
Değişime adaptasyon ve daha da ötesinde değişime liderlik edebilmek şirketlerin başarısı için 
kritik bir önem taşıyor. Değişimin hızının arttığı bu yüzyılda şirketler de iş yapış şekillerini ve 
yapılarını çevikleştirerek bu ihtiyaca cevap üretmeye çalışıyorlar. Tam da bu noktada 
kuruluşlardaki liderlere önemli bir sorumluluk düşmekte; şirketler, yalnızca liderlerinin 
çevikleşebildiği ölçüde Çevik olabilirler.
 
Agile bu yıl 21. yaşını kutluyor! Ancak, bir çok şirket için bu yolculukta kat edilecek daha çok yol var.  
Kat edilmesi gereken bu yolu kolaylaştırmak ve dönüşüm çabalarının etkinliğini arttırmak için bu 
araştırmayla birlikte liderlere ışık tutmayı hedefledik. Türkiye’de Agile dönüşüm yolculuğunda öne 
çıkan şirketlerin katılımıyla birlikte bu araştırma ile, yöneticilerin liderlik tarzındaki dönüşümü 
görünür kılmayı ve çevik zihniyetlerini büyütme fırsatı vermek için potansiyel iyileştirme alanlarını 
anlamayı amaçladık.
 
Agile organizasyon olma yolunda ilerlemekte olan 11 farklı şirketten toplam 1128 profesyonelin, 
yöneticilerini değerlendirdiği bu araştırma sonucunda, Çevik yolculuğunda yöneticilerin özellikle 
“müşteri odaklı” ve “bağ kuran” özellikleri güçlü bir şekilde ön plana çıktı. Diğer yandan, dönüşüm 
yolculuğunda liderlerin “odaklanmayı sağlayan”, “çoğaltan”, ve “girişimci” yanlarını desteklemek 
üzerine yoğunlaşmanın dönüşüm başarısı adına fark yaratacağını söyleyebiliriz.
 
Umuyoruz ki gerçekleştirdiğimiz bu araştırma ülkemizdeki Agile dönüşüm çabalarına önemli bir 
katkı sağlayacaktır. Çevik liderlik alanında olumlu örnek davranışları vurgulamak ve liderlerin 
gelişim alanlarını ortaya çıkarmak için çıktığımız bu yolda araştırmamıza katılan tüm şirket ve 
çalışanlarına teşekkür ederiz!
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Takım Oyuncusu: Agile lider takımlarının bir 
parçasıdır, işbirliği ve takım çalışması için doğru 
örneği ortaya koyar.

Odaklanmayı sağlayan: Agile lider işleri bitirmeye 
odak yaratmak için takımlarını sürekli yeni şeylere 
başlamayı bırakmaya teşvik eder, ve birçok işin aynı 
anda yapılmasından kaçınır. Takımlarına net 
hedefler koyarak rehberlik eder ve hedefleri 
önceliklendirerek takımlarını destekler.

Müşteri odaklı: Agile lider müşteriye sunulacak 
gerçek değere odaklanmayı sağlar ve müşteri 
memnuniyetine özen gösterir. Agile lider 
takımlarının müşteri ihtiyaçlarını anlayabilmesi 
için mekanizmalar kurabilmeleri ve iş etkilerini 
iyileştirebilmeleri için rehberlik eder.

Girişimci: Agile lider inovasyonu artırmak için 
deneysel bir çalışma ortamını benimser. Deneyler 
yapmak için takımlarına alan sağlar ve başarı ya 
da başarısızlıktan öğrenebilmek için takımlarını 
özgür bırakır. Agile lider deneyselliği ve inovasyon 
için girişimci ruhu benimseyerek, farklı fikirlerin 
paylaşılabileceği yolları ve bu fikirleri uygulamaya 
geçirmeyi mümkün kılacak ortamı sağlar.

Şeffaflığı artıran:  Agile lider takımlarının ihtiyacı 
olan tüm bilgilere ulaşımı mümkün kılar ve hep 
birlikte daha iyi kararlar verebilmek için 
takımlarının her türlü veriye erişebilir olması için 
çalışır. Açıklığı ve güven ortamını teşvik eder.

