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GÜNDEM

 PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme 

 Proje Yönetimine Giriş 

 Proje Yönetimi Süreçleri 

 Proje Yönetimi Bilgi Alanları 



Project Management Institute (PMI)

 Dünyanın kar amacı gütmeyen Proje Yönetimi üzerine çalışan en büyük 

kuruluşlarından bir tanesidir. 

 1969 yılında Amerika’ da kurulmuştur.

 Tüm dünya da; 280 Yerel Şubesi (Chapter) vardır.

 700.000’ den fazla üyesi, sertifika sahibi ve gönüllüsü bulunmaktadır

 590.000’ den fazla PMP sertifika sahibi bulunuyor .

 Tüm dünyaca tanınan proje yönetimi standartları, sertifikaları, yoğun 

akademik programları bulunuyor.

 Daha detaylı bilgi için; www.pmi.org

http://www.pmi.org/


KATIL, ÖĞREN ve PAYLAŞ

İŞ AĞINI GENİŞLET

Beraber geliştirelim ve büyütelim



2007’de İstanbul’da kuruldu ve PMI 
Türkiye Potential Chapter oldu

Ağustos 2012’de Charter sürecini 
tamamlayarak PMI Turkey Chapter 
adını aldı.

500 üye ve 1300’ü aşkın PMP sayısı 
ile hızla büyüyen bir Sivil Toplum 
Kuruluşu

www.pmi.org.tr

PMI Turkey Chapter



PMI TR Misyonu

Ülkemizde Proje Yonetimi ve 
Tekniklerinin 

Daha iyi anlaşılması

Geliştirilmesi

Kullanımının artırılması

Bir meslek olarak yaygınlaştırılması

Bilim ve meslek dallarından ilgili kişilerin temsili

Proje yönetimi alanında uygulamada öncülük

Proje yönetimi alanında araştırmada öncülük

Üyeler ve proje yönetimiyle ilgili kisiler
arasında koordinasyonu sağlamak



PMBOK® Proje 
Yönetimi Bilgi Birikimi 

Klavuzu

PMP ve 
CAPM 

Sertifika 
sınavları 

Türkçe dil 
desteği

Yerelleştirme



/groups?gid=1848672

/PMI_TR

/PMITR

Sosyal Medya



Web Site – www.pmi.org.tr



KATIL, ÖĞREN ve PAYLAŞ

İŞ AĞINI GENİŞLET

Beraber geliştirelim ve büyütelim



GİRİŞ

Bu eğitim, Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK – 5th Edition)

kapsamında yer alan Bilgi Alanları ve Süreçlerinin tanıtımını içerir



Proje Nedir?

 Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak 

tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan 

faaliyetler bütünüdür.



Proje Yönetiminin Faydaları

• Genel kapsam değişiklikleri üzerinde daha iyi kontrol sağlar

• Bir problem çözümü yöntemidir

• Kaliteyi artırır

• Organizasyonun projeler yoluyla daha verimli ve etkin olmasını sağlar



Bir projeyi yönetebilmek için...

• İhtiyaçları tanımlamalı,

• Açık ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli,

• Kalite, kapsam, zaman ve maliyet
unsurları ile ilgili ihtiyaçları ve talepleri
bir araya getirmeli,

• Riskleri yönetmeliyiz



Projeler Başarısız Olur!

Projelerin başarısızlığında en önemli unsurlar şunlardır:

 Proje yönetim sisteminin yanlış noktalara odaklanması

 Doğru düzeyde ayrıntıya girilmemesi

 Proje yönetim araçlarının iyi anlaşılmaması

 Gereğinden fazla katılımcı olması

 İletişim eksiklikleri



Üçlü Kısıt

• Proje yöneticileri çoğu zaman proje 

kapsamı, zamanı ve maliyeti 

unsurlarından meydana gelen bir “üçlü 

kısıtlamadan” bahsederler.

• Kapsam ve kalite birbirinden ayrılamaz.

