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Nexus Genel Bakış 

Nexus Kılavuzunun Amacı 

Nexus, ölçekli ürün ve yazılım teslimat girişimleri geliştirmek ve sürdürmek için bir çerçevedir. Nexus, 

Scrum’ı yapı taşı olarak kullanır. Bu kılavuz Nexus’ın tanımını içerir. Bu tanım Nexus'ın rollerinden, 

etkinliklerinden, eserlerinden ve onları birbirine bağlayan kurallardan oluşur. Ken Schwaber ve 

Scrum.org Nexus'ı geliştirmiştir. Nexus Kılavuzu onlar tarafından yazılmakta ve sağlanmaktadır. 

Nexus’ın Tanımı 

Nexus (i): İnsanlar veya nesneler arasındaki bir ilişki veya bağlantı  

Nexus, roller, etkinlikler, eserler ve bir hedefi karşılayan Integrated Increment (Entegre Ürün Parçası) 

oluşturmak için tek bir Product Backlog üzerinde çalışan yaklaşık üç ila dokuz Scrum Team (Scrum 

Takımı)’in işlerini birbirine bağlayan ve bir araya getiren kurallardan oluşan bir çerçevedir. 

Nexus’ın Arka Planı 

Yazılım teslimatı karmaşıktır ve bu işlerin çalışan yazılıma entegrasyonu, "Bitti" durumunda bir sonuç 

oluşturmak için koordine edilmesi gereken pek çok eser ve aktiviteden oluşur. İşler organize edilmeli ve 

sıralanmalı, aralarındaki bağımlılıklar çözülmeli ve sonuçlar ortaya koyulmalıdır. 

Birçok geliştirici, çalışan bir yazılım durumunda bir Increment (Ürün Parçası) geliştirmek ve teslim etmek 

için ortaklaşa bir şekilde çalışarak Scrum çerçevesini kullanmıştır. Bununla birlikte, eğer birden fazla 

Scrum Takımı bir ürün için aynı Product Backlog ve aynı kod tabanında çalışıyorsa, zorluklar sık sık ortaya 

çıkar. Geliştiriciler aynı lokasyonda çalışan bir takımda değilse, birbirlerini etkileyecek işler yaparken nasıl 

iletişim kuracaklar? Eğer farklı takımlarda çalışıyorlarsa, işlerini nasıl entegre edecekler ve Entegre Ürün 

Parçasını nasıl test edecekler? Bu zorluklar, iki Scrum Takımının işlerini tek bir Ürün Parçasına entegre 

ederken ortaya çıkar ve üç veya daha fazla Scrum Takımının entegrasyonu söz konusu olduğunda çok 

daha zor bir hale gelir. 

Her Sprint en az bir kere eksiksiz ve “Bitti” durumunda bir Ürün Parçası oluşturmak için iş birliği yapan 

birden çok takımın işleri arasında ortaya çıkan birçok bağımlılık vardır. Bu bağımlılıklar şunlarla ilgilidir: 

1. Gereksinimler: Gereksinimlerin kapsamı çakışabilir ve gereksinimlerin uygulanma 

biçimleri de birbirlerini etkileyebilir. Product Backlog’u sıralarken ve Product Backlog 

öğelerini seçerken bu bilgi dikkate alınmalıdır. 
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2. Alan bilgisi: Takımlarda yer alan kişiler çeşitli iş ve bilgisayar sistemleri hakkında bilgi 

sahibidir. Bu bilgi, bir Sprint sırasında Scrum Takımları arasındaki bölünmeleri en aza 

indirmek için takımların işlerini yapmasına yönelik gereken bilgiye sahip olmalarını 

sağlamak üzere Scrum Takımlarına dağıtılmalıdır. 

3. Yazılım ve test eserleri: Gereksinimler eninde sonunda yazılımda temsil edilir. 

Gereksinimler, takım üyelerinin bilgileri ve yazılım eserleri aynı Scrum Takımları ile eşlendiği ölçüde, 

takımlar arasındaki bağımlılık sayısını azaltabilir. 

Scrum kullanarak yazılım teslimatı ölçeklendiğinde, gereksinimlerin, alan bilgisinin ve yazılım eserlerinin 

bağımlılıkları, Development Team (Geliştirme Takımı)’lerinin organizasyonunu yönlendirmelidir. Bunu 

yaptığı ölçüde, üretkenlik en uygun hale getirilecektir.  