Gelişim zihniyetine sahip: Agile lider yeni fikirlere 
açıklık ile gelişim zihniyetini ortaya koyar ve 
zorluklarla mücadeleyi bir gelişim fırsatı olarak 
görür. Sistemi bir bütün olarak görür ve takımlara 
sürekli gelişim için koçluk eder. (Burada koçluk 
etmek, takımların kendi dinamikleriyle , kendi 
çözümlerini bulması ve otonom hale gelmesi için 
çalışmak, söylemek yerine sormak anlamında 
kullanılmaktadır).

Vizyoner: Agile lider çekici bir vizyon oluşturur ve 
herkesin bu vizyona yönelmesi için takımlarına 
ilham verir.

Bağ kuran: Agile lider, işleri kendi önerdiği yollarla 
yapmaya yönlendirmek yerine takımlarından yardım 
ister. Agile lider, organizasyonun hedeflerine 
ulaşması için herkesi sürece dahil eder ve bağ 
kurmalarını sağlar.

Otonomiyi mümkün kılan: Agile lider, takımların 
kendi kendilerini yöneterek ve kendi belirledikleri 
yollarla projeleri hedeflerine ulaştırabileceğine 
güvenir. Agile lider mikro yönetim uygulayarak 
takımların yaptığı her şeyi takip etmez, onun yerine 
takımlarını güçlendirir ve takımların mümkün olan 
en iyi bilgiyi kullanarak karar verebilmesini sağlar.

Adapte olan:  Agile lider belirsizlikle başa çıkma 
konusunda rahattır ve hızlı karar verilebilmesi için 
takımlarına alan açar. Mükemmeli aramaz, onun 
yerine sıklıkla hayata geçirilen çözümleri ve sürekli 
değer akışını benimser.

Hizmet eden: Agile lider düzenli olarak 
takımlarından geri bildirim alır ve daha iyi 
performans gösterebilmek için takımlarının neye 
ihtiyacı olduğunu sorar. Agile lider takımlarının 
ihtiyaçları için harekete geçer ve onların 
isteklerini gerçekleştirmek, onların engellerini 
ortadan kaldırmak ve takımlarını daha ileriye 
taşımak için gücü dahilindeki her şeyi yapar ve 
böylece takımlarına hizmet eder.

Çoğaltan: Agile liderin önceliği takımlarıdır ve 
takımlarına özenle yaklaşır. Bireysel gelişimi için 
takım arkadaşlarını cesaretlendirir. Bireylerin 
becerilerini büyütür, hem uzmanlık alanlarında 
hem de başka alanlarda kendilerini geliştirmeleri 
ve esneklik kazanabilmeleri için onlara ilham 
verir.
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Ankete katılan şirket sayısı.

11 1128
Katılımcı şirketlerin endüstrileri; 

telekomünikasyon, finans ve bankacılık, 
teknoloji, sigortacılık, sanayi üretim, 

tekstil ve hazır giyim, sağlık. 

Anketi yanıtlayan toplam kişi sayısı.Cevaplayanların %68’i Takım üyesi, 
%3’ü Agile Coach, %17’si Yönetici, 

kalan %12 diğer görevde bulunuyor.
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Türkiye Agile Liderlik Araştırması Genel Sonuçları
Şirketlerin tek tek kendi iç değerlendirmelerine ve de genel ortalamaya birlikte bakarak sonuçları değerlendirdik. Bu doğrultuda 

yöneticilerin sırasıyla “müşteri odaklı” ve “bağ kuran” özellikleri güçlü bir şekilde öne çıkmaktadır. Diğer yandan ise, yöneticilerin sırasıyla 
“odaklanmayı sağlayan”, “çoğaltan”, ve “girişimci” özelliklerinin gelişime açık alanlar olduğunu görmekteyiz.
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• Bağ Kuran:
Agile lider, işleri kendi önerdiği yollarla yapmaya 
yönlendirmek yerine takımlarından yardım ister.  Agile 
lider, organizasyonun hedeflerine ulaşması için herkesi 
sürece dahil eder ve bağ kurmalarını sağlar.

Yöneticilerin takımlarında dâhiliyet duygusunu 
güçlü bir şekilde yaratabildiklerini görmekteyiz. 
Agile lider, tepeden inme yönlendirmelerin başarıya 
ulaştırmadığını bilir ve organizasyonun hedeflerine 
ulaşmak için herkesi sürece dahil etmek için çabalar. 
Ankete katılan şirketlerde yöneticilerin başarı için 
takımlarının desteğini alabildiklerini ve takımlarını 
hedeflere güçlü bir şekilde dahil edebildiğini 
yorumlayabiliriz.
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• Çoğaltan:
Agile lider takımlarını önceliklendirir ve takımlarına özenle 
yaklaşır. Bireysel gelişimi için takım arkadaşlarını 
cesaretlendirir. Bireylerin becerilerini büyütür, hem 
uzmanlık alanlarında hem de başka alanlarda kendilerini 
geliştirmeleri ve esneklik kazanabilmeleri için onlara ilham 
verir.