• Kaliteyi belirleyen en önemli unsur 

ürünün veya hizmetin kapsam, bütçe ve 

süreye uygun olarak sonuçlandırılmasıdır

                   

          Time (HR) – estimate                                  Cost (HR) – estimate 
        Time depends on people                                 Dollars depend on people                                 

                                        Scope/Quality = base of project 

Maliyet (İK) –
tahmin

Para insanlara 
bağlıdır

Süre (İK) – tahmin

Zaman insanlara 
bağlıdır

Kapsam / Kalite = Projenin Temeli



PROJE YÖNETİMİ
SÜREÇ GRUPLARI



Proje Yönetimi Süreç Grupları

INITIATION
EXECUTING

(do the work)
PLANNING

CLOSING

CONTROLING/

MONITORING

(while executing)

PLANLAMA YÜRÜTME
(işin yapılması)

KONTROL 
/İZLEME
(uygulanırken)

KAPANIŞ

BAŞLANGIÇ



Proje Yönetimi Süreç Grupları

INITIATION
EXECUTING

(do the work)
PLANNING

CLOSING

CONTROLING/

MONITORING

(while executing)

PLANLAMA YÜRÜTME
(işin yapılması)

KONTROL 
/İZLEME
(uygulanırken)

KAPANIŞ

BAŞLANGIÇ



Bu süreç grubunda aşağıdaki 3 soruyu cevaplamak gerekir:

• Proje neyle ilgili?

• Tüm “Neden?” sorularını cevaplayın (ör: proje neden önemli?)

• Proje nasıl yürütülecek?

Ana Çıktılar:

• Proje Tüzüğü – son hali

• Proje Yönetişimi - taslak

• Etki Değerlendirme Raporu - taslak

• Risk Değerlendirme Çalışma Tablosu – taslak

Başlangıç Süreç Grubu



Başlangıç Süreç Grubu

 Başlangıç sürecinde tüm ihtiyaç analizleri yapılır ve talepler listelenir. Bu 

belgeler projeye başlamak için gereken sözleşmenin yapılmasına 

yardımcı olur. 

 Başlangıç sürecine müşterilerin ve diğer paydaşların davet edilmesi 

projenin gerçekleştirilebilir hedeflerine, kabulüne ve memnuniyet 

düzeyine katkıda bulunur.



Proje Yönetimi Süreç Grupları

INITIATION
EXECUTING

(do the work)
PLANNING

CLOSING

CONTROLING/

MONITORING

(while executing)

YÜRÜTME
(işin yapılması)

KONTROL 
/İZLEME
(uygulanırken)

KAPANIŞ

BAŞLANGIÇ PLANLAMA



 Planlama, kapsam, maliyet, kalite ve proje zamanlaması konularını 

ayrıntılandırmakla ilgilidir. Bu süreçte proje yönetim planı geliştirilir.

Bu süreçte aşağıdaki 2 soruyu cevaplamak gerekir:

• İş için harcanan çabanın kapsamı / niteliği nedir?

• Projeyi nasıl tamamlayacağız?

Planlama Süreç Grubu



Ana Çıktılar:

 Proje Planı (veya Proje Tanımlama Belgesi) – son hali

 Proje Zaman Çizelgesi (örneğin MS Project vb gibi)

 Takım (Proje Yönetişimi – son hali)

 İş Kırılım Ağacı (İKA)

 Risk Takip Kayıtları, Risk Azaltma Stratejileri ve Yedek Planlar

 Tüm Ekip Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kapsamlı bir Başlangıç Toplantısı

Planlama Süreç Grubu



Proje Yönetimi Süreç Grupları

INITIATION
EXECUTING

(do the work)
PLANNING

CLOSING

CONTROLING/

MONITORING

(while executing)

KONTROL 
/İZLEME
(uygulanırken)

KAPANIŞ

BAŞLANGIÇ PLANLAMA
YÜRÜTME

(işin yapılması)



 Bu Süreç Grubu, proje yönetim planını dikkate alarak kişiler ve kaynaklar 
arasındaki koordinasyonu sağlar. 

