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Çeviklik, İK dünyasında moda bir kelime 
olmaktan çıkıyor: İnsanların, kuruluşların 
ve İK'nın kendisinin esnekliğine dair katkı 
sağlayacak uzun vadeli bir taahhüdü 
aslında ifade ediyor. Peki Çevik İK (Agile 
HR) pratikte hayata nasıl geçiriliyor? Bu 
global araştırma raporunun konusu da 
işte bu.

Yönetici Özeti

1. Araştırma Katılımcıları

2. Organizasyonlarda Çeviklik

3. İK'da Çeviklik

4. Pandemi
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Çevik dönüşümlerin durumu da dahil olmak üzere bir bütün olarak 
kuruluşların çevikliği (sayfa 10)

Çevik İK'nın İK departmanı tarafından benimsenmesi ve İK 
sorumluluklarının çok disiplinli ekiplere devredilmesi (sayfa 16)

COVID-19 pandemisinin İK'nın durumu ve çevikliği üzerindeki etkisi (sayfa 
33)

Ayrıca, Çevik İK'yı kurumunuzda nasıl hayata geçireceğinize dair fikirler için Bilgi 
Parçaları notlarını okumanızı tavsiye ederiz:

Modern Çeviklik (sayfa 13)

İşe Alım için Kanban (sayfa 20)

Obeya - Stratejiyi somut ve işbirlikçi hale getirme (sayfa 28)

Sanal Gerçeklik kullanarak karma çalışma (sayfa 38)
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B

C

Giriş

Çevik İK Durum Raporu serimizin ikincisi ile gurur duyuyoruz! State of Agile HR 
2020 ile karşılaştırıldığında gerek global anlamda geniş kapsamı gerekse 
derinlemesine yanıtları ile içeriği oldukça geniş bir araştırma sonucu elde ettik.

Hollandalı ortağımız Organize Agile ve Haga Business Consultancy olarak İK 
dönüşüm danışmanlığı alanında kendimizi geleceğin iş yapış şeklini değiştirmeye 
adadık. Bu nedenle, Çevik İK topluluğuna katkı sağlayacağına inandığımız bu 
raporu hazırlamak için de global ortaklarımızla beraber emek verdik.

Geçen yıl birçoğumuz için oldukça çalkantılı bir yıl olduğu için bu rapor, 
pandeminin İK'nın çevikliği üzerindeki etkisine ilişkin de özel bir bölüm içeriyor. 
Pandeminin İK’nın çevikliği üzerindeki potansiyel uzun vadeli sonuçlarını da bu 
raporda bulabilirsiniz.

Çevik İK ve insanlar, kuruluşlar ve İK süreçleri üzerindeki etkileri hakkında ön 
bilgi sahibi olmak isterseniz, Çevik İK videomuzu izleyebilirsiniz. Konu hakkında 
daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, Çevik İK eğitimlerimize 
kaydolabilirsiniz.

Katılımcı, görüşmeci ve destekçi olarak katkıda bulunan tüm İK liderlerine, 
profesyonellerine ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Raporun içeriği
İlerleyen sayfalarda, Çevik İK’ya dair aşağıdaki temalar hakkında bilgi vereceğiz:
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Yönetici Özeti

Sonuçlara ulaşmak için çevik bir İK stratejisi 
gerekli
Artan sayıda İK departmanı (%42), özellikle Çevik İK ilkeleri ve uygulamalarını 
kapsayan İK stratejileri ürettiğini belirtti. Çevik İK vizyonunu ve uygulamalarını 
net ve açık hale getirerek bir çok sonuçlara ulaştılar. Bu sonuçlar arasında, çok 
disiplinli ekiplerin başarısını kolaylaştırmak, çalışan memnuniyetini artırmak ve 
yeni yetenekleri çekmek de var. Çevik İK'yı uygulanabilir bir stratejiye 
dönüştüremeyen veya farkındalığı olmayan İK departmanlarının geride kaldıkları 
görüldü.

İK, organizasyon çapında çevik dönüşümde daha 
aktif bir rol alıyor
Çevik İK 2020 Raporu ile karşılaştırıldığında, İK'nın çevik dönüşümlere giderek 
daha fazla dahil olduğu, %53'ten %62'ye arttığı gözlendi. Önceki raporda, İK'nın 
genellikle bu geniş organizasyonel değişimin dışında kaldığı görülürken, bu oran 
şimdi azalmıştır. Zorluklar devam etse de İK'nın önemli bir rol üstlendiğini görmek 
cesaret verici. Son 3 yıldır çevik dönüşümü kolaylaştıran İK departmanları için 
önemli bir sorun katı organizasyon yapısı. İK, bu yapıların çevikliğini artırmak için 
henüz yeterli bilgi ve yönetici desteğini tam olarak alamadı.

Stratejik İş Gücü Planlaması çevik kuruluşlar için 
büyüyen bir zorluk
Bugünün belirsiz bağlamında -belirli yetkinliklerin ve yeteneklerin eksikliği de dahil 
olmak üzere- kuruluşların geleceğe-hazır bir işgücünü beslemeleri elzem. Bu 
nedenle, katılımcılar tarafından da -pandeminin getirdiği zorluklardan sonra- 
Stratejik İşgücü Planlaması (SİP) İK tarafından ikinci en büyük zorluk olarak ifade 
edilmiştir. Ek olarak, İK departmanları, SİP'i ekiplere aktarmak istedikleri bir 
numaralı sorumluluk olarak belirtmişlerdir. Her iki durum da, çeviklik döneminde 
SİP'i reforme etme ihtiyacına işaret ediyor.

COVID-19 pandemisi, şimdi ve gelecekte Çevik 
İK'ya duyulan ihtiyacı gösteriyor
Ankete katılanlar, pandeminin İK'ya yönelik talepleri güçlü bir şekilde artırdığı 
konusunda hemfikir; sadece kriz yönetimi ve çalışanlara hizmet açısından değil, 
aynı zamanda yönetimin stratejik bir ortağı olarak. Gerçekten de İK daha 
karmaşık bir alan haline geldi. Aynı zamanda, kuruluş ve çalışanları İK'dan yüksek 
derecede çeviklik beklemekte. Bu durum, pandeminin zirvesinde de doğruydu ve 
hala geçerliliğini koruyor. Bu yüzden Çevik bir İK'ya duyulan ihtiyaç sürekli ve 
artarak devam etmekte.
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Arjantin
Avustralya
Azerbaycan
Brezilya
Brunei
Şili
Çin
Kolombiya
Kosta Rika

Danimarka
Almanya
Hindistan
Endonezya
İtalya
Kenya
Malezya
Meksika
Hollanda

Yeni Zelanda
Norveç
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Singapur
Slovenya
İspanya

İsveç
Türkiye
Ukrayna
Birleşik Arap Emirlikleri
İngiltre
ABD 
Uruguay

414 34 6
Katılımcı Ülke Kıta

47% 36% 17%

1. Çevik İK 2022 Araştırmasına
Katılanlar 
Bu raporda, sonuçların genel olarak küresel İK 
topluluğunu temsil etmesi için katılımcıların farklı geçmiş 
tecrübelerini kontrol ettik.

Kuzey & Güney Amerika Avrupa & Afrika Asya & Avustralya

Sayfa 5  The State of Agile HR 2022



İlginç bir nokta: Ankete katılan 
en genç kişi  19 yaşındayken, en 
yaşlı katılımcımız  73 yaşındaydı. 

Organizasyonel özelliklere odaklandığımızda, çoğu kuruluşun 
ortalama 500-999 çalışanla 3. (50–249 çalışan) ve 6. (1.000–4.999) 
kategoride olduğunu fark ettik. Bu, nispeten küçük organizasyonlarla 
daha büyük organizasyonları karşılaştırmamızı sağladı.

40
Average 

respondent age

10% 11% 20% 9% 11% 20% 6% 13%

20Age 40 60 80

40
Ortalama

katılımcı yaşı 

250–49950–24910–491–9 500–999 1,000–4,999 5,000–9,999 >10,000

1.1 

Kuruluşun büyüklüğü ? 

10% 11% 20% 9% 11% 20% 6% 13%

16–2011–156–101–5Yorumsuz 21–25 >25

1.2

İK departmanının büyüklüğü ?

7% 35% 13% 9% 5% 3% 30%
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Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, IT (Bilişim Teknolojileri) hala Çevik 
düşünme ve çalışma yöntemlerinin en çok hayata geçirildiği 
alan. Ancak, diğer alanların da bu konuda hızlandıkları 
görülüyor.

1.3

Hangi sektörlerde hizmet veriyor ?

Ulaşım

Medya/Eğlence

Sigorta

Enerji

Telekomunikasyon

Perakende

Kar Amacı Gütmeyen (NGO)

Devlet

Eğitim

Sağlık ve İlaç

Finansal Servisler

Industrial/
Manufacturing

Profesyonel Hizmetler/
Danışmanlık

Diğer

Teknoloji/IT

21%

17%

14%10%

9%

8%

6%

4%

3%
3% 2% 1%

1%
1%

1%

Hollanda Polisi içinde Çevik düşünme, 
çalışma ve örgütlenme biçimi aşağıdan 
yukarıya bir hareket olarak başladı. Ancak, 
şu anda başlangıç seviyesinde sıkışıp kaldık. 
Bir sonraki seviyeye geçmek için çevik 
koçluğu veya mentorluğu düşünmeliyiz.

Koen Robben – Kıdemli İK Danışmanı , Hollanda Polisi
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414 katılımcıdan sadece %21'i İK profesyoneli değildi, çoğunlukla Çevik 
Koç (%26), diğer (%23) ve Yönetici (%21) olarak faaliyet gösteriyordu.

Ankete katılanların %79'u İK alanında çalışıyordu; ağırlıklı olarak İK 
Müdürü (%23), İK Danışmanı (%21) ve İK İş Ortağı (%18). Bu 
istatistiklerden, İK katılımcılarının büyük bir bölümünün organizasyonda 
stratejik bir düzeyde faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz.

İK profesyoneli misiniz ? Rolünüz Nedir ?
1.4

HAYIR

EVET

Çevik Koç / Danışman

İK Operasyon

İK Direktörü 

Direktör

İK İş Ortağı (HRBP)

İş Ortağı

İK Müdürü

İK Danışmanı 

Danışman

Çevik Koç

Müdür

Diğer 

Diğer 

21%

79%

İK Profesyoneliyim

Çevik zihniyeti harici bir koç olarak değil de, içeride 
yaymaktan mutluyum; muazzam bir özgürlük ve sorumlu-
luk duygusu veriyor. Ben şirketimizdeki ilk Çevik Koçum ve 
ilgili tüm alanları sonuna kadar geliştirebildim.

Neden aynı anda hem İK danışmanı hem de Çevik Koç 
olmayayım? İK kapsamında zaten kapsanan pek çok 
unsura dokunuyor. Bence bu kaçırılmış bir fırsat.

My Pham – Çevik Koç, Luxury Retailer Bijenkorf

Çevik koçları İK'ya kattık. Bu hareketten iki taraf da çok 
mutlu. Bu şekilde Çevik çalışma yöntemlerinde tüm 
organizasyonu uygun şekilde destekleyebiliyoruz.

Andrea Pierik – Takım Lideri ve Product Owner, 
HR Randstad

Koen Robben – Kıdemli İK Danışmanı, Hollanda Polisi

İş arkadaşlarımla beyin fırtınası yaparken çok enerji 
alıyorum. Bir ekiple çalışmanın katma değerini 
gerçekten görüyorum. Şu anda daha iyi başka türlü bir 
yol hayal edemiyorum.

Mariëlle Jansen – Çevik Koç, 
Amersfoort Belediyesi
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Yüksek Çeviklik Çeviklik ile sıkıntılı

250–499 500–999

11–15 11–15

4 (Biraz katılıyorum) 2 (Daha ziyade katılmıyorum)
Çevik zihniyet kurum kültürünün bir 
parçası  (1 - 5 skalasında)

İK  departmanının ortalama büyüklüğü

Kurumun ortalama büyüklüğü

İK departmanında çeviklik

Sektör

Finansal Servisler

Teknoloji/IT

Healthcare & 
Pharmaceuticals

Endüstri/
Üretim

22%

10%

Profesyonel hizmetler/
Danışmanlık

Teknoloji/IT15% 14%

12%

17%

3.91

1 2 3 4 5

2.72

Çevikliği başarılı şekilde benimseyen katılımcılardan organizasyonlarında 
bunu nasıl gerçekleştirdiklerine dair ortak özellikleri / örüntüleri 
değerlendirdik. Ancak, sadece bu özellikler tek başına Çevik İK’nın nasıl 
tam olarak başarılı bir şekilde yapılabileceğine dair net bir reçete / yol 
haritası söylemiyor. Önerdiğimiz gibi, gerçek çeviklik deneyerek ve yanılarak 
kendine uygun işleyişi bulmayı gerektiriyor. 