Nexus Çerçevesi 

Nexus, Entegre Ürün Parçası oluşturmak için birlikte çalışan birden fazla Scrum Takımı için bir süreç 

çerçevesidir. Nexus, Scrum ile tutarlıdır ve Nexus'ın parçaları, Scrum kullanmış olanlara tanıdık 

gelecektir. Aradaki fark, her Sprint en az bir “Bitti” durumunda Entegre Ürün Parçası teslim eden Scrum 

Takımları arasındaki bağımlılıklara ve birlikte çalışmaya daha fazla dikkat edilmesidir. 

Scrum Ölçeklendirme için Nexus™ Çerçevesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikte gösterildiği gibi, Nexus şunlardan oluşur: 

 Roller: Yeni bir rol olan Nexus Integration Team (Nexus Entegrasyon Takımı), Nexus 

uygulamasını ve Scrum'ın çalışmasını koordine etmek, koçluk etmek ve denetlemek için 

vardır ve böylece en iyi sonuçlar elde edilir. Nexus Entegrasyon Takımı bir Product Owner, 

bir Scrum Master ve Nexus Entegrasyon Takımı üyelerinden oluşur. 
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 Eserler: Nexus'taki tüm Scrum Takımları tek ve aynı Product Backlog’u kullanır. Product 

Backlog öğeleri iyileştirilip hazır hale getirildikçe, bir Sprint içinde hangi takımın işi yapacağı 

bilgisi şeffaflaştırılır. Yeni bir eser olan Nexus Sprint Backlog, Sprint sırasında şeffaflığa 

yardımcı olmak için vardır. Tüm Scrum Takımları kendi Sprint Backlog’larını sürdürürler.  

 Etkinlikler: Etkinlikler, Scrum etkinliklerini güçlendirmek üzere Scrum etkinliklerine eklenir, 

Scrum etkinlikleri etrafına yerleştirilir veya Scrum etkinliklerinin yerine geçer (Sprint Review 

durumunda). Değiştirildikleri haliyle hem Nexus'taki tüm Scrum Takımlarının hem de her bir 

takımın eforlarına hizmet eder. 

Nexus Süreç Akışı 

Bir Nexus, en azından her Sprint'in sonunda potansiyel olarak yayınlanabilir bir Entegre Ürün Parçası 

teslim etmek için birlikte çalışan birden fazla çapraz fonksiyonlu Scrum Takımından oluşur. Bağımlılıklara 

göre, takımlar belirli işler yapmak için kendi kendine organize olabilir ve en uygun üyeleri seçebilir. 

 Product Backlog’u İyileştirme: Bağımlılıkların belirlenmesi ve ortadan kaldırılması veya en 

aza indirilmesi için Product Backlog parçalara ayrılmalıdır. Product Backlog öğeleri ince 

dilimlenmiş işlevsellik parçalarına doğru iyileştirilir ve işi yapması muhtemel takım 

belirlenmelidir. 

Nexus Sprint Planning: Her bir Scrum Takımından uygun temsilciler iyileştirilmiş Product 

Backlog’u tartışmak ve değerlendirmek üzere toplanırlar. Her takım için Product Backlog 

öğelerini seçerler ve sonra her Scrum Takımı diğer takımlarla uygun şekilde etkileşim kurarak 

kendi Sprint’lerini planlar. Sonucunda kapsayıcı Nexus Sprint Hedefi ile uyumlu bir dizi Sprint 

Hedefi, her Scrum Takımının Sprint Backlog’ları ve tek bir Nexus Sprint Backlog ortaya çıkar. 

Nexus Sprint Backlog, Nexus'taki tüm Scrum Takımlarının seçmiş olduğu Product Backlog 

öğelerini ve bağımlılıklarını şeffaflaştırır. 

 Geliştirme İşi: Tüm takımlar, entegrasyonun yapıldığından emin olmak için sıklıkla işlerini 

test edilebilecek ortak bir ortama entegre ederler. 

 Nexus Daily Scrum: Her bir Geliştirme Takımından uygun temsilciler herhangi bir 

entegrasyon sorununun olup olmadığını belirlemek için günlük olarak toplanırlar. Eğer 

belirlenirse, bu bilgi her Scrum Takımının Daily Scrum’larına aktarılır. Scrum Takımları, Nexus 

Daily Scrum sırasında yükseltilen entegrasyon sorunlarını ele aldığından emin olarak o gün 

için bir plan oluşturmak üzere Daily Scrum'larını kullanırlar. 

