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İş Çevikliği Ne Demektir?

Bir şirketin karlılık ve çalışanları açısından –iç veya dış ortam ortam
değişikliklerinden bağımsız olarak- tüm potansiyelinin farkında olması ve bu

potansiyelini kullanmayı sürdürmesi yeteneğidir. 

İş çevikliğini, dört temel yeterliliğe sahip organizasyonlar tarafından ortaya
konan bir özellik olarak tanımlayabiliriz. 

1. Hızlı ve Esnek bir Biçimde İş Teslim Et (İş Teslimi Çevikliği)

2. Yenilikçi Ol and Piyasayı Alt-Üst Et (Ürün İnovasyonu)

3. Şirketi ve Kültürü Adapte Et (Organizasyonel Adaptasyon)

4. Kompleksiteler Arasında Liderlik Et (Liderlik Etkinliği)



DevOps Nedir?



DevOps Nedir?

• Development ve Operations kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir
terimdir.

• Bilgi İşlem bölümleri içindeki farklı disiplinlerin sağlam bir güven ilişkisi ve
etkili iletişim üzerinden beraber çalışmasıdır.

• Yazılımcılar (dev) ve sistem yöneticilerinin (ops); tasarım, geliştirme, test ve
yayınlama aşamalarından oluşan yazılım yaşam döngüsünde ve daha

sonrasındaki destek aşamasında ortaklaşa çalışmaları için gerekli
faaliyetlerin bütününü temsil eder.

• DevOps sadece bir araç mı? HAYIR



DevOps Nedir?

Dev

“Dev”, genelde yazılım geliştiricileri için kullanılır, ancak gerçekte daha
geniş bir topluluğu temsil eder ve “yazılım geliştirme için çalışan herkes”i

kapsar.

Ops

“Ops”, “Dev”e göre daha geniş bir kapsamı olup sistem mühendisleri, 
sistem yöneticileri, sürüm mühendisleri, veritabanı yöneticileri (DBAs), 

network mühendisleri, güvenlik uzmanları ve daha birçok değişik alt 
displinler için kullanılır.

DevOps, hedef değil bir yolculuktur.



DevOps Nedir?

1. Yazılım ile operasyon arasında köprü kurar. 

2. Yazılımcı, kodunu yazdığında, yazılım tek tuş ile derlenir ve sunucuda çalışır
hale gelir. 

3. Üzerindeki testler otomatik olarak çalışır. Derleme veya testlerde problem 
varsa, anında rapor edilir.

4. Yazılım, istenen periyodlarda, beta ortamına aktarılır ve kullanıcılar
tarafından testlerinin yapılması sağlanır. Sonraki adımda, üretim
sistemlerine yayılır.

5. Üretimde son yayınlamadan ötürü hata çıkarsa, otomasyon sayesinde
DevOps anında geri alınmasını sağlayabilir.

6. Sistem izleme sayesinde, sistem logları ve kaynak kullanımları monitor 
edilir. Loglarda çıkan hatalar ya yerinde müdahaleyle çözülür, ya da 
yazılımcılara rapor edilir.

7. Hata takip sistemiyle, kullanıcılardan gelen hatalar toplanır ve yazılım
ekibine rapor edilir.



Hangi İhtiyaçtan Ortaya Çıktı?

• Yazılım ürünlerinin yeni sürüm çıkma hızı

• Ürünler arası rekabetin artması

• Müşteri memnuniyeti için kaliteli ürün elde etme zorunluluğu

• Şirketler kullanıcı deneyimini iyileştirmek, hataları düzeltmek veya
yeni özellikler eklemek için bazen her gün yazılım değişikliği yapılan
ve kullanıcılara gerçek zamanlı sunulan ortamda yazılım üretiminin, 
çeviklik (agility) ile yerine getirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.



DevOps ile İnovasyon Arasındaki İlişki?

• Eskiden Dev ve Ops birbirinden kopuk olarak çalışırken istenilen çeviklik sağlanamıyordu, 
yazılım geliştiren şirketler kendi içlerinde verimsizlik yaşıyor ve nihayetinde müşteriler de 
durumdan memnun olmuyordu. 

• Geciken projeler, hatalı ürünler, başarısız sürüm denemeleri, boşa harcanan para ve zaman, 
itibar kaybı… 

• Ürün inovasyonu ve pazara çıkma hızının bu departmanlar arasında bulunan birlikte
çalışabilme yeteneği ile doğrusal bir ilişkiye sahip olması, sürpriz değildir. 

• Sonuç olarak, DevOps şirketlerin IT hizmetleriyle beraber yazılım ürünlerinin de daha hızlı ve
daha sık teslim edilebilir (continuous delivery) olmasına yardımcı olmaya başlamıştır. 

• DevOps kavramı, bu noktada devreye girerek bir şirketin inovasyon yapmasına yardımcı olur. 



