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�yz�co...

Hayaller� olan �nsanların çalıştığı hayaller� olan ş�rket. Kurulduğu 

günden bu yana çok özel b�r amaç peş�nde koşuyor; ödemey� 

demokrat�kleşt�rmek ve her alanda herkes �ç�n er�ş�leb�l�r ve kolay 

kılmak.

Her alanda hızla büyüyor ve gel�ş�yoruz. Ek�b�m�ze her geçen gün taze 

kanlar katılıyor. Her yen� �yz�natör �le daha da güçlen�yoruz ve 

ölçeklen�yoruz. Mesleğ�n� ben�msem�ş, profesyonell�k açısından bell� 

b�r d�s�pl�n anlayışı olan, �ş�n� kal�tel� yapmayı ve doğru ürünü doğru 

yöntemlerle gerçekleşt�rmey� �steyen, tutkulu, d�s�pl�nl� ve mot�ve 

yetenekler �le yen� adımlar atıyoruz.

�yz�co �ç�n kurum kültürü �lk günden �t�baren kr�t�k b�r öneme sah�p. 

Kurum kültürünün, çalışanlarının davranış ve kültürel altyapılarının 

toplamından oluştuğuna �nanıyoruz. Bu nedenle tüm bu b�leşenler�n 

bütünleş�k olarak b�r hedefe yönlend�r�lmes�n�n başarı �ç�n vazgeç�lmez 

olduğunu düşünüyoruz. Bu belge �se doğrudan bunu hedefl�yor. İşe 

alım süreçler�nden ürün gel�şt�rme süreçler�ne, kal�tel� yazılım 

gel�şt�rme prat�kler�nden gündel�k �ş hayatımızdak� alışkanlıklarımıza 

kadar ş�rket kültürünün yapıtaşları tüm şeffaflığı �le s�zlerle 

paylaşılıyor.

B�rçok ş�rket�n kend� ana değerler�, v�zyonu ve buna katkı sağlayacak 

prat�kler� vardır. Ancak bunlar çoğunlukla yazılı halde tutulmazlar ya da 

yazılmış olsalar dah� yokmuş g�b� davranılırlar. B�zler profesyonel 
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d�s�pl�n�m�ze, �let�ş�m yetenekler�m�ze, kültürümüzün yapıtaşı olan 

davranışlarımıza ve yetenekler�m�ze güven�yoruz. Bunların ışığında da 

bazısı felsef�k ve anlayışsal, bazısı �se elle tutulur uygulamalarımızdan 

oluşan tüm detayları s�zler �ç�n belgeled�k.

Bu belgede yer alan her b�r madde s�zler �ç�n b�r yol göster�c� olması 

amacıyla tasarlandı. Geçm�şten get�rd�ğ�m�z olumlu tüm kültürel 

b�leşenler �le hayaller�m�z doğrultusunda gerçekleşmes�n� bekled�ğ�m�z 

tüm uygulamalar tek b�r potada er�t�ld�. Bu belge �le hedefler�m�ze 

ulaşmak �ç�n enerj�m�z� daha ver�ml� yoğunlaştıracağımıza em�n�z.

Bu belge yaşayan b�r belged�r. Kazandığımız her yen� tecrübe �le gel�ş�r, 

her yen� �yz�natör �le şek�l değ�şt�r�r, her başarısızlık �le gözden geç�r�l�r 

ve her başarı �le perç�nlen�r. Değerler�m�zden ve kırmızı ç�zg�ler�m�zden 

asla vazgeçmeyeceğ�m�zden em�n�z, da�ma daha �y�ye olan 

yolculuğumuzu s�zlerle başaracağız. En büyük değer�m�z  s�z 

�yz�natörler �le Türk�ye'de ve dünyada örnek göster�lecek b�r başarı 

h�kayes�ne �mza atacağız.

Yaşayan ve Öğrenen B�r Organ�zasyon

Tüm b�r�mler� �le �yz�co tam anlamıyla yaşayan ve öğrenen b�r 

organ�zasyondur. B�rb�r�nden farklı b�r�mler hem b�rb�rler� �le kusursuz 

b�r ahenk �le çalışmalı hem de sürekl� gel�şerek değ�şmel�d�r. Her 

değ�ş�m çözülmes� gereken yepyen� sorunlar doğurur. Bu sorunları 

çözecek olan, y�ne b�r�mler arası aheng�n ta kend�s�d�r.
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Kültürel aheng� sağlayacak şey �se tab� k� �nsanın kend�s�d�r. �yz�co 

olarak felsefem�z süreç odaklı olmak yer�ne �nsan odaklı olmaktır. 

İnsana yatırım yapmak ek�plere, oradan kuruma ve hatta ürünün 

kend�s�ne yatırım yapmaktır. �yz�natörler ne kadar �y� ve kal�tel� �se 

�yz�co da o oranda �y� ve kal�tel� b�r ş�rkett�r.

�yz�co kültürel çatısı altında �k� ana yapı bulunur.

• İnsan
• Ürün ve Teknoloj�

Tüm değer ve uygulamalarımız bu �k�l�n�n kanatları altında hayat bulur. 

O nedenle gelecek bölümlerde �nsan ve ürün ve teknoloj�y� 

der�nlemes�ne �nceleyeceğ�z.

�yz�co'nun V�zyonu

�yz�co, Türk�ye ve bölge ülkelerde f�nansal serv�sler� 

demokrat�kleşt�rmey� amaçlar. Bunu yaparken ödeme deney�m�n�, 

�novat�f ve yaratıcı çözümlerle yen�den tanımlar.

V�zyonumuza g�den bu yolda E-t�caret�n GSYH 's�n� arttırıp, 

d�j�talleşmey� hızlandırarak bölgen�n ödeme şamp�yonu olacağımızdan 

şüphe duymuyoruz.

5



�yz�co Değerler�

�yz�co aldığı her kararda, attığı her adımda, gel�şt�rd�ğ� her üründe, 

çalışanlarının ve müşter�ler�n�n hayatını kolaylaştırmayı, hızlandırmayı, 

daha mutlu ve ad�l kılmayı amaçlar. O nedenle �yz�co kurum kültürünü 

dört ana temel üzer�ne �nşa etm�şt�r: hızlı, kolay, mutlu ve ad�l. 

Kend�ne hayranlık bırakan değerler yazmak kolaydır, öneml� olan bu 

değerler� yaşamaktır. Tüm �yz�natörler olarak attığımız her adımımızı 

ş�rket değerler� ve �lkeler� çerçeves�nde sorgulayarak atıyoruz. 

Herkes�n de bu değerler� yaşayab�lmes� �ç�n b�rb�r�ne yardım etmes�n�, 

rol model olarak b�rb�r�ne yol göstermes�n� bekl�yoruz.
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Şirket
İlkeleri
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Ş�rket İlkeler�

İlkeler olmadan değerler�n, uygulamalar olmadan da �lkeler�n gerçek 

dünyada hayat bulması beklenemez. �yz�co'yu ayakta tutan şeyler�n 

başında ş�rket değerler�ne hayat veren �lkeler ve bu �lkeler� destekleyen 

uygulamalar gel�yor.