 Nexus Sprint Review: Nexus Sprint Review, Nexus'ın bir Sprint boyunca oluşturduğu Entegre 

Ürün Parçası hakkında geri bildirim sağlamak için Sprint'in sonunda yapılır. Tüm Scrum 

Takımları, Entegre Ürün Parçasını değerlendirmek için paydaşlarla toplanırlar. Product 

Backlog’da düzenlemeler yapılabilir. 
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 Nexus Sprint Retrospective: Her bir Scrum Takımından uygun temsilciler ortak zorlukları 

belirlemek için toplanırlar. Daha sonra, her Scrum Takımı kendi Sprint Retrospective 

etkinliğini yapar. Her bir takımından uygun temsilciler, aşağıdan yukarıya yayılan bir anlayış 

sağlamak için ortak zorluklara dayalı gereken aksiyonları tartışmak üzere tekrar toplanırlar. 

Nexus  

Nexus rolleri, etkinlikleri ve eserleri, Scrum Kılavuzunda belgelendiği gibi ilgili Scrum rolleri, etkinlikleri ve 

eserlerinin amaç ve niyet özelliklerini devralır ( www.scrumguides.org ).  

Nexus Rolleri 

Bir Nexus, bir Nexus Entegrasyon Takımı ve yaklaşık üç ila dokuz Scrum Takımından oluşur. 

Nexus Integration Team (Nexus Entegrasyon Takımı) 

Nexus Entegrasyon Takımı, her Sprint en az bir kere “Bitti” durumunda bir Entegre Ürün Parçası (Nexus 

tarafından tamamlanmış birleşik iş) üretilmesini sağlamaktan sorumludur. Scrum Takımları, Scrum'da 

belirtildiği gibi potansiyel olarak yayınlanabilir “Bitti” durumunda Ürün Parçaları teslim etmekten 

sorumludur. Scrum Takımlarının üyeleri için tüm roller Scrum Kılavuzunda belirtildiği gibidir. 

Nexus Entegrasyon Takımı şunlardan oluşur: 

 Bir Product Owner 

 Bir Scrum Master  

 Bir veya daha fazla Nexus Entegrasyon Takımı Üyesi 

Nexus Entegrasyon Takımının üyeleri genellikle Nexus'taki Scrum Takımlarının da üyeleridir. Bu durumda 

Nexus Entegrasyon Takımındaki işlere öncelik verilmelidir. Nexus Entegrasyon Takımı üyeliği Scrum 

Takımı üyeliğinden önceliklidir. Bu tercih, birçok takımı etkileyen sorunları çözme işinin öncelikli olmasını 

sağlamaya yardımcı olur. 

Nexus Entegrasyon Takımı bileşimi, Nexus’ın mevcut ihtiyaçlarını yansıtmak için zaman içinde değişebilir. 

Nexus Entegrasyon Takımının yapabileceği yaygın etkinlikler, koçluk, danışmanlık ve bağımlılıklar ve 

takımlar arası sorunlardaki farkındalığının vurgulanmasını içerir. Nexus Entegrasyon Takımı, ayrıca 

Product Backlog’dan da iş yapabilir. 

Scrum Takımları Nexus içindeki entegrasyon sorunlarını ele alır. Nexus Entegrasyon Takımı, Nexus için 

entegrasyonun odak noktası olmasını sağlar. Entegrasyon, Nexus’ın sürekli Entegre Ürün Parçası teslim 
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etme yeteneğini engelleyebilecek teknik ve teknik olmayan takımlar arası kısıtları çözmeyi içerir. Çözümü 

başarabilmek için Nexus’ta aşağıdan yukarıya yayılan bir anlayış kullanmalılar. 

Nexus Entegrasyon Takımındaki Product Owner 

Bir Nexus, tek bir Product Backlog üzerinde çalışır. Scrum çerçevesinde tanımlandığı gibi, bir Product 

Backlog, içeriği hakkında son söz sahibi olan tek bir Product Owner'a sahiptir. Product Owner, ürünün ve 

Nexus'taki Scrum Takımları tarafından yapılan işin değerini en üst seviyeye çıkarmaktan sorumludur. 

Product Owner, Nexus Entegrasyon Takımının bir üyesidir.  

