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Bir bakışta Çevik IK 
Çalışan yönetimi uygulamalarının yeniden keşfi

IK için Çevik olmak

Çevik IK Hizmetleri

Çevik Organizasyon Tasarımı Çevik Organizasyonları ÖğrenDüşünce yapısının içselleştirilmesi Çalışma yöntemleri

Kanıta dayalıBirlikte yaratılan çalışan deneyimi

Çevik olmak için IK
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T-şekilli çalışanlar

Çapraz fonksiyonlu takım
iteratif bir şekilde değer üretir
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Karmaşık-Complex
Sorgula
Anlamlandır
Tepki ver
Yeni oluşumlar

Karışık-Complicated
Anlamlandır
Analiz et
Tepki ver
Doğru uygulamalar

Apaçık-Obvious
Anlamlandır
Sınıflandır
Tepki ver
En iyi uygulamalar

Kargaşa-Chaos
Harekete geç
Anlamlandır
Tepki ver
Alışılmışın dışında

Kullanıcıların ve kişilerin iş deneyimlerini yeniden tasarlamak, 
daha fazla insan odaklı olmak ve  yüksek performansı 
desteklemek için çalışan deneyiminin haritalanması

Kendimiz ve başkaları için sıcak bir 
iş ortamı kültürü geliştirmenin  
daha iyi yöntemlerini keşfediyoruz.

Bu çalışma esnasında ulaştığımız 
değerler :

Hiyerarşik yapılar yerine işbirliği ağları
Gizlilik yerine şeffaflık
Kuralcılık yerine değişime uyum kabiliyeti
Yönetim ve muhafazakarlık yerine rehberlik ve birliktelik
Harici ödüller yerine içsel motivasyon
Zorunluluk yerine tutku

Müşteri
Odaklı

Veri bazlı kararlar 
alan takımlar 

Şeffaf liderlik
vizyon ve amaç 

Yeni Çevik roller Uyum & Özerklik

Güvenliği ön şart
haline getir

Çağdaş Çevik YaklaşımEkosistem - Cynefin
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Deneyerek Uygula
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Öğrenen
organizasyona
doğru ilerler

Daha az gözle görülür
- daha çok etkili

Daha çok gözle görülür - daha az ekili
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Modern Agile by Joshua Kerievsky
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Scrum veya Kanban Tahtası

Günlük toplantılar 
Gözden geçirme

Retrospektif
Portföy & Önceliklendirme

Çalışma anlaşması

Yönetmelikler

Güvenlik
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Bu harika!

Hayır, bu 
bir engel!

Küçük başla Çalışan sistemi yaygınlaştır               Gelişen dönüşüm

Gereksiz
süreçler

Bu süreç
destekleyici mi
denetleyici mi?

Özerkliğe ve sosyal 

bilimlere dayalı yönetim

Spotify

LeSS

SAFe

Karma

Scrum@Scale

Başarman için sana
yardımcı olacak 
birşeyler bulalım!

Birlikte
uyumlu muyuz?

Hedef
Teslimatlar
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Tümü tek seferde.
Test etmeden ve 
planı güncellemeden 
analiz ve planlama,
genellikle sonradan
ortaya çıkan sürprizler
ve ne iş hedeflerini 
ne de çalışan hedeflerini 
karşılayan teslimatlar

Hedef
genellikle planlanandan 
önce ulaşılır.

Prototip
Test
Veri & mantıksal analiz
Geri bildirim
Deney
Doğrula

Örn. Ödüller, Performans yönetimi,
İşe alım ve Kariyer gelişimi 

İş Değeri Müşteri
Değeri

Çalışan Değeri

Zaman

Geleneksel 
- veya “Beklenti Odaklı Değişim”

Çevik
 - veya  “Değer Odaklı Değişim”
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Kullanıcı geri bildirimleri 
ile doğrulanan iteratif ve 
artımlı geliştirilen
teslimatlar 

Teslimatlar

Tüm krtik kararlar
başlangıçta alınır.
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Kararlar sürekli alınır ve
doğrulanır
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