�yz�co'da üzer�ne konuşulab�lecek onlarca farklı �lke mevcut. Her b�r 

�lkeye �se onlarca farklı uygulama hayat ver�yor. Bunlardan detaylıca 

burada bahsedeceğ�z. 

Tüm �lkeler düşünüldüğünde �çler�nden beş�n� ş�rket�n en etk�l� 

prens�pler� arasında göstereb�l�r�z.

• Kararları ver�ler ışığında ver�r�z.

• Önce müşter� gel�r.

• Sen ne kadar �y�ysen �yz�co o kadar �y�d�r.

• B�z doğru ürünler� doğru şek�lde üret�r�z.

• Sadece değ�ş�me uyum sağlayab�len hayatta kalır.

�yz�co'nun en güçlü yanı tüm �yz�natörler�n ş�rket �lkeler�ne olan 

�nancıdır. Bu sayede peş�nde koştuğu hayaller� gerçekleşt�reb�lecek 

sıradışı b�r enerj�ye sah�p olab�l�yor.
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Kararları ver�ler ışığında ver�r�z

�yz�co, ürünler�n� müşter�ler�n�n sorunlarını çözmek �ç�n gel�şt�r�r. Pek� 

çözümler�m�z� müşter�ler�n gerçekten beğeneceğ� ve kullanacağına 

nasıl em�n olab�l�r�z? Tab� k� ver�ler ışığında! Sektör "beğen�leceğ�ne 

�nancın tam" olduğu başarısız ürünlerle doludur. �yz�co'yu farklı kılan 

�se kararlarını ver�ler ışığında vermes�d�r.

• Ölçümlemeler yaparak ver�ler toplarız.

• Yen� özell�kler�n mutlaka MVP's�n� çıkarak ger� b�ld�r�mler ışığında  

 şek�llend�r�r�z.

• Toplanan ver�ler� �şleyerek elde ett�ğ�m�z b�lg�y� tüm ş�rket �le şeffaf  

 b�r şek�lde paylaşırız. Büyük düşün, küçük başla, hızla ölçekle  

 mantığını seven b�r ek�b�z.

Önce müşter� gel�r

�yz�co �ç�n müşter�, ek�b�m�z�n b�r parçası, �yz�natörler�n en yakın ek�p 

arkadaşıdır. B�zlere tüm çıplaklığıyla ger� b�ld�r�m �leten, ürünler�m�ze 

yol gösteren, ödeme deney�m�nde yaşadığı olumlu olumsuz her 

noktayı b�zlerle paylaşan özel k�ş�lerd�r. B�zler onların sorunlarını 

çözmek �ç�n ter döküyoruz.

Türk�ye'n�n en �y� operasyon ve destek ek�pler�nden b�r�ne sah�b�z. 

Ürününü en az onu yazan mühend�sler kadar �y� b�len b�r ek�p olarak 

operasyon ve destek, tüm mesa�s�n� müşter�ler�n�n sorunlarına 

çözümler üreterek geç�r�r.
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İş b�r�mler�m�z müşter� �le sıkı d�rsek temasındadır. Müşter�ler� en �y� 

anlamanın yolunun onlarla beraber aynı deney�m� yaşamak olduğunu 

b�l�yoruz. O nedenle sıklıkla müşter�ler�m�z �le buluşup onların 

ağzından deney�mler�n� d�nler�z.

Satış ek�b� olarak müşter�ler� der�nlemes�ne anlamadan, d�nam�kler�ne 

hak�m olmadan en doğru çözümün bulunamayacağına �nanırız. O 

nedenle müşter�ler�m�z �le yakın temas kurup onları d�nler, 

deney�mler�n� öğren�r�z. Böylece onlara en uygun çözümü gel�şt�r�r�z.

Mühend�sl�k ve ürün ek�b� sadece ürünü gel�şt�rmez. Müşter�ler�n 

sorunlarını çözeb�lmek �ç�n bel�rlenen hata ve destek �şler�ne özel 

zaman ve kaynak ayırır. Batman ve Rob�n olarak adlandırılan 

yazılımcılarımız zamanlarının tamamını müşter�ler�n sorunlarını 

çözmeye ayırır.  

Her şey� müşter�ler�m�z�n daha �y� b�rer ödeme deney�m� yaşaması �ç�n 

yapıyoruz. Emeğ�m�z�n karşılığında mutlu yüzler görmek b�z� 

sev�nd�r�yor.

Sen ne kadar �y�ysen �yz�co o kadar �y�d�r

�yz�co �y�d�r! �yz�co v�zyonu, kültürü ve ürünler� �le �y� b�r ş�rkett�r. Onu �y� 

yapan en temel neden çalışanlarının �y� olmasıdır. �yz�natörler ne kadar 

�y� ve yetk�n �se �yz�co da o oranda �y� ve kal�tel�d�r. O nedenle �yz�co'da 

çalışanlara yatırım yapılır, çalışanlar kend�ler�ne yatırım yapmaları �ç�n 

cesaretlend�r�l�r.
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• İçer�dek� her meslek �ç�n b�r ustalaşma yol har�tası ç�z�lm�şt�r. Yan�  

 daha �y� b�rer profesyonel olmak �ç�n ne yapmak gerekt�ğ�   

 sorusunun cevabını �yz�natörler�n kend�s� verm�şt�r. Bu soruyusoran

 her k�ş� bu yol har�tasına bakarak kend�n� gel�şt�reb�l�r.

• B�lg� paylaşımı kültürünün oluşab�lmes� �ç�n stres ve korkulardan

 uzak, b�lg�n�n özgürce akab�leceğ� b�r ortama �ht�yaç duyulur. B�z,

 bu ortamı çeş�tl� r�tüeller, prat�kler ve etk�nl�kler düzenleyerek

 oluşturuyoruz.

• Konfor balonunu patlatmak sıradanlaşmanın önüne geçmek �ç�n

 öneml�d�r. Bunu başarab�lmek �ç�n �yz�natörler�n yetk�nl�kler�n�

 değerlend�reb�lecekler� anketler, dojolar, yöntemler dener�z. 

• Düzenl� olarak alışageld�ğ�m�z�n dışında �ş yapış yöntemler�

 denemek gerek�r. Çalışanları sürekl� değ�ş�me zorlamak, k�ş�ler�n

 yetk�nl�kler�n�n sınırlarını zorlamak ve k�ş�ler� b�r sonrak� sev�yeye

 çıkarab�lecek hedefler bel�rlemek �novat�f b�r ortamın oluşmasına

 katkı yapar.

B�z doğru ürünler� doğru şek�lde üret�r�z

Her ş�rkette �ş b�r�mler� doğru ürünler� oluşturmak �ç�n çabalar. 

Müşter�y� d�nler, sorunlarını netleşt�r�r, çözüm öner�ler�n� d�nler ve 

karşımıza müşter�n�n sorununu çözecek b�r ürün ya da çözüm �le gel�r.