Product Owner, Product Backlog’u yönetmekle sorumludur, böylece Nexus tarafından oluşturulan 

Entegre Ürün Parçasından maksimum değer elde edilir. Bunun nasıl yapılacağı organizasyonlar, 

Nexus'lar, Scrum Takımları ve bireyler arasında büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir.  

Nexus Entegrasyon Takımındaki Scrum Master 

Nexus Entegrasyon Takımındaki Scrum Master, Nexus çerçevesinin anlaşılmasını ve uygulanmasını 

sağlamaktan sorumludur. Bu Scrum Master, aynı zamanda Nexus'taki Scrum Takımlarının birinde veya 

daha fazlasında Scrum Master olabilir.  

Nexus Entegrasyon Takımı Üyeleri 

Nexus Entegrasyon Takımı, araçların kullanımında, çeşitli uygulamalarda ve genel sistem mühendisliği 

alanında uzman profesyonellerden oluşur. Nexus Entegrasyon Takımı Üyeleri, Nexus içerisindeki Scrum 

Takımlarının bağımlılıkları tespit etmek için gereken uygulama ve araçları anlamalarını ve uygulamalarını 

ve sık sık tüm eserleri "Bitti" tanımına göre entegre etmelerini sağlarlar. Nexus Entegrasyon Takımı 

Üyeleri, Nexus'taki Scrum Takımlarına bu uygulamaları ve araçları edinmeleri, uygulamaları ve 

öğrenmeleri için koçluk yapmak ve rehberlik etmekten sorumludurlar. 

Ek olarak, Nexus Entegrasyon Takımı, kaliteli Entegre Ürün Parçalarının geliştirilmesini sağlamak için 

organizasyon tarafından istenen gerekli geliştirme, altyapı veya mimari standartlar konusunda Scrum 

Takımlarına koçluk yapar. 

Eğer öncelikli sorumlulukları yerine getirilirse, Nexus Entegrasyon Takımı Üyeleri, Geliştirme Takımı 

üyeleri olarak bir veya daha fazla Scrum Takımında çalışabilirler. 

Nexus Etkinlikleri 

Nexus etkinliklerinin süreleri, Scrum Kılavuzunda karşılık gelen etkinliklerin süreleri doğrultusunda 

belirlenir. Karşılık gelen Scrum etkinliklerine ek olarak Nexus etkinlikleri de zaman sınırlıdırlar.  
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Refinement (İyileştirme) 

Product Backlog'un iyileştirilmesi, büyük ölçekte iki amaca hizmet eder. Scrum Takımlarının hangi 

takımın hangi Product Backlog öğelerini teslim edeceğini tahmin etmelerine yardımcı olur ve bu takımlar 

arasındaki bağımlılıkları belirler. Bu şeffaflık, takımların bağımlılıkları izlemesini ve en aza indirmesini 

sağlar. 

Product Backlog'un iyileştirilmesi, Product Backlog öğeleri tek bir Scrum Takımı tarafından aşırı çatışma 

olmadan çalışılacak kadar yeterince bağımsız olana kadar devam eder. 

İyileştirmenin sayısı, sıklığı, süresi ve katılımı, Product Backlog'a özgü bağımlılıklara ve belirsizliğe 

dayanmaktadır. Product Backlog öğeleri, çok büyük ve belirsiz isteklerden bir Sprint içinde tek bir Scrum 

Takımının teslim edebileceği uygulanabilir işlere kadar farklı ayrışım seviyelerinden geçerler. 

İyileştirme, gerekli ve uygun olduğu sürece Sprint boyunca süreklidir. Product Backlog iyileştirme, Nexus 

Sprint Planning etkinliğinde Product Backlog öğelerinin seçilmeye hazır olması için her Scrum Takımında 

devam edecektir. 

Nexus Sprint Planning 

Nexus Sprint Planning'in amacı, bir Nexus'taki tüm Scrum Takımlarının aktivitelerini tek bir Sprint için 

koordine etmektir. Product Owner alan bilgisi sağlar ve seçim ve öncelik kararlarını yönlendirir. Product 

Backlog, Nexus Sprint Planning'den önce bağımlılıkların belirlenmesi ve ortadan kaldırılması veya en aza 

indirilmesi ile yeterince iyileştirilmelidir. 