1 2 3 4 5

1.5
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Kuruluşunuz yazılım geliştirmenin dışında çevik düşünme, 
çalışma ve organize etme yöntemlerini kullanıyor mu?

Kuruluşunuz çevik düşünmeye, çalışmaya ve örgütlenmeye 
doğru bir dönüşüm içinde.

Önceki rapor (2020, 206 katılımcı):

2.1

69% 31%

2. Kuruluşlardaki Çeviklik

HAYIR    EVET

Kararsız 

73% KATILIYORUM 13% KATILMIYORUM

63% EVET 37% HAYIR

2.2

Önceki raporda olduğu gibi, tüm katılımcılara kuruluşlarındaki 
çeviklik düzeyi soruldu; ayrıca bu yıl kültür ve liderlik derinlemesine 
sorularla araştırıldı.

Ankete katılanların %73'ü, ortalama 2-3 yıl süren çevik düşünmeye, 
çalışmaya ve örgütlenmeye yönelik bir organizasyonel dönüşüm 
içinde olduklarını belirtiyor.

14%
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Kuruluşunuz kaç yıldır çevik bir dönüşüm sürecinde?
2.3

Göreceli olarak konuşursak, yanıt verenlerin dahil olduğu dönüşümlerin 
nispeten başlangıç aşamasında olduğu ve tam bir kültürel dönüşümün 
tamamlanmasının uzun yıllar aldığı sonucuna varabiliriz.

(İngilizce) Blog yazısı ilginç olabilir: Breaking the habit: Why is agile 
transformation so hard? – Organize Agile.

14%

16%

19%

26%

18%

7%

4 seneden daha uzun

3–4 sene

2–3 sene

1–2 sene

1 seneden az

Yorumsuz

Kurumda Çevikliği uygulamak için
ilk 5 Neden

#03

Çalışanların motivasyonunu artırmak 

Proje riskini azaltmak

Teknolojik değişime ayak uydurmak

Proje maliyetlerini azaltmak 

Verimliliği artırmak 

1

2

3

4

5

2.4
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Diğer kategorisi altında 
verilen genel cevaplar:
Lean, LeSS, OKR, Scrum-
ban, Spotify Model

DiğerSAFe

Scrum Kanban Agile Portfolio 
Management

Yorumsuz

56% 9% 3%

1% 9% 23%

Working in self-organizing and 
multidisciplinary teams1

2.5

Kuruluşunuz hangi çevik çerçevelerle çalışıyor ?

Çevik uygulamalar söz konusu olduğunda kültür önemli mi?
Evet. Kültürel farklılıklar, Çevik yaklaşımın Amerikan kökenli olması nedeniyle çevik 
ekipleri engelleyebilir. Çevik kavramı, tüm kültürlere standart olarak uymayan 
normları ve değerleri de dahil olmak üzere ABD'de başladı. Bu nedenle kendine 
has kültürel özellikleri tanımak, çevik proje başarısı için kritik öneme sahip.

MIT Sloan'ın Çin, Hindistan ve Güney Kore'deki çevik proje ekipleriyle ilgili 
araştırması, kültürel senaryoların zorlu durumlar yarattığı üç alan tespit etti: 
esnekliği ve hızı korumak, etkili bir çevik ekip oluşturmak ve erişilebilir iletişim 
kanalları oluşturmak.

Hint kültürel normu, sorunları sınırlı kaynaklarla doğaçlama yoluyla çözmek 
üzerinedir. Bu, çevikliğin esnekliği ile uyumlu olsa da tutarsızlıkları en aza 
indirmek için resmi taahhütler ve ilişki akışları da kurarak doğaçlamayı 
kolaylaştırmak faydalıdır.

Çin ve Hindistan gibi kültürlerde çalışanlar, çevik bir ekibin kendi kendini organize 
eden unsuruna karşı çıkan, denetçilerin karar almasını ve onlara talimat 
vermesini bekleyen durumlarla karşılaşır. Çevik ekipler oluşturmanın en iyi 
uygulaması, her ekibin kararlarını verdiği ve diğer gruplarla iletişim kurduğu alt 
ekipler oluşturarak yetkinin birden fazla kişi arasında dağıtılmasıdır.

Sizce bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışmak için kritik unsur nedir?
Çevik uygulamalar için kritik unsur açık iletişim. Kültürel normların kişilerarası 
iletişim üzerinde kısıtlayıcı bir etkisi olabilir. Bu nedenle açık bir iletişim ortamının 
teşvik edilmesi gerekmekte.

Makalenin tamamı için tıklayın: Çevik uygulamalarda kültürü neden dikkate 
almalısınız?

Röportaj 
Oktai Gasjimov 
Associate, DecodeHR

Decode HR’da 
Çevik bir Kültür, 
Singapore
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MODERN
AGILE

Make people 
awesome

Make safety a
prerequisite

Deliver value
continuously

Experiment &
learn rapidly

Bilgi kutusu: 
Modern Agile

Çevik zihniyet ve düşünme biçimlerinden bahsettiğimizde, genellikle Çevik değer 
ve ilkelerin altında yatan şeylerden bahsederiz. Çevik değer kümelerinin en iyi 
bilinenlerinden biri, Jeff Sutherland, Ken Schwaber ve diğerleri tarafından 
yazılan Çevik manifestodur. Ancak 2001 yılında yazılan Çevik manifesto, 
'Kapsamlı dokümantasyon yerine çalışan yazılım' gibi değerlerle oldukça IT 
odaklı hissettirebilir. Joshua Kerievsky tarafından 2016 yılında yaratılan - Agile 
manifestosunun daha basit ve aerodinamik bir evrimi olarak sunulan- Modern 
Agile, insanlara daha fazla önem vermesi ve buna dair bir kültür yetiştirmesiyle 
daha geniş çapta uygulanabilir.

Modern Agile 4 değerden oluşur:

İnsanları harika yap
Ekosisteminizdeki insanları harika yapmak için ne yapabilirsiniz? İnsanlar derken 
hem müşteriyi hem de iş arkadaşlarınızı/ortaklarınızı kastediyoruz. Durumlarını, 
isteklerini ve kısıtlamalarını öğrenmeye çalışabilirsiniz; onları engelleyen nedir ve 
ne elde etmek istiyorlar? İnsanları birçok farklı şekilde harika yapabilirsiniz. İster 
bir çalıştaydaki katılımcılardan kişisel örnekler isteyen bir eğitmen olarak, ister 
otomatize testlere öncelik veren bir IT yöneticisi olarak, ister önemli bir konuşma 
için doğru insanları bir araya getiren bir scrum master olarak, ister bilgileri şeffaf 
hale getiren bir departman yöneticisi olarak; ya da sadece Obeya’ya göz atarak 
(bkz. sayfa 27-28) veya bir iş arkadaşı olarak zor bir gün geçiren bir arkadaşınıza 
destek olarak. Gerektiğinde insanları bırakın (onları harika yapın!) ve işi 
bitirmeleri için onlara güvenin.

Güvenliği ön koşul haline getirin
Güvenlik, sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik de temel bir insan 
ihtiyacıdır. Güvenliği nasıl ön koşul haline getirirsiniz? Herhangi bir potansiyel 
tehlikeli duruma girmeden önce güvenliği sağlayarak. Sadece ekosisteminizdeki 
insanların fizikselliğini korumuyorsunuz; insanların bilgilerini, itibarını, (ruh) 
sağlığını, parasını, zamanını ve daha fazlasını koruyorsunuz. Örneğin, ürününüzün 
kalitesini iyileştirebilmek için yapıcı geri bildirimde bulunmak ve almak 
istiyorsanız, güvenlik bir ön koşul haline getirilmelidir.

Deneyin ve hızlı bir şekilde öğrenin
Dünya her dakika daha hızlı değişiyor gibi görünüyor. Bunun nedeni ister yeni 
rakipler ister değişen teknoloji, giderek farklı beklentileri olan müşteriler veya 
bunların bir kombinasyonu olsun, bir kuruluş olarak en uygun ürün veya hizmeti 
sunmak artık her zamankinden daha önemli. Bu, yetişmek için (daha fazla) 
deneme yapmanız gerektiği anlamına gelir. Müşteri en çok hangi hizmeti 
bekliyor? Yoksulluğun azaltılması alanında en etkili yaklaşım hangisidir? Bir 
deneyle -daha doğrusu bir dizi küçük deneyle- çizim tahtasında 
yapabileceğinizden çok daha hızlı öğrenebiliriz. Başarılı bir şekilde denemek için, 
deneyecek kadar iyi hissetmeli ve başarısız olacak kadar güvende hissetmeliyiz; 
bunun için de az önce belirttiğimiz iki Modern Çevik değeri bu üçüncü değerde bir 
araya getirmeliyiz.

Sürekli değer sunun
Günün sonunda, herşeyin merkezinde olan tek bir grup var: Müşteri. Tanımlamak 
için kullandığımız isimler ne olursa olsun (Kullanıcı, konut sakini, müşteri ve hatta 
bazen kurban), Agile'ın temsil ettiği her şey onlar için sürekli olarak değer 
sağlamayı amaçlar. 'Sürekli' bu cümledeki anahtar kelimedir. Bir yolculuğun 
sonunda değer sunmuyoruz, mümkün olan en erken aşamada değer sunmaya 
çalışıyoruz, her aşamada bunu yapmaya devam ediyor ve geri bildirim yoluyla 
öğrenmeyi iyileştiriyoruz. Bu, iple bağlanmış gibi hissettiren ve operasyonel olarak 
henüz zar zor çalışır durumda olan bir şeyi önden sunmak gibi rahatsız edici 
olabilir. Ancak bu aynı zamanda, bir soruna bittiğinde çok iyi bir çözüm olabilecek 
bir şeyi henüz sürecin başında teslim ettiğiniz anlamına da gelir. Bu şekilde erken 
teslim etmek, alınan geri bildirimlere göre ilerleme süreçlerinizi ayarlama ve 
iyileştirme fırsatı da sunar. Bu şekilde olası riskleri de sınırlamış olursunuz.

Joshua Kerievsky, 2016

Bilgi kutusu: 
Agile People 
Manifesto
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Liderlerin ve yöneticilerin çevik liderliğe doğru gelişen rolüne 
baktığımızda, çok umut verici sonuçlar görüyoruz. Ekiplerin 
özerk bir şekilde çalışması için güven ve alan sağladıkları (%
72 kabul ediyor) ve ekipler içinde öğrenmeyi ve deney 
yapmayı teşvik ettikleri (%73 katılıyor) sonucuna varabiliriz. 
Bununla birlikte, State of Agile HR 2020'da da tespit 
ettiğimiz gibi, Liderlik Gelişimi İK için hala önemli bir zorluk ve 
yakın gelecekte de böyle kalması muhtemel.

2.7

2.8

Liderler, ekiplerin özerk bir şekilde çalışması için güven ve alan sağlar

Liderler, ekipler içinde öğrenmeyi ve denemeyi teşvik eder

2.6

Çevik zihniyet kurum kültürünün bir parçası

Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum

Daha çok katılmıyorum 35%

10%

15%

2%

38%
Kararsız

Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum

Daha çok katılmıyorum 29%

11%

14%

3%

43%
Kararsız

Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum

Daha çok katılmıyorum 32%
12%

15%

5%

35%
Kararsız

Doğru zihniyete sahip yöneticilerimiz var: 
Açık ve uyumlular. Bununla birlikte, 
sorunları ekiplerin çözmesine izin vermek 
yerine bazen kendileri çözüm üretmeye 
çalışarak eski yönetim davranışları 
tuzağına düşebiliyorlar.

Mariëlle Jansen – Çevik Koç, 
Amersfoort Belediyesi
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Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum

Daha çok katılmıyorum
23%17%

19%

2%

39%Kararsız

Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum

Daha çok katılmıyorum 28%

11%

15%

3%

43%
Kararsız

2.10

2.9

Çalışanlar deneyimlerini (başarıları, hataları) ve bilgilerini 
paylaşır ve bunu şe�af bir şekilde yaparlar.

Çalışanlar kendi iş tanımlarının dışında da çalışırlar.

Yönetim kurulu düzeyinde tek bir 
iş listesi (backlog) görmek 
istiyorum ki böylece ortaklaşa 
neye odaklanacaklarını bilsinler 
ve aynı amaca sahip olsunlar. 
Yöneticilerin kelimenin tam 
anlamıyla birbirleriyle her zaman 
hizalı olmadıklarını görüyoruz.

Anonim – Çevik Koç, 
Major Retailer

Covid sırasında 
yöneticilerin çalışanlarıyla 
konuşurken daha fazla ikili 
görüşmeler yaptıklarını 
görüyoruz, ekiplerin kendi 
kendini organize etme 
yeteneğine güvenmiyorlar.

