
 

Proje Yönetimi 

Uygulamalı Çalışma 

Programı  

Proje  
Yönetimi 
Hakkında 

Proje; belirli başlangıç ve bitiş tarihine sahip, orijinal ürün, hizmet veya sonuçlar 

oluşturmak için ortaya konan faaliyetler dizisidir. Diğer bir ifade ile proje; bir 

defaya mahsus, özgün bir sonuç (daha önce yapılanlardan farklılaşan) için 

yürütülen aksiyonlar dizilimidir. Proje yönetimi ise; belirlenen sürede, 

tanımlanan bütçede, istenilen hedefleri ve çıktıları elde etmek üzere, tüm 

kaynakları (işgücü, para, zaman, araç) planlamak, organize etmek, izlemek ve 

olumsuzlukta önlemleri alabilmektir. 