Nexus Sprint Planning sırasında, her bir Scrum Takımından uygun temsilciler İyileştirme etkinlikleri 

sırasında oluşturulan işlerin sırasını doğrular ve düzenlemeler yaparlar. Scrum Takımlarının tüm üyeleri, 

iletişim sorunlarını en aza indirmek için bu etkinliğe katılmalıdırlar. 

Product Owner, Nexus Sprint Planning sırasında Nexus Sprint Hedefini tartışır. Nexus Sprint Hedefi, 

Sprint sırasında Scrum Takımları tarafından ulaşılacak amacı tanımlar. Nexus'ın tüm işleri anlaşıldıktan 

sonra, Nexus Sprint Planning, her bir Scrum Takımının kendi Sprint Planning etkinliklerini yapmasıyla 

devam eder. Scrum Takımları, Nexus'taki diğer Scrum Takımları ile yeni bulunan bağımlılıkları 

paylaşmaya devam etmeliler. Nexus Sprint Planning, takımların kendi Sprint Planning etkinliklerini 

bitirmesiyle tamamlanır. 

Nexus Sprint Planning sırasında yeni bağımlılıklar ortaya çıkabilir. Takımlar arasındaki işlerin sırası da 

düzenlenebilir. Yeterince iyileştirilmiş bir Product Backlog, Nexus Sprint Planning sırasında yeni 

bağımlılıkların ortaya çıkmasını en aza indirecektir. Sprint için seçilen tüm Product Backlog öğeleri ve 

bunların bağımlılıkları, Nexus Sprint Backlog'da şeffaflaştırılmalıdır. 
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Nexus Sprint Goal (Nexus Sprint Hedefi) 

Nexus Sprint Hedefi, Sprint için belirlenen amaçtır. Nexus Sprint Hedefi, Nexus içindeki Scrum 

Takımlarının Sprint Hedeflerinin ve tüm işlerinin toplamıdır. Nexus, paydaşlardan geri bildirim almak için 

Nexus Sprint Hedefine ulaşmak amacıyla geliştirilen "Bitti" durumundaki işlevselliği Nexus Sprint 

Review'de göstermelidir. 

Nexus Daily Scrum 

Nexus Daily Scrum, Entegre Ürün Parçasının mevcut durumunu gözlemlemek ve entegrasyon sorunlarını 

veya yeni keşfedilen takımlar arası bağımlılıkları veya etkileri belirlemek için her bir Geliştirme 

Takımından uygun temsilcilerin katıldığı bir etkinliktir. 

Nexus Daily Scrum sırasında katılımcılar, her takımın Entegre Ürün Parçası üzerindeki etkisine 

odaklanmalı ve şunları tartışmalıdır: 

 Önceki günün işi başarılı bir şekilde entegre edildi mi? Başarısızsa, neden? 

 Hangi yeni bağımlılıklar ve etkiler belirlendi? 

 Nexus'taki takımlar arasında hangi bilgilerin paylaşılması gerekiyor? 

Geliştirme Takımları, Nexus Sprint Hedefine doğru ilerlemeyi gözlemlemek için Nexus Daily Scrum 

etkinliğini kullanırlar. Nexus Sprint Backlog, Nexus içindeki Scrum Takımlarının güncel durumlarını 

yansıtacak şekilde en azından her Nexus Daily Scrum etkinliğinde düzenlenmelidir. 

Scrum Takımları daha sonra Nexus Daily Scrum sırasında belirlenen sorunları ve işleri kendi Daily Scrum 

etkinliklerinde planlamak üzere kendi Scrum Takımlarına götürürler. 

Nexus Sprint Review 

Nexus Sprint Review, Nexus'ın bir Sprint boyunca oluşturduğu Entegre Ürün Parçası hakkında geri 

bildirim sağlamak ve gerekirse Product Backlog’u adapte etmek için Sprint'in sonunda yapılır. 

Nexus Sprint Review, Scrum Takımlarının Sprint Review etkinliklerinin yerine geçer, çünkü tüm Entegre 

Ürün Parçası, paydaşlardan geri bildirim almak için odak noktasıdır.  Tamamlanan tüm işleri detaylı bir 

şekilde göstermek mümkün olmayabilir. Paydaş geri bildirimini en üst seviyeye çıkarmak için teknikler 

gerekli olabilir. Nexus Sprint Review'in sonucu, düzenlenmiş bir Product Backlog'dur. 