Anonim – Çevik Koç, 
Kamu sektörü

Çevik bir ekip olarak çalışma konusunda ne kadar 
fazla deneyime sahip olursanız, bunun hakkında 
konuşmak o kadar kolay hale gelir. Daha önce 
insanların sıklıkla 'evet, böyledir, ben her zaman böyle 
yaptım' dediği yerde, şimdi meslektaşların birbirleriyle 
bu çalışmanın değeri hakkında konuştuğunu ve hala 
bu süreçlerde iyileştirme ve hızlandırma için yer olup 
olmadığını araştırdığını görüyorsunuz.

Andrea Pierik – Takım Lideri ve Product Owner,
HR Randstad
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Çevik İK stratejimiz var

İK stratejimiz net

3. İK’da Çeviklik 100%0%

3.1

Bu bölümde, rolleri ve sorumlulukları 
içeren bir departman olarak İK'nın 
Çevikliğine odaklanıyoruz.

İK departmanının çevikliğiyle ilgili birden 
fazla sorunun sonuçlarını entegre ederek, 
1'den 5'e kadar bir ölçekte ölçülen bir İK 
departmanı çevikliği endeksine ulaştık. 
İK'nın kendisi de dahil olmak üzere 
insanların ve organizasyonun çevikliğini 
artırmada net bir Çevik İK stratejisinin 
önemli bir seçenek olduğunu gördük. Sağ 
taraftaki grafikte görülebileceği gibi, böyle 
bir stratejiyi formüle etmek, genel olarak 
daha yüksek bir çeviklik seviyesi ile önemli 
oranda ilişkili.

Pratikte de sıklıkla gördüğümüz gibi, Çevik 
İK'da olabilen farkındalık, eğitim ve koçluk 
eksiklikleri, kuruluşların somut Çevik İK 
stratejileri formüle etmesini engelleyen 
faktörler arasında.

departman bir Çevik İK 
stratejisine sahip

departman bir Çevik İK 
stratejisine sahip değil

58%
HAYIR

42%
EVET

84% 11% 5%

Katılıyorum
Kararsız Katılmıyorum

0 3 6 9 12 15 %
Çok az 

çeviklik (1.00)

Biraz çeviklik 
(3.00)

Az çeviklik 
(2.00)

Yüksek çeviklik 
(4.00)

Çok yüksek 
çeviklik (5.00)

Çeviklik Endeksi

Katılımcıların oranı

mean: 3.30

mean: 4.29
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İK departmanının Çevik çalışmaya başlaması 
için en önemli 3 neden

Kendi kendini organize eden ve çok disiplinli takımlarda çalışmak1

Çevik bir dönüşümde organizasyonu destekleyebilmek

Takımdaki roller hakkında daha fazla netlik

2

3

Çevik çalışmanın İK departmanı için faydaları 
nelerdir?

3.3

Diğer

Geçerli değil

Çoklu-fonksiyonlu ekipleri birlikte 
daha iyi fasilite edebilmek

Yapılandırılmış bir şekilde hedefleri 
birlikte başarmak

İş sonuçlarına daha iyi hizmet edebilmek

Şu anda hiçbiri

Bağllılığı artmış çalışanlar

İK departmanının iyileştirilmiş esnekliği

Daha fazla odaklanma

İK’daki rolün netliği 24%

24%

12%

9%

6%

4%

3%

3%

3%

11%

İK'nın farklı şekilde organize edilmesini 
istiyorum. Bir İK danışmanının kendi 
çevik ekibinden sorumlu olması  ya da 
tamamen müşterinin isteğine göre 
hareket edebilmek.

Anonim – Kıdemli İK Danışmanı, 
Hollanda Polisi

Bir soru varsa, genellikle bir çözüm üzerinde 
yaklaşık altı ay çalışırız. Bitirdiğimizde, genellikle 
sorunun veya aciliyetin çoktan ortadan kalktığını 
görürüz. Bu arada, aslında önemli olan  teslim 
ettiğimiz şeyin müşteri için değerli olup olmadığını 
aralarda kontrol etmemizdir.

Anonim –  İK Danışmanı, NGO
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Röportaj
Evelyn Chow 
Yönetici Direktör 
DecodeHR

Çevik Ödüllendirme 
Decode HR, Singapore

Çevik Toplam Ödül nedir?
İnsanları -finansal ödülleri şişirmek zorunda kalmadan- ellerinden gelenin 
en iyisini yapmaya motive etmek için "öğrenme" ve "bilgi paylaşımı" gibi 
çevik değerleri güçlendirmek için tasarlanmıştır. Odak noktası, insanlara 
ilham veren ve yaratıcılığı teşvik eden bir kültür yaratmak. Her 
zamankinden daha fazla, ilerici kuruluşlar 'herkese uyan tek beden' 
programlardan uzaklaştı; çalışanlarını ödüllendirmenin başka yollarını 
düşünmeye başladılar ve  baz maaşı değiştirerek ilk adımları atmaya 
başladılar.

Neden uygulamak zor?
Ödüllendirme, en 'geleneksel' İK sorumluluklarından biri. Çoğu şirket, bir 
kuruluşta neredeyse kutsal olan bir şeye dokunmaktan korktuğu için bu 
alana yönelik 'bozuk değilse, düzeltmeyin' yaklaşımını benimser. Neyse ki, 
Bosch gibi bazı şirketler ödüllendirme sistemlerini yenilemede çığır açtı.

Kuruluşlar, çalışanların bireysel sağlık, zenginlik ve finansal güvenlik 
ihtiyaçlarını kapsamayı düşünmeli.

Daha "farklılaştırılmış" ancak pragmatik bir yaklaşım, "beceriler için 
ödeme" felsefesini düşünmek olabilir. Yalnızca çalışan performans 
derecelendirmesine ve şirketin genel finansal performansına dayalı 
standart yıllık artışlar yerine, kuruluşun başarılı olması için gereken kritik 
becerilere dikkat etmek faydalı olabilir.

Ayrıca, ücret modellemesi yapmak, ücret yapısını ve bütçelerini optimize 
etmede de yarar sağlar.

İngilizce makalenin tamamı için tıklayın: Çevik İK ve Toplam Ödül 
Stratejisi

Evelyn Chow – DecodeHR
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Diğer

Scrum

SAFe

Kanban Agile Portfolio 
Management

Yorumsuz

İK departmanınızda hangi çevik çerçeveler kullanılıyor ?
3.4

31% 18% 4%

1% 7% 39%

Geçen yıl da gördüğümüz gibi, 
Scrum ve Kanban, İK departmanı 
için popüler çerçeveler olmaya 
devam ediyor. Çevik 
dönüşümlerine yeni başladıklarını 
belirten çok sayıda katılımcının da 
onayladığı gibi, başlangıçları 
nispeten kolay (%26'sı 1-2 yıldır bu 
dönüşümle uğraşmakta). 
Organizasyonlarda sıklıkla 
gördüğümüz gibi, Scrum ve 
Kanban uygulamak, Agile'ı 
benimsemenin yalnızca bir 
parçası.

Çevik olmanın gerektirdiği 
davranış, liderlik, yapı ve süreçler 
genellikle bir çerçevenin tek başına 
sağlayabileceğinden daha fazla 
değişim yönetimi gerektirmekte.

Geçerli değil

Diğer

Tazminat ve kazançlar

Yer Değiştirme / Ayrılma

İK analitiği / kişi analitiği

Öğrenim ve Gelişim

lk katılım (Onboarding)

İş sınıflandırma sistemi
  ve iş tanımları

Performans 
yönetimi 

Stratejik işgücü
planlama 

İşe alım

Kuruluşunuzda hangi İK aracı Agile'dan etkileniyor ?
3.5

23%

19%

10%8%
5%

4%

3%

2%

5%

20%

0.4%
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Bilgi kutucuğu: 
İşe Alım için 
Kanban 

Kanban, genellikle çevik bağlamlarda uygulanan Yalın felsefesinden gelen popüler 
bir yöntem. Bir ekibin veya projenin iş akışına ilişkin iç görü sağlayan bir çerçeve. 
Kanban, Japonca’ da 'görsel tahta' anlamına gelir; 'Kan' ('görsel') - 'yasaklama' 
('kart' veya 'tahta'). Kanban, özellikle çözümün zaten bilindiği sorunlar için 
kullanışlıdır, ancak sorunun kendisi her seferinde farklı da olabilir (açıklama için 
resme bakın). Sürecin veya çözümün mevcut akışını sürekli iyileştirmek ve optimize 
etmek kanbanın tam kalbinde yer alır.

Kanban ilkeleri:
•  İş akışını görselleştirin
•  Devam eden çalışma (WIP work-in-ptogress) miktarını en aza indirin
•  "Akış"ı yönetin (soldan sağa)
•  Düzenli olarak değerlendirin ve geri bildirim döngüleri oluşturun
•  Süreç anlaşmalarını açık hale getirin
•  Birlikte geliştirin

İK departmanı içinde Kanban en yaygın olarak işe alım süreci için kullanılır. İşe alım 
sürecinin farklı aşamalarında adayların akışına dair fikir vermenin iyi bir yoludur. 
Neden Scrum değil de Kanban? Çünkü işe alım çok fazla geliştirme/değişim 
çalışması gerektirmez. İşe alım esas olarak tekrarlayan faaliyetlerden oluşur ve 
Kanban, mevcut sürecin verimliliğine, hızına ve optimizasyonuna odaklanmanıza 
yardımcı olur.

İşe alım sürecinde Kanban ile çözüm (süreç veya "akış") bilinir. Her başvuru sahibi 
bir dizi standart aşamadan geçer; CV ve motivasyon kontrolü, telefon görüşmesi, 
1. fiziksel/online görüşme, olası bir vaka ile 2. görüşme ve sözleşme detayları 
hakkında görüşme.
(Farklı aşamalar kurumunuza göre değişebilir.) Başlangıçtaki sorun/konu, hangi 
pozisyonun açılacağı ve kimlerin başvuracağıdır, çünkü henüz hiçbir şey belli 
değildir. Ancak bu bir kez bilindiğinde, iş veya bu durumda başvuru sahibi, bir dizi 
standartlaştırılmış aşamadan geçer. İK içindeki herkesin kendi uzmanlığı vardır. İş 
akışını görselleştirmek, işe alım sürecinde yöneticiler ve iş alımından sorumlu İK’cılar 
arasındaki işbirliğini geliştirebilir. Özellikle yöneticileri ve İK’cıları bir araya getirerek 
belirli rollerin önceliklendirilmesini sağlayabilir. Ayrıca her aşamada bir Devam 
Eden Çalışma (WIP) sınırı ile iş miktarını optimize ederek, sürecin hızlanmasını 
sağlayabilir; bu da etkin çalışmanın önünü açacaktır. 

Kanban’ı İK departmanında nasıl uygulayabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? 
Bizimle iletişime geçebilirsiniz !

aday

havuz

WIP-limit 8 3 3 2 2

cv kontrolü telefon
görüşmesi 

yüz yüze 
görüşme #1

yüz yüze
görüşme#2 işe alım

Kişi X

Stratejik İş Gücü 

planlamasında uzman

Scrum ile Deneyim

Organizasyon becerileri

Kişi A

Obeya ile çalışma bilgisi

Tasarım odaklı 

düşünme deneyimi

Blog yazmakta iyi

Kişi C

Kurumsal kaynak
planlaması hakkında bilgiYönetici deneyimine sahipGüçlü iletişim becerileri

ISE ALIMEKİBİ  A
Kişi Z

kapsamlı 
IT bilgisi
İK veri analitiği 
konusunda deneyim
Planlama becerileri

ISE ALIM DEPARTMANI
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Avrupa vs Amerika

Yer değiştirme / İşten ayrılma

İK analitiği / kişi analitiği

Tazminat ve kazançlar

İlk Katılım (Onboarding)

Öğrenme ve gelişim

Diğer

İş sınıflandırma sistemi 
ve iş tanımları

İşe Alım

Performans Yönetimi

Stratejik işgücü planlaması

Geçerli değil
50%

30%

18%

8%
8%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

4%

4%
3%

0%

0%

0%
0%

6%

7%

15%

25%

Daha önce İK departmanının sorumluluğunda olan İK sorumluluklarından hangisi 
şimdi organizasyondaki multidisipliner ekiplerin sorumluluğunda ?

3.6

Geçerli değil

Diğer

Yer değiştirme / İşten ayrılma 

İK analitiği / kişi analitiği

Tazminat ve kazançlar

İlk Katılım (Onboarding)

Öğrenme ve gelişim

İş sınıflandırma sistemi 
ve iş tanımları

Performans Yönetimi

İşe Alım

Stratejik işgücü planlaması 22%

10%

9%

6%

4%

4%

1%

1%

0%

5%

37%

Global cevaplar
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Herkes bu konuda çok net görünüyor: organizasyonun her çalışanı bir İK 
müşterisidir. Ancak dış paydaş (müşteri) de açıkça belirtilmekte. İç 
müşteri grupları arasında bazı ayrımlar da yapılabilir: Yönetim, mevcut 
yetenek ve gelecekteki yetenek olarak ayrılabilir.

