
NEDEN EĞİTİM: 
Günümüzde teknoloji, hayatımızın 
her alanına girmiştir. Hızla gelişen 
teknolojik yeniliklere ayak uydurmak 
ve mesleki gelişimimizde geri 
kalmamak  için  eğitim  bir  
zorunluluktur. 
Kişisel   gelişimin   yanı  sıra   
bilgilerimizi sürekli güncellemek ve 
yeni teknolojinin getirilerini 
projelerimize yansıtmak zorlu piyasa 
şartlarında işletmenizin ve kariyer 
hayatımızın birkaç adım öne çıkmasını 
sağlayacaktır. 

NEDEN İ-AKADEMİ: 
İ-Akademi, kurulduğu 2003 yılından 
bu yana, yıllara dayanan eğitim 
tecrübesini kendi alanında dünya 
lideri olan kuruluşlarla kurduğu iş 
ortaklıklarıile  perçinlemiş  güçlü  ve  
sağlam bir yapı oluşturmuştur. 
Microsoft Yetkili Eğitim Merkezi, 
Oracle’ın bölgedeki eğitim noktası, 
Netsis ERP ve Netsis destek Uzmanlığı 
eğitimlerinin tek merkezi, VUE ve 
TOEFL sınav merkezi olarak bireysel 
ve kurumsal çalışmalarıyla, İzmir’de 
bir çok başarılı projeye imza atmıştır. 
İ-Akademi’nin eğitime yaklaşımı, 
ticari kaygılardan ziyade eğitimin 
başarısına  ve kazanımlarına 
endekslenmiştir.    
İ-Akademi’nin tüm öğrencilerine 
sunduğu en önemli katkı Öğrenme 
Garantisi ve Eğitim ve Kariyer 
Danışmanlığı hizmetidir.  
Başarıya giden yolda İ-Akademi 
katılımcılarının yanındadır. 
 
Telefon:                      (0232) 464 09 24 
Kurumsal Hizmetler  (0544) 464 09 24 
Bireysel Hizmetler     (0543) 464 09 24 
 

info@iakademi.com 
www.iakademi.com  
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 TAM   GÜN HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME

EĞİTİMİN AMACI 
Projelerin Fizibilite çalışmasının yapılması ve yönetimin projeler ile ilgili yatırım kararlarını 
bilgiye, analizlere dayalı olarak vermesi kurumun sürdürülebilirliğine, başarısına etki 
etmektedir. Yatırımların başarısızlıkla sonuçlanmaması için, yatırım projelerinin fizibilite 
etüdlerinin doğru ve hassasiyetle hazırlanması, fizibilite süreçlerinin bilinmesi gerekir. Proje 
Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme eğitimi, fizibilitenin hazırlanma süreçlerini,

KİMLER KATILABİLİR
Kurum bünyesinde proje yapan her birimden yöneticiler ve çalışanlar, proje ekipleri, proje 
yöneticileri, mühendisler, finans birimi çalışanları, şirket yönetim kadrosu, yatırım 
projelerine fizibilite çalışmalarına ilgi duyan ilgi duyan herkes katılabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI 
Proje Yöneticiliği, Proje Lideri, Proje Yönetim Ofisi Yöneticiliği, Şirket Yönetimi, ARGE, Satış 
Pazarlama, Üretim, Planlama, Finansman Departmanı Yöneticiliği,  Takım Lideri vb. gibi birçok
 görevde çalışan uzmanlar için fizibilite hazırlama tekniklerini ve uygulamalarını bilmek, 
projelerin başarılı bir şekilde başlatılması için fark yaratan bir özelliktir.