Nexus Sprint Retrospective 

Nexus Sprint Retrospective, Nexus'ın kendini gözlemlemesi ve adapte etmesi ve sürekli iyileştirmeyi 

sağlamak amacıyla bir sonraki Sprint'te uygulanacak iyileştirmelere ilişkin bir plan oluşturması için resmi 

bir fırsattır.  
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Nexus Sprint Retrospective, Nexus Sprint Review'den sonra ve bir sonraki Nexus Sprint Planning'den 

önce yapılır.  

3 bölümden oluşur:  

1. İlk bölüm, Nexus içindeki uygun temsilcilerin toplanarak tek bir takımdan daha fazlasını 

etkileyen sorunları belirlemesi için bir fırsattır. Amaç, ortak sorunları tüm Scrum Takımlarına 

şeffaflaştırmaktır. 

2. İkinci bölüm, Scrum çerçevesinde tanımlandığı gibi her Scrum Takımının kendi Sprint 

Retrospective etkinliğini yapmasından oluşur. Nexus Sprint Retrospective'in ilk bölümünden 

yükseltilen sorunları, takım tartışmalarına girdi olarak kullanabilirler. Her Scrum Takımı, 

kendi Sprint Retrospective etkinlikleri sırasında bu sorunları ele almak için aksiyonlar 

oluşturmalıdır. 

3. Son olarak, üçüncü bölüm, Scrum Takımlarından uygun temsilcilerin tekrar toplanarak 

belirlenmiş aksiyonların nasıl görselleştirileceği ve izleneceği konusunda karar vermesi için 

bir fırsattır. Bu Nexus'ın bir bütün olarak adapte olmasını sağlar. 

Yaygın ölçeklendirme bozuklukları nedeniyle, her Retrospective aşağıdaki konuları ele almalıdır: 

 Bitmemiş herhangi bir iş kaldı mı? Nexus teknik borç üretti mi? 

 Tüm eserler, özellikle de kodlar sık sık (her gün gibi bir sıklıkla) başarıyla entegre edildi mi? 

 Çözümlenmemiş bağımlılıkların çok yoğun birikimini engellemek için, yazılım başarılı bir 

şekilde derlendi, test edildi ve yeterli sıklıkta dağıtıldı mı? 

Yukarıdaki sorular için, gerekirse şunları da ele alın:  

 Bu neden oldu?  

 Teknik borç nasıl geri alınabilir? 

 Tekrarlaması nasıl önlenebilir? 

 

Nexus Eserleri 

Eserler, Scrum Kılavuzunda tanımlandığı gibi, şeffaflık ve gözlem ve adaptasyon fırsatları sağlamak için işi 

veya değeri temsil eder. 
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Product Backlog 

Bir Nexus için tek bir Product Backlog vardır. Product Owner, Product Backlog'un içeriğinden, 

erişilebilirliğinden ve sıralamasından sorumludur.  

Product Backlog, büyük ölçekte bağımlılıkların tespit edilebileceği ve en aza indirilebileceği bir seviyede 

anlaşılır olmalıdır. Product Backlog öğeleri, çözünürlüğü desteklemek için genellikle "ince dilimlenmiş" 

işlevsellik adı verilen ayrıntı düzeyine çözümlenirler. Product Backlog öğeleri, Scrum Takımları tarafından 

diğer Scrum Takımlarına en az bağımlılık ile seçilebiliyorsa Nexus Sprint Planning toplantısı için hazır 

sayılırlar. 

Nexus Sprint Backlog 

Nexus Sprint Backlog, Scrum Takımlarının Sprint Backlog'larındaki Product Backlog öğelerinin 

birleşimidir. Nexus Sprint Backlog, Sprint sırasındaki bağımlılıkları ve iş akışını vurgulamak için kullanılır. 

Nexus Daily Scrum'ın bir parçası olarak, en azından günlük olarak güncellenir. 

Integrated Increment (Entegre Ürün Parçası) 

Entegre Ürün Parçası, Nexus tarafından tamamlanan tüm entegre işlerin mevcut toplamını temsil eder. 

Entegre Ürün Parçası, kullanılabilir ve potansiyel olarak yayınlanabilir olmalı, yani "Bitti" tanımına 

uymalıdır. Entegre Ürün Parçası, Nexus Sprint Review'de gözlemlenir. 

