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Sertifikalı Eğitim Programlarımız 
 

İş birliği içinde bulunduğumuz ING’den Walmart’a kadar geniş müşteri yelpazesi 
bulunan Hollanda’lı eğitim partnerimiz Organize Agile ile sertifikalı eğitim programları 
gerçekleştirmekteyiz. Eğitim programlarımız, her zaman en yeni içgörüleri ve gerçek 
deneyimleri odağına alarak katılımcılarımıza iş hayatlarında yaşadıkları günlük 
sorunları çözmelerinde yardımcı olurken gelecek işleri için de hazır olmalarını sağlar. 
Değerlendirmelerde ortalama 9.0 puana ve çoğunluğu ICAgile sertifikasına sahip 
eğitim içeriklerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.  
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2 Günlük Eğitim Programlarımız 
 

      Çevik Pazarlama 

 

 

 

 

Çevik İK 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Müşterilerimizin görüşleri: 

En önemli İK konularının gözden geçirildiği, çok pratik ve etkileşimli bir eğitimdi. Artık 
çevik iş yapış biçimlerini ve çevik felsefesini kurumlarda nasıl geliştirebileceğimiz çok 
daha açık. Teori, anında kullanmaya başlayabileceğimiz araçlara iyi bir şekilde 
dönüştürülmüş! 

Debbie van Motman, İK Müdürü, Dehora Consultany Group 

 

Müşteri değerini ve güveni en ön plana alırken, pazarlama çalışmalarının nasıl 
yapılabileceğini anlayacağınız bu eğitimde;  

 Pazardaki değişimlere daha hızlı yanıt verebilmeyi, 
 Bu değişimleri ajanslarla ve diğer pazarlama işbirlikçilerinizle 

içselleştirmeyi, 
 Pazarlama fonksiyonunun değişmesi ve iyileşmesi için hız, şeffaflık ve 

öngörünün geliştirilmesini öğreneceksiniz.  

Pazarlama stratejisinden kaynaklarına kadar çevik olmanın etkisini net bir şekilde 
görebileceksiniz. 

Günümüzde İK adı altında tavsiye verme, ilham kazandırma, motive etme, strateji 
oluşturma, koçluk ve rehberlik gibi görevler giderek değişiyor. Çevik İK sürecin ve 
ürünün iyileşmesi amacıyla uygulama, deneyimleme, küçük adımlar atma ve uyum 
gösterme anlamını taşır. Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

 

Çevik İK’nın 4 elementi: 

 Kurumsal çeviklik, çevik dönüşüme nasıl rehberlik eder? 
 Çevik İK’nın elindeki güç nedir? İK departmanı kendini nasıl dönüştürür? 
 İK departmanı çoklu disiplinli ekipleri nasıl destekler? 
 İK yeni yöntemleri ve yeni araçları en etkin nasıl kullanır? 
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Çevik Liderlik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevik Ekip Kolaylaştırıcısı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Çeviklik Temeli (Business Agility Foundation) 
  
 

Çevik liderlik eğitiminde;  

 Çevik bir liderin sahip olması gereken davranış ve becerilere dair 
içgörüleri nasıl edineceğinizi, 

 Bunları kendinizle nasıl ilişkilendirebileceğinizi, 
 Kendinizi geliştirmek için neler yapmanız gerektiğini yeni organizasyonel 

modellerini ve iş yapış biçimlerini deneyimleyerek öğreneceksiniz.  

Sonuçta, etki alanınızda ve hatta daha fazlasında, sürdürülebilir bir davranış 
değişikliği yaratmak için somut bir yaklaşıma sahip olacaksınız. 

Farklı bağlamlarda (takımlar, büyük, küçük, geçici ekip ve programlar) rol üstlenen 
çevik kolaylaştırıcının genel görevini daha üst düzeyde gerçekleştirmeyi 
öğreneceksiniz. 

Çevik ekip kolaylaştırıcısı eğitimiyle; 

 Ekip içerisinde iş birliğini nasıl artıracağınızı, 
 Ekibin kendi kendini yönetmesini nasıl sağlayacağınızı, 
 Pratikte nasıl kolaylaştırabileceğinizi öğreneceksiniz.  

Ayrıca kolaylaştırıcı araçlarınız artacak ve çevik yöntemlerle ekip yönetme 
deneyimi elde edeceksiniz. 

 

Çevik fikirlerin proje işlerinden, inovasyon ve sürekli işlere kadar şirket 
genelinde ne anlama geldiğini öğreneceksiniz. 

Bu eğitimde, çevik ve esnek bir şirkete uyan düşünce, çalışma ve yönetme 
biçimlerini daha açık bir şekilde ele alınacak ve böylece ilk önce kendi 
şirketinizde nasıl başlayacağınızı öğreneceksiniz.  
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Kanban 
Kanban’ın prensiplerini ve bileşenlerini öğrenirken, hali hazırda devam eden işlerinizi daha hızlı ve daha 
iyi tamamlayabileceksiniz. Devam eden işlerinizdeki sorunları çözebilecek ve müşterilerinize iyileştirilmiş 
bir süreçle değer sunabileceksiniz. Aynı zamanda Kanban ile uygun düşünce ve iş yapış biçimini 
uygulayabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz durumları saptamayı öğreneceksiniz. 

 

PRINCE2 Agile 
PRINCE2 Agile’ın nasıl yürütüleceğini ve bunu geçici, büyük ölçekli projelerde nasıl uygulayabileceğinizi 
öğreneceksiniz. PRINCE2 ve Çevik arasındaki farkları sizinle paylaşacağız. Böylece PRINCE2 kavramlarını ve 
araçlarını karmaşık projelerdeki yönetimi ve risk yönetimini iyileştirmek için kullanabileceksiniz.  

 

Product Owner 
Product owner rolünü yerine getirebilmek, ilgi çekici vizyon oluşturmak için pratik araçlara sahip 
olabilmek, paydaşları dahil etmek ve müşteri isteklerini anlayabilmek için teori ve pratik olarak sağlam bir 
temele sahip olabileceksiniz.  

 

Scrum 
Projeleri ve diğer işleri yaparken Scrum'u nasıl uygulayabileceğinizi öğrenceksiniz. Çevik organizasyonlar 
ve Scrum'un çerçevesi, rolleri ve teknikleri ile bilgi ve deneyim kazanacaksınız. 
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12 Günlük Eğitim Programı: Çevik Koç 
 

Çevik koçların gelişimine yatırım yapmak, çevik yetenek, beceri ve en üst düzeyde bilgi edinmenin ve 
bunları günlük pratikle bağlamanın yoludur.  

 

Bu eğitimden sonra katılımcı: 

 IT dışında da çevik bir koç olarak çalışabilecek, 
 Ekiplerin doğru çevik yöntemleri kullanmalarına yardım edebilecek, 
 İşlerindeki daha ileri düzey rollerde, çalışma arkadaşlarına koçluk etmeye hazır olacak.  

 

Eğitim, her biri ayda bir olmak üzere altı adet 2 günlük modülden oluşmaktadır. Modüller arasındaki 
aralıklarla katılımcılar pratik görevlerde çalışırlar.  

o Çevik koç adayları kayıt olmadan önce ciddi bir seçim sürecinden geçmektedirler. 
 

 
 
 

Müşterilerimizin görüşleri: 
 

Bu harika eğitimi tecrübe etmek için çok güzeldi. Farklı temeller mantıklı olarak 
yapılandırılmıştı ve uygulama ile teori arasında iyi bir denge vardı. Koçluk ekiplerinin ve 
liderlerin ve şirketlerin Ölçeklendirirken karşımıza çıkacak daha zorlu görevlere yönelik 
araçlar ve uygulamalar öğrenerek, Çevik Koç olma yolunda bir yolculuktu. 

 
Timo Sas, Çevik Koç, ING Bank 


