
Agile & Scrum Eğitimi 
Sertifika Programı 

Program Hedefleri  

Eğitim, Agile yaklaşımları ve en yaygın uyarlaması olan Scrum çerçevesini 
kapsamlı olarak ele alır. Uzun vadeli planlar yerine basit yöntemler ve 
disiplinli bir yol haritası çizip, kısa süre içesinde ürün hedeflerine doğru bir 
şekilde ulaşmayı amaçlamaktadır.  

Genel Bilgiler  

- Program Süresi: 2 Gün 
- Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitimi  

Katılımcı Profili  

Yazılım uzmanları, proje yöneticileri, bilgi ve teknoloji ekipleri.  

Eğitim İçeriği  

Bu eğitim programında şu başlıklar incelenecektir;  

• Scrum ve Scrum’ın Gelişimi Scrum Teorisi 
• Scrum nasıl çalışır? 
• Scrum’ın temel prensipleri 
• Scrum prensiplerinin geleneksel yazılım geliştirme yaklaşımlarından 

farkı ve etkisi Scrum Framework’ü ve Toplantılar  
• Scrum’daki roller, kurallar, prensipler ve bunların etkin kullanımı  
• Scrum ve Değişim,Scrum’ın getirdiği değişikliklere organizasyonun 

adapte olması Scrum ve Total Cost of Ownership 
• Scrum ile geliştirilen ve sürdürülebilen yazılımlar üretmenin maliyeti ve 

toplam maliyetin optimize edilmesi Scrum’da Takımlar 
• ‘Self-organizing’ ve ‘cross-functional’ Scrum takımları ve bu takımların 

geleneksel geliştirme gruplarından farklılıkları 
• ‘Self-organizing’ ve ‘cross-functional’ Scrum takımlarının başarısının 

arttırılması Scrum’da Planlama 
• Projenin planlanması 
• Maliyet ve proje bitiş tarihinin hesaplanması Scrum’da Öngörülebilirlik, 

Risk Yönetimi ve Raporlama 
• Scrum’ın deneyselliği 
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• Tahminleme, maliyetlerin hesaplanması, süreç ve performansın takip 
edilmesi Scrum’ın Büyük Ölçekli Projelerde Uygulanması 

• Scrum’ın birden fazla sayıda takımın dahil olduğu büyük projelerde 
başarılı şekilde uygulanması 

Sertifika 

Eğitim programının en az %80'ine aktif katılanlara ve eğitim sonunda 
yapılan sınavda/ödevde başarılı olanlara İBE Business Institute tarafından 
hazırlanan resmi sertifika verilecektir. 
  
Kayıt Bilgileri 

- Eğitime kayıt için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim 
danışmanıyla iletişime geçebilir veya https://ibe.com.tr/ adresi 
üzerinden bilgi ve iletişim formu doldurarak kayıt sürecinizi 
başlatabilirsiniz.  

- Kaydınızın tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza 
ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.  

Ücret Bilgileri  

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır. 
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda 

%10  indirim uygulanmaktadır.  
- Program bedeli havale/EFT veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.  
- Online eğitimlerde program bedeline ve gerçekleştirilen canlı / 

interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.  

Detaylı Bilgi için;  

Bircan Yıldız| İBE Eğitim Danışmanı  
Training Consultant  
0 216 521 60 12/ 0 537 033 81 82| bircan@ibe.com.tr
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