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1-KONU SEÇİMİ 

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, dijital dönüşüm ve yeniliklerden yararlanmak ana 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda bilgisayar tabanlı,  
kuralları belli, tekrar eden iş ve süreçleri otomatize etmek amacı ile dijitalleştirme çalışması 
başlatılmıştır. İnsan kaynakları Turnover raporu hazırlama süreci bir adam gün olarak 
hesaplanmış olup, proje ekibi bu süreci hem hızlandırıp hem de hatasız bir şekilde çalışması 
için Robotik Süreç Otomasyon (RSO/RPA)’ a taşıma çalışması başlatmıştır. 

RPA 
Öncesi 

• Zaman kaybı 
• Hata oranı 

RPA 
Sonrası 

• Sıfır hata 
• Zamandan tasarruf 



PROJE PLANI 



HEDEF BELİRLENMESİ 

Hedef olarak insan kaynakları Turnover raporunu tamamen RPA’ a devrederek hatayı sıfıra indirmek ve 
çalışana katma değerli işler yaratması için süre yaratmak hedeflenmiştir. Bu süreç RPA’ a devredilerek 
çalışanın çalışma süresi %93 azaltılması olarak belirlenmiştir. Böylece personelin raporu hazırlaması için 
harcadığı 240 dk lık süre, robot tarafından 15 dk ‘ya düşürülmüştür. 



PROJE EKİBİ 

Ekip Lideri : Ufuk DEMİRCİ – Dijital Dönüşüm ve Bilgi Sistemleri Müdürü 

Ekip Üyesi : Refik ÖZKIRAN – İş Zekası Uzmanı 

Ekip Üyesi : Mustafa ERBİL – İnsan Kaynakları Yöneticisi 

Ekip Üyesi : Aslı GÜNER – İnsan Kaynakları Uzmanı 



MEVCUT DURUM 

5 N 
 
 
1 K 

NE  

NASIL 

NEDEN 

NEREDE 

NE ZAMAN 

KİM 

Şirketimizde çalışanların bölüm bazlı işten ayrılma (Turnover) raporunun 
hazırlanması 

İnsan Kaynakları Departmanı 

Ayın ilk haftası 

 İşten ayrılma oranlarına bakarak aksiyon alınması 

İnsan Kaynakları Uzmanı 

HRWEB üzerinden alınan raporların excelde raporlanması 



MEVCUT DURUM 
HRWEB sisteminden aylık giriş çıkış bilgilerinin kaydı gerçekleştirilmektedir. Takip eden ayın ilk haftası 
sistemden listeler çekilmektedir. Bölüm ve vardiya bazlı olarak ayrıştırılan personellerin adetleri raporlara 
işlenerek güncel versiyon hazırlanmaktadır. 



ANALİZ 

Turnover raporunu hazırlama süreci hem uzun hem de personel hatasına açık 
olmasından dolayı, bu sürecin dijitalleştirilmesine karar verilmiştir. 



UYGULAMA 
Süreç, önce insan kaynakları ekibi ile 
yapılan toplantılar sonucunda visio ile 
tasarlanıp akış şeması oluşturulmuştur.  
 
Oluşturulan akış şeması üzerinden 
uygulama UiPath Studio ile 
tamamlanmıştır. 
 
Takip eden ayın ilk haftası insan 
kaynakları ekibi hrweb sistemi üzerinden 
giren ve çıkan personel listelerini 
almaktadır. Listeler ilgili dizine 
kaydedildikten sonra UiPath Studio robotu 
çalıştırılmaktadır. 



KAZANÇ 

Yapılan çalışma sonucu 2 getiri kazanılmıştır. Bunlar; 
 
• Personel ayda 240 dakika harcadığı işi, robota devrederek vaktini daha katma 

değerli işlere ayırabilecektir. 
• İnsan hatasına sebep olabilecek bir işi, robota devrederek sıfır hata ile raporların 

hazırlanması sağlanabilecektir. 



STANDARTLAŞTIRMA 

• Her ayın 5. iş günü bir önceki ayın verileri HRWEB sistemi üzerinden çekilip, 
Turnover raporunun UiPath Studio ile hazırlanacak şekilde standartlaştırılmıştır. 



YAYGINLAŞTIRMA 

• İşletme içerisinde kuralları belli, tekrar eden iş ve süreçleri otomatize etmek amacı ile yaygınlaştırma 
çalışmalarına başlanmıştır. Arge bölümünün her ay düzenli olarak hazırlamış olduğu tam zaman eşdeğer 
(TZE) raporunu RPA ile yapma kararı alınmıştır. 
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