
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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EĞİTİMİN AMACI 
Projelerde verim ve performansı arttırmak, kaynak israfını azaltmak, maliyetleri ve proje 
sürelerini düşürmek, istenen kalite hedeflerine erişmek için alınması önerilen proje yönetimi 
temel kavramları ve metodoloji eğitimidir.   Bu eğitimin temel amacı projelerde ekip 
lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere projelerde, kapsam, süre, maliyet ve kalite alanlarında 
hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri uygulamalar yoluyla kavratmaktır.  Kurumların 
temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır.   Bu 
eğitim kurumsal proje yönetim süreçlerine geçişin önemli bir adımıdır.   

Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim 
kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, kuruma özgü örnek olaylar üzerinde 
çalışılarak  katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.

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

KİMLER KATILABİLİR
Kurum bünyesinde proje yapan her birimden yöneticiler ve çalışanlar, proje ekipleri, proje 
yöneticileri, mühendisler, şefler ve yönetim kadrosu, proje yönetimine ilgi duyan herkes 
katılabilir.

SERTİFİKALAR 
▪ PMI Metodolojisi Proje Yönetimi Eğitimi’ni  bitiren katılımcılar, İ-Akademi Kurs Katılım 
Belgesi almaya hak kazanır. 

ÜNVANLAR 
• Proje Yöneticisi
• Proje Koordinatörü
• Proje Lideri 
• Proje Uzmanı

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ (PMI METODOLOJİSİ)
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• Proje Kavramı, Projelerin 
tanımlanması ve diğer işlerden 
ayrıştırılması
• Proje Yönetimi Kavramı – Projelerde 
yönetimin rolü
• Program – Portföy Kavramı ve 
yönetsel yaklaşımlar
• Projelerin organizasyonun vizyonu ve 
stratejik hedefleri ile bağlantısı ve seçim
 metodolojileri
• Projelerin fazlar ile yönetimi

Proje Yönetiminde 4 Kısıt

• Maliyet
• Zaman
• Kalite
• Kapsam

Proje Yönetimi Başarısını 
Etkileyen Faktörler

Proje yönetimi bilgi alanları

• Sponsor
• Proje Yöneticisi
• Proje Lideri
• Proje Ekibi

Ekipteki rollerin tanımlanması, 
kişilerin yetkinliklerinin belirlenmesi

Proje beratı oluşturma (ekip 
çalışması)-Project  Charter

UYGULAMA 2
Proje  GANTT  (proje  zaman  çubuk 
diyagramı)  (ekip çalışması)

UYGULAMA 3
İş programı oluşturma (CPM örneği) – 
proje süresini hesaplama

Maliyet Yönetimi
• Maliyetlerin sınıflanması
• Risk maliyetleri
• Bütçe oluşumları
• Maliyet temeli

UYGULAMA 4
Risk yönetimi uygulaması
Proje Tedarik Yönetimi
• Dışarıdan alınacak mal ve hizmetlerin tanımlanması
• Tedarikçi seçim kriterleri
• Tedariklerin planlanması
• Tedarikte kullanılan sözleşme tipleri ve riskleri

Proje İzleme ve Kontrol
• Proje durum toplantıları
• Etkin gözden geçirmeler
• Proje toplantılarının etkin yönetimi
• Planlanan ile gerçekleşen farkı
• Varyans analizi ve aksiyon faaliyetlerini belirleme

PROJE KAVRAMI PROJE PLANLAMA &
ENTEGRASYON

UYGULAMA 1
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Risk Yönetimi
• Risk yönetimi kavramı
• Risk tanımlama
• Risk analizi
    o Nitel
        • Etki ve olasılık kavramları
        • Etki ve olasılık matrisi
        • Bilinebilirlik etkisi

PMI Standardına Göre 
Proje Yönetim Süreçleri

Proje Yönetiminde Temel Roller

• Organizasyonel kültür
• Organizasyonel süreçler
• Organizasyon yapısı

Proje Yönetiminde Olgunluk
• Olgunluk seviyeleri
• PMO'lar ve olgunluk seviyeleri

Projelerde Paydaş ve İletişim Yönetimi
• Paydaş tanımlama
• Paydaş analizi ve strateji tanımlama
• Paydaş yönetimi
• Proje iletişim planı, iletişim kurgusu
• İletişim Planı Raporlama ve bilgi 
dağıtımı

Proje Zaman Yönetimi
• Faaliyet ve görev oluşumu
    o Faaliyet kavramı
    o WBS – Faaliyet ilişkisi
• Faaliyet sıralama – NW diyagramları
    o Ok diyagramı
    o Kutu diyagramı – PDM
• Kaynak atma ve faaliyet süresi 
tahminleme
• İş Programı oluşturma
    o Kritik yol kavramı
    o ES, LS, EF, LF kavramları
    o CPM Örneği
    o GANTT
    o Zaman temeli kavramı

Proje Kapanış
• Proje kapatma prosedürleri
• Kurumsal öğrenme – Lessons Learned
• Kapanan projelerin yaygınlaştırılması

• Proje entegrasyonunun yönetimi
• Proje beratı ve proje yönetimindeki 
önemi
• Proje hedeflerinin belirlenmesi
• Proje başarı kriterlerinin 
tanımlanması
• Projede değişim yönetimi
    o Proje sürecinde değişiklilerin 
takibi/yönetilmesi
    o Değişimlerin proje üzerindeki 
etkilerinin analizi ve raporlama

Proje Kapsam Yönetimi
• Projede ihtiyaçların toplanması
    o İhtiyaçların tanımlanması
    o İhtiyaç tanımlama hedefleri 
belirleme
• Kapsamın tanımlanması
• İş Kırılım Yapısı – WBS kavramı
    o WBS , milestone içeriği ve amacı
    o WBS oluşturma teknikleri
    o WBS kullanım alanları
    o İş kırılım örneği


