
Çev�k Serv�s Olgunluk
Ölçümlemes�  Raporu



Kanban Olgunluk Model�, 2009-2019 yılları arasında dünya çapında ell�den
fazla konferansta ver� toplarken, vaka çalışmaları yazıp yayınlarken ve
deney�m raporları toplarken çeş�tl� kuruluşlarda on dört yıldan fazla eğ�t�m ve
koçluk deney�m�n�n b�r sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kanban Olgunluk
Model�, pragmat�k, eyleme geç�r�leb�l�r, kanıta dayalı rehberl�k sağlar ve
gerçek kurumsal çev�kl�ğ�n nasıl elde ed�leceğ�n� göster�r.

İşletmen�z�n ekonom�k performansını büyük ölçüde �y�leşt�rmek �ç�n Kanban
Yöntem�n� nasıl başarılı b�r şek�lde uygulayacağınızı göster�r. İşletmen�z�
dönüştürmek �ç�n b�r yol har�tası sunmaktadır. 

Kanban Olgunluk Modeli - KMM nedir? 



Kanban Olgunluk Modeli Seviyeleri

Seviye 0 

B�rey Odaklı: B�r şeyler yapılıyor ancak k�mse ne yaptığını neden yaptığını
tam b�lm�yor. B�reysell�k ön plandadır. Herkes kend� �ş�n� yapar ve kenara
çek�l�r.

Seviye 1

Takım Odaklı: İşler takım olarak yapılmaya başlanır. Ancak y�ne de takım
�ç�nde b�reysel kahramanlar vardır.

Seviye 2

Müşter� Odaklı: Müşter�ye odaklanma başlamıştır ancak Yönet�c�
kahramanlar vardır. Müşter�ler projeler�n� sevd�kler� yönet�c�ye ve onun
ek�b�ne yaptırmak �ster. Çünkü d�ğer ek�b�n çıktısına güvenmezler. Özetle
Pet Yönet�c�ler vardır.

Seviye 3

Amaca Uygun: İş�n ne olduğu , nasıl yapılacağı , nasıl tesl�m ed�leceğ�,
müşter�n�n k�m olduğu ve ne bekled�ğ� takım tarafından tamamen
anlaşılmıştır.

KMM, Kanban metodunun b�r organ�zasyonun tüm sev�yeler�nde
ben�msenmes�n� ve kültürel değ�ş�m g�r�ş�mler�n�n başarılı b�r şek�lde
yönet�lmes�n� kolaylaştırmaktadır.  Bu raporda KMM 3 sev�yes�ne kadar
değerlend�rme yapılmaktadır. 



Kanban metoduyla, görünmeyen �şler� ve bu �şler�n �ş akışında nasıl hareket
ett�ğ�n� görselleşt�reb�l�rs�n�z. Bu, serv�sler�n�z� müşter�lere sunarken r�skler�
anlama ve yönetme dah�l olmak üzere �ş�n�z� etk�l� b�r şek�lde yönetmen�ze
yardımcı olur. 

Kanban �le, müşter�ler�n�z�n �ht�yaç ve beklent�ler�ne veya �ş ortamınızdak�
değ�ş�kl�klere zaman �çer�s�nde daha �y� ve daha hızlı yanıt vereb�lme
becer�n�z� gel�şt�reb�l�rs�n�z. 

Bu anket, serv�s�n Ag�le olgunluk sev�yes�n� değerlend�rmek �ç�n s�zlere yol
mevcut durumunuzu değerlend�reb�lmen�z  �ç�n hazırlanmıştır.

Değerlend�rme sonucunda çıkan sonuçlar s�zlere b�r sonrak� sev�yeye
geçmek �ç�n eks�k olan adımları tesp�t etmen�ze yardımcı olur. 

Her serv�s �ç�n ayrı yapılmalıdır.  

Kanban Olgunluk Modeli - KMM Amacı

Nasıl yapıyoruz?

Nasıl yaşıyoruz?

Nasıl başarabiliriz?



Kanban Olgunluk Modeli - KMM Faydaları

Doğru uygulanmış b�r Ag�le dönüşümünden ne beklend�ğ�n� öğren�n.
Ek�b�n�z�n hedefler�ne uygun �y�leşt�rme adımlarını bel�rlemeler�ne
uygun aks�yonlar bel�rley�n.
Ek�b�n�z�n organ�zasyon hedefler�ne uygun �lerley�ş�n� gözlemley�n.

KMM ( Kanban Olgunluk Model� ) �şletmen�z�n ekonom�k performansını
büyük ölçüde �y�leşt�rmek �ç�n Kanban Metodunun nasıl başarıyla
uygulanacağını göster�r. Koçlara ve dönüşüm yönet�c�ler�ne evr�msel
değ�ş�m yoluyla tüm kuruluşunuzu dönüştürmek �ç�n b�r yol har�tası sağlar.



Ag�le Çev�kl�k Ölçümleme Kr�terler� Değerlend�rme KMM Sev�yeler�

Görselleşt�r�n 0.54 KMM 1

Devam Eden İşler� (WIP) Sınırlayın 0.53 KMM 1

Akışı Yönet�n 0.26  KMM 0

Pol�t�kaları Açık Hale Get�r�n 0 KMM 0

Ger� B�ld�r�m Döngüler� Oluşturun 0.76 KMM 1

İşb�rl�ğ� Yaparak Gel�şt�r�n, 
Deneysel Olarak Evr�mleş�n

0.47 KMM 1

Etk�ler - Impacts 0.38 KMM 0

F�tness for Purpose 
Amaca Uygunluk

0.87 KMM 2

Çevik Servis Olgunluk Değerlendirmesi

KMM 0: 0 - 0.3 I KMM 1: 0.4 - 0.6 I KMM 2: 0.7- 0.8 I KMM 3: 0.9- 1

Ag�le Kanban Istanbul, evr�msel değ�ş�m yönet�m� metodu �le f�rmaların
çev�k dönüşüm yolculuklarında etk�l� ve kalıcı çözümler sunmaktadır.
Türk�ye'n�n �lk ve en tecrübel� eğ�tmenler� �le evr�msel dönüşüm
yolcuğuna başlayın!