DevOps : Temel Prensipler

• Otomasyona Dayalı

• Sürekli Yayınlama Yapan

• Takip ve Uyarı Sistemlerine Sahip

• Güvenlik Sistemlerine Yatırım Yapan

• Test Odaklı Yazılım Geliştirme’yi (TDD) Benimsemiş

• Davranış Odaklı Yazılım Geliştirmeyi (BDD) Benimsemiş



Kimler
sürece
dahil

olmakta?

• Yazılım geliştiriciler

• Veritabanı Yöneticileri

• Sistem Yöneticileri

• Sistem Analistleri

• Güvenlik Uzmanları

• Destek Elemanları



Bir Yazılım Ürününün Yaşam Döngüsü



DevOps Yaşam Döngüsü

1. Kod, kaynak kontrol sistemine aktarılır (check in/push)

2. Kod, derlenmek için kaynak kontrol sisteminden çekilir (pull)

3. Testler çalıştırılır. Sürekli entegrasyon (continuous integration) sunucusu, yapıları
(build) ve sürümleri (release) üretir. 

4. Entegrasyon ve kullancı testleri yapılır.

5. Testleri geçen çıktılar (artifacts) ve yapılar (build) depolanarak saklanır

6. Otomatik bir sürümleme (release) aracı kullanılarak dağıtım yapılır.

7. Ortam (environment) konfigüre edilir.

8. Veritabanları güncellenir.

9. Uygulamalar güncellenir.

10. Test edilmiş uygulamalar, kullanıcılara bir kesinti yaşamalarına gerek kalmadan aktarılır.

11. Uygulama ve ağ performansı izlenir (monitoring) ve sorunlar oluşmadan engellenmeye
çalışılır

12. Her adım biraz daha iyileştirilerek baştan alınır



Continuous Integration (CI) Nedir?

Continuous Integration (Sürekli Entegrasyon) yaklaşımı birlikte kullanılan
sürüm kontrol sistemi (mesela Git) ile yapılan her commit-push 

işleminden sonra kaynak kodu derleyip testlerini çalıştırıp yapılan son 
değişikliklerin projenin sağlık durumuna etkisini görmemizi sağlar.



Continuous Delivery & Continuous Deployment 
(CD) Nedir ?

Continuous delivery, yeni “feature” içeren uygulamanızı , config 
transformasyonuyla, veritabanı scriptleriyle, (her özellikleriyle birlikte) 
ya production ortamına almanız ya da CI adımından sonraki son stage 
testine kadar almanız demektir.Bu 2 konu arasındaki en önemli fark 

continuous delivery’de uygulama production ortamına alınması zorunlu
değildir.
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Yazılımların
Sürekli
Dağıtım

Aşamaları

• Altyapı Otomasyonu

• Konfigürasyon Yönetimi

• Dağıtım Otomasyonu

• Altyapı İzleme

• Log Yönetimi

• Uygulama ve Performans Yönetimi

• Güvenlik Yönetimi



Faydaları : 
Teknik

• 30 Kata Kadar Daha Fazla Dağıtım (Deployment) Yapabilme
Kapasitesi

• Dağıtımlarda Hata Ve Başarısız Olma Oranının %50 Azalması

• Düzeltilecek Sorunların Daha Az Karmaşık Olması

• Sorunlara Daha Hızlı Çözümler

• Sorun Gidermekten Daha Çok, Iyileştirme Için Zaman Ayırma



Faydaları : 
Şirket• Pazarlama Süresini Kısaltma

• Pazara ve Rekabete Ayak Uydurma

• Sistem Devamlılığını ve Güvenilirliğini Sağlama

• Ortalama Kurtarma Süresini İyileştirme

• Ürün Özelliklerinin Daha Hızlı Teslimi

• Daha İstikrarlı, Stabil Çalışan Sistemler



DevOps Yöntemleri

• Sürekli tümleştirme ve sürekli teslim (Continuous integration 

and continuous delivery - CI/CD)

• Sürüm Denetimi (Version Control)

• Çevik Yazılım Geliştirme (Agile Software Development)

• Kod olarak Altyapı (Infrastructure as Code)

• Yapılandırma Yönetimi (Configuration Management)

• Sürekli İzleme (Continuous Monitoring)



DevOps Aynı Zamanda Bir Pozisyon mu?

• DevOps tek bir role sığdırılabilecek bir kavram değildir. 

• Uygulama yaşam döngüsündeki fazlara dahil olan herkes DevOps 
kültürünü sahiplenmelidir.

• Ancak aynı zamanda bir çok şirkette sadece bu konuya odaklanan
kişiler de vardır.

• Bu roldeki kişilerin pozisyonları DevOps Mühendisi ya da 

DevOps Uzmanı olarak geçer.



Başlıca Araçlar : DevOps

• Microsoft Azure DevOps → End to End

• Jenkins → Build & Test & CI

• Gradle → Build & Test

• Maven → Build Automation

• Git, GitLab → Version Control

• Atlassian Bamboo → Build, Test, Deploy