Ş�rketlerdek� mühend�sl�k b�r�mler� �se �ş�n� doğru şek�lde yapmakla 

sorumludur. Gel�şt�rme süreçler� ver�ml�, çıktıları kal�tel� olmak 

zorundadır. Kal�teden ödün vermek -en azından �yz�co özel�nde- kabul 

ed�lemez. Z�ra kal�te b�r yazılım, sürdürüleb�l�r b�r değer üret�leb�lmes� 
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�ç�n en öneml� özell�kt�r.

�yz�co'da �ş b�r�mler� ve mühend�sl�k b�r�mler� çok yakın �ş b�rl�ğ� 

�çer�s�nde çalışır. Hedef aynıdır, doğru ürünü doğru şek�lde gel�şt�rmek.

Doğru ürün ned�r, yahut ürün doğru nasıl gel�şt�r�l�r sorularına �se 

�yz�natörler� eğ�terek ve yet�şt�rerek sağlıklı cevaplara ulaşırız. Yap, 

test et, ölçümle ve tekrar yap döngüsü �çer�s�nde ürünler�m�ze yen� 

özell�kler ekler�z.

Sadece değ�ş�me uyum sağlayab�len hayatta kalır 

Kabul edel�m, günümüzde özell�kle yazılım ürünler�nde b�l�nmezl�k ve 

bel�rs�zl�k yoğun h�ssed�l�r. B�zler�n �nandığımız ürünler� müşter�ler h�ç 

beğenmeyeb�l�r. Müşter�ler�n �sted�ğ� bazı özell�klere hayat verd�ğ�n�zde 

h�ç kullanmayab�l�r. Bas�t g�b� görünen bazı gel�şt�rmeler ya çok uzun 

süreb�l�r ya da mevcut yapınızın karmaşıklığını arttırarak �ç tasarımızı 

�ç�nden çıkılamaz b�r hale get�reb�l�r. Çalışanlar olarak b�zler mükemmel 

olmadığımız g�b�, kullandığımız araçlar da mükemmel değ�l. 

Etk�leş�mde olduğumuz müşter�ler�m�z de ne �sted�kler�nden tam 

olarak em�n değ�ld�r. 

Böyles�ne karmaşıklığın hüküm sürdüğü b�r dünyada her şey�n planına 

uygun g�deb�leceğ�ne �nanmak na�fl�k olur. �yz�co olarak yaşadığımız 

dünyanın d�nam�kler�n� �y� tanıyoruz. Çev�k olmanın sürekl� planlama 

yaparak hızlı uyum sağlamaktan geçt�ğ�ne �nanıyoruz. Son dak�kada 

gelen değ�ş�kl�klere d�renç göstermek yer�ne, yetk�nl�kler�m�z ve 
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gel�şt�rd�ğ�m�z s�stemler sayes�nde bu değ�ş�kl�kler� kabul ed�p 

ürünümüzü müşter�n�n en �sted�ğ� hale get�r�yoruz.

Scrum r�tüeller� b�z�m �ç�n üretkenl�ğ�m�z� arttıran özel anlar. Her b�r 

r�tüel�n altında yatan gerçek neden� ek�pçe h�ssed�yor ve r�tüeller� 

yapıp b�t�rmek �ç�n değ�l değ�ş�kl�klere hızlı uyum sağlayab�lmek �ç�n 

gerçekleşt�r�yoruz. Çev�kl�k genler�m�zde var ve bunu tüm b�r�mlerde 

yaşıyoruz.

Ş�rket�n en az temel �lkeler� kadar öneml� d�ğer �lkeler� �se şöyled�r. 

• S�lolaşma kabul ed�lemez.

• B�rb�r�m�ze profesyonel ve yapıcı ger� b�ld�r�m ver�r�z.

• İzc� kuralını tak�p eder�z.

• Yönetmel�kler b�r kısıtlama değ�l, b�r fırsattır.

• Herkes ş�rket� tems�l eder.

• Sadece en �y�ler �le çalışırız.

• Hatalarımızı kucaklarız.

• Topluma ger� ver�r�z.

• Takd�r ve teşekkür etmekten çek�nmey�z.

• Egomuzu ş�rket�n dışında bırakırız.

• Sorumluluklar çerçeves�nde özgürüz.

• 
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Başarısızlıklarımız hızlı, erken ve kontrollüdür.

• Neden d�ye sormak sorumluluğumuzdur.

• Sıradanlaşma tuzağına düşmey�z.

• Güven herşeyd�r.

• Süreçler b�z� değ�l, b�z süreçler� yönet�r�z.

S�lolaşma kabul ed�lemez

B�lg� paylaşılmazsa k�ş�lerde havuzlaşır. Ş�rket �ç�n �se, k�ş�lere gereks�z 

bağımlılıklar oluşturur. Eğer b�r konuyu sadece s�z b�l�yorsanız, 

"kahraman çalışan" ya da "her şeye hak�m tek k�ş�" g�b� zararlı 

davranışsal yapıların oluşmasına neden olursunuz. Bu nedenle b�lg�n�n 

ş�rket �ç�nde, k�ş�ler arasında, takımlar arasında ve departmanlar 

arasında akmasına özel �lg� göster�l�r.

S�lolaşmayı yıkmak �ç�n b�rçok özel uygulama gel�şt�rd�k.

• Ek�p arkadaşlarınız �le eşl� çalışırız.

• Öneml� b�r sorun �le b�r k�ş� olarak değ�l, �k�l� olarak �lg�len�r�z.

• B�lg� ve deney�m�n�z� şeffaf b�r şek�lde belgeler�z. Ş�rkete özel

 b�lg�ler� ş�rket v�k�s�nde, toplum �ç�n faydalı olduğuna �nandığınız

 b�lg�ler� blog makales� şekl�nde yayınlarız.

• Brown Bag Sess�on (BBS)'lerde konuşmacı olur, akt�f katılım

 göster�r�z. BBS'lerde h�ç kullanmayacağınız b�lg�ler paylaşılsa b�le
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 v�zyonunuzu gel�şt�receğ� �ç�n katılım göster�lmes� gereken öneml�

 etk�nl�klerd�r.

İzc� kuralını tak�p eder�z

İzc�ler kamp yerler�nden ayrılırken kampı bulduklarından daha tem�z 

bırakırlar. Bu felsefe �yz�co'da her alanda önemle hayat bulur. İzc� kuralı 

profesyonel dünyamızda sürekl� �y�leşme ve ka�zen kültürünün yapı 

taşları arasındadır.

�yz�co'da "bu ben�m �ş�m değ�l" düşünces� kabul ed�lemez. Eğer b�r 

yerde düzelt�leb�lecek b�r şey varsa ve fark ett�ysek, sorunu çözmek 

�ç�n emek vermek sorumluluklarınızın arasındadır.

�yz�co'da amacımız k�ş�ler� yönetmektense onları etk�lemek ve �lham 

vermekt�r. İzc� kuralını uygulayanlar d�ğerler�ne örnek ve kültürel 

dönüşümün m�marı olurlar.

İzc� kuralını hayata geç�reb�lmek �ç�n b�rkaç uygulamadan 

bahsedeb�l�r�z.