KARARSIZ

KATILIYORUM

KATILMIYORUM

76%

15%

9%

Çalışanlar

Yönetim

Müşteriler

Avrupa vs Amerika

Röportaj
Andrea Pierik 
Takım Lideri ve Product Owner 

Agile HR – Employee Experience

İK departmanı
Randstad Group 
Netherlands

Randstad Group'un İK departmanı, neredeyse iki yıldır Çevik bir dönüşüm 
geçiriyor. Çevik bir İK departmanı olarak çalışmaya başlamalarının nedeni, 
işe ve son kullanıcılarına daha fazla değer katma amacında, bölümlere 
ayrılmış bir İK'nın sınırlar yarattığının farkına varmalarıydı. Başlarını her 
seferinde duvara çarpıyorlar ve işleri aslında farklı yapmak istiyorlardı; 
multidisipliner ekiplerle çalışmak ve daha fazla veri ve son kullanıcı odaklı 
çalışmak istiyorlardı.

Yeni bir İK yapısı olarak Çalışan Yolculuğu
Başlama kararı, o sırada yaklaşık 65 kişiden oluşan İK departmanını 
yeniden düzenleme fikriyle geldi. Oluşturulan dört ekip, Çalışan 
Yolculuğunun temelini oluşturacaktı:

•  'Randstad Group'ta başlıyorum' Takımı; çalışan markası, pazarlama, 
tüm işe alım ve seçim süreci vb. dahil olmak üzere her şeye bakar

•  'Bir yıldan az bir süredir Randstad Group'ta çalışıyorum' Takımı 
•  'Bir yıldan fazla bir süredir Randstad Group'ta çalışıyorum' Takımı 
•  'Bir süredir çalışmıyorum / Randstad Group'tan ayrılıyorum' Takımı

Tüm uzmanlık alanları (İK disiplinleri) bu ekiplerde temsil edilir. Her ekibin 
kendi Ürün Sahibi (PO; Product Owner) vardır ve çapraz işbirliği ile 
uzmanlığın daha da geliştirilmesi için uzmanlık grupları (bölümler olarak 
da bilinir) oluşturulmuştur.

Çok eski moda bir İK departmanımız var. Organizasyondan oldukça 
uzaktalar. İşyerinde gerçekten neler olup bittiğine ve neye ihtiyaç 
duyulduğuna çok az ilgi duyuyorlar, bunun için ne boşlukları var ne de 
kapasiteleri.Anonymous – Agile Coach, Retail

İK için öncelikli müşterinin kim 
olduğu nettir.

Size göre, İK için öncelikli müşteri 
kimdir ?

3.7 3.8

Benim 'Bir yılı aşkın süredir Randstad Group'ta çalışıyorum' ekibim 15 
kişiden oluşuyor. Çevik düşünceye göre bu, bir ekipte çok fazla insan 
demek aslında; ancak avantajı, tüm uzmanlık alanlarının temsil edilmesi 
(Ödüllendirme, Öğrenme, Yetenek Kazanımı, Devamsızlık ve Analitik).

Çalışan Yolculuğu'ndaki her takım kendi amacını yazdı. Ekibimizin amacı: 
Çalışanların 'gerçek potansiyellerini' gerçekleştirmeleri için onları 
desteklemek. Bir çalışan olarak kendi gelişim ve kariyerlerini kontrol 
edebilecekleri bir gerçekliğe doğru çalışmak istiyoruz. Çalıştığımız her 
sprintte 'Koş' (diğer bir deyişle işi yürütmek) ve 'Değişim' (diğer bir deyişle 
işi değiştirmek) iki ana iş öğesi (epic) üzerinde çalışıyoruz. Sprint 
planlaması sırasında, o sprintin öncelikli iş öğeleri üzerinde çalışması için 
kaç saatimiz olduğuna bakarız. Bu, gerçekleşmesi gereken 'değişim' 
çalışmasının durgunluğunu önlemek için zamanında ayarlamalar 
yapmamızı sağlar.

Ürün Sahibi (PO) olarak, diğer Ürün Sahipleri ile haftalık toplantılarım 
var. Bu süre zarfında ortak birikimimizi tartışıyoruz. Yeni fikirler var mı? 
Ve bu yeni fikirleri gerçeğe dönüştürmekten hangi takım sorumlu olmalı? 
Diğer Ürün Sahipleri ile birlikte, iş listesindeki (backlog) işi tahmin eder ve 
ardından WSJF yöntemine göre önceliklendiririz*. Son olarak tahmin 
edilen ve önceliklendirilen çalışmaları ekiplere ulaştırıyoruz.

İK İncelemesinin (HR Review) Önemi
Her zaman son kullanıcıları dahil ederiz; bu bir direktör, yönetici, aracı 
veya ilgili herhangi biri olabilir. İştekiler artık bizim çalışma tempomuzu 
daha iyi biliyor, ancak bize çok yardımcı olan şey, her 6 haftada bir İK 
incelemesini (çevrimiçi) düzenlememiz. İK incelemesi sırasında ana iş 
öğelerindeki (epic) ilerlememizi gösteriyor, paydaşlardan ve son 
kullanıcılardan geri bildirim istiyor ve sunulan çözümlerin demolarını 
veriyoruz. Çok daha az yaptığımız şey ise, asıl sorunun ne olduğunu 
önceden bulmak yerine artık hemen çözümler üzerinde çalışmak. Örneğin, 
'eğitim veya iş çerçevesi ayarlaması istiyoruz' isteği geldi. Hangi 
problemin çözülmesini istiyorsunuz? diye sorarız. Bu soruya daha çok 
odaklanmak ve bu işi çözmek sadece zaman ve para tasarrufu 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda asıl sorunun ne olduğunu 
derinlemesini anlamamızı da sağlayarak, günün sonunda daha hızlı ve 
daha etkili olmamızı da sağlayabilir.

Başkaları için öğrenme
Doğru insanları toplayın: Fırtınalara göğüs gerebilen, neyi başarmaya 
çalıştığınızı anlayan ve gerçekten değişiklik yapma cesaretine sahip 
insanlarla bir koalisyon oluşturun. Bu, organizasyonun geri kalanında 
güven oluşturur. Kilit pozisyonlarda en iyi insanlara sahip olduğunuzdan 
emin olun ve çevik bir zihniyet ve çalışma yöntemi geliştirmeye zaman 
ayırın. Bu, başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca birbirinizle gitmek 
istediğiniz yöne dikkat edin, en önemli stratejik temalar neler?

Ve son olarak, yeni zihniyeti geliştirmek için zaman ayırın. Şeffaflaşın. 
'Hayır' demeye cesaret edin. İşinize odaklanın ve sürekli değer sunun.

* Önce Ağırlıklı En Kısa İş (WSJB: Weighted Shortest Job First), SAFe 
(Scaled Agile)  çerçevesi içinde sıklıkla kullanılan bir önceliklendirme 
modeli. En yüksek ticari faydayı elde etmenizi sağlayacak iş listeleri 
(backlogs) / ana iş öğeleri (epics) için kullanabilirsiniz.
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Randstad Group'un İK departmanı, neredeyse iki yıldır Çevik bir dönüşüm 
geçiriyor. Çevik bir İK departmanı olarak çalışmaya başlamalarının nedeni, 
işe ve son kullanıcılarına daha fazla değer katma amacında, bölümlere 
ayrılmış bir İK'nın sınırlar yarattığının farkına varmalarıydı. Başlarını her 
seferinde duvara çarpıyorlar ve işleri aslında farklı yapmak istiyorlardı; 
multidisipliner ekiplerle çalışmak ve daha fazla veri ve son kullanıcı odaklı 
çalışmak istiyorlardı.

Yeni bir İK yapısı olarak Çalışan Yolculuğu
Başlama kararı, o sırada yaklaşık 65 kişiden oluşan İK departmanını 
yeniden düzenleme fikriyle geldi. Oluşturulan dört ekip, Çalışan 
Yolculuğunun temelini oluşturacaktı:

•  'Randstad Group'ta başlıyorum' Takımı; çalışan markası, pazarlama, 
tüm işe alım ve seçim süreci vb. dahil olmak üzere her şeye bakar

•  'Bir yıldan az bir süredir Randstad Group'ta çalışıyorum' Takımı 
•  'Bir yıldan fazla bir süredir Randstad Group'ta çalışıyorum' Takımı 
•  'Bir süredir çalışmıyorum / Randstad Group'tan ayrılıyorum' Takımı

Tüm uzmanlık alanları (İK disiplinleri) bu ekiplerde temsil edilir. Her ekibin 
kendi Ürün Sahibi (PO; Product Owner) vardır ve çapraz işbirliği ile 
uzmanlığın daha da geliştirilmesi için uzmanlık grupları (bölümler olarak 
da bilinir) oluşturulmuştur.

Andrea Pierik – Team lead and 
Product Owner HR Randstad

Benim 'Bir yılı aşkın süredir Randstad Group'ta çalışıyorum' ekibim 15 
kişiden oluşuyor. Çevik düşünceye göre bu, bir ekipte çok fazla insan 
demek aslında; ancak avantajı, tüm uzmanlık alanlarının temsil edilmesi 
(Ödüllendirme, Öğrenme, Yetenek Kazanımı, Devamsızlık ve Analitik).

Çalışan Yolculuğu'ndaki her takım kendi amacını yazdı. Ekibimizin amacı: 
Çalışanların 'gerçek potansiyellerini' gerçekleştirmeleri için onları 
desteklemek. Bir çalışan olarak kendi gelişim ve kariyerlerini kontrol 
edebilecekleri bir gerçekliğe doğru çalışmak istiyoruz. Çalıştığımız her 
sprintte 'Koş' (diğer bir deyişle işi yürütmek) ve 'Değişim' (diğer bir deyişle 
işi değiştirmek) iki ana iş öğesi (epic) üzerinde çalışıyoruz. Sprint 
planlaması sırasında, o sprintin öncelikli iş öğeleri üzerinde çalışması için 
kaç saatimiz olduğuna bakarız. Bu, gerçekleşmesi gereken 'değişim' 
çalışmasının durgunluğunu önlemek için zamanında ayarlamalar 
yapmamızı sağlar.

Ürün Sahibi (PO) olarak, diğer Ürün Sahipleri ile haftalık toplantılarım 
var. Bu süre zarfında ortak birikimimizi tartışıyoruz. Yeni fikirler var mı? 
Ve bu yeni fikirleri gerçeğe dönüştürmekten hangi takım sorumlu olmalı? 
Diğer Ürün Sahipleri ile birlikte, iş listesindeki (backlog) işi tahmin eder ve 
ardından WSJF yöntemine göre önceliklendiririz*. Son olarak tahmin 
edilen ve önceliklendirilen çalışmaları ekiplere ulaştırıyoruz.

İK İncelemesinin (HR Review) Önemi
Her zaman son kullanıcıları dahil ederiz; bu bir direktör, yönetici, aracı 
veya ilgili herhangi biri olabilir. İştekiler artık bizim çalışma tempomuzu 
daha iyi biliyor, ancak bize çok yardımcı olan şey, her 6 haftada bir İK 
incelemesini (çevrimiçi) düzenlememiz. İK incelemesi sırasında ana iş 
öğelerindeki (epic) ilerlememizi gösteriyor, paydaşlardan ve son 
kullanıcılardan geri bildirim istiyor ve sunulan çözümlerin demolarını 
veriyoruz. Çok daha az yaptığımız şey ise, asıl sorunun ne olduğunu 
önceden bulmak yerine artık hemen çözümler üzerinde çalışmak. Örneğin, 
'eğitim veya iş çerçevesi ayarlaması istiyoruz' isteği geldi. Hangi 
problemin çözülmesini istiyorsunuz? diye sorarız. Bu soruya daha çok 
odaklanmak ve bu işi çözmek sadece zaman ve para tasarrufu 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda asıl sorunun ne olduğunu 
derinlemesini anlamamızı da sağlayarak, günün sonunda daha hızlı ve 
daha etkili olmamızı da sağlayabilir.

Başkaları için öğrenme
Doğru insanları toplayın: Fırtınalara göğüs gerebilen, neyi başarmaya 
çalıştığınızı anlayan ve gerçekten değişiklik yapma cesaretine sahip 
insanlarla bir koalisyon oluşturun. Bu, organizasyonun geri kalanında 
güven oluşturur. Kilit pozisyonlarda en iyi insanlara sahip olduğunuzdan 
emin olun ve çevik bir zihniyet ve çalışma yöntemi geliştirmeye zaman 
ayırın. Bu, başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca birbirinizle gitmek 
istediğiniz yöne dikkat edin, en önemli stratejik temalar neler?

Ve son olarak, yeni zihniyeti geliştirmek için zaman ayırın. Şeffaflaşın. 
'Hayır' demeye cesaret edin. İşinize odaklanın ve sürekli değer sunun.