Eserlerin Şeffaflığı 

Nexus, yapı taşı olan Scrum’da olduğu gibi şeffaflığa dayanır. Nexus Entegrasyon Takımı, Nexus içindeki 

Scrum Takımları ve organizasyonla birlikte çalışarak, şeffaflığın tüm eserler üzerinde görünür kılınmasını 

ve Entegre Ürün Parçasının entegre durumunun büyük ölçüde anlaşılmasını sağlar. 

Nexus eserlerinin durumuna göre verilen kararlar, ancak eser şeffaflığı seviyesi kadar etkilidir. Eksik veya 

kısmi bilgiler, yanlış veya hatalı kararlara yol açacaktır. Bu kararların etkisi Nexus ölçeğinde büyütülebilir. 

Yazılım geliştirilmelidir, böylece Nexus için teknik borç kabul edilemez hale gelmeden önce bağımlılıklar 

tespit edilir ve çözülür. Tam bir şeffaflık eksikliği, riski en az indirmek ve değeri en üst seviyeye çıkarmak 

için Nexus'ı etkili bir şekilde yönlendirmeyi imkânsız hale getirecektir. 

“Bitti” Tanımı 

Nexus Entegrasyon Takımı, her Sprint geliştirilen Entegre Ürün Parçasına uygulanabilecek bir "Bitti" 

tanımından sorumludur. Nexus'ın tüm Scrum Takımları, bu "Bitti" tanımına uyarlar. Ürün Parçası, ancak 

entegre, kullanılabilir ve Product Owner tarafından potansiyel olarak yayınlanabilir olduğunda "Bitti" 

durumunda olur. 
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Nexus içerisindeki Scrum Takımları, kendi takımlarında daha sıkı bir "Bitti" tanımı uygulamayı seçebilirler, 

ancak üzerinden anlaşılan “Bitti” tanımından daha az sıkı bir kriter uygulayamazlar. 

Son Not 

Nexus ücretsizdir ve bu kılavuzda sunulmaktadır. Scrum çerçevesinde olduğu gibi, Nexus'ın rolleri, 

eserleri, etkinlikleri ve kuralları değişmez. Nexus'ın bazı kısımlarını uygulamak mümkün olsa da sonuç, 

Nexus olmaz. 

Teşekkür 

Nexus ve Ölçekli Profesyonel Scrum, Ken Schwaber, David Dame, Richard Hundhausen, Patricia Kong, 

Rob Maher, Steve Porter, Christina Schwaber ve Gunther Verheyen’in iş birliği ile geliştirilmiştir. 

Çevirmene Teşekkür 

Bu kılavuz yukarıda belirtilen geliştiriciler tarafından sağlanan orijinal İngilizce sürümünden çevrilmiştir. 

Çeviriye katkıda bulunanlar: Emin Gürbüz ve İlkay Polat. 

İletişim Bilgileri: 

Çevirmen İsmi: Emin Gürbüz 

Öncelikli İletişim E‐postası: Emin.gurbuz@acmagile.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/emingurbuz/  

 

Çevirmen İsmi: İlkay Polat 

Öncelikli İletişim E‐postası: ilkaypolat1985@gmail.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ilkaypolat/  
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2015 ve 2018 Nexus Kılavuzu Arasındaki Değişiklikler 

1. Nexus Kılavuzunun açıklaması güncellendi: “Nexus'ın Tanımlayıcı Kılavuzu: Ölçekli Scrum 
Uygulamasının Dış İskeleti” açıklamasından “Nexus ile Scrum Ölçeklendirmenin Tanımlayıcı Kılavuzu: 
Oyunun Kuralları” açıklamasına güncellendi.  

2. Nexus, "İnsanlar veya nesneler arasındaki bir ilişki veya bağlantı" olarak tanımlandı. 
3. Nexus Süreç Akışında, üyeler yerine takımlara odaklanan bir dil değişikliği, “Bir Nexus, en azından her 

Sprint'in sonunda potansiyel olarak yayınlanabilir bir Entegre Ürün Parçası teslim etmek için birlikte 
çalışan birden fazla çapraz fonksiyonlu Scrum Takımından oluşur”. Ayrıca “Bağımlılıklara göre, 
takımlar belirli işler yapmak için kendi kendine organize olabilir ve en uygun üyeleri seçebilir” 
eklendi.  