Agile çalışma şekli geleneksel organizasyon yapılarında üst 
kademelerde biriken gücün takımlarla paylaşılmasını 
hedeflemektedir. Böylelikle otonom yapıda hareket edebilen 
takımlar, bürokrasiye daha az takılarak, daha hızlı hareket 
etme ve direk değer üretimi imkanına sahip olurlar. Bu 
başarıya ulaşmak için de yönetimin bir yandan takımlara 
alan bırakması, bununla paralel olarak da takımların 
yeteneklerini geliştirmek için katalizör ve destek olması 
gerekir. Ancak, henüz takımların güçlenmesi ve yetenek 
gelişimi noktasında istenilen noktaya ulaşamamış 
olduğumuzu söyleyebiliriz.
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• Müşteri Odaklı:
Agile lider müşteriye sunulacak gerçek değere odaklanmayı 
sağlar ve müşteri memnuniyetine özen gösterir. Agile lider 
takımlarının müşteri ihtiyaçlarını anlayabilmesi için 
mekanizmalar kurabilmeleri ve iş etkilerini iyileştirebilmeleri 
için rehberlik eder.

Agile dönüşüm birçok şirket için müşteri ihtiyaçlarına 
odaklanma ve daha hızlı çözüm bulabilme gereksinimi ile 
tetikleniyor. Sonuçlardan görmekteyiz ki, Agile dönüşüm 
yolculuğundaki şirketlerin yöneticileri de bu vizyonu 
benimseyerek davranışlarına dönüştürebilmiş ve 
takımlarına da bu vizyonu aktarır durumdalar.
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• Girişimci:
Agile lider inovasyonu artırmak için deneysel bir çalışma 
ortamını benimser. Deneyler yapmak için takımlarına alan 
sağlar ve başarı ya da başarısızlıktan öğrenebilmek için 
takımlarını özgür bırakır. Agile lider deneyselliği ve 
inovasyon için girişimci ruhu benimseyerek, farklı fikirlerin 
paylaşılabileceği yolları ve bu fikirleri uygulamaya 
geçirilebilecek ortamı sağlar.

Agile yapıda farklı disiplinler bir arada çalışır ve 
birbirinden beslenir. Agile takımlar bir fikri hemen hayata 
geçirip deneme gücüne sahiptir. Yine Agile takımlar 
sürekli müşteri ve pazarla temas halindirler ve ihtiyaca 
yakındırlar. Bu özellikler neticesinde Agile yapı doğal 
inovasyon üreten, öğrenen ve gelişen bir 
organizasyondur. Bunun gerçekleşebilmesi için temelde 
şirket içerisinde herkesin dinlendiği ve farklı fikirlerin 
kendisini deneme şansını bulabildiği açık ve deneysel 
kültüre ihtiyaç vardır. Agile dönüşüm kapsamında 
bireylerin kararlara dahiliyeti, yeni şeyler denemeye 
teşvik edilmeleri ve bu imkanı bulabilmeleri noktasında 
daha kararlı bir şekilde yol kat edilmesi gerekmektedir. 

• Odaklanmayı Sağlayan:
Agile lider işleri bitirmeye odak yaratmak için takımlarını sürekli yeni şeylere başlamayı bırakmaya teşvik eder, ve birçok işin 
aynı anda yapılmasından kaçınır. Takımlarına net hedefler koyarak rehberlik eder ve hedefleri önceliklendirerek takımlarını 
destekler.

Agile dönüşüm ile birlikte takım bazlı yapıya geçen organizasyonlarda takımlar içerisinde odak yaratabilmek şirketin toplam 
üretkenliğini arttırmak için kritik önem taşımaktadır. Çıkan bu sonuçtan, takımlardan hali hazırda çok sayıdaki paralel işle 
aynı anda uğraşmaya devam etme beklentisinin ve de mevcut organizasyon yapılarındaki takımlar arası bağımlılıkların 
çeviklik ve de üretkenlik üzerinde negatif bir etkisi olduğunu yorumlayabiliriz.G
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