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“OKR” Hedef Bel�rleme, Uygulama ve Tak�b� Eğ�t�m��
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“OKR” yöntem� �le organ�zasyonel olarak daha odaklı, uçtan uca daha 
h�zalı ve sürekl� güncellenen hedefler bel�rleyerek değ�ş�me çok daha etk�l� 
adapte olab�lmek �ç�n �puçları sunan başlangıç sev�ye b�r eğ�t�md�r. 

                              OKR �le gerçekten öneml� olanı tanımlayarak değerl� �ş sonuçları 
elde etmek �steyen farklı sektörlerden �nsan kaynakları, l�derl�k, ürün yönet�m�, 
pazarlama, yazılım, planlama başta olmak üzere çeş�tl� alanlarda çalışan tüm 
profesyoneller eğ�t�me katılab�l�r.
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Bu eğ�t�m, Ag�le bakış açısını İnsan Kaynakları prat�kler�nde uygulamak �steyen 
k�ş�ler �ç�n hazırlanmıştır. Ag�le bakış açısını kend� alanında ve �l�şk�ler�nde nasıl 
uygulayacağını, kend� kurumunda Ag�le dönüşümün kalb� olarak �ş çev�kl�ğ�n� nasıl 
tet�kleyeb�leceğ�n� öğreten başlangıç sev�ye b�r eğ�t�md�r.

                              Çalıştığı kuruluşta İK alanında çalışan l�derler ve profesyoneller, 
değ�ş�m ve dönüşüm sürec�nde rol alan Dönüşüm L�derler�, Ag�le'ın �nsan odaklı 
yansımalarını merak eden Ag�le Koçlar ve Ag�le'ı İK bakış açısıyla ele almak �steyen 
tüm profesyoneller.
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Ag�le dönüşüm ve uygulama deney�mler�m�zden de yararlanarak, �nsanların ger-
çekte nasıl kararlar aldıklarını, görünüşte mantıksız davranışların arkasında hang� 
rasyonal�ten�n yattığını ve karar verme süreçler�n�n nasıl destekleneb�leceğ�n�n �n-
celeneceğ� başlangıç sev�ye b�r eğ�t�md�r. 

                              Ag�le dönüşümlerde rol alan Ag�le Koçlar, dönüşüm l�derler�, 
Scrum Master'lar, Kanban Master’lar, takım l�derler�, yönet�c�ler ve 
organ�zasyonlarında devam eden Ag�le yöntemler�n� �y�leşt�rmek �steyen herkes�n 
katılab�leceğ� b�r eğ�t�md�r.
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ACM Ag�le olarak, Avrupa’nın en tecrübel� ve en gen�ş Ag�le danışman 
kadrosu �le 14 yıldır 750’n�n üzer�nde organ�zasyon ve 20.000’�n üzer�nde 
profesyonel �le yaptığımız �ş b�rl�ğ�nden elde ett�ğ�m�z deney�m� s�zlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Alanında öncü dünya çapında b�rçok organ�zasyon (Scrum.org, Kanban 
Un�vers�ty, Ag�le Hr Commun�ty ve Scaled Ag�le Academy) �le çalışıyoruz. 
Verd�ğ�m�z uluslararası sert�f�kalı eğ�t�mler�n yanı sıra 14 yıllık tecrübeyle 
tasarladığımız ACM Eğ�t�mler� Ag�le alanında b�r sonrak� sev�yeye yolculuk 
�ç�n sen� bekl�yor. 

Ag�le eğ�t�mler�m�z hakkında daha detaylı b�lg� �ç�n eğ�t�m sayfamızı 
z�yaret edeb�l�rs�n. 
https://www.acmag�le.com/eg�t�mler



+90 (212) 268 7840
+90 (212) 264 6124

www.acmag�le.com


