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Dear reader 

I created the first version of  my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van 
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used, 
edited and expanded for use on their website by Scrum.org. 

In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of  my pocket guide to Scrum (Annex A, p. 
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated 
that version in 20+ languages. 

I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum 
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of  “Scrum - A 
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my 
website. 

I am honoured and humbled for the continued appreciation of  my glossary. It helped me see 
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly 
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website. 

I am grateful to Ilkay Polat and Lemi Orhan Ergin for creating this Turkish version. 

Keep learning, 
Keep improving, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

https://guntherverheyen.com/scrum-glossary/
http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Turkish / Türkçe - Scrum Sözlüğü 
Aşağı-tüketim Grafiği (İng. Burn-down chart): Kalan işin zamana karşı azalışını gösteren 

grafik.

Bitti Tanımı (İng. Definition of  Done): Bir ürün parçasının yayınlanabilmesi için sunması 
zorunlu olan beklentiler ve nitelikler kümesi, başka bir ifadeyle ürünün kullanıcıları için 
yayına uygun olması.

Daily Scrum (T. Günlük Scrum): Geliştirme işini tekrar planlamak için Sprint sırasında 
yapılan, 15 dakika veya daha kısa süren, zamanı sınırlı günlük etkinlik. Bu etkinlik, 
Development Team’in günlük ilerleyişini paylaşmasına, sonraki 24 saatlik işi 
planlamasına ve buna göre Sprint Backlog’u güncellemesine hizmet eder.

Deneycilik (İng. Empiricism): Kararların gözlemlenen sonuçlara, deneyime ve deney 
yapmaya dayalı olduğu bir süreç kontrol tipi. Deneycilik, şeffaflık gerektiren ve şeffaflık 
yaratan, düzenli bir biçimde inceleme yapmamızı  ve uyum göstermemizi sağlar. Ayrıca 
"deneysel süreç kontrolü" olarak da adlandırılır.

Development Team (T. Geliştirme Takımı): En geç Sprint sonuna kadar yayınlanabilir bir 
Increment oluşturmak için gerekli olan tüm evrimsel geliştirme işinden sorumlu insanlar 
grubu.

Engel (İng. Impediment): Development Team’i bloklayan veya yavaşlatan, ve Development 
Team’in kendi kendisini yönetmesiyle çözülemeyen herhangi bir mani veya engeldir. En 
geç Daily Scrum etkinliğinin sonuna kadar dile getirilir ve kaldırılmasından Scrum 
Master sorumludur.

Geliştirme Standartları (İng. Development Standards): Development Team’in en geç Sprint 
sonuna kadar yayınlanabilir Increment’ler oluşturmak için tanımladığı gerekli 
standartlar ve uygulamalar kümesi.

Hız (İng. Velocity): Belirli bir takım (bileşimi) tarafından, bir Sprint süresince yayınlanabilir bir 
Increment haline dönüştürülen, ortalama Product Backlog miktarının popüler bir 
göstergesi. Hız, öncelikle Development Team’inin Sprint’leri tahmin etmesine yardımcı 
olmasına hizmet eder.

Increment (T. Ürün Parçası / Artım): Önceden oluşturulmuş Increment’lere eklenen veya 
onları değiştiren yayınlanabilir iş adayıdır. Bir bütün olarak ürünü oluşturur.

Ortaya Çıkma (İng. Emergence): Öngörülemeyen gerçeklerin veya bir gerçeğe dair bilginin, 
önceden bilinmeyen bir gerçeğin veya beklenmedik şekilde görünür hale gelen bir 
gerçeğe dair bilginin meydana gelme veya öne çıkma süreci.

Paydaş (İng. Stakeholder): Ürünün daha fazla evrimleşmesi için gerekli, ürüne özel ilgisi ya da 
bilgisi olan Scrum takımı dışından bir kişi.
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Product (T. Ürün): Ürünü kullanan kişiler (kullanıcılar) için belirli bir problemin çözümünde 
uçtan uca (baştan sona) değer sağlayan özelliklerin ve fonksiyonların birbirine bağlı 
birleşiminden oluşan somut veya soyut herhangi bir mal veya hizmet. Product Owner, 
Product Backlog ve Increment'in kapsamını tanımlar.

Product Backlog (T. Ürün İş Listesi): Product Owner tarafından bir ürünü oluşturmak, 
teslim etmek, bakımını yapmak ve sürdürmek için gerekli görülen tüm işlerin sıralı ve 
gelişen listesi.