 Yürütme aşaması proje hedeflerine ulaşabilmek ve müşteri 
gereksinimlerini karşılayabilmek için projenin zaman, maliyet ve 
özellikleri açısından planlandığı şekliyle yürütülmesidir.

 Yürütme sırasında Proje Yöneticisi zamanının büyük bir kısmının Projenin 
zamanında, bütçe kısıtlarına uygun olarak, belirlenen kapsam dahilinde 
ve planlanan kalite düzeyinde tamamlanmasını sağlamak için gerekli 
kontrol faaliyetlerini yapmakla geçer.

Yürütme Süreç Grubu



 Proje Yöneticisi tarafından proje ekibi üyelerinin de işbirliğiyle bir dizi belge güncellenir 
ve/veya tamamlanır. Bu belgeler bilgiyi toplamanıza ve iletmenize yardımcı olur; böylece 
PY projenin başarılı bir şekilde yaşama geçirilmesi sürecini “ölçebilecek”, “izleyebilecek”
ve “düzenleyebilecektir”.

 Karar Kayıtları

 Proje Durum Raporu

 Risk Takip Kayıtları

 Risk Azaltma Stratejileri ve Yedek Planlar

 Proje Değişim Kayıtları

 Ara Değerlendirme Raporları

Yürütme Süreç Grubu



Proje Yönetimi Süreç Grupları

INITIATION
EXECUTING

(do the work)
PLANNING

CLOSING

CONTROLING/

MONITORING

(while executing)

KAPANIŞ

BAŞLANGIÇ PLANLAMA
YÜRÜTME

(işin yapılması)

KONTROL 
/İZLEME
(uygulanırken)



 İzleme ve kontrol süreç grubunda uygulamaları kontrol edebilmek ve 

gerektiğinde düzeltici önlemleri alabilmek için olası sorunları ve yapılacak 

değişiklikleri önceden tanımlamak gerekir.

 Projenin yolunda gitmesini sağlamak için projenin ilerlemesi sürekli 

kontrol altında tutulur.

 Bir proje karmaşıklaştıkça riski ve kaliteyi kontrol altında tutabilmek için 

gereken kontrol ve yürütme düzeyi de artırılmalıdır.

İzleme(Kontrol) Süreç Grubu



Hazırlanıp takip edilen ve güncellenen ana belgeler şunlardır:

 Proje Paydaşlarının İletişim Bilgileri

 Durum Raporları

 Toplantı Tutanakları

 Faaliyet Planları

 Risk Takip Kayıtları

 Proje Değişiklik Kayıtları

İzleme(Kontrol) Süreç Grubu



PY aşağıdaki konular üzerinde durmalıdır:

 Gerekli değişikliklerin belirlenmesi

 Değişiklikler için farklı seçeneklerin aranması

 Değişikliklerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi

 Değişikliklerin etkilerinin paydaşlara bildirilmesi

 Değişimlerin yönetilmesi

İzleme(Kontrol) Süreç Grubu



Proje Yönetimi Süreç Grupları

INITIATION
EXECUTING

(do the work)
PLANNING

CLOSING

CONTROLING/

MONITORING

(while executing)

BAŞLANGIÇ PLANLAMA
YÜRÜTME

(işin yapılması)

KONTROL 
/İZLEME
(uygulanırken)

KAPANIŞ



 Proje kontratını kapatın

 Bu son süreçte hataların ve eksiklerin belirlenebilmesi için proje gözden 

geçirilmelidir. Bu, olası diğer projeler için de büyük önem taşır. Ayrıca, 

müşteri veya sponsordan sonuçları kabul ettiğine dair resmi onay 

alınmalıdır.

 Proje süresince oluşan bilgiler “alınan dersler” adı altında özetlenmelidir. 