* Önce Ağırlıklı En Kısa İş (WSJB: Weighted Shortest Job First), SAFe 
(Scaled Agile)  çerçevesi içinde sıklıkla kullanılan bir önceliklendirme 
modeli. En yüksek ticari faydayı elde etmenizi sağlayacak iş listeleri 
(backlogs) / ana iş öğeleri (epics) için kullanabilirsiniz.
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Güzide Ulufer – Koçfinans 
İnsan Kaynakları Yöneticisi

Koç�nans İnsan Kaynakları Çevik Dönüşüm Hikayesi
İş dünyasında oyunun kurallarının radikal olarak değiştiği, hatta oyunun tüm 
kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemin daha içinden geçiyoruz. Dijitalleşme 
ve pandemi iş modellerini tamamen değiştirirken, müşteri ve çalışan 
ihtiyaçlarının hızla değişmesi deneyimin yeniden tasarlanmasını kaçınılmaz 
kılıyor. Uzun yıllardır VUCA dünyasının kavramsal boyutunu tartışırken, içinde 
bulunduğumuz dönemde VUCA’yı dört bir boyuttan deneyimleme fırsatı 
buluyoruz.  
Koçfinans’da 2017 yılında IT’de Çevik takımları kurarak başladığımız dönüşüm 
yolculuğumuz şirketin teknolojik altyapısınını en ileri teknolojilere geçiş 
projeleri ile devam etti. Burada edindiğimiz pozitif deneyimler ve başarı 
hikayeleri, 2019 yılında bize bu dönüşümü tüm şirket geneline 
yaygınlaştımamız için cesaret verdi. Pilot takımlarla başladığımız denemeler 
sonrası, aşama aşama 2021 yılının ortasında tüm organizasyon 
birimlerimizde Çevik takımlarla çalıştığımız yeni dünyamızla tanıştık. Çevik 
Dönüşüm Programı kapsamında Koç Topluluğu bünyesinde Light House 
şirketler arasına davet edilmemizle birlikte Holding Ekiplerimizin de işbirliği ile 
dönüşümde çok daha güçlü ilerlemeye başladık.
Dönüşüm hikayemizin merkezinde İK’nın da üyesi olduğu ve Pitstop adını 
verdiğimiz liderler takımının çevik metodlarla çalışarak tüm şirkete rol model 
olması önemli dönüm noktalarından birisi oldu. İnsan Kaynakları olarak çevik 
dönüşümün kültür, gelişim, yetenek yönetimi, performans yönetimi, 
organizasyonel yapılanma gibi pekçok alanına liderlik etmek üzere Genel 
Müdürümüzün stratejik ortağı olarak sorumluluk aldık. Dönüşüm 
programında şirket olarak yol haritamızı belirledik ve aşama aşama bu yolda 
ilerlemeyi tercih ettik. 
İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerinde eski bildiklerimizle vedalaşarak, tüm 
çalışan deneyimini yeniden tasarlamaya olan ihtiyacı görerek çalışanlarımızı 
merkezimize aldık. Şirket olarak, çalışanlarımıza yaşatacağımız eşsiz 
deneyimlerin, çalışanlarımızın müşterilerimize yaşatacağı eşsiz deneyimlere ve 
başarılı iş sonuçlarına bizleri taşıyacağına olan inançla hareket ettik. 
İnsan Kaynakları ekibi olarak Çevik bir takım olarak çalışmaya başladık. Eski 
dünyadaki İK tarafından tasarlanarak servis edilen sistem ve süreçler yerine 
çalışma arkadaşlarımızın aktif katılımı ile tasarladığımız sistem ve süreçler 
dünyasına bizi götürdü. Çalışan Deneyimi’ni İK dışından SM’larımız ve EX 
gönüllülerimizden oluşan EX Takımımızla katılımcı ve şeffaf bir şekilde 
yönetmeye başladık. Şirket içinde eşitlikçi ve demokratik bir çalışma kültürüne 
geçtik. Bu çalışma şeklinin yarattığı en büyük değerin varsaymadan, çalışma 
arkadaşlarımıza sorarak, onların ihtiyaçlarını, endişelerini, kaygılarını 
dinleyerek, persona’lar bazında anlamaya çalışarak ve deneyimi yeniden 
tasarlayarak ilerlememize imkan sağladı. Eski dünyada İK ve Yönetim 
tarafından öngörebildiğimiz kadarı ile sınırlı bilgi ile tasarladığımız ve 
mükemmel işleyeceğini varsaydığımız ama hiçbir zaman öyle olmayan 
deneyim ve aksiyonlar yerini çalışma arkadaşlarımızın kendi ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış çok daha şeffaf, çok daha çözüme yönelik aksiyonlara, sistem ve 
süreçlere bıraktı. İnsanın kendi fotoğrafını çekmesindeki zorlukları düşünerek 
çalışanlarımıza şirketin fotoğrafını çalışanlarımızın çekmesini sağladık ve 
aksiyon önerilerini kendilerinin oluşturmasına olanak sağladık. Liderler Takımı 
ve İK Takımı olarak bizler bu aksiyonların hayata geçirilmesi için 
çalışanlarımızın önünü açmak, engelleri kaldırmak gibi hizmetkar liderlik 
modeli ile çalışmaya baladık. İnsan Kaynakları Çevik Takımı olarak 
backlogumuz, OKR’larımız, sprint planımız tüm çalışanlarımıza açık ve şeffaf 
hale geldi. 
En makro seviyeden bakarsak,varsaymadan soran, çalışma arkadaşlarını 
sürekli dinleyen, anlamaya çalışan, çalışan deneyimini çalışanlarının aktif 
katılımı ile sürekli yeniden tasarlayan, planlanan ve alınan EX aksiyonlarının 
sürekli iletişimini yapan bir Liderler Takımına ve İK Takımına dönüştük. 
Koçfinans olarak harika bir takım olabilmek Zamanımızı + Eforumuzu ortaya 
koyarak başarılı iş sonuçları elde etmeye çalışırken + Kalbimizi de ortaya 
koyarak çok daha çalışan odaklı deneyim tasarımları yapmaya başladık.
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Peryön – Genel Sekreteri 
Emre Tamer

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği)
Covid-19 sonrası yaşanan gelişmeler iş dünyasında dijitalleşmeyle başlayan değişimin 
daha da hızlanacağını işaret ediyor.  Gelecek çok da belirli değil. Ancak net olan kısım, 
çalışma düzeninin eskisi gibi olmayacağı.  

Yetenek geliştirme ve hibrit çalışma düzeninde performans yönetiminin gündemdeki 
en önemli konular haline geldiğini görüyoruz. Tam da bu noktada İK’nın stratejik 
önemi artıyor. İK, gizli hazinenin bulunduğu adanın haritasını elinde tutuyor aslında. 

Yeni dönemde ’insanların sahip olduğu potansiyeli en iyi nasıl ortaya çıkartırım?’ 
konusunda aktif katkı sağlayabilecek en değerli fonksiyonlardan biri İK. İK’nın 
kurumlar içerisindeki rolü son yıllarda hali hazırda değişmeye başladı. Örneğin, İK 
fonksiyonlarında otomasyon artmakta. Çevik dönüşüm sürecinde İnsan Kaynaklarının 
rolü gittikçe artmakta. Sonuçta, dış müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için Iç 
müşterimiz olan çalışanlarımızı da değer yaratma sürecinin bir parçası olarak 
görmemiz gerektiğinin farkındayız. 

Bütün bunlar yeni hibrit düzende İK’nın kendi çalışma şekillerini de elden geçirmesi 
anlamına geliyor. İşte bu yüzden Çevik İK önem arz ediyor. 

İK açısından insanları harekete geçirme ve daha iyi bir çalışma ortamı yaratma 
konusunda PERYÖN olarak Çevik İK eğitimlerini destekliyor ve tüm üyelerimize 
öneriyoruz. 
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İK danışmanlarının bir portföy panosu vardır, kullanıcı hikayelerini yazarlar ve altı ayda bir ileriye bakarlar.

Mariëlle Jansen – Agile Coach, Amersfoort Belediyesi

Çevik İK için önemli bir başarı faktörü, "İş akışının şeffaflığı"dır (%30). 
Bu, Kanban'ın İK departmanında en çok kullanılan çevik çerçeve 
olduğunu gösteren sonuçla uyumludur. Bunu, içinde buldukları erken 
aşama nedeniyle 'Temel başarı faktörleri hakkında bir şeyler söylemek 
için henüz yeterli deneyim yok' (%20) takip etmekte.

Üçüncü önemli faktör olarak, Çevik HR 2020'de de gördüğümüz, Çevik 
zihniyetin İK departmanı tarafından kontrol edilmesi (%13) var. Demek ki 
hala üzerinde boğuşulan bir konu. Önceki araştırma raporunda ilk üç 
konu: "Ekipler için özerklik", "Ekiplerin öz farkındalığı" ve "karşılıklı 
güvenin hakim olduğu psikolojik olarak güvenli bir ortam" idi. Bu seneki 
sonuçlar, Çevik İK'yı benimsemek için ekip temelli başarı faktörlerinden 
ziyade departman faktörlerine doğru değişen odağın bir göstergesi 
olabilir.

Yanıt verenlerin %9'u ise, 'kuruluşun kurumsal konularda İK'ya 
güvenmesinin' çok önemli olduğunu belirtiyor. Bu, İK'nın kuruluş içinde 
stratejik ortak rolünü henüz yerine getiremediğine işaret edebilir. Çevik 
İK'ya yönelik tehditler hakkındaki soru (bir sonraki sayfaya bakınız) bu 
sonucu %9 ile doğrulamaktadır ("Kuruluş, organizasyonel konularda 
İK'ya güvenmiyor").

Çevik İK'yı benimsemek için kilit başarı faktörleri3.9

Diğer

İş yapmak için  net çevik çerçeve(ler) 

Çoklu-disiplinli ekiplerden taahhüt

Ekipler için otonomi 

Psikolojik  güvenli ortam

İK için  anlam netliği  

Çevik çalışma, düşünme ve organize etme 
konusunda Koçluk

Yönetim kurulundan taahhüt  

Organizasyonel yapıda esneklik o 

Organizasyon organizasyonal konularda
   İK’ya güveniyor

İK Çevik zihniyette  ustalaşmalı

 İş akışında  şe�aflık 

Başarı faktörleri hakkında bir şeyler söylemek için
 henüz yeterli deneyimim yok

30%

2%

2%

2%

4%

9%

13%

4%

1%

1%
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Yüksek bölümlendirme nedeniyle, özerkliği elinizden kaçırırsınız.

Anonymous – HR Advisor, Non-profit

2020 raporunda, İK departmanında Çevik İK için en büyük üç tehdidin 
şunlar olduğunu görmüştük:

1. Mevcut kültürden çevik zihniyete geçiş

2. Çevik çalışmaya, düşünmeye ve örgütlenmeye geçişi hafife almak

3. Yönetim Kurulunun taahhüt eksikliği

Bu yıl, Çevik İK'ya yönelik tehditlerde büyük bir değişiklik görüyoruz. İlk 
3'e yeni girenlerden biri 'İş akışının şeffaf olmaması' (%15,6). İlginç olan şu 
ki; İK katılımcılarının büyük bir çoğunluğu Scrum'ı çevik bir çerçeve olarak 
kullanıyor (%31) ve Scrum'ın ana sütunlarından biri ‘şeffaflık’.

Scrum kullanan kişilerin aynı zamanda en önemli özellikleri karşılayıp 
karşılamadığını farklı değişkenler üzerinde kontrol ettik; -kısa döngülerde 
sürekli değer sunmak- ve - sürekli (yeniden) önceliklendirmek- gibi. Bu 
testten yola çıkarak, Scrum çerçevesini kullanan kişilerin “Zombie 
Scrum” ile çalışmıyor gibi göründüğünü söyleyebiliriz (önemli tek sonuç 
'İK kısa döngülerle değer sağlar' ifadesine '2. Daha ziyade katılmıyorum' 
denmesidir).

Departmanınızda Çevik İK için ana tehdit unsurları 3.10

Diğer

İş yapmak için  çevik çerçeve(ler) eksikliği  

Ekipler için otonomi  eksikliğ

Psikolojik olarak  güvensiz ortam

Anlam  konusunda netlik eksikliği

Çevik çalışma, düşünme ve organize etme 
konusunda  Koçuk eksikliği 

Yönetim kurulundan taahhüt eksikliği

Organizasyon organizasyonal konularda
 İK’ya güvenmiyor 

Organizasyonel yapıda  katılık

İK Çevik zihniyette  ustalaşamadı 

 İş akışında şeffaflık eksikliği 

Başarı faktörleri hakkında bir şeyler söylemek için
 henüz yeterli deneyimim yok

Çoklu-disiplinli ekiplerden  taahhüt eksikliği

20%

16%

13%

12%

9%

6%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

1%
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Nispeten kısa bir süre (<3 yıl) Çevik dönüşümde olan profesyonel grupları 
daha uzun süre meşgul olanlarla karşılaştırdığımızda, en az bir çarpıcı fark 
olduğunu gördük: Dönüşümün ilk yılları geçtikten sonra organizasyon 
yapısı çevikliği geliştirmenin ana engeli haline geliyor.