• Üret�mler�n�z�n üzer�nden b�rçok kez geç�n ve �ncelenecek noktaları

 bel�rley�p düzelt�n. Bu üret�mler b�r kod parçası olab�leceğ� g�b�,

 yazılı b�r belge yahut yapılmış b�r plan da olab�l�r.

• Toplantı odalarından çıkarken odaları bulduğunuzdan daha tem�z

 bırakın. Çıkarken beyaz tahtayı tem�zley�n, bardakları mutfağa

 bırakın, çöpler� atın, koltukları düzelt�n. Ortak alanları kullandıktan
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 sonra düzenl� ve tem�z bırakın. 

• Profesyonel dünyamızda b�z�m ver�ml�l�ğ�m�z� düşüren ya da

 emekler�m�z�n boşa g�tmes�ne neden olan tüm f�z�k� olmayan

 çöpler� de tesp�t ed�p tem�zley�n. Bu düşünce yapısı, yalın anlayışın

 temel taşlarındandır.

• Üret�mler�n�zde yer alan borçları tesp�t ed�n. Bunlar tekn�k borç

 olab�leceğ� g�b�, m�mar� borç, ortam borcu yahut kültürel borç

 olab�l�r. Bu borçları mümkünse hemen, mümkün değ�lse

 retrospekt�f buluşmalarında mutlaka ek�b�n�z �le paylaşın.

• Ürett�ğ�n�z şeyler�n sah�b� s�z değ�ls�n�z. Ek�b�n�z ve dolaylı olarak

 tüm ş�rket sah�pt�r. O nedenle d�ğer b�r�mler �le yakın �ş b�rl�ğ� ve

 yardımlaşmanın üret�m�n doğasında bulunması gerek�r.

Yönetmel�kler b�r kısıtlama değ�l, b�r fırsattır

Ödeme s�stemler� alanında �yz�co'yu çok yakından �lg�lend�ren b�rçok 

kısıtlayıcı yönetmel�k bulunmaktadır. Bu kısıtlamaların ana neden� 

ödeme s�stem�ndek� tüm paydaşlar �ç�n daha güven�l�r b�r yapı 

kurmaktır.

Bağlı olduğumuz yönetmel�kler b�zler �ç�n çok özel fırsatlar yaratır. 

Özell�kle g�r�ş�m dünyasında öneml� başarılar yönetmel�kler �le gelen 

kısıtlamaları fırsatlara çev�reb�lenler tarafından kazanılmıştır. �yz�co da 

bu alanda her tür fırsatı değerlend�rmekte ve yaratıcı çözümler 

gel�şt�rmekted�r.

• Herkes bağlı olduğumuz yönetmel�kler� b�lmel�d�r.
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• Uyum ve R�sk departmanı �le yönetmel�kler üzer�nden bey�n

 fırtınası yapıp �novasyon noktaları bel�rlenmel�d�r.

• Ne kadar gülünç, anlamsız ya da saçma olursa olsun en uç

 senaryoları da tartışın. Çoğunlukla yaratıcı çözümler bu g�b�

 üzer�nde çok düşünülmeyen alanlardan çıkar.

• İnovasyonun çıkış noktası uyum/uyumsuzluk noktalarıdır.

Herkes ş�rket� tems�l eder

Büyük müşter�ler�m�z�n b�rçoğu �le satış ve pazarlama dışı 

çalışanlarımızın yönlend�rmes� sayes�nde �ş b�rl�ğ�ne başladık. �yz�co 

�ç�n herkes ş�rket�n resm� b�r tems�lc�s�d�r. �yz�co ürünler�n� kullanmak, 

özell�kler�n� çok �y� b�lmek zorundadır. �yz�co'nun ş�rket kültürünü de, 

başkalarına tüm detayları �le anlatab�lecek kadar b�l�yor olması 

gerekl�d�r.

• Her �yz�natör çalıştığı alanı ve ödeme s�stem� alanını en az �ş

 b�r�m�nden b�r� kadar �y� b�l�yor olmalıdır.

• Satış ve pazarlamanın �yz�co'yu nasıl tanıttığını ve �let�ş�m� nasıl

 yönett�ğ�n� b�lf��l çalışanlarından öğrenmek gerekl�d�r.

• Departmanlar arası deney�m aktarımlarının yapılacağı rotasyon

 günü bu �lke çerçeves�nde şek�llenm�şt�r.

Sadece en �y�ler �le çalışırız

�yz�co sektörün en deney�ml�s� ya da en b�lg�l�s� �le çalışmak amacında 

değ�ld�r. �yz�co ş�rket kültürüne ve �lkeler�ne en �y� uygun k�ş�ler �le 
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çalışmak �ster. �yz�co �ç�n en �y�n�n tanımı, kültürel b�r�k�m� ve 

davranışları �le ş�rket�n kültürel yapısını b�r üst noktaya çıkarab�lecek 

k�ş�lerd�r. Sadece en �y�ler �ş�n� kal�tel� yapmaya çalışır ve �ş b�t�r�c�d�r. .

A sınıfı çalışan olarak da adlandırab�leceğ�m�z profesyoneller, kültürel 

prat�kler� farkında olmadan da uygular.  Onlar �ç�n bu belge g�b� değer 

ve uygulamalar, k�tapları çoğunlukla yapageld�kler� şeyler�n yazıya 

dökülmüş hal�d�r.

Sadece en �y�ler �le çalışmak, tahm�n edeb�leceğ�n�z üzere gayet 

zorlayıcı b�r �lke. İşe alım süreçler�n� üst düzeyde tutmak, adaylara 

beklent�ler� doğru �letmek, �çer�de doyurucu ve mot�ve ed�c� b�r ortam 

oluşturmak çok öneml�. 

Çeş�tl� nedenlerle çalışanların performansı zaman zaman düşeb�l�r. Bu 

normald�r ve yönet�c�lere büyük görev düşer. Yönet�c�ler�n en öneml� �ş� 

çalışanlara destek vermek ve onların önler�ndek� engeller� kaldırarak 

mutlu ve ver�ml� b�r çalışma ortamı oluşturmaktır.

En �y�lerle çalışmak zordur. Sıradanlaştığınız an göze batmaya 

başlarsınız. Mentörlük ve ger� b�ld�r�m süreçler� sürec�n doğal b�r 

parçasıdır. Kültürel uyumsuzluk ve gel�ş�m ve değ�ş�m� reddetme �se b�r 

�yz�natörden beklenmeyen b�r durumdur.

• �yz�co'da ne çok zek� b�r arıza, ne de herkes�n çok sevd�ğ� b�r aptal

 kabul görür. Ver�ml� b�r ek�p çalışmasının mal�yet� yüksekt�r ve çok

 emek �ster. Bu g�b� k�ş�ler doğrudan ek�p �ç� �let�ş�mde sorunlara ve
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 ek�p aheng�n�n bozulmasına neden olur. 

• İşe alım süreçler� doğrudan A sınıfı adaylara odaklanır ve özell�kle

 zorlaştırılmıştır.

• Adaylara �yz�co'nun değerler�n�n ve �lkeler�n�n �yz�co'ya katılmadan

 çok daha önce aktarılması gerek�r.