Böylece bu bilgiler gelecekte gerçekleştirilecek yeni bir proje için de 

kullanılabilir.

Kapanış Süreç Grubu



Bazen projenin bu son süreci zaman kısıtı veya başka bir takım 
nedenlerle atlanır. 

Ana Çıktılar:
 Proje Kapanış Raporu
 Proje Hedefleri
 Hedeflenen Sonuçlar
 Kapanış Önerileri
 Devir Etkinlikleri
 Alınan Dersler

 Arşiv

Kapanış Süreç Grubu



BİLGİ ALANLARI



• Entegrasyon Yönetimi

• Kapsam Yönetimi

• Zaman Yönetimi

• Maliyet Yönetimi

• Kalite Yönetimi

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İletişim Yönetimi
• Risk Yönetimi

• Satınalma Yönetimi

BİLGİ ALANLARI

• Paydaş Yönetimi



SÜREÇ GRUPLARI

BAŞLANGIC PLANLAMA YÜRÜTME
İZLEME & 
KONTROL

KAPANIŞ

B
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ENTEGRASYON YÖNETİMİ

KAPSAM YÖNETİMİ

ZAMAN YÖNETİMİ

BÜTÇE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İLETİŞİM YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİMİ 

SATINALMA YÖNETİMİ

PAYDAŞ YÖNETİMİ

HARİTALAMA



KAPSAM YÖNETİMİ



Proje Kapsam Yönetimi, projenin içinde neler var, neler
projenin dışında kalıyor sorusuyla ilgilidir.

Projenin gerekli tüm işleri içerdiğinden emin olmak için
gerçekleştirilen süreçler bütünüdür.

Temel amaç projenin dışında kalan unsurları tanımlamaktır.

KAPSAM YÖNETİMİ



 Kapsam planlama bize proje kapsamını tanımlamak, ayrıntılı proje kapsam
belgesini geliştirmek, İKA’nı tanımlamak ve geliştirmek, proje kapsamını
doğrulamak ve proje kapsamını kontrol etmek için kullanılabilecek bir yöntem
sunar.

 Kapsam tanımı proje başarısında hayati önem taşır. Bazı projelerde uygulama 

safhası başlamadan proje kapsamının eksiksiz bir şekilde tanımlanması çok 

zordur.

 Eğer herhangi bir unsur İKA içinde yer almıyorsa kapsam dışındadır!

Kapsam İKA Çizelge

KAPSAM YÖNETİMİ



ZAMAN YÖNETİMİ



1. Aktivite Tanımlama

2. Aktivite Sıralama

3. Aktivite Kaynaklarının Tahmini

4. Aktivite Süresinin Tahmini

5. Çizelge Geliştirme

6. Çizelge Kontrolü

ZAMAN YÖNETİMİ



 Aktivite tanımlama:Bu süreç İKA’da en alt kademede yer alan 

çıktıların tanımlarını belirler.

 Aktivite Sıralama: Bu süreçte amaç çizelgede yer alan aktiviteler 

arasındaki mantıksal ilişkiyi bulmak ve belgelendirmektir.

 Kilometretaşı : İyi tanımlanmış kilometre taşları gelişmeleri izlemekte 

vazgeçilmez unsurlardır. Kilometre taşı projelerdeki ilerlemenin proje 

üyeleri ve proje sponsoru tarafından görülebilir olmasına yardım eder. 

Kilometre taşlarının takibi proje yöneticisinin sorumluluğundadır.

ZAMAN YÖNETİMİ



MALİYET YÖNETİMİ



Proje Maliyet Yönetimi şu unsurları içerir:

1. Maliyet Tahmini

2. Maliyet Bütçesi Oluşturma

3. Maliyet Kontrolü

MALİYET YÖNETİMİ



Projenin bütçe kısıtları içinde tamamlanmasını sağlamak için proje
maliyetleri dikkatle yönetilir. Bu süreç maliyet tahmini, bütçe oluşturma ve
maliyet kontrolü unsurlarını içerir.