ÜNVANLAR 
• Proje Yöneticisi
• Proje Koordinatörü
• Finansman Yöneticisi
• Proje Lideri

SERTİFİKALAR 
▪ Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi’ni  bitiren 
katılımcılar, İ-Akademi Kurs Katılım Belgesi almaya hak kazanır. 

aşamalarını, uygulamalı olarak gösteren bir eğitimdir. Bir projenin fikirden, yatırıma kadar 
olan süreçlerinde, tüm dünyada kabul görmüş PMI’ın ve UNIDO’nun fizibilite hazırlama ve 
değerlendirme tekniklerinin anlatılması, uygulamalar ile pekiştirilmesi eğitimin temel amacını 
oluşturmaktadır.
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• Proje ve İş fikri kavramları
• İş fikirlerinin  projeye dönüşüm            

   göstergeler ile proje seçimi
• Şirkete  özgü  proje  değerlendirme  

   özellikleri
• Fizibilitenin karar destek süreçlerine
   etkisi
   • Fizibilitede bakış açısı
   • Fizibilitelerde içerik belirleme
• Fizibilite hazırlama aşamaları   
   • a. Pazar Analizi – (Market Analysis)
pazarın değerlendirilmesi, talep 
tahminleri, pazarlama stratejisi 
oluşturma, ürün hayat döngüsü, pazar 
analizi veri kaynakları
UYGULAMALAR: Katılımcılar ile birlikte
örnek bir projenin talep tahminlerinin  
hesaplanması ve yorumlanması

 örnek bir projenin proforma tabloların

        (PBP)

         karşılaştırılması

UYGULAMALAR: Katılımcılar ile birlikte

            Analysis)
             • Fiyat, yatırım, maliyet              

NPV, PBP ve IRR kriterlerinin 
hesaplanması, analiz edilmesi, yatırım 
kararlarının irdelenmesi)
      • Fizibilite değerlendirme ve             
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   süreçleri
• Projeyi başlatan nedenler, gerekçeler
• Stratejik Yönetim – Hedeflerle             
   Yönetim ilkeleri
• Stratejik Yönetim ile Projeler                
   arasındaki ilişkiler ve fizibilite
• Proje seçim modelleri, finansal            

   • b. Teknik Analiz – (Technical 
Analysis) teknik analiz süreci, içeriği, 
bu süreçte belirlenen konular, yetersiz 
teknik analizin sonuçları, teknoloji 
yönetimi ve kullanıcıya adaptasyonu
   • c. Finansal Analiz – (Financial           
          Analysis)

hesaplanması, düzenlenmesi ve 
yorumlanması
      • Paranın zaman değeri (Time          

                duyarlılıkları
• Projenin uygulama süreçleri
• Projenin devreye alma süreçleri
• Projenin tamamlanması                     
   operasyona geçiş süreçleri
• Proje – Operasyon farkı

   ve seçim sistemi kurulumu
• Yatırım projeleri ve yatırım                 
   projelerinin önemi
• Proje geliştirme süreci
   • Proje döngüsü fazları
   • Yatırım öncesi çalışmalar
      - Fırsatlar
      - Ön fizibilite
      - Fizibilite
      - Destek çalışmaları
      - SWOT
• Yatırım öncesi çalışmalarda, fizibilite  
   çalışmalarında hassasiyet
• Fizibilitenin tanımı ve karakteristik   
  

      • Proforma tabloların hesaplanması
         -  Yatırım tutarının belirlenmesi,
         -  Yıllık işletme giderleri hesabı,
         -  Yıllık işletme gelirleri hesabı,
         -  İşletme sermayesi hesabı           
             (working capital),
         - Proforma maliyet tablosu,
         - Proforma gelir-gider ve nakit       
           akım tablosu,
         - Amortismanların hesaplanması
UYGULAMALAR: Katılımcılar ile birlikte

         Value of Money)
         - Paranın zaman değerinin              
           fizibilitelere  etkisi
         - İndirgeme oranı  (WACC)
         - Net bugünkü değer (NPV)            
        kavramı ve hesaplamaları
      • Fizibilite sonuçlarını                         
         seğerlendirme teknikleri                 

         - Net bugünkü değer ve iç karlılık
         oranı yöntemlerinin                        

         değerlendirmenin önemi
         - Fizibilite değerlendirme raporu  
             hazırlama teknikleri
         - Fizibilite değerlendirme rapor   
              örnekleri
      • Risk analizleri
         - Kara geçiş noktası (Break-Even 
            Point)
             • KGN duyarlılıkları
             • KGN kullanım alanları
         - Duyarlılık analizleri (Sensitivity  

         (Evaluation Techniques)
         - Net bugünkü değer yöntemi       
           (NPV)
         - İç karlılık oranı (IRR)
         - Geri ödeme süresi yöntemi         