4. Nexus Entegrasyon Takımı rolünün anlaşılırlığı düzenlendi.  
a. Nexus Entegrasyon Takımı, genellikle Nexus'taki Scrum Takımlarının üyeleridir. Bu bileşim, 

Nexus içindeki Scrum Takımlarında aşağıdan yukarı yayılan bir anlayışın gerekliliğini 
destekler.  

b. Nexus Entegrasyon Takımı, aslında entegrasyon yapmıyor. Scrum Takımları entegrasyon 
işlerini yapar. 

c. Nexus Entegrasyon Takımının bir Scrum Takımı olduğu tanımı kaldırıldı, çünkü bu tanım 
Nexus içerisinde kalıcı olarak ayrı bir Scrum Takımı oldukları konusunda karışıklığa neden 
oldu.  

5. İyileştirme, Nexus Etkinlikleri içinde Nexus Sprint Planning öncesine taşındı.  
a. İyileştirme, artık iki bölüm olarak belirtilmiyor. Görselleştirme yerine şeffaflığa odaklanır.   
b. İyileştirmeye yapılan "toplantılar" referansı kaldırıldı.  
c. İyileştirmenin gerekli ve uygun olduğu sürece Sprint boyunca sürekli olmasını vurgulama. 

6. Nexus Sprint Hedefi, değişiklik gösterebileceği için Nexus Sprint Planning etkinliğinin bir girdisi veya 
çıktısı olarak belirtilmemiştir, ancak Product Owner'ın Nexus Sprint Planning sırasında tartıştığı bir 
hedef olarak belirtilir. Ortak bir alanda olma gerekliliği hakkındaki ifade kaldırıldı.  

a. Nexus Hedefi, Nexus Sprint Hedefi olarak güncellendi ve Scrum çerçevesi ile tutarlı olması 
için artık yeni bir eser olarak listelenmiyor. 

b. İçindekiler tablosundan kaldırıldı. 
7. Nexus Daily Scrum, takımlar arası bağımlılıklara ek olarak takımlar arası etkilere bakmak için de bir 

fırsattır.  
a. Nexus Daily Scrum, Nexus Sprint Backlog'un düzenlenmesi gereken tek zaman değildir. 

Nexus Daily Scrum, takımların kendi durumlarını ve takımlar arası bağımlılıklarını yansıtmak 
için Nexus Sprint Backlog'u düzenlemek üzere bir araya gelmesi gereken minimum zamandır.  

b. Nexus Daily Scrum, Nexus'taki Geliştirme Takımlarının Nexus Sprint Hedefine doğru 
ilerlemeyi gözlemlediği zamandır.  

8. Nexus Sprint Review, bir gösteri ve anlatım etkinliği değildir.  Gerekirse Product Backlog'u adapte 
etmek için de bir fırsat olduğu eklendi. Ayrıca, "Nexus Süreç Akışı" bölümünde yer alan Nexus Sprint 
Review açıklamasında geri bildirim ihtiyacından bahsedildi.  

9. “Nexus Sprint Retrospective, Nexus'ın kendini gözlemlemesi ve adapte etmesi ve sürekli iyileştirmeyi 
sağlamak amacıyla bir sonraki Sprint'te uygulanacak iyileştirmelere ilişkin bir plan oluşturması için 
resmi bir fırsattır.” ifadesi eklendi. 

a. Scrum Kılavuzu güncellemesine benzer şekilde, Nexus Sprint Retrospective, Nexus için 
sürekli iyileştirmeyi sağlamak için vardır.  

10. Entegre Ürün Parçası, entegre işlerin mevcut durumunu temsil eder.  
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11. "Bitti" tanımı, Entegre Ürün Parçasının entegre edilmesi gerektiğini belirtir. 
12. "Eserlerin Şeffaflığı" bölümünde, "Entegrasyon gerçekleşirken, kabul edilemez teknik borcun test 

edilmesi, tüm bağımlılıkların çözüldüğüne dair kanaati belirsiz bırakır." ifadesi kaldırıldı ve “Yazılım 
geliştirilmelidir, böylece Nexus için teknik borç kabul edilemez hale gelmeden önce bağımlılıklar 
tespit edilir ve çözülür.” ifadesi ile değiştirildi. 

13. Yazılım pratiklerine ilişkin paragraf kaldırıldı. Her ne kadar önemli ve konuyla ilgili olsa da değer 
katmak için konu daha fazla detaylandırılmalıdır. 

14. Creative Commons (CC) lisansı eklendi.  
 

 

 