Product Backlog Refinement (T. Ürün İş Listesi İyileştirme): Product Owner ve 
Development Team tarafından Product Backlog’un detaylandırıldığı Sprint içerisinde 
yinelenen bir etkinlik.

Product Owner (T. Ürün Sahibi): Öncelikle bir Product Backlog içerisindeki tüm ürün 
beklentileri ve fikirlerini yöneterek ve ifade ederek bir ürünün teslim edeceği değerin 
optimize edilmesinden sorumlu olan kişi. Tüm paydaşların tek temsilcisi.

Scrum (n): Karmaşık ürün teslimatı için basit bir çerçeve (1); Karmaşık sorunların ele 
alınabileceği basit bir çerçeve (2). 

Scrum Değerleri (İng. Scrum Values): Scrum çerçevesini destekleyen 5 temel değer ve 
niteliğin kümesi;  taahhüt, odak, açıklık, saygı ve cesaret.

Scrum Master: Bir ya da daha fazla Scrum takımına ve ortamlarına, Scrum’ı anlamak ve 
uygulamak adına rehberlik ederek, koçluk ederek, öğreterek ve ilerlemelerine yardım 
ederek  Scrum ortamını geliştirmekten sorumlu kişi. 

Scrum Team (T. Scrum Takımı): Product Owner, Development Team ve Scrum Master’ın 
sorumluluklarının birleşimidir.

Sprint: 4 hafta veya daha kısa bir süre ile sınırlı,   diğer Scrum etkinliklerini kapsayıcı 
etkinliktir. Bu etkinlik, üründe ve stratejik seviyede zamanında gözlem, derinlemesine 
düşünme ve adaptasyon sağlayarak yeterli miktarda iş yapılmasına hizmet eder. Diğer 
Scrum etkinlikleri Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review ve Sprint Retrospective etkinlikleridir.

Sprint Backlog (T. Sprint İş Listesi): Bir Sprint’in hedefini gerçekleştirmek için Development 
Team tarafından gerekli görülen gelişen tüm işlerin planı.

Sprint Hedefi (İng. Sprint Goal): Bir Sprint'in kapsayıcı amacını ifade eden kısa açıklama.

Sprint Planning (T. Sprint Planlama): Bir Sprint'in başlangıcını işaretleyen ve 8 saat veya 
daha kısa süre ile zamanı sınırlı etkinlik. Bu etkinlik, Scrum takımının o anda en değerli 
olan Product Backlog’u gözden geçirmesine ve Sprint hedefine ulaşmak için bir ilk 
Sprint Backlog tahmininin tasarlanmasına hizmet eder.

Sprint Retrospective (T. Sprint Retrospektifi): Bir Sprint'in kapanışını işaretleyen ve 3 saat 
veya daha kısa süre ile zaman sınırlı etkinlik.   Bu etkinlik, Scrum takımının biten 
Sprint'in gözden geçirmesine ve bir sonraki Sprint için çalışma şeklinin oluşturulmasına 
hizmet eder.
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Sprint Review (T. Sprint Değerlendirme): Bir Sprint’teki geliştirmelerin kapanışını işaretleyen ve 
4 saat veya daha kısa süre ile zaman sınırlı etkinlik. Bu etkinlik, Scrum takımı ve 
paydaşların Increment'i, genel ilerlemeyi ve stratejik değişimleri Product Owner'ın 
Product Backlog’u güncellemesine olanak sağlamak için gözden geçirmesine hizmet 
eder.

Sprint Uzunluğu (İng. Sprint Length): Bir Sprint’in, 4 hafta veya daha kısa süre olan zaman 
sınırı.  

Tahmin (İng. Forecast): Mevcut Sprint’te veya gelecek Sprint’lerde teslim edileceği varsayılan 
Product Backlog’un seçimi gibi, geçmişin gözlemlerine dayalı olarak gelecekteki 
eğilimin öngörülmesidir.

Yukarı-tüketim Grafiği (İng. Burn-up chart): Bir parametrenin, örneğin değerin, zamana 
karşı artışını gösteren grafik.

Zaman Sınırı (İng. Time-box): Azami süreyi kapsayan zaman, muhtemelen sabit bir süre. 
Scrum'da sabit bir süreye sahip olan Sprint’in kendisi dışındaki tüm etkinlikler azami bir 
süreye sahiptir.
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