Deneyimlerimizin de gösterdiği gibi, organizasyonu çevikliğin gelişmesine 
izin verecek şekilde yapılandırma sorunu çok uzun süre oyalanmaya 
bırakılamaz. Yapıyı gerçekten çevik insanlar ve ekipler için olanaklı kılmak 
için bazen cesur liderlik gerekir.

< 3 years 3+ years

The top 5 threats to Agile HR for companies 
who have been in an Agile transformation 
for more than 3 years

3 yıldan daha  kısa bir süredir Çevik dönüşüm 
içinde olan şirketler için Çevik İK'ya yönelik 
en büyük 5 tehdit

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Katı organizasyon yapısı

Organizasyon, organizasyonel konularda 
İK'ya güvenmiyor

İK, Çevik zihniyette ustalaşmıyor

İK, Çevik zihniyette ustalaşmıyor

İş akışının şeffaf olmaması

Tehditlerle ilgili bir şey söylemek için
henüz yeterli deneyim yo

Katı organizasyon yapısı

Organizasyon, organizasyonel konularda 
İK'ya güvenmiyor

İş akışının şeffaf olmaması

Tehditlerle ilgili bir şey söylemek için
henüz yeterli deneyim yok

17%

17%

15%

14%

14%

19%

16%

13%

11%

10%

3.11

Sayfa 28  The State of Agile HR 2022



İK departmanı için ana zorluk şu alanlardadır:
3.12

 2020 1. Çevik İK Durum Raporu’ndaki 

en önemli 5 zorluk şunlardı:

1. Liderlik gelişimi

2. En iyi yetenekleri çekmek

3. Çalışan deneyimi

4. Stratejik işgücü planlaması

5. Performans yönetimi
Diğer

En iyi yetenekleri çekmek

Performans Yönetimi

İK ekibi içinde 
çevik zihniyetin geliştirilmesi

(Geleneksel) organizasyon 
kültürünü değiştirmek

Çalışan markası

Çalışan deneyimi

Liderlik gelişimi

İK analitiği

İş-yaşam dengesi

Stratejik işgücü planlaması

Uzaktan çalışmaya destek

15%

14%

13%

9%

7%

4%

4%

4%

4%

1%

6%

19%

9%

23%

16%

5%

16%

3%

2%

6%

5%

5%

1%

9%

26%

17%

15%

5%

5%

5%

7%

4%

10%

3%

2%

1%En iyi yetenekleri çekmek

İK ekibi içinde 
çevik zihniyetin geliştirilmesi

Performans Yönetimi

Diğer

Liderlik gelişimi

Geleneksel) organizasyon 
kültürünü değiştirmek

Çalışan markası

İK analitiği

Çalışan deneyimi

İş-yaşam dengesi

Uzaktan çalışmaya destek

Stratejik işgücü planlaması

Avrupa vs Amerika

Global
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Ne getiriyor?
Radikal şeffaflık

Çoğu zaman bilgiyi kafamızda tutma eğiliminde oluruz ve çoğu zaman, bu 
bilgi ancak birbirimizle paylaştığımızda değerli hale gelir. Bilgiyi 
paylaşırsak, diğer insanları da dahil edebilir ve birlikte hedeflere ve 
sonuçlara yön verebiliriz. Radikal şeffaflığın ek yararı, kontrolün ortadan 
kaldırılmasıdır. Her şey şeffafsa, güvene dayalı olarak hangi yöne 
gideceğinize karar verebilir, yardım teklif edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz 
yerde ve zamanda alabilirsiniz. Yöneticilerden ve direktörlerden sıkça 
duyulan bir şikayet, söz konusu stratejiyi çalışanlara kendilerinin çok sık
açıklamış gibi hissetmelerine rağmen, stratejinin çalışanları arasında canlı 
olmadığıdır.

Obeya size burada destek olabilir: Misyonunuz, vizyonunuz, ona giden 
yolunuz ve mevcut durumunuz her zaman şeffaf olur. Bu şekilde strateji, 
organizasyon içinde herkesin katılabileceği bir konuşma / sohbet haline 
gelir.

Hizalama
Bir Obeya size stratejik, taktik ve operasyonel seviyeleri birbirine bağlama 
fırsatı verir. Organizasyonel amaç ve hedefler, sırayla işyerinde günlük
olarak neler olduğunu belirleyen programlara, projelere ve faaliyetlere 
dönüştürülür. Yöneticiler olarak, organizasyon içinde olup biten her şeyin 
bir özetine sahip olursunuz ve bunu birbirinizle bağlayabilirsiniz. Ayrıca, 
bağımlılıkların ve olası darboğazların nerede olduğunu daha iyi 
görebilirsiniz.

Kısa döngü kontrolü
Tüm çalışmaları şeffaf hale getirdiğiniz ve stratejik, taktik ve operasyonel 
seviyelerin nasıl bağlantılı olduğunu bildiğiniz için, seçim yapma ve 
rehberlik etme fırsatınız var. Her kuruluş, yapması gereken seçimlerle karşı 
karşıyadır. Her şey eşit derecede önemli ve/veya acil olamaz. Bir Obeya bu 
seçimleri yapmayı kolaylaştırır. Açıkçası, yine de söz konusu seçimleri 
kendiniz yapmak zorundasınız. Stratejik görüşmeyi kısa bir döngüde 
gerçekleştirerek ayarlamalar yapmak daha kolay hale gelir; sonuçta, 
organizasyonel rota düzenlemeleri, düzeltmeler/revizyonlar düzenli olarak
yapıldığında daha küçük olma eğilimindedir. Ayrıca, stratejinizin, 
gerçekliğin kuruluşunuzdan talep ettikleriyle uyumlu olmaması riskini de 
sınırlarsınız.

Obeya, Büyük Oda Planlama ve Çevik Portföy Yönetimi ile birlikte oldukça 
uyumludur. Her iki kaynak da yönetim kurulu ve yönetim ekiplerine 
stratejilerini kuruluştaki tüm projelere ve faaliyetlere dönüştürme ve 
bunlara öncelik verme konusunda yardımcı olur. Her iki araç da gerekli 
tüm katılımcılarla birlikte stratejinin kısa dönemli ayarlanmasını gerektirir.

Obeya yaklaşımımız ve koçluğumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek
isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. İş ortağımız @Organize Agile ile 
yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Ayrıca Tim Wiegel tarafından 
yazılan 'Obeya ile Liderlik' kitabını okuyabilirsiniz.

1. Uzaktan çalışma

2. İK analitiği

3. Çalışan deneyimi

4. (Liderlik) Gelişimi

5. Çevik çalışma yolları

Açık soru:
İK departmanındaki trendler

Açık sorulara her ülkeden farklı yanıtlar geldi. Veri 
analizini kullanarak en yaygın İK trendlerinden ilk 
5'ini çıkardık.

Gittikçe daha fazla yönetim ve yürütme ekibi, Obeya'yı kuruluşlarına 
ortak bir stratejik perspektiften rehberlik etmeye yardımcı olmak için 
stratejik bir araç ve çalışma yolu olarak benimsiyor. Obeya, oluşturulduğu 
anda modası geçmiş hantal bir strateji planına güvenmek yerine, 
stratejilerini ve operasyonlarını o anda uyumlu hale getirmelerini sağlar. 
Stratejinizi etkili bir şekilde gerçekleştirmek, dış dünyada olup bitenlerle 
uyum içinde olmayı ve kısa döngülerde buna göre ayarlama yapmayı 
gerektirir. Radikal şeffaflık ve görsel yönetim, kuruluştaki herkesin 
kuruluşun stratejisini anlamasını ve kendi çalışmalarında buna göre 
hareket etmesini sağlar. Yüksek düzeyde bilgi yaygınlığı, bir sahiplenme 
duygusu yaratır ve karar gücünü bilginin olduğu yere aktararak hızlı yanıt 
sürelerine olanak tanır.

Obeya, organizasyondaki herkesin organizasyonun misyon, vizyon ve 
hedeflerini bilmesine ve anlamasına yardımcı olan bir araçtır. Bir 
organizasyonun stratejik hedefleri etrafında uyum sağlamasına ve 
geliştikçe rotayı birlikte değiştirmesine yardımcı olabilir. Kilit stratejik 
girişimlerde ilerlemeyi şeffaf hale getirmek, yönetimin, stratejiyi 
uygularken ekipleri ve bireyleri desteklemesine ve gerektiğinde onlara 
yardımcı olmasına olanak tanır.

Obeya, Japonca'da "büyük oda" anlamına gelir. Kökleri Yalın felsefede ve 
Toyota Üretim Sistemindedir. Amaç, her duvarın kendi işlevine sahip 
olduğu ortak bir genel bakış oluşturmaktır. Kuruluşunuzun ve ekiplerinizin 
vizyonu, stratejisi, yol haritası ve hedefleri ile ilgili tüm bilgilerin 
bulunabileceği bir alandır; önce edinilenlerden (dış dünyadan sinyaller, 
eğilimler ve gelişmeler, yani "erken uyarılar") sonradan yapılanlara 
(operasyonelleştirme ve KPI'lar) kadar. Bunu bir kontrol kulesi gibi 
düşünebilirsiniz; tüm önemli bilgilerin görünür olduğu bir gözlem odası.

Obeya'da kurumun amaçlarının ve stratejisinin gerçekleştirilmesinde 
nerede durduğu açıkça görülmektedir. Performans kriterleri duvara asılır 
ve bu nedenle herkes tarafından erişilebilir ve sabit bir ritim içinde 
tartışılır ve güncellenir.

Knowledge bit: 
Obeya - 
Stratejiyi somut 
ve işbirlikçi hale 
getirin

3.13
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Ne getiriyor?
Radikal şeffaflık

Çoğu zaman bilgiyi kafamızda tutma eğiliminde oluruz ve çoğu zaman, bu 
bilgi ancak birbirimizle paylaştığımızda değerli hale gelir. Bilgiyi 
paylaşırsak, diğer insanları da dahil edebilir ve birlikte hedeflere ve 
sonuçlara yön verebiliriz. Radikal şeffaflığın ek yararı, kontrolün ortadan 
kaldırılmasıdır. Her şey şeffafsa, güvene dayalı olarak hangi yöne 
gideceğinize karar verebilir, yardım teklif edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz 
yerde ve zamanda alabilirsiniz. Yöneticilerden ve direktörlerden sıkça 
duyulan bir şikayet, söz konusu stratejiyi çalışanlara kendilerinin çok sık 
açıklamış gibi hissetmelerine rağmen, stratejinin çalışanları arasında canlı 
olmadığıdır.

Obeya size burada destek olabilir: Misyonunuz, vizyonunuz, ona giden 
yolunuz ve mevcut durumunuz her zaman şeffaf olur. Bu şekilde strateji, 
organizasyon içinde herkesin katılabileceği bir konuşma / sohbet haline 
gelir.

Hizalama
Bir Obeya size stratejik, taktik ve operasyonel seviyeleri birbirine bağlama 
fırsatı verir. Organizasyonel amaç ve hedefler, sırayla işyerinde günlük 
olarak neler olduğunu belirleyen programlara, projelere ve faaliyetlere 
dönüştürülür. Yöneticiler olarak, organizasyon içinde olup biten her şeyin 
bir özetine sahip olursunuz ve bunu birbirinizle bağlayabilirsiniz. Ayrıca, 
bağımlılıkların ve olası darboğazların nerede olduğunu daha iyi 
görebilirsiniz.

Kısa döngü kontrolü
Tüm çalışmaları şeffaf hale getirdiğiniz ve stratejik, taktik ve operasyonel 
seviyelerin nasıl bağlantılı olduğunu bildiğiniz için, seçim yapma ve 
rehberlik etme fırsatınız var. Her kuruluş, yapması gereken seçimlerle karşı 
karşıyadır. Her şey eşit derecede önemli ve/veya acil olamaz. Bir Obeya bu 
seçimleri yapmayı kolaylaştırır. Açıkçası, yine de söz konusu seçimleri 
kendiniz yapmak zorundasınız. Stratejik görüşmeyi kısa bir döngüde 
gerçekleştirerek ayarlamalar yapmak daha kolay hale gelir; sonuçta, 
organizasyonel rota düzenlemeleri, düzeltmeler/revizyonlar düzenli olarak 
yapıldığında daha küçük olma eğilimindedir. Ayrıca, stratejinizin, 
gerçekliğin kuruluşunuzdan talep ettikleriyle uyumlu olmaması riskini de 
sınırlarsınız.

Obeya, Büyük Oda Planlama ve Çevik Portföy Yönetimi ile birlikte oldukça 
uyumludur. Her iki kaynak da yönetim kurulu ve yönetim ekiplerine 
stratejilerini kuruluştaki tüm projelere ve faaliyetlere dönüştürme ve 
bunlara öncelik verme konusunda yardımcı olur. Her iki araç da gerekli 
tüm katılımcılarla birlikte stratejinin kısa dönemli ayarlanmasını gerektirir.

Obeya yaklaşımımız ve koçluğumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek 
isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. İş ortağımız @Organize Agile ile 
yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Ayrıca Tim Wiegel tarafından 
yazılan 'Obeya ile Liderlik' kitabını okuyabilirsiniz.

Gittikçe daha fazla yönetim ve yürütme ekibi, Obeya'yı kuruluşlarına 
ortak bir stratejik perspektiften rehberlik etmeye yardımcı olmak için 
stratejik bir araç ve çalışma yolu olarak benimsiyor. Obeya, oluşturulduğu 
anda modası geçmiş hantal bir strateji planına güvenmek yerine, 
stratejilerini ve operasyonlarını o anda uyumlu hale getirmelerini sağlar. 
Stratejinizi etkili bir şekilde gerçekleştirmek, dış dünyada olup bitenlerle 
uyum içinde olmayı ve kısa döngülerde buna göre ayarlama yapmayı 
gerektirir. Radikal şeffaflık ve görsel yönetim, kuruluştaki herkesin 
kuruluşun stratejisini anlamasını ve kendi çalışmalarında buna göre 
hareket etmesini sağlar. Yüksek düzeyde bilgi yaygınlığı, bir sahiplenme 
duygusu yaratır ve karar gücünü bilginin olduğu yere aktararak hızlı yanıt 
sürelerine olanak tanır.

Obeya, organizasyondaki herkesin organizasyonun misyon, vizyon ve 
hedeflerini bilmesine ve anlamasına yardımcı olan bir araçtır. Bir
organizasyonun stratejik hedefleri etrafında uyum sağlamasına ve 
geliştikçe rotayı birlikte değiştirmesine yardımcı olabilir. Kilit stratejik
girişimlerde ilerlemeyi şeffaf hale getirmek, yönetimin, stratejiyi 
uygularken ekipleri ve bireyleri desteklemesine ve gerektiğinde onlara 
yardımcı olmasına olanak tanır.

Obeya, Japonca'da "büyük oda" anlamına gelir. Kökleri Yalın felsefede ve 
Toyota Üretim Sistemindedir. Amaç, her duvarın kendi işlevine sahip 
olduğu ortak bir genel bakış oluşturmaktır. Kuruluşunuzun ve ekiplerinizin 
vizyonu, stratejisi, yol haritası ve hedefleri ile ilgili tüm bilgilerin 
bulunabileceği bir alandır; önce edinilenlerden (dış dünyadan sinyaller, 
eğilimler ve gelişmeler, yani "erken uyarılar") sonradan yapılanlara 
(operasyonelleştirme ve KPI'lar) kadar. Bunu bir kontrol kulesi gibi 
düşünebilirsiniz; tüm önemli bilgilerin görünür olduğu bir gözlem odası.

Obeya'da kurumun amaçlarının ve stratejisinin gerçekleştirilmesinde 
nerede durduğu açıkça görülmektedir. Performans kriterleri duvara asılır
ve bu nedenle herkes tarafından erişilebilir ve sabit bir ritim içinde 
tartışılır ve güncellenir.

Kaynak: www.obeya-association.com
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Belki de İK'nın yerine getirebileceği en önemli rollerden biri, çevik bir 
dönüşümde stratejik bir ortak olmaktır. Bu bağlamda, ankete katılanların 
%62'si, bir önceki 2020 raporuna kıyasla (%53), böyle bir dönüşüme aktif 
olarak dahil olduklarını belirtiyor.

OtherSAFe Not Applicable

Kesinlikle katılmıyorum 

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum 

Daha çok katılmıyorum 33%12%

17%

9%

29%
Kararsız

3.14

İK departmanı, çevik düşünme, çalışma ve organizasyona 
geçişte yer almaktadır.

OtherSAFe Not ApplicableDiğer

Scrum

SAFe

Kanban Agile Portfolio 
Management

Geçersiz

38% 20% 5%

1% 9% 27%

İK’nın çevik dönüşüme dahil olduğunu  kabul eden katılımcılar 
tarafından ifade edilen İK'nın kullandığı çevik çerçeveler şunlardır:

3.15
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3.17

İK departmanı, çevik zihniyeti diğer iş 
arkadaşlarına/departmanlara aktarabilir.

Kesinlikle katılmıyorum 

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum 

Daha çok katılmıyorum 

33%

14%

20%

16%

18%Kararsız 

3.16

İK departmanı çevik zihniyette ustalaşıyor

Kesinlikle katılmıyorum 

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum 

Daha çok katılmıyorum 

32%

12%

24%

15%

18%
Kararsız 

Kesinlikle katılmıyorum 

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum 
Daha çok katılmıyorum 

30%
12%

14%

7%

38%
Kararsız 

3.18

İK, bölümlerarası çalışmayı teşvik eder 
(örneğin, çok disiplinli ekiplerle)
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Kesinlikle katılmıyorum 

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum 

Daha çok katılmıyorum 38%

9%

19%

2%

32%
Kararsız 

3.20

3.21

İK net bir şekilde işini önceliklendirir

İK kısa döngülerde değer sunar

3.22

İK, İK profesyonelleri için (psikolojik) güvenli  bir ortam yaratır

3.19

İK dener ve sürekli öğrenir

Kesinlikle katılmıyorum 

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum 

Daha çok katılmıyorum
38%

11%

13%

3%

35%
Kararsız 

Kesinlikle katılmıyorum 

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum 

Daha çok katılmıyorum 32%
11%

19%

4%

34%
Kararsız 

Kesinlikle katılmıyorum 

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorum 

Daha çok katılmıyorum 
20%18%

22%

5%

36%Kararsız 
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4. Pandemi

Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle katılıyorum Biraz katılıyorum Daha çok 
katılmıyorum 

Kararsız 

58% 4%6%31%
1%

61% 7%30%
0.3%

3%

51% 10%34%
1%

5%

Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle katılıyorum Biraz katılıyorum Daha çok 
katılmıyorum 

Kararsız 

Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle katılıyorum Biraz katılıyorum Daha çok 
katılmıyorum 

Kararsız 

4.1

Pandemi, kendi işimi yürütme ve organize etme şeklimde 
önemli değişikliklere yol açtı

4.2

Pandemi, ekibimizin çalışma ve örgütlenme biçiminde 
önemli değişikliklere yol açtı

4.3

Pandemi, ticari faaliyetlerimizi yürütme ve düzenleme 
şeklimizde önemli değişikliklere yol açtı

Geçen yıl birçokları için çalkantılı bir yıl olduğundan, bu raporda 
pandeminin İK'nın çevikliği üzerindeki etkisine özel bir bölüm ayırdık. İK 
çevikliği için potansiyel uzun vadeli sonuçları dikkate değer bulabilirsiniz.
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4.4

Pandemi sırasında İK değişen koşullara hızlı tepki verdi 
(bir aydan az)

54% 10%29% 3%5%

Kesinlikle  katılmıyorumKesinlikle katılıyorum Biraz katılıyorum Daha çok 
katılmıyorum 

Kararsız

Pandeminin İK üzerindeki etkisi
Pandemi ile ilgili olarak, değişimin ve hızlı müdahalenin 
gerekli olduğu zamanlarda pandeminin İK departmanının 
işleyişini nasıl etkilediğine dair İK katılımcılarından 
topladığımız bazı spesifik verilere de sahibiz. İK 
katılımcılarına, ortalama puanın '4' ile sonuçlandığı değişen 
koşullarda İK departmanının hızlı hareket edip etmediğini (<1 
ay) sorduk. Yarısından fazlası '5' seçerek kesinlikle 
katılıyorum' dedi (5 puanlık ölçek). Kesinlikle katılıyorum'! 

Açık soru: 
İK hızlı hareket etti — ne yardımcı oldu ve ne engelledi ?

İK'nın hızlı hareket etme yeteneğinin temel olarak dijital 
araçlarda hızlı destek sağlayabilmesi, özel bir Corona kriz 
ekibi kurması ve son olarak uyarlanabilir kapasite / çevik 
düşünme biçiminde yattığı belirtildi. Bu son bölümden 
önemli bir etkin faktör olarak bahsedildi.

İK içinde bir kriz ekibinin kurulması

Uyumlu olmak

Yönetim, uzaktan çalışmayı destekledi

Hemen bir korona krizi ekibi 
kuruldu, iletişim şeffaf bir 
şekilde ilerledi. İK iş ortakları 
kriz ekibi ile iş ekipleri 
arasında Sıkça Sorulan 
Sorular (FAQ) bağlantı pimi 
şeklindeydi.

Andrea Pierik – Takım Lideri &
Product Owner, HR Randstad

4.5
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Röportaj
Alejandra Nadruz, 
CHRO Movidesk

Pandemi sırasında
Movidesk‘te  
Çevik Zihniyet

“Bence geleceğin tarihçileri bunu 21. yüzyıl tarihinde bir dönüm noktası 
olarak görecekler. Ama hangi yöne doğru gideceğimiz vereceğimiz kararlara 
bağlı. Bu kaçınılmaz değil.'

Yazar Yuval Noah Harari, Covid 19 salgınının başlangıcında yaptığı bir 
röportajda böyle söylüyordu.

2020'deki en etkili değişikliklerden biri, iş yönetimi yapısının değişmesiydi. 
30 günden daha kısa bir sürede, 8 saatlik işgünü için ofise gittiğimiz 19. 
yüzyılın başından beri modus operandi'miz olan yaşamlarımızı düzenleme 
biçimimizi değiştirdik. Artık 8 saatlik iş günümüzü evden tamamlıyoruz.

Durumun kapsamının ve ciddiyetinin bilinmemesi, bununla başa çıkma 
becerimizin olmaması ve bunun geçici olacağına dair yanlış anlama (3 
hafta kadar sonra tekrar ofiste çalışmaya başlayacağız), bunu gerçekten 
yapmamızı sağladı. Pandeminin karmaşıklığını ve içerdiği şeyleri hafife 
aldık.

İK profesyonelleri olarak işletmeler ve insanlar için gerekli olduğumuzdan 
eminim. Bu süreçte liderlik yaptık. Bunu, iletişimi uygun şekilde 
ayarlayarak, liderliğin rolünü yeniden şekillendirerek, iş rutini yönetimini 
değiştirerek ve organizasyonel ortamı izleyerek yaptık. Bütün bunları da, 
çalışanların duygusal sürdürülebilirliğine dikkat etmenin yanı sıra başardık.

Çevik bir zihniyete sahip olmanın, tüm bu zorluklarla karşı karşıya kalırken 
sahip olabileceğimiz en önemli varlık olduğunu fark ettik: Değişikliklere 
hızla uyum sağlama yeteneğimiz.

Çevik zihniyetten ilham alan Brezilyalı bir teknoloji şirketi olan 
Movidesk'te, bu duruma bir çözüm olarak 'Homeholic'i tasarladık. Bu 
ürün, hepimizin uzaktan çalıştığı bir yapıda “önce-uzaklık kültürü” 
(distant-first culture) modelinde farklı çözümleri, eylemleri veya girişimleri 
kucaklayan büyük bir şemsiye gibi çalışır.

Bu ürünü oluşturmak için Agile HR Manifesto'nun 3 ilkesini kullandık:
• Hiyerarşik yapılar üzerinden işbirlikçi ağlar (network)
• Gizlilik yerine şeffaflık
• Kuralcılık yerine uyarlanabilirlik

'Homeholic' şu anda karşı karşıya olduğumuz büyük sorunları çözmeyi 
amaçlıyor; Yeni fayda ve ödül çözümleri neler olacak? Yeni çalışma yapıları 
nasıl olacak? Liderlik gelişim programları nasıl işlenecek? Ya da iletişimi 
herkes için nasıl etkili ve anlaşılır hale getirebiliriz? Takip eden tüm 
eylemlerin metrikler, geri bildirimler ve sürekli anketlerle takip edilmesinin 
başarı için gerektiğini söylemek yerinde olacaktır.

Yuval Noah Harari'nin 'Homo Deus' kitabından alıntı yapmak gerekirse, 
mevcut zorlukları anlama, inşa etme ve çözme şeklimiz işin geleceğini 
belirleyecek. Akıllı olmalıyız ve her zaman insanları ilk sıraya koymalıyız.

Alejandra Nadruz – CHRO Movidesk
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4.6

Pandemi, İK'nın rolünü daha karmaşık hale getirdi

28% 21%38% 2%11%

Kesinlikle katılmıyorumKesinlikle katılıyorum Biraz katılıyorum Daha çok 
kararsız 

Kararsız

Aşağıda, yanıtlayanlarımızdan ifadeler bulunmaktadır..

