %75’ini karşılayabiliyor.
Standish grubun 2000 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmaya (Chaos in the new Millenium 2000) göre
yazılım projelerinin başarıya ulaşma oranı %28 olarak veriliyor. Diğerleri ya başarısız (%23) ya da
zorlanmış (%49) projelerdir. Aynı araştırma yazılım projeleri özelinde de proje maliyetlerinin tahmin
edilenin üzerinde olduğu veya zaman aşımı olduğu ya da niteliklerin istenilene tam uygun olmadığını
gösteriyor.
Gartner Group’un (Technowledge SM 99 Presentation) yapmış olduğu bir araştırmaya göre BT
projelerinin %70’i beklenen faydayı sağlamıyor.
Gartner Institute’un 2001 BT sektörü araştırmasına göre: Amerika’da her yıl başarısız BT projeleri için
75 milyar dolar harcanıyor .

AGILE PRENSIPLERI
•

Bireyler ve arasındaki etkileşim, kullanılan süreç ve araçlardan daha önemlidir

•

Portatip ürün, anlaşılır dökümantasyondan daha önemlidir

•

Müşteri ile ilişki, müşteri sözleşmesinde yazanlardan daha önemlidir

•

Değişime adapte olmak, yapılan plana ne olursa olsun bağlı olmaktan daha önemlidir.

•

Projeleri iterasyonlarla aşamalı olarak geliştirmeyi öngörür.

•

Amacı çok kısa döngülerle, sık çıktılar üretmektir.

•

Kaynağı müşteri ihtiyaçlarına ve sonuca kanalize etmeye odaklanır.

•

Kalite tarifi müşterinin üründen beklentileri karşılamasıdır.

•

Risk iterasyonlardan ve maksimum etkileşimden dolayı minimumdur.

FARKLI AGILE FRAMEWO RKLER
Bu frameworkler agile prensiblerini benimsemiş farklı çalışma şekilleridir:
•

Scrum

•

Extreme Programing

•

Lean Software Development

•

Feature Driven Development

•

Dynamic Systems Development Method

SCRUM NEDIR?
•

En genel ve en bilinen Agile frameworküdür.

•

Adını Rugby isimli oyundan alır.

•

Rugby gibi takım toplanır, planlama oyunu oynar ve görevler dağılarak herkes tek bir hedef için çalışır.

•

Kendi terminolojisi vardır.

SCRUM PRENSIPLERI
•

Bireyler ve arasındaki etkileşim, kullanılan süreç ve araçlardan daha önemlidir

•

Portatip ürün, anlaşılır dokümantasyondan daha önemlidir

•

Müşteri ile ilişki, müşteri sözleşmesinde yazanlardan daha önemlidir

•

Değişime adapte olmak, yapılan plana ne olursa olsun bağlı olmaktan daha önemlidir

SCRUM PRATIKLERI
•

Product Backlog: müşteri ile anlaşıp önceliklendirilmiş high level gereksinim listesi olarak
düşünülebilir

•

SprintBacklog : Genelde 15-30 günlük(Time-Boxed) proje zaman dilimidir. Ve bir proje 1'den fazla
Sprint'ten oluşur.Örnek olarak 3 aylık bir proje.

•

Scrum Daily Meeting: Her gün Scrum takımıyla,Scrum Daily Meeting (max 30 dk ve ayakta)
düzeleyerek genel durum hakkında bilgi alırsınız. Dün ne yaptın? Bugün ne yapacaksın? Seni
engelleyen ne idi?

AGILE AVANTAJLARI

•

İnsanın doğal eğilimine çok yatkındır öğrenim gerektirmez adaptasyon hızlıdır.

•

Kısa döngüler dolayısı ile takım elemanlarında motivasyon çok yüksektir. Verim artışı yaşanır.

•

Sık çıktı üretip geri besleme aldığından kaynağı müşteri ihtiyaçlarına ve sonuca kanalize etmeye
odaklanır.

•

Plan aşamasında ayrıntılı plan yerine iterasyonun planı yapılır.

•

Değişime açıklık ve esneklik en üst düzeydedir.

•

Sürdürülebilir Kalite

•

Proje planlama ve yürütme bir arada

•

Takım oyunu

AGILE DEZAVANTAJLARI
•

Kurumsal bir yapıda uygulaması gerçekten zor

•

Dokümantasyon hakkında ki taşları yerinden oynatan yaklaşımı

•

Sürekli değişen ihtiyaçlar dolayısı ile aşırı çalışma.

•

Ürünün başarısı = projenin başarısı dolayısı ile kariyer riski

•

Takım üzerindeki hedef baskısı