Maliyet Tahmini: Proje aktivitelerini tamamlamak için gereken 
kaynakların maliyetlerini belirlemek ve tahmin etmek

Maliyet Bütçesi Oluşturma: Toplam maliyet tahmininin tekil iş 
faaliyetlerine dağıtılması

Maliyet Kontrolü: Proje bütçesindeki değişikliklerin kontrolü

MALİYET YÖNETİMİ



İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ



Proje İnsan Kaynakları Yönetimi aşağıdaki unsurları içerir:

1.İnsan Kaynakları Planlaması

2.Proje Ekibinin Oluşturulması

3.Proje Ekibinin Geliştirilmesi

4.Proje Ekibinin Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ



Bir araya gelmek başlangıç, bir arada kalmak ilerlemedir. Bir arada çalışmak ise 

başarıdır. Henry Ford

Başarılı ekipler karşılıklı bağımlılık içinde çalışan ve tüm ekip üyelerinin katılım ve 

katkılarının bireysel çabalardan çok daha iyi sonuçlar verdiğinin farkında olan 

ekiplerdir. Ekipler ortak hedefler doğrultusunda hareket ederler.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ



İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Yönetim Dersi
Bütün kaynaklar mevcut olmadığı sürece bir 

projeye başlama.



RİSK YÖNETİMİ



Proje Risk Yönetimi aşağıdaki unsurları içerir;

1) Risk Yönetiminin Planlanması

2) Risklerin Belirlenmesi

3) Nitel Risk Analizinin Yapılması

4) Nicel Risk Analizinin Yapılması

5) Risk Karşılıklarının Planlanması

6) Riskleri İzleme ve Kontrol

RİSK YÖNETİMİ



Risk

 İstenmeyen bir sonucun ortaya çıkması veya istenen bir sonucun elde 

edilememesi olasılığı.

 Yönetici her zaman risk unsurunun mevcut olacağı gerçeğini kabul 

etmek zorundadır.

Risk Yönetimi

 Risk faktörlerinin pro-aktif olarak tanımlanması ve kontrol edilmesi 

faaliyeti.

 Riskleri yönetebilmek için belirsizliklerle uğraşmak durumundayız.

RİSK YÖNETİMİ



RİSK YÖNETİMİ



KALİTE YÖNETİMİ



Kalite yönetiminde müşteri memnuniyeti şarttır, önlem almak 
sonradan kontrol etmekten önemlidir, kaliteden yönetim 

sorumludur.

Kalite Planlama

Kalite Güvence

Kalite Kontrol

KALİTE YÖNETİMİ



Kalite Planlama: İlgili kalite standartlarının ve bunların nasıl yerine 

getirileceğinin tanımlanması. Bu standartlara ulaşılması için ilgili süreçleri 

yürütmek gerekir. 

Kalite Güvence: Projenin istenen standartlara ulaşmasını sağlamak için 

proje sonuçlarının sürekli değerlendirilmesi.

(Kalite Denetimleri)

KALİTE YÖNETİMİ





PAYDAŞ YÖNETİMİ



Paydasların Belirlenmesi

Paydaş Yönetiminin Planlanması 

Paydaş Katılımının Yönetilmesi

Paydaş Katılımının Kontrolü

PAYDAŞ YÖNETİMİ



PROJE PAYDAŞLARI KİMDİR? 

