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Professional Scrum Master (PSM)
Learn via: Classroom / Virtual Classroom / Online
Duration: 2 Gün

Overview
Bu {*eğitim}, Scrum çerçevesinin temelini oluşturan prensipleri ve süreç teorisini ve Scrum Master'ın içindeki rolünü kapsayan bir eğitimdir. {*eğitim},
öğretim ve takım tabanlı egzersizlerin bir kombinasyonudur ve Scrum ve Agile hareketinin merkezinde ne olduğunu öğretir. {*eğitim} ayrıca, küresel olarak
tanınan Profesyonel Scrum Master I sertifika sınavına (PSM I) ücretsiz bir girişimi de içerir.
Katılımcılar, PSM eğitiminin etkin Scrum Master’lar ve bir yazılım geliştirme ekibine verimlilik ve etkinliği daha da arttırmaları konusunda koçluk yapanlar
için neden en gelişmiş eğitim olduğunu görecekler. Bu eğitim, hizmetkar-liderlik ve davranışsal değişimler ile ilgili ileri düzeydeki görüşleri de içermektedir.
Sadece bir dizi slayttan ve bir eğitmenden ibaret olan eğitimlerden çok daha fazlasını sunan PSM eğitiminde katılımcılar, diğer katılımcılarla birlikte bir ekip
olarak gerçek yaşamdan alınan örnekler üzerinde çalışacaktır. Ek olarak PSM eğitiminde gerçek yaşamdan örneklere dayalı tartışmalar ve uygulamalı
alıştırmalar da yapılacaktır.
Scrum.org bu kursu verecek en nitelikli eğitmenleri seçer. Scrum.org, dünya çapındaki delegeler için tutarlılık ve kalite sağlamak amacıyla tanımlanmış
müfredatı ve materyalleri korur.

Prerequisites
Bu {*eğitim}, Scrum çerçevesini kullanarak yazılım geliştirmeye katılan herkes içindir. Scrum Masters, yöneticiler ve Scrum Team üyeleri de dahil olmak
üzere, bir kuruluştaki Scrum'dan en iyi şekilde yararlanmaktan sorumlu kişiler için özellikle yararlıdır.
Scrum Takımında çalışarak veya Profesyonel Scrum Vakıflarına veya benzeri bir kursa katılarak Scrum'ı sağlam bir şekilde anlayabilirsiniz.

Katılımcılar eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmesi için aşağıdaki önkoşullara uymaları önerilir:
Scrum Rehberini okumak (zorunlu).
Scrum Open değerlendirmesini geçmek.

Who Should Attend
Bu {*eğitim}, Scrum çalışma çerçevesini kullanarak yazılım geliştirme ile ilgilenen herkes içindir. Özellikle de Scrum Master’ları, yöneticiler ve Scrum Ekibi
üyeleri dahil olmak üzere kuruluş içinde Scrum’dan en iyi şekilde faydalanmakla sorumlu olanlara yöneliktir.

What You Will Learn
Scrum’ın deneysel temeline dayalı olarak Scrum kurallarını net olarak anlayacaksınız.
Hizmetkar-liderlik kavramını derinlemesine anlayarak Scrum ekipleri ve paydaşları için Scrum Master olarak hareket edeceksiniz.
Scrum’ı kullanmaya etkin bir şekilde başlayacaksınız.
Süregelen Scrum çalışmalarının etkinliğini arttırabileceksiniz.

Eğitim boyunca katılımcılar, iş yerlerine geri döndüklerinde ne yapmaları gerektiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla Scrum ilkeleri açısından
düşünmeye zorlanmaktadırlar.
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