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Proje ve Proje Yönetimi Kavramları

Özel,yeni (uniqe) bir ürün oluşturmak ya da hizmet sunmak için belirli amaçlar doğrultusunda ve 
belirli zaman aralığında,bir kereliğine yapılan çalışmaların bütününe Proje adı verilir.

Proje Yönetimi ise; belirlenen amaç, kapsam,zaman ve kalite gereksinimlerini sağlamak ve paydaş 
memnuniyetini karşılamak için proje yaşamı boyunca eldeki kaynakların planlanması, yönetilmesi ve 
koordine edilmesidir.



Proje Yönetim Süreçleri

Proje yönetim süreçleri PMI(Project Management Institute) tarafından aşağıda yer alan şekilde 
tanımlanmaktadır;

● Başlangıç
● Planlama
● Uygulama
● İzleme ve Denetim
● Bitirme

PMI tarafından tanımlanan bu süreçler genel olarak projenin taslağını belirler.Bu süreçler her firma 
özelinde revize edilmeli ve kurgulanmalıdır.



Proje Yönetim Üçgeni



Proje Gereksinim Analizi
Gereksinim analizi; ürünün ya da hizmetin neyi yapması, neye sahip olması gerektiğinin belirlendiği 
analize verilen isimdir. Yapılacak olan projenin başarıya ulaşması için gereksinim analizi dikkatlice 
yapılmalı ve bütün gereksinimler net bir şekilde belirtilmelidir. Aksi takdirde ise;

● Proje maliyetlerinde ve süresinde artış,
● Düşük ürün kalitesi,
● Artan bakım onarım ve güncelleme maliyeti,
● Müşteri ve kullanıcılarla anlaşmazlık,
● Test ve kabul süreçlerinde sorunlar

meydana gelecektir.



Proje Paydaşlarımız Kimler?

Paydaşlar, yapılan projeyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek veya projeden doğrudan veya 
dolaylı olarak etkilenebilecek tüm kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır. Paydaşlar ,İç Paydaş ve Dış Paydaş 
olmak üzere iki grupta incelenebilir

İşletme İçi Paydaşlar
● İşletme Yönetimi(Yönetim 

Kurulu,Sermayedarlar,Hissedarlar,Genel 
Müdür,..)

● Departmanlar(Departman Yöneticileri, 
Diğer Çalışanlar, Finans, Muhasebe,İK,..)

● Proje Ekibi(Ekip Elemanları, Aileleri, Bağlı 
Oldukları Çalışan Kuruluşları)

İşletme Dışı Paydaşlar
● Müşteriler
● Tedarikçiler
● Rakipler
● Yerel Hükümet(Yasal Zorunluluklar,Politik 

İlişkiler)
● Medya(Yerel ve ulusal medya organlar,..)
● Toplum(Vatandaşlar, Toplum Kuruluşları, 

Okullar,..)



Proje Kapsam Yönetimi

Proje Kapsam Yönetimi;projenin gerektirdiği tüm faaliyetlerin(yalnızca gerektirdiği!!) planlanan proje 
çerçevesinde gerçekleşeceğinden emin olmak maksadıyla yürütülecek süreçlerin toplamından oluşur.

Ana süreçler ise şu şekildedir;

● Kapsam Planlama
● Kapsam Tanımlama
● İDA Oluşturma
● Kapsam Doğrulama
● Kapsam Kontrolü

PROJE KAPSAM TANIMI > ÖN KAPSAM TANIMI > PROJE BERATI



Proje Kapsam Yönetimi

-Proje Beratı: Sistemde 
zamanla gerçekleştirilen 
geliştirmeler, sunucuların 
iyileştirmesini zorunlu hale 
getirmiştir. Bu amaçla, 
sistemde yer alan sunucular 
gözden geçirilerek 
yapılacak iyileştirmeler 
belirlenecek ve 
gerçekleştirilecektir.

-Ön Kapsam Tanımlama: 
Sistemdeki tüm sunucular 
AAA işletim sistemini 
destekleyecek ve X, Y, Z 
servislerini sağlayacaktır. 
Bu kapsamda yeni alınacak 
sunucular (gerektiği 
takdirde), mevcut 
sunumcularla uyumlu 
olarak çalışacak ve asgari 
olarak ekte belirtilen 
özelliklere sahip olacaktır.

-Proje Kapsam Tanımı: Bu proje 
kapsamında sistemde yer alan 5 sunumcu 
AAA işletim sistemine yükseltilecek, 
ilave olarak 6 sunumcu daha tedarik 
edilecektir. Bu 6 sunucunun sahip olması 
gereken teknik özellikler ayrıntılı olarak 
ekte belirtilmiştir. Bu 6 sunumcunun 2 
adedi x,  2 adedi Y ve 2 adedi de Z 
servisleri sağlayacak şekilde sisteme dahil 
edilecektir. İlave 6 sunucu ile mevcut 5 
sunumcunun yeni yerleşim planı ekteki 
şekilde olacaktır. Bu amaçla, yeni 
yerleşime göre ihtiyaç duyulan ağ tasarımı 
ve gerekli teçhizat ekte belirtilmiştir. 



İDA( İş Dağılım Ağacı) Nedir?
Proje çerçevesindeki çıktıları oluşturan proje faaliyet ve süreçlerinin yönetilebilir,kontrol edilebilir daha 
küçük bileşenlere ayrılması işlemidir.İDA, aynı zamanda proje faaliyetlerinin hiyerarşik bir şekilde grafiksel 
olarak görüntülenmesine imkan sağlar.

GANTT ÇİZELGELERİ BU MAKSATLA EN SIK KULLANILAN 
YÖNTEMDİR



İDA Nasıl Oluşturulmalıdır?
İDA projenin büyük resminin görülmesi ve baştan sona projeye hakim olunması ve her proje biriminin 
performans ve sorumluluk yönünden bütüne nasıl katkı yaptığının belirlenmesi bakımından en etkili 
araçtır. İDA oluşturulurken aşağıda yer alan kriterlere dikkat edilmelidir;

● İDA içerisindeki her faaliyetin, başlangıç ve bitiş zamanları, süreleri, kaynakları, öncülleri, diğer 
faaliyetlerle olan bağlantıları belirlenmelidir.

● Her faaliyet İDA içerisinde sadece bir kez yer almalıdır.
● Bir işin içeriği, o işin altında yer alan tüm faaliyetlerin toplamından oluşmaktadır.
● İDA oluşturulurken, mümkün olan en fazla sayıda ekip elemanının katılımı önerilmektedir.
● İDA, projeye ilişkin değişikliklerin yansıtılabilmesi amacıyla esnek olarak planlanmalıdır.

İDA, proje kapsam doğrulaması sürecinin de en önemli girdilerinden olup, oluşturulan ve onaylanan ilk 
İDA, projenin ilk referansını (baseline) oluşturur.



Proje Kalite Yönetimi

Projenin başlangıcında belirlenmiş olan ihtiyaç ve gereksinimleri tam olarak karşıladığından emin 
olunmasını sağlayan süreçlerin bütününe Proje Kalite Yönetimi adı verilir. 

Proje Kalite Yönetimi; hem projenin yönetimine, hem de projenin sonunda ortaya konulan ürün veya 
hizmetlere uygulanmalıdır.





Proje Maliyet Yönetimi

Proje Maliyet Yönetimi; projelerin planlanan ve onaylanan bütçeleri içerisinde tamamlanmasını sağlayan 
süreçlerin toplamından oluşur.Proje için gerekli olan maliyetin yönetilmesi temel olarak üç süreçte 
incelenir;

● Maliyet Tahmini; proje aktivitelerinin tamamlanması için gerekli olan kaynakların maliyetini tahmin 
etme veya hesaplama aşaması

● Maliyet Bütçeleme;maliyeti tahmin edilmiş veya hesaplanmış aktivitelerin maliyetlerinin toplanarak 
genel bir maliyet veya bütçe tablosu oluşturma aşaması

● Maliyet Denetimi/Kontrolü; maliyet konularındaki değişmelerin ve uyuşmazlık yaratan faktörlerin ve 
bütçenin kontrol edilme aşaması



Proje Risk Yönetimi

Risk; gerçekleşmesi muhtemel ve meydana gelmesi durumunda program veya projeye olumsuz etki 
yapacak sonuçlar doğuracağı değerlendirilen olay, tehdit veya durumlardır.

Proje yönetiminde ise risk; gerçekleştiği takdirde zaman, maliyet, kalite veya kapsam gibi proje 
hedeflerinden en az birini olumsuz etkileyecek olan belirsiz olay ya da olaylar olarak tanımlanmaktadır.



Proje İletişim Yönetimi

Proje İletişim Yönetimi; projeye ilişkin bilgilerin zamanında ve uygun bir şekilde türetilmesi, 
toplanması,yayınlanması,saklanması ve tanzim edilmesini sağlamak üzere gerekli olan süreçlerin 
toplamına verilen isimdir.

İletişim, proje yöneticileri, paydaşları, takımı, müşteri ve üst yönetim arasındaki kritik bilgi akışını sağlar.




