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Scrum Turkey ve 
TBD işbirliğiyle 
Scrum Kılavuzu

Türkçe çevirisi yapılan kılavuzun bilimsel temellerinin 
oluşturulması için TBD ve Scrum Turkey ortak bir 
çalışmayla Scrum’un temel kavramlarının Türkçe 
karşılıkları ile ilgili bir ön liste hazırlandı.

Çevik proje yönetimi metodolojileri, gün geçtikçe dünya çapında popülerleşiyor. 
Bu akımla birlikte ülkemizde de birçok çalışma yapılıyor. Günümüzde kullanılan 
birçok çevik proje yönetimi metodolojisi bulunuyor. Ve bunlar arasında en çok 
bilineni Scrum.

Kişilerin mümkün olan en yüksek katma değerli ürünleri, üretken ve yaratıcı bir şekilde 
teslim ederken, karmaşık problemleri de ele aldıkları bir çerçeve Scrum Guide. Ken 
Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından 1990’lı yılların başlarında geliştirildi. Günümüze 
gelene kadar çeşitli değişimlere uğradı ve bugünkü kullanılan halini aldı.
Scrum ile ilgili temel bilgiler ve kurallar, yine yaratıcıları Schwaber ve Sutherland tarafından 
yazılan ve desteklenen Scrum Kılavuzu’nda tanımlanıyor. Scrum Kılavuzu dünya çapında 30 dile 
çevrildi.
Scrum Kılavuzu’nun ilk Türkçe çevirisi, ülkemizde Scrum ile ilgili lider grup olan Scrum Turkey 
tarafından 2012 yılı içerisinde yapıldı. Scrum Turkey üyelerinin destek verdiği çeviri çalışması, 
1 ay içerisinde tamamlandı, Schwaber ve Sutherland tarafından onaylanarak, Scrum.org 
sitesinde yayınlandı. Halen Scrum.org sitesi üzerinde yayınlanıyor.
Bu ilk çeviri çalışması sonrasında, Scrum Turkey kurucusu Barış Bal’ın girişimi ile Türkiye 

Bilişim Derneği’nden (TBD) Yönetim Kurulu 
Üyesi Koray Özer, Türk Dil Kurumu’ndan 
(TDK) Belgin Aksu, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’ndan (TPAO) Gazi Gökhan 
Besler, Süleyman Öz, İbrahim Güntaş, Mert 
Çalışkan, Hakan Sözer, Mustafa Keskin, Alp 
Ekşioğlu, ve Kerem Özen ile ortak bir çalışma 
gerçekleştirildi. 

Şubat 2013 içerisinde TBD bünyesindeki 
Bilişim Sözlüğü çalışma grubu ile yapılan bir 
dizi toplantıdan sonra, Scrum Kılavuzu’nda yer 
alan temel kavramların Türkçe karşılıklarının 
bulunması konusunda güncelleme çalışması 
yapıldı. Toplantılarda Scrum’ın temel 
kavramlarının Türkçe karşılıkları ile ilgili bir 
ön liste hazırlandı. Daha sonra İnternet’te 
yayımlanacak olan çalışma yoruma açılacak. 
Ön listede yer alan terim karşılıkları ile ilgili 
her türlü yorum ve çeviri önerileri yaklaşık 
bir ay boyunca beklenecek. Ve çalışmanın 
son hali, TBD Bilişim Terimleri Sözlüğü’ne 
eklenecek. 

http://www.bilisimdergisi.org/s152
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Scrum Kılavuzu’ndaki ön liste
Çalışma sonrasında hazırlanan Scrum’ın temel 
kavramlarının karşılıkları olan ön liste şöyle:

Yapılan çalışmanın sonuçları Scrum Turkey üzerinden 
yayınlanarak, Scrum ile ilgilenen kişilerin yorumları 
alınacaktır. Bu yorumlar değerlendirilip çalışmaya 
son şekli verilecektir. Çalışmanın son şeklinialmasını 
takiben, Scrum terimleri Türkiye Bilişim Derneği Bilişim 
Terimleri Sözlüğüne eklenecek ve Scrum Kılavuzu’nun 
bu terimleri içerecek şekilde çevirisi güncellenecektir.
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