


GİRİŞ

Agile son yıllarda popülerliği sürekli artan bir metodoloji olarak sıklıkla 

önümüzde, çoğumuz takımlarımızda ve organizasyonlarımızda bu metodu 

hayata geçirmek için eğitimler aldık, iş yapış biçimimizde değişiklikler 

yaptık.

Bu uzun ve sabır isteyen ancak sonunda da işinize esneklik ve çeviklik 

katacak bir yolculuk. Her sistemin olduğu gibi Agile’ın da değerini oluşturan 

kuralları mevcut, bu kurallardan uzaklaşmadan kendi gerçeklerimizi de 

unutmadan atılacak adımlar kalıcı bir iyileşmeyi getirecektir.

Biz de Agile’ı uygulamanız ve yaygınlaştırmanız için başlangıç noktası olacak 

ve sınırlarınızı belirlemek için kullanabileceğiniz temel bilgileri kısa raporlar 

halinde sizler için derledik.



AGILE OLGUNLUK  
TESTİ  SONUCUNUZ

KUTLARIZ! Agile uygulama konusunda ortada organizasyonel bir 
sahiplenme ve başarı var. 

Buralara kadar geldiyseniz şimdi sizi yeni ufuklar bekliyor, artık 
üretim ile ilgili pek bir sıkıntınız yok. 

Üretecekleriniz ve kullanıcılarınız ile buluşturacağınız fikirlerin en 
değerli fikir olduğuna emin olmak hayata geçireceğiniz yeni bir 
disiplin olacaktır. 

Ancak sizi rekabette öne geçirecek en önemli adım ise artık 
inovasyonu da organizasyonunuzun yetenek setinin içine 
eklemek olacaktır. 

B Ü T Ü N L E Ş İK

YENİ YOLUNUZ 

Problemleri tespit et,  
Çözüm bul,  

Çözümü doğrula, 
Geliştir



PLANSIZ

DAĞITIK

YERLEŞMİŞ

BÜTÜNLEŞİK

ÇEVİK

ÇEVİKLİK YOLCULUĞU

Organizasyonların ve takımların çeviklik 

yolculuğunda atlaması gereken basamaklar vardır. 

Agile kurallarını hayata geçirip, içselleştirmeniz ile 

beklenen iyileşmeye doğru ilerleyeceksiniz.

Agile’ın etkinliğini sadece bir takım içinde değil 

organizasyon çapında uygulayabilmek rekabette fark 

yaratmasının yanında işiniz ile ilgili çok daha pozitif 

bir tablo ortaya koymanızı sağlar.



• Agile organizasyona yayılmıştır 
• Dağıtık takımlar ortak çalışabilir 
• Business Value üretebilecek yapılar aktiftir 
• Projeler tamamen kontrol altında ilerler 

• Otomasyon neredeyse insansız işler 
• Ölçüm ihtiyacı tamamen karşılanır 
• Organizasyon Agile’ı açık şekilde destekler 
• Sürekli iyileşme sağlıklı şekilde çalışır

BÜTÜNLEŞİK

AGILE OLGUNLUK SEVİYELERİ

• Takım seviyesinde Agile kabul edilmiştir 
• Temel çeviklik davranışları sergilenir 
• Başarılı sonuçlar artık tekrarlanabilir 
• Projeler planlı ilerler 

• İyileşme ile ilgili planlar uygulanabilir 
• Geliştirme ve üretim süreçleri belirlidir 
• Agile yönetim yaklaşımı kabullenilmiştir 
• Daha derinlikli veri ile ölçümlenebilir

YERLEŞMİŞ

• Agile ve yalınlık organizasyonun parçasıdır 
• Üretimde kayıplar minimize edilmiştir 
• Inovasyon ile yeni ürünler sunulur 
• Her adım bir amaç dahilinde atılır 

• Hedeflere bağlı olarak çalışılır 
• Tüm süreçler optimize edilmiştir 
• Organizasyonel iyileşme yaygınlaşmıştır 
• Kurum tamamen esnek ve stabil davranır

ÇEVİK

• Agile rutinlerinden bazılarını uygular 
• Çıktı kalitesi değişkendir 
• İş süreçleri ve sonuçları tahmin edilemez 
• Odaklanma ve planlama sorunları vardır 

• Kişisel gayret ve bireysellik ön plandadır 
• Bilgi paylaşımı ve ortak çalışma yoktur 
• Sıklıkla, belirlenen tarihler aşılır 
• Plansızlık sebebiyle bütçe üzerine çıkılır

PLANSIZ

• Bazı Agile alışkanlıkları tutarlı uygulanır 
• Takım seviyesinde Agile farkındalığı vardır 
• Çıktı kalitesinde bir seviye artışı yaşanır 
• Standart geliştirme süreçleri artık nettir 

• Takımlar arasında kalite farkları mevcuttur 
• Ekipler arası bilgi transferi limitlidir 
• Projeler nispeten planlı ilerler 
• Sınırlı ölçüm ile veri, süreçlerin parçasıdır

DAĞITIK



EN DEĞERLİYİ ÜRET,  
DEĞERİ TAKİP ET

BUSINESS VALUE  
& ROI

Agile dönüşümün ilk adımlarında tamamen üretebilmek, 
değişikliklere cevap verebilmek, takım olmak gibi olguların 
doğru yapılmasına gayret ettiniz. Bu aşamaya geldiğinize 
göre bu alanlarda işler iyi gitti.

Şimdi ise üretimde sorun yoksa üretilecek olanın en değerli 
olan talep olup olmadığını ölçmek ve buna göre bir 
önceliklendirme ile geliştirme süreçlerinizi işletmek verimlilik 
ve kârlılık anlamında değer yaratacaktır.

Bir işin hayata geçmesi için oluşacak tüm maliyetleri ve size 
sağlayacağı değerleri karar alırken her zaman gündeminizde 
tutmalısınız.

Kişilerin bireysel taleplerini engellemek ve sadece değer 
üretmek için, talebin getirisini ve götürüsünü sayısallaştırmak 
size talep sahipleri ile anlaşma yolunda da destek olur.



TEST OTOMASYONU

RELEASE 
OTOMASYONU

Hatasızlık, insan kontrolünün yerini uygulamalara bırakması 
ile maksimize edilebilir.

Olgun ve çevik işleyişin son halkası olan yayına çıkma 

aşamasında da; kullanacağınız otomasyonlarla olası insan 

hatalarını ve hizmet kesintilerini engelleyebilirsiniz. 

Geri alınabilir, versiyonlanabilir otomatik bir 

release süreci üzerinizdeki riskleri de azaltır. 

Ürün ve servisleriniz için kullandığınız test 
senaryolarını otomatize edip sürekli kontrol 
edilmesini sağlayarak kullanıcılarınız  
için sorunsuz ve kesintisiz bir  
deneyim sunmalısınız.



PLANSIZ

Bir süredir organizasyonun farklı projelerini Agile ile 
yürütüyorsunuz, bu sizin verimli, zaman ve bütçe planına 

uyumlu, çevik bir şekilde çalışabildiğinizi gösteriyor.

İNOVASYON 
ZAMANI

Şimdi ise daha kritik bir adım önünüzde; doğru üretim ve 
yönetim süreçlerinin yanına yeni ürün ve servis geliştirme 

yeteneğini de kazanmak için en doğru zamandasınız.

Size inovasyon için destek olacak iki temel disiplin daha var; 
 

DESIGN THINKING 
Problemin nerede olduğunu tespit etmek ve onun üzerine fikir 

üretmek için size yol gösterecektir. 

YALIN ÜRÜN GELİŞTİRME  METODOLOJİSİ (LEAN UX) 
Bulduğunuz inovatif fikirleri hayata geçirmeden önce valide 

etmenizi ve buna göre üretmenizi sağlar.



PUZZLE’IN 
SON PARÇALARI

Problemi 
Tespit Etmek

Çevik olmak, şeffaflık ve verimlilik sizin için artık 
çözdüğünüz konular, şimdi hedef doğru ürünü üretmek!

TALEP

DESIGN 
THINKING

LEAN UX

AGILE İLE 
ÜRETİM

AGILE İLE 
ÜRETİM

BAŞARILI OLDUĞUNUZ AKIŞ

YENİ HEDEFİNİZ!

Doğru Çözümü 
Bulmak

Doğru Şekilde 
Geliştirmek



 %80 
Yapay zekanın  

2030 itibarı ile Agile 
süreçlerini otomatize 

etme oranı 

%77 
Üst yönetim sponsorluğu 

ile Agile’ı organizasyon 
çapında yayan firma oranı

Smarter with Gartner-PMI

AGILE:  
GELECEK İÇİN DE  
EN İYİ YATIRIM



AGILE KOÇLUK PROGRAMI

Takımı içeriden dönüştüren Agile Koçluk Programı ile ekiplerinizi 

modern ürün ve servis geliştirme dünyasına hazırlayın.

2 HAFTA 2 HAFTA 4 AY 2 HAFTA

Süreç, takımın eforundan çalmayan haftalık 

planlı çalışmalar ile yaklaşık 5 ayı kapsar.

PLANLAMA KALİBRASYON TAKIM KOÇLUĞU TAKIMA DEVİR

4 aşamada gerçekleşen program sonunda takım olarak hareket eden 

bir ekip haline gelmenin yanında çıktı kalitenizin ve veri ile çalışma 

alışkanlıklarınızın çok daha ileri bir seviyeye geldiğini göreceksiniz.



SERVİSLERİMİZE 
GÖZ ATIN

DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM

YALIN ÜRÜN 
YÖNETİMİ 
(LEAN UX)

KURUMSAL 
İNOVASYON

AGILE 
KOÇLUK

DESIGN 
THINKING 

WORKSHOP’LARI

EĞİTİMLER 
AGILE 

LEAN UX 
DESIGN THINKING



www.xupconsultancy.com

www.linkedin.com/company/xupconsultancy

BİZE ULAŞIN

hello@xupconsultancy.com
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