Projedeki bir kararı, aktiviteyi veya projenin sonucunu

etkileyebilecek veya bunlardan etkilenebilecek insalar,

gruplar veya organizasyonlar

PAYDAŞ YÖNETİMİ



PROJE PAYDAŞLARI 

Sponsor

Müşteri

Ekip Üyeleri

PAYDAŞ YÖNETİMİ

• Tedarikçiler

• Halk

• Faydalanıcı



Paydaş Katılımının Yönetilmesi

PROJENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ BOYUNCA 
PAYDAŞLARIN KATILIMI PROJENİN BAŞARISI İÇİN 

ÇOK ÖNEMLİDİR

İLETİŞİM

PAYDAŞ YÖNETİMİ



İLETİŞİM YÖNETİMİ



Proje iletişim yönetimi süreçleri, başarılı iletişim için şart olan

hayati unsurları. Proje yöneticisinin zamanının çoğu proje

ekibi, paydaşlar, müşteri ve sponsor arasındaki sağlıklı

iletişimi gerçekleştirmekle geçer.

İLETİŞİM YÖNETİMİ



 İletişim Yönetiminin Planlanması

 İletişimin Yönetilmesi

 İletişimin Kontrol Edilmesi

İLETİŞİM YÖNETİMİ



 İletişim planlaması paydaşların bilgi ve iletişim ihtiyaçlarının
belirlenmesidir.

 İletişim yüz-yüze görüşme, telefon, e-posta veya toplantılar
da dahil olmak üzere pek çok yolla gerçekleştirilebilir. Bir
proje yöneticisi vaktinin %90’ını iletişim için kullanır.

Bir Proje Yöneticisi için en önemli beceri iletişimdir.

İLETİŞİM YÖNETİMİ



 Proje Yöneticisi proje iletişiminin karmaşıklık seviyesinin bir göstergesi 

olarak potansiyel iletişim kanalları veya yollarının sayısını dikkate 

almalıdır.

 n= paydaş sayısı olmak üzere, toplam iletişim kanalı sayısı n(n-1)/2

olarak hesaplanır. Böylece, 10 paydaşı bulunan bir projede 45 potansiyel 

iletişim kanalı vardır. Bu nedenle, proje iletişimi planlamasının temel 

bileşenlerinden biri kimin kiminle iletişim içinde olacağı ve kimin hangi 

bilgileri alacağının belirlenmesidir. 

İLETİŞİM YÖNETİMİ



SATIN ALMA YÖNETİMİ



Proje Satınalma Yönetimi aşağıdaki unsurları içerir:

1. Satınalma planlama

2. Satınalmanın Yürütülmesi

3. İdari Satınalma (Sözleşme Yönetimi)

4. Sözleşme Kapatma

SATIN ALMA YÖNETİMİ



Proje Yöneticisinin Satınalma Yönetimindeki Rolü

 Riskleri tanımlamak, risk azaltma önlemlerini kontrata dahil etmek ve bunların 

getireceği maddi yükü kontratın bir parçası yapmak

 Projenin ihtiyaçlarına göre kontratı şekillendirmek

 Kontrat zaman çizelgesini ve proje çizelgesini uyumlaştırmak

 Pazarlık sürecine dahil olmak

 Satıcı ile sağlıklı iletişimi sürekli tutmak

 Proje Yöneticisi sözleşmenin kapsamı kadar, hukuki gerekesinimlerini de bilmekle 

yükümlüdür

SATIN ALMA YÖNETİMİ



ENTEGRASYON 

YÖNETİMİ



Proje Entegrasyon Yönetimi içinde yer alan süreçler, bize tüm Süreç 
Gruplarının birbirine uyumunu sağlama ve yapılacak işleri daha iyi 
koordine etme imkanı sağlar. Entegrasyon Yönetimi Proje Yöneticisinin ana 
görevidir.

ENTEGRASYON YÖNETİMİ



Proje Entegrasyon Yönetimi aşağıdaki unsurları içerir:

1)Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması (Proje Başlatma Belgesi = Proje 

Şartnamesi = Proje Tüzüğü bu sunumda aynıdır)

2)Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

3)Projenin Yürütülmesinin Yönetilmesi

4)Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü

5)Entegre Değişiklik Kontrolü

6)Projenin veya Fazın Kapatılması

ENTEGRASYON YÖNETİMİ



TEŞEKKÜRLER...

Tugce Söğüt