• Geç�c� performans düşüklükler�n�n telaf�s�nde mentörlük şarttır.

• İşe alım yönet�c�ler� bu özel alanda eğ�t�l�r.

• Ürün ve ş�rket markasına olan madd� yatırım kadar çalışan

 markalaşması �ç�n de yatırım yapılması şarttır.

Hatalarımızı kucaklarız

Hata yapmayı k�mse �stemez. Ancak ş�rketler ve çalışanlar �ç�n hata b�r 

hed�yed�r. Potans�yel�n� sorgulamana, dersler çıkarmana, aks�yon 

almana ve yepyen� şeyler öğren�p daha �y� ve kal�tel� çıktılar üretmene 

önayak olur. �yz�co'da öneml� olan aynı hatayı �k�nc� kez 

tekrarlamamaktır.

�yz�co'da hatalar ve çıkarılan dersler�n ayrı b�r önem� vardır. Kurucumuz 

Barbaros'un yönett�ğ� Aylık Ş�rket Toplantısında “Ney� Batırdık? Ne 

Dersler Çıkardık?” (Fucked up and Lessons Learned) �s�ml� b�r 

bölümümüz vardır. Bu bölümde �yz�natörler yaptıkları hatalardan, 

bunların etk�ler�nden ve çıkartılan derslerden bahseder.

Düzenl� olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z Retrospekt�f toplantılarında 

�yz�natörler b�r�m ya da ek�p özel�nde yaşanan hataları da konuşur ve 

önley�c� s�stemler planlar.
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iyzico’yu özel kılan

nedenlerin en başında

iyzinatörler gelir.
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Topluma ger� ver�r�z

�yz�co sektör �le der�n bağlar kurmuştur. B�nlerce g�r�ş�m �le yakın 

�şb�rl�ğ� �çer�s�nded�r. Sektör ne kadar �y� durumdaysa �yz�co da o ölçüde 

başarılıdır. O nedenle sektörün tüm b�leşenler�yle, gerek g�r�ş�mler 

gerek profesyonel topluluklar �le yakın �şb�rl�ğ� yapar. Toplumdan 

beslenen �yz�co, b�lg� ve deney�m�n� topluma ger� vermekten büyük 

mutluluk duyar. Bu sadece sosyal b�r sorumluluk değ�ld�r. Bu �yz�co'nun 

d�nam�zm�n�n altında yatan ana sebeplerden b�r�d�r.

• �yz�co Mühend�sl�k Buluşması (�yz�co Eng�neer�ng Meetup) organ�ze

 ederek sektörümüzdek� profesyonellere b�lg� ve deney�mler�m�z�

 aktarır.

• Konferans ve topluluklara sponsor oluruz.

• Topluluk etk�nl�kler�ne akt�f katılım sağlarız. Tüm desteğ�m�z�

 ver�r�z.

• Topluluk etk�nl�kler�nde konuşmacı oluruz.

• Başka ş�rketler �le b�lg� ve deney�mler�m�z� paylaşırız.

Takd�r ve teşekkür etmekten çek�nmey�z

Profesyonel kar�yer�m�z boyunca tab�r� ca�zse negat�f ger� b�ld�r�m 

yağmuruna tutuluruz. Sadece �ş arkadaşlarımızdan değ�l, 

müşter�ler�m�zden, hatta üzer�nde çalıştığımız ürününün b�lf��l 

kend�s�nden b�le negat�f enerj� yükleneb�l�r�z. Bu da b�z� daha stresl� ve 

daha tepk�l� kılar. �yz�co'da takd�r ve teşekkürü paylaşmanın b�r erdem 

olduğuna �nanılır.
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Kudo Köşeler�ne (f�z�k� duvar olduğu g�b�, çevr�m�ç� de olab�l�r) tüm 

�yz�natörler takd�r ve teşekkürler�n� b�r post�t’e yazarak asar. Düzenl� 

olarak bu notlar sözel olarak haftalık b�r�m toplantılarında ek�p üyeler� 

�le paylaşılır. Kudo'lar b�r performans ölçütü değ�ld�r ve h�çb�r zaman 

olmayacaktır. Kudo'lar herkes önünde okunur. Öneml� olan takd�r ve 

teşekkürün herkes önünde paylaşılmasıdır.

Egomuzu ş�rket�n dışında bırakırız

�yz�co, egonuzu besleyeb�leceğ�n�z, egoları çarpıştırab�leceğ�m�z �y� b�r 

yer değ�ld�r. Egonun etk�n rol aldığı davranışlar h�çb�r zaman �y� 

karşılanmaz. Güven�n �nşası �ç�n egoların ş�rket�n �ç�nde h�ç olmaması, 

bu konulara �yz�natörler�n ayrı b�r özen göstermes� gerek�r.

• Egonun zararlı etk�ler� h�ssed�ld�ğ�nde �ş arkadaşlarımıza ger�

 b�ld�r�m ver�r�z.

• Yönet�m, k�ş�ler�n egolarını tak�p eder ve �ht�yaç görüldüğünde

 gerekl� mentörlük h�zmet�n� ver�r.

• İş görüşmeler�nde egosuzluk �lk aranan özell�kler arasındadır.

Sorumluluklar çerçeves�nde özgürüz

�yz�co'da sorumluluklarını yer�ne get�r�ld�ğ� sürece herkes özgürdür. Bu 

özgürlük �se ş�rket, çalışanlar ve müşter�ler leh�nde sınırlandırılmıştır. 

K�ş�ler�n özgürlükler� ş�rket değerler�, �lkeler� �le çel�şemez.
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Güven her şeyd�r. Özgürlükler�n güven� zedelememes� gerek�r. Bu 

alanda çalışanlara kurallar koymak yer�ne rol modeller vasıtasıyla 

örnek olunur, yol göster�l�r.

�yz�co'da her şey sorgulanab�l�r. Alınan kararların altında yatan 

nedenler tartışılab�l�r. Tüm ek�b�n aynı v�zyona �nanması ve b�rb�r�ne 

güvenmes� sorumlulukların özgürlükler �le çakışmaması �ç�n öneml�d�r. 

Tüm stratej�ler buna d�kkat ederek tasarlanır.

Başarısızlıklarımız hızlı, erken ve kontrollüdür

K�mse mükemmel değ�ld�r. F�k�rler�m�z de mükemmel değ�ld�r. Üret�m 

çıktılarımız, süreçler�m�z, aldığımız kararlar, vb. mükemmell�kten çok 

uzaktır. Bunun hayatımızın doğal b�r parçası olduğunu kabul etmek 

gerek�r. Pek� bunca mükemmell�kten uzak b�leşen b�r araya gelerek 

nasıl başarıya ulaşab�l�r?

Başarının sırrının başarısızlıkların hızlı, erken ve kontrollü 

yaşanmasında olduğuna �nanıyoruz. Bunun �ç�n ürünler�m�zde 

atacağımız her adımın MVP's�n� yapmaya, müşter�den olab�ld�ğ� kadar 

erken ger� b�ld�r�m almaya çalışıyoruz. Para, zaman ve emeğ� sadece 

ver�ler ışığında, gerekt�ğ�ne �nandığınız �ç�n harcıyoruz.

Neden d�ye sormak sorumluluğumuzdur

Ek�pler başarılı ürünler gel�şt�rmek, hataları önlemek, �novasyon 

yapmak ve kend�n� gel�şt�rmek �st�yorsa mutlaka neden sorusunu sıkça 
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sormalıdır. Neden sorusu her şey�n başlangıç noktasıdır. Z�ra alınan 

kararların altında yatan nedenler� b�lmeden doğru b�r ürün 

gel�şt�r�lemez. Neden d�ye sormak b�r hak değ�l b�r sorumluluktur. 

Aklımıza yatmayan her şey �ç�n d�ğer �yz�natörlerden destek �stemel� ve 

neden d�ye sormalıyız. Sıra dışılık detaylarda g�zl�d�r ve neden 

sorusunu yanıtlarken tam anlamıyla b�r yaşam tarzı hal�ne dönüşür.

Sıradanlaşma tuzağına düşmey�z

Sıradanlaşmak �ç�ne düşeb�leceğ�n�z en kötü sonuçlardan b�r�d�r. Eğer 

başarısız olursanız kend�n�z� sorgularsınız. Potans�yel�n�z� tartar, b�r 

daha başarısız olmamak �ç�n kend�n�z� gel�şt�receğ�ne �nandığınız 

kararlar alırsınız. Ancak sıradanlaşırsanız, kend� konfor balonunuzda 

sanal b�r mutluluk yaşarsınız, ta k� o balon patlayana kadar.

�yz�co'da, s�z�n, sıradanlaşmanıza neden olacak tehl�kel� konfor 

balonlarının oluşmasına �z�n ver�lmez. İş yapış şekl�m�z sürekl� gel�ş�r 

ve değ�ş�r. Hızlı uyum sağlayab�lme sıra dışı başarılar kazanmak 

�steyen tüm �yz�natörler �ç�n kr�t�k öneme sah�pt�r.

Sıra dışı olmak uç noktalarda bulunmayı, sıra dışı prat�kler yapmayı 

gerekt�r�r. Extreme Programm�ng, eşl� programlama, �ler� etk�leş�m ve 

rad�kal şeffaflık g�b� kavramlardak� sıra dışılık, hep üzer�m�zdek� ölü 

toprağını atmak �ç�n hayatımızdadır.
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Güven herşeyd�r

�yz�co �çer�s�nde güven her şeyd�r. Güven�n olmadığı yerde �let�ş�m 

kopuklukları, b�reysell�k ve ek�p çalışmasında bozulmalar başlar. 

Çev�kl�ğ�m�z� kısıtlayıcı kurumsallık kokan kısıtlamalar ve süreçler 

eklen�r. Bu nedenle çalışanlar arasındak� güven �l�şk�s�n�n yıpranmasına 

kes�nl�kle �z�n ver�lmez. Tüm �yz�natörler arasında şeffaflık çok 

öneml�d�r. Örneğ�n kurucumuz Barbaros,  yönett�ğ� Aylık Ş�rket 

Toplantısında ş�rket�n f�nansalları tüm �yz�natörler �le paylaşılır. 

Güven�n devamı ve daha da sağlamlaşması �ç�n yakın �let�ş�m ve açıklık 

olmazsa olmazlardandır.

B�rb�r�m�ze profesyonel ve yapıcı ger� b�ld�r�m ver�r�z

B�zler ger� b�ld�r�m verme ve almada yaşadığımız stres� ne kadar 

azaltab�l�rsek ve �ş hayatımızın normal b�r parçası hal�ne get�reb�l�rsek, 

çok daha hızlı öğreneceğ�m�ze ve gel�şeb�leceğ�m�ze �nanıyoruz. Ger� 

b�ld�r�m, �let�ş�m ve çalışma dünyamızda sürekl�l�ğ� olan öneml� b�r 

parçadır. İş arkadaşlarımıza egodan arındırılmış  ger� b�ld�r�m �le güven 

�l�şk�s�n� besler�z. Ger� b�ld�r�mlerle yanlış anlaşılmaların önüne geçer�z 

ve kurallara �ht�yacımız kalmaz. Tab��, ger� b�ld�r�m taraflar b�rb�r�ne 

güven�yorsa ve aralarında b�r bağ varsa daha rahat �let�leb�l�r. O 

nedenle profesyonel �l�şk�lere yatırım yapmak şarttır.

Ger� b�ld�r�mler olab�ld�ğ� kadar hızlı ver�lmel�d�r. Gec�km�ş ger� 

b�ld�r�mler değerler�n� y�t�r�rler ve doğru noktalara dokunsalar dah� 

zeh�rley�c� etk�ler� olab�l�r.
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Ger� b�ld�r�m kanallarını alab�ld�ğ�nce çoğaltmak gerek�r. Bu kanallara 

uygulamalarımızdan şöyle örnekler vereb�l�r�z.

• Eşl� çalışma. B�r ya da b�rden fazla �ş arkadaşınız �le yakın �ş

 b�rl�ğ� ve yardımlaşma odaklı ver�ml� çalışma prat�ğ�.

 Mühend�sl�kte uygulanan eşl� programlama (pa�r

 programm�ng) bu alanda düşünüleb�l�r.

• B�lg� yayıcılar. Beyaz tahtalarda asılı �ş b�t�rme graf�kler� (burndown

 chart), düzenl� paylaşılan anahtar performans göstergeler� (KPI) ve

 yapılan ölçümlemeler b�zlere farkında olmadan ger� b�ld�r�m

 sağlarlar.

• Anketler. Bazen b�lg�m�z� sınamak �ç�n, bazen de doğrudan f�kr�m�z�

 almak �ç�n yapılan anketler ş�rket �ç�nde anon�m ger� b�ld�r�m akışını

 sağlarlar.

• B�reb�r toplantılar. Özell�kle yönet�c�ler �le çalışanlar arasında sık

 sık gerçekleşen bu toplantılarda doğrudan ger� b�ld�r�mler toplanır.

• Aylık Ş�rket Toplantıları. Bu buluşmalarda toplantıyı kurucumuz

 Barbaros yönet�r. Toplantı önces�nde �yz�natörlerden sorular

 toplanır ve toplantının son bölümünde bu sorular cevaplanır. Ger�

 b�ld�r�mler�n�z� genele b�ld�rmek �ç�n güzel b�r fırsattır.

• Retrospekt�fler. Ek�pler düzenl� aralıklarla retrospekt�f düzenlerler.

 Burası ek�p �ç� ger� b�ld�r�m� dağıtmak �ç�n har�ka b�r fırsattır.
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Süreçler b�z� değ�l, b�z süreçler� yönet�r�z

�yz�co’da karşılaştığımız sorunlarda dersler çıkarır, s�stemler�n sağlıklı 

gel�şeb�lmes� �ç�n süreçler gel�şt�r�r�z. Süreçler ve süreçlere uyum, 

kal�tede standartları yakalayab�lmek, çok daha az çöp üretmek ve 

ortak aklı daha ver�ml� kullanab�lmek �ç�n çok öneml�d�r. Ancak 

süreçlere uyum konusundak� hassas�yet�m�z, eğer d�kkat ed�lmezse, 

b�z� yarattığımız süreçler�n es�r� hal�ne get�reb�l�r. Bu da bağnaz b�r 

kurumsallık, �novasyon kaybı ve değ�ş�me karşı d�renç demekt�r.

�yz�co’da süreçler� b�zler gel�şt�r�r, b�zler yönet�r�z. Süreçler�m�z�n es�r� 

olmamak �ç�n düzenl� olarak gel�şt�rd�ğ�m�z süreçler� gözden geç�r�r, 

değ�şen dünyanın �ht�yaçlarını da düşünerek günümüz d�nam�kler�ne 

uyumunu sağlarız. 
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iyzinatörlerin
Özellikleri
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�yz�natörler�n Özell�kler�

�yz�co'da çalışan herkes �yz�natördür. �yz�natörler çev�k, zek� ve 

tutkuludur. Bu özell�kler, �yz�natörler� sektördek� d�ğer tüm 

profesyonellerden ayıran en öneml� özell�klerd�r.

Iyz�natörler� tanımlayan d�ğer n�tel�kler �se şöyled�r.

 

• Çev�k, açık, meraklı, hayalperest

• Tutkulu, d�s�pl�nl�, mot�ve

• Cana yakın, kend�n� yöneteb�len, takım oyuncusu

• Kend� kend�ne öğreneb�len, konuşmacı, çırak

• Zek�, yetenekl�, hızlı öğrenen, adamış

• Saygılı, et�k, egosuz, naz�k

�yz�natörler üretmey�, ver�ml� çalışmayı, yardımlaşmayı ve etk�l� 

�let�ş�m kurmayı sever. �yz�co'yu ve ürünler�n� çok �y� b�ld�kler� �ç�n 

çözüm odaklıdır, müşter�y� �y� anlar ve �ş b�t�r�c�d�r.

Bu özell�klere uyulmamasının kültürel uyumda c�dd� sorunlara neden 

olacağı açıktır. O nedenle her b�r özell�k �yz�natörler �ç�n yol göster�c� 

hedefler olarak algılanmalıdır.

Profesyonel Et�k Kuralları

Et�k �yz�co �ç�n b�r�nc�l öneme sah�pt�r. Ver�len her karar, atılan her adım, 

tasarlanan her süreç et�k kurallara uymalıdır. Ş�rket çalışanlarının 
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hukuk� olarak uyması gereken kuralları �çeren ş�rkete özel tasarlanmış 

b�r davranış kuralları (Code of Conduct) belges� bulunur. Bu belge 

katılan her yen� �yz�natör tarafından okunup kabul ed�l�r. Profesyonel 

hayatımızın her alanında d�kkat ed�lmes� gerek�r.

Et�k kuralları daha �y� b�rer profesyonel olab�lmek adına yen�den 

tanımladık. B�r �yz�natör �ç�n yol göster�c� olacağına �nandığımız 

profesyonel et�k kuralları şöyle l�steleyeb�l�r�z: 

 Güvenl�k

• Güvenl� gel�şt�rme prat�kler�n� uygularız. Gel�şt�rd�ğ�m�z ürünler�n

 güvenl�k testler�n� düzenl� yaparız. Güvenl�k hatalarına her zaman en

 yüksek öncel�k ve önem �le yaklaşırız.

• Ş�freler dah�l k�ş�sel ver�ler kes�nl�kle saklanmaz, ancak ve ancak

 yasalar çerçeves�nde b�ze �z�n ver�len ver�ler üstün güvenl�kl� s�ste

 lerde saklanab�l�r.

• F�z�ksel güvenl�ğe, of�s �ç�nde ve dışında b�lg� güvenl�ğ�ne azam� önem

 ver�r, özen göster�r�z.

• Müşter�ler�m�z�n t�car� b�lg�ler�n�, kend� k�ş�sel çıkarlarımız �ç�n 

 kullanmayız.

 Dürüstlük

• Yetk�nl�kler�m�z� abartmayız. B�zde olmayan özell�kler� ve ürünler�

 varmış b�r� satmaya çalışmayız. Ürünler�m�z hakkında müşter�ler�m�z�
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 b�lerek yanlış yönlend�rmey�z.

• B�tmem�ş �şler �ç�n b�tm�ş demey�z. Ek�p olarak b�tt�'n�n tanımını

 beraber yapar, bu tanıma uygun süreçler�m�z� �lerlet�r�z.

• Üzer�nde çalıştığımız �şler� b�lerek yüksek ya da düşük eforlamayız.

 Ek�pler� sıkıştırmak �ç�n b�lerek gerçekleşmes� �mkansız

 tamamlanma tar�hler� atamayız.

• Tamamlayamayacağımız sözler vermey�z.

• Var olan ve b�l�nen hataları yokmuş g�b� davranıp reddetmey�z.

• Performans ölçümler�nde ve kal�te değerlend�rmeler�nde h�le

 yapmayız.

 Müşter�

• Ürünler�m�z� müşter�lere abartmayız, ya da yermey�z. Ürünler�m�z

 hakkında objekt�f b�lg�ler sunarız.

• Müşter� kazanmak �ç�n tamamlayamayacağımız sözler vermey�z.

• Müşter�ler�m�zden hataları saklamayız.

• K�ş�sel veya a�le kazancı �ç�n doğrudan veya dolaylı olarak ş�rket

 �ç�nde veya dışında yarar sağlayacak ve rekabet yaratacak

 faal�yetlerde bulunmayız.

• İş� alab�lmek �ç�n teşv�k ya da rüşvet vermey�z.

• B�z�m k�ş�sel yararlarımız �ç�n tedar�kç�lerden ve potans�yel tedar�kç�

 ve üçüncü taraflardan değer�nden fazla h�zmet kabul etmey�z.

 Ek�p Çalışması

• Takım arkadaşlarımızdan b�lg� saklamayız.
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• B�r�s� yardım �sted�ğ�nde eğer yet�şmes� kr�t�k b�r konu üzer�nde

 çalışmıyorsak �ş�m�z� bırakıp yardım eder�z. Yardım �stemekten

 çek�nmey�z.

• Egomuzu tatm�n etmek �ç�n �nsanları eleşt�rmey�z.

• İlet�ş�m kurmaktan hoşlanırız. İnsanlardan uzak durmak yer�ne

 onlarla beraber çalışmayı, �ş b�rl�ğ�n� ve yardımlaşmayı terc�h

 eder�z.

 Kal�te

• Kal�tey� düşürmeler� �ç�n çalışanları zorlamayız.

• Gel�şt�rme çıktılarımızda yeterl� m�ktarda test ve �nceleme yaparız.

• Yaptığımız �şler� kal�tel� yaparız.

• Yeterl� m�ktarda belgeleme yaparız.

• Ürett�ğ�m�z çıktıların tüm sorumluluğunu alırız. Hatalarda

 başkalarını

 suçlamak yer�ne “beraber bu sorunu nasıl çözer�z”e odaklanır,

 gelecekte aynı sorunların oluşmaması �ç�n s�stemler gel�şt�r�r�z.