Açık soru:
İK'nın rolü neden daha fazla/daha az karmaşık hale geldi ?

4.7

Yöneticilere koçluk yapmalı; evden çalışmanın 
yanısıra ekibinizi yönetmek ile onlara koçluk 
yapmanın farkının farkında olmalarını 
sağlamalısınız.

Meslektaşların sağlıkla ilgili fiziksel ve ruhsal 
sorunları durumu daha karmaşık hale getirdi.

Bu kadar çok insanın uzaktan çalıştığı daha 
karmaşık bir şirket kültürünü sürdürmek zor 
olduğu için, etkili iletişim daha zor hale geliyor.

Ana süreçlerdeki ekiplerimiz, enfeksiyonlar veya 
üyeler arasındaki karantina nedeniyle daha 
savunmasızlar. Ana sürecimiz sağlıkla ilgili olduğu 
için ekipler evden de çalışamıyor. Enfeksiyon veya 
karantina durumunda, ekip için birkaç saat içinde 
destek ve ek personel sağlamamız gerekiyor.

Bir işe alım programı (onboarding) ve yeni 
çalışanlara, özellikle genç profesyonellere 
rehberlik etmeyi düşünmelisiniz. Evden çalışırken 
güvenli bir çalışma ortamı olduğundan emin 
olmalıyız, çalışanların kurumla ve çalışma 
arkadaşlarıyla etkileşim halinde olduğundan 
emin olmalıyız.

Rol daha karmaşık çünkü pandemi birçok kültürel 
sorunu gündeme getiriyor. Bunu bir araçlae 
kolayca çözemezsiniz. Bu nedenle önemli konular 
ve hatta Corona ile ilgili yeni konular ortaya 
çıkıyor. Bu çok zaman alıyor ve birlikte çözüm 
arama maliyetli.

Çalışanla fiziksel teması özlüyorsunuz, bu da 
sözlü olmayan iletişimi algılamayı zorlaştırıyor.

Mesleğimizin "insan" tarafı daha karmaşık: 
desteğe ihtiyaç duyulan yerlerde daha az 
görünürlük var. Mesleğimizin "zor" tarafı ise daha 
az karmaşık; sistemler/süreçler/analitik. Covid-19 
zamanında, gerekli değişiklikleri uygulamak için 
işletmede daha fazla anlayış vardı, bu sayede bazı 
şeyleri uygulamak daha az zaman aldı.
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Özetle, genel olarak İK pandeminin yarattığı değişen koşullarda hızlı 
hareket etti. Bu, çevre radikal bir şekilde değiştiğinde İK'nın belirli bir doğal 
çevikliğe sahip olduğunun altını çiziyor. Aynı zamanda, İK departmanı 
sorumluluklarının büyüdüğünü ve (post-) pandemi bir dünyada daha 
karmaşık hale geldiğini gördü. Bu da, ilerleme yolunda İK disiplininin çevik 
ilkeleri ve uygulamaları benimsemeye devam etmesinin olumlu katkısı 
olacağını düşündürtebilir.

Salgının organizasyon üzerindeki etkisi
Pandemi, bazı kuruluşların beklenmedik dış koşullarla karşı karşıya 
kaldıklarında (%42) değişme yeteneğinde zaten ustalaştığını göstermiştir. 
Ek olarak kuruluşlar, Çevik çalışma, düşünme ve organize etme 
yöntemlerini kullanma olasılıklarını daha fazla keşfetme ihtiyacının da 
farkında.

4.8

Pandemi, Çevik bir İK'ya dönüşümü olumlu yönde etkiledi

32% 27%33%
1%

7%

Kesinlikle katılmıyorumKesinlikle katılıyorum Biraz katılıyorum Daha çok kararsızKararsız
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Bilgi kutucuğu: 
 Sanal Gerçeklik 
(VR) kullanarak 
Hibrit Çalışma

Covid-19 pandemisinin görünüşte kalıcı etkilerinden biri, insanların evden 
daha fazla çalışmaya ve dijital olarak buluşmaya devam edecek olması.

İnsanların gerçek bir toplantının dinamikleriyle birlikte olmaya gerek 
duymadan işbirliği yapabileceği bir alan Sanal Gerçekliktir (VR). Sanal 
Gerçeklik (VR), (görsel ve işitsel) bir ortamı simüle eden ve kullanıcıya 
farklı bir ortamda olduğu yanılsamasını sağlayan bir teknolojidir. Bu, 
derinliği görmenizi ve kendinizi tamamen yeni bir dünyaya kaptırmanızı 
sağlar. Kulaklıklardaki özel sensörler, başınızın, vücudunuzun, ellerinizin ve 
parmaklarınızın ne zaman hareket ettiğini algılar.

Sanal Gerçeklik, oyun endüstrisinde zaten yaygın olarak kullanılıyordu, 
ancak günümüzde tıp, emlak, araba endüstrisi ve hatta itfaiye ve polis 
departmanında da sayısız örneği var. Bununla birlikte, hibrit çalışma 
devriminin bir parçası olarak, kuruluşlar VR platformuna nispeten henüz 
yabancı.

Microsoft Teams, Zoom, Google Meet veya diğer video konferans 
uygulamalarını kullanırken, kullanıcılar 2B alanla sınırlanıyor. Oysa, VR'da 
buluşarak, aniden hareket etmek ve gerçek bir toplantı hissini yeniden 
yaratmak mümkün hale geliyor. Bu, özellikle işitsel deneyim söz konusu 
olduğunda fark ediliyor. Size yakın olanlar sizi daha yüksek sesle 
duyabiliyor, grupların mekansal olarak bölünmesini ve aynı odada aynı 
anda konuşmalarını sağlıyor.

Modern VR teknolojisi, aslında bir kullanıcının fiziksel görünümünü alacak 
ve sanal toplantılar için avatar olarak canlandıracak. Bu, iş arkadaşınızın 
vücudunun, gözlerinin, kollarının gerçek hayattaki bir toplantıya benzer 
şekilde hareket ettiğini görebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca toplantı 
ortamı tamamen özelleştirilebilir. Geleneksel toplantı odaları yerine bir 
uzay gemisinde, tropik bir adada veya eski bir binada toplanabilirsiniz. 
Tüm bunlar, kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkarmasına ve daha zengin 
etkileşimlere sahip olmasına olanak tanır. Gerçekten de bazılarının 
'Metaverse' olarak adlandırdığı şey budur: sonsuz bir bağlantı ve yaratım 
alanı.

Kuruluşlar, hibrit çalışma karışımlarına VR eklemenin potansiyel 
faydalarını keşfetmeye başladı. Bu nedenle hibrit iş yaşamının bir parçası 
olarak VR tabanlı ekip toplantılarını kolaylaştırıyor, danışmanlık yapıyor ve 
organize ediyoruz. İK departmanları için bu, yeni Öğrenme ve Geliştirme, 
İşe Alım ve Yerleştirme modlarıyla denemeleri de içerebilir.

'Hibrit işbirliği için VR' çalıştayı için bizimle iletişime geçmekten 
çekinmeyin.
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İkinci uluslararası Çevik İK Durumu, ortaklarımız JP Coutinho (Brezilya), SOOM, 
Personas & Organizaciones (Peru), Haga Business Consultancy (Türkiye), Halk 
Bakanlığı (Yeni Zelanda) ve DecodeHR (Singapur) ile işbirliği içinde 
yürütülmektedir.

Deneyimlerini bizimle paylaşan tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyoruz. Onlar 
olmadan Çevik İK'nın mevcut durumu hakkında sizlere derinlemesine bir fikir 
vermek mümkün olmazdı. Sonuçların çevik bir İK departmanı ve organizasyona 
giden yolculuklarında onlara yardımcı olacağını umuyoruz.

Çevik İK hakkında daha fazla bilgi için:

Training Agile HR in Utrecht 

Training Agile HR in New York

E-learning Agile HR

LinkedIn Group: Agile HR 

stateofagilehr.com 

Organize Agile hakkında bilgi için:

organizeagile.com 

LinkedIn: Organize Agile 

YouTube: Organize Agile

Gidion Peters – Kurucu, 
Organize Agile, ‘Agile HR’ 
kitabı ortak yazarı

Willemijn Dijk 
Çevik (İK) Koç

Jochem Martens
Çevik Koç 

Herkesin bir fark yaratabileceğine, istikrarlı ekiplerin inovasyonun motoru 
olduğuna ve geleceğin çevik organizasyonlara ait olduğuna inanan uluslararası 
bir koç ve danışman ekibiyiz. Bu nedenle iş dünyasının ve hükümetin çevik bir 
şekilde organize olmasına yardımcı oluyoruz. New York City ve Hollanda'da 
bulunuyoruz. 

2018 Yılının Yönetim Kitabı'na aday gösterilen ve 7. Baskısı yapılan 'Agile HR - 
HR'nin rolü'' (Agile HR - the (un)missable role of HR in agile organizations’) 
kitabımızı yayınladık.

Biz Kimiz
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Partners:

https://hagaconsultancy.com/
https://www.scrumcompany.nl/training/agile-hr/
https://www.organizeagile.com/agile-hr-course/
https://organizeagile.learnworlds.com/course?courseid=agile-hr
https://www.linkedin.com/groups/8604686/
http://www.stateofagilehr.com/
https://www.organizeagile.com/
https://www.linkedin.com/company/5233537/
https://www.youtube.com/channel/UCTdViu_rEQaL1XM6neBDNkQ
https://jpcoutinho.com.br
https://soompersonas.com
https://hagaconsultancy.com/tr/anasayfa
https://mopeople.co
https://www.decodehr.com


Inanc Civaz– Yönetici Ortak
HAGA Business Consultancy, 
Agile People Manifesto,
Your Call to Action for the 
Future of Work
 ortak yazarı 

Biz Kimiz

The State of Agile HR 2022. © 2022 Organize Agile. Design: Acute Studio, Amsterdam

HAGA, özelleştirilmiş ve insan odaklı Çevik çözümleri sunan uluslararası hibrit 
deneyimine sahip Hollanda-Türk ortak girişimi bir danışmanlık şirketidir.

Çevik uygulamaları ile araştırma kökenli yönetim danışmanlığı tecrübesini 
harmanlayan HAGA danışmanları, bütünsel yaklaşılan bir ‘Business Agility’ 
kavramının şirketlerin potansiyellerini ortaya çıkaracağına inanmaktadır.

Uluslararası Agile People hareketinin de bir parçası olan HAGA, Çeviklik 
konusunda global trend ve yaklaşımları yakından takip etmekte ve projelerinde 
Hollandalı, İsveçli ve Türk danışmanları ile hizmet vermektedir.

Yönetim ve stratejik iletişim danışmanlığı alanında 20 yıla yakın uluslararası 
deneyime sahip olan İnanç Civaz, organizasyonel yapılanmadan, 
kurumsal/pazarlama iletişimi ve uluslararası iş geliştirmeye çoklu-fonksiyonlu ve 
kültürlerarası birçok proje yönetmiştir.

Koç Üniversitesi ve Galatasaray Lisesi mezunu olan İnanç, Bologna 
Üniversitesi’nde Kültür Yönetimi yüksek lisansı yapmış, Amsterdam 
Üniversitesi’nde ‘Organizational Behavior Management’ öğrenimi görmüştür. 

Agile People Manifesto’nun uluslararası yazarlarından biri olarak Çevik 
yönetime ‘Yeni İş Yapış Yaklaşımı’ olarak inanan İnanç, 2015’ten beri ‘insan odaklı 
Agile’ özellikle Agile Leadership, Agile HR, Agile People Development 
konularında uzmanlaşmıştır. Hollanda menşeli Haga Consultancy’nın kurucu 
ortağı olarak global networkü ile Hollanda, Belçika ve Türkiye’de eğitim ve 
danışmanlıklar vermektedir. Sade ismindeki kızıyla Hollanda’da yaşamaktadır.

'Your Call to Action for the Future of Work' uluslararası kitabın ortak yazarı ve 
'Agile People: A Radical Approach for HR & Managers' kitabının Türkçe 
editörüdür. Global State of Agile HR araştırmasının yürütücülerindendir. 
Makaleleri Bloomberg ve Harvard Business Review (HBR) gibi dergilerde 
yayınlanmıştır. 

       Çevik İK (Agile HR) hakkında bilgi için tıklayınız.

HAGA hakkında bilgi için:

www.hagaconsultancy.com

LinkedIn: Haga

https://www.linkedin.com/in/inanc-civaz/
https://www.linkedin.com/company/haga-consultancy/?viewAsMember=true
https://hagaconsultancy.com/tr/cevik-ik-egitimi
https://hbrturkiye.com/yazar/inanc-civaz
https://hagaconsultancy.com/tr/cevik-ik-egitimi