• Çıktılarımızın kal�tes�n� düzenl� olarak gözden geç�r�r�z.

 İnsan

• Çalışanlar, ırk, d�n, ulusal köken, renk, c�ns�yet, c�nsel yönel�m,

 c�ns�yet k�ml�ğ� ve �fades�, yaş veya engell�l�k ayrımcılığı ve

 end�şes� olmadan seç�l�r ve çalışanlar da bu şek�lde davranır.

• C�nsel tac�z, ayrımcılık oluşturacak kel�me ve eylemler, b�reyler�

 aşağılayan her türlü �çer�ğ�n göster�l�m� ve dağıtımı ve saldırgan
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 davranışlar �çer�s�nde bulunmayız.

• Irk, d�n, m�ll�yet, renk, c�ns�yet, c�nsel yönel�m veya �fade, yaş sakatlık

 g�b� toplum ahlakını etk�leyecek açıklamalar ve res�mler

 yayınlamayız.

• İz�n ver�lmem�ş b�lg�lere er�şmey�z.

• Kırılmış ya da heklenm�ş uygulamalar kullanmayız. Kullandığımız

 ürünler�n ve kütüphaneler�n l�sanslarına uyumuna d�kkat eder�z.

• Başkalarının düşünceler�n� baskılamayız.

• Yetk�nl�kler�n�z� sürekl� gel�şt�rmek �ç�n kend�m�ze ve mesleğ�m�ze

 yatırım yaparız.

 Kültür

• Hızlı ger� b�ld�r�m ver�r�z.

• Deneysell�kten korkmayız. Çıktılarımızın b�rer deneme olduğunu ve

 yanılab�leceğ�m�z�, bu nedenle h�ç kullanılmayab�leceğ�n� kabul

 eder�z.

• Profesyonel ve k�ş�sel dünyamızdak� çöpler� tesp�t ed�p tem�zler�z.

• Mesleğ�m�ze saygı göster�r�z. Meslek� d�s�pl�nden kopmayız.

• İş arkadaşlarımıza güven�r�z. Güven sarsıcı olaylarda ger�

 b�ld�r�mler�m�z� ver�p güven �l�şk�s�n�n onarılmasını sağlarız.

• Toplantılara zamanında başlar, zamanında b�t�r�r�z. Bu konuda azam�

 hassas�yet göster�r�z.
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Genel
Kararlar
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Genel Kararlar

�yz�co'da çalışma kuralları gen�ş b�r yelpazede ele alınab�l�r. Burada bell� 

başlı kuralları sıralayalım.

Resmen tanımlanmış b�r evden çalışma s�stem� yok, ve olmayacak

�yz�co �ç�n �yz�natörler�n yüz yüze �let�ş�m� ve etk�leş�m� çok öneml�d�r. 

Resm� olarak evden çalışma seçeneğ� h�çb�r zaman hayatımızda 

olmayacak. Ancak bu, evden çalışılmaz anlamı çıkarmasın. B�r nedenle 

of�se gelemeyeceksen�z her zaman evden çalışab�l�rs�n�z.

Evden of�se, of�sten eve düzenlenecek b�r serv�s s�stem� yok, ve 

olmayacak

�yz�co'da mesa� saatler� baskısını h�ssetmek �stem�yoruz. Her b�r�m�n 

kend� d�nam�kler�ne göre b�r mesa� d�s�pl�n� bulunuyor. Serv�s s�stem� 

ekleyerek �nsanları kalıplara sokmanın plaza kültürü �le yoğrulmuş b�r 

kurumsallaşma olduğuna �nanıyoruz. Serv�s s�stem�n�n olmaması 

�yz�natörler�n of�s ve evler�ne ulaşımını kolaylaştırıcı s�stemler  

olmayacağı anlamına gelmez. Bu konuda özel uygulamalar 

gel�şt�r�yoruz.

 

B�r kıyafet yönetmel�ğ� yok, ve olmayacak

Özgürlüğün kaosa neden olduğunu düşüneb�l�rs�n�z. Ancak b�z 

çalışanlar �ç�n b�r kıyafet yönetmel�ğ� oluşturmayı düşünmüyoruz. 
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Ş�md�ye kadar k�mse �şe çıplak gelmed�ğ� g�b�, herkes �şe gel�rken ne 

g�y�lmes�n�n daha uygun olduğu konusunu anlamış görünüyor. Buradan 

çıkarımlarımız net, her şey �ç�n b�r kural koyulmasına gerek yok.

Karmaşık, uzun ve saçma ver�ler �le ek�p çalışması ve �ş b�rl�ğ� 

kültürünü zedeley�c� b�r performans değerlend�rme s�stem� yok, ve 

olmayacak

Performans değerlend�rme sektörümüzdek� kurumların çoğunda �ç 

acınası halded�r. Çalışanların büyük çoğunluğunda mot�vasyon düşürür 

ve katkıdan z�yade ver�ml�l�ğe ve �ş b�rl�ğ�ne büyük sekte vurur. 

Karmaşıktır ve b�l�msel olmak adına saçma ver�ler �le ek�p çalışmasını 

baltalar. �yz�co'da performans değerlend�rme süreçler� bas�tt�r. Ger� 

b�ld�r�m hızlı ve sürekl� yapıldığı �ç�n değerlend�rme çıktıları çok daha 

ad�l ve anlamlıdır.

Tek taraflı esnek çalışma saatler� yok, ancak sorumluluklar 

çerçeves�nde özgürlük var

Her b�r�m�n kend� d�nam�kler�ne göre b�r mesa� d�s�pl�n� bulunuyor. Bu 

nedenle tüm ş�rket genel�nde b�r esnek çalışma saat� uygulamasından 

söz edemey�z. Ancak sorumluluklar yer�ne get�r�ld�ğ� sürece herkes�n 

kend� mesa� saatler�n� düzenlemede b�r özgürlüğü vardır. 
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Bu belgede yer alan her b�r madde s�zler �ç�n b�r yol göster�c� olması 

amacıyla tasarlandı. Geçm�şten get�rd�ğ�m�z olumlu tüm kültürel 

b�leşenler �le hayaller�m�z doğrultusunda gerçekleşmes�n� bekled�ğ�m�z 

tüm uygulamalar tek b�r potada er�t�ld�. Bu belge �le hedefler�m�ze 

ulaşmak �ç�n enerj�m�z� daha ver�ml� yoğunlaştıracağımıza em�n�z.

 

Bu belge yaşayan b�r belged�r. Kazandığımız her yen� tecrübe �le gel�ş�r, 

her yen� �yz�natör �le şek�l değ�şt�r�r, her başarısızlık �le gözden geç�r�l�r 

ve her başarı �le perç�nlen�r. Değerler�m�zden ve kırmızı ç�zg�ler�m�zden 

asla vazgeçmeyeceğ�m�zden em�n�z, da�ma daha �y�ye olan 

yolculuğumuzu s�zlerle başaracağız. En büyük değer�m�z s�z 

�yz�natörler �le Türk�ye'de ve dünyada örnek göster�lecek b�r başarı 

h�kayes�ne �mza atacağız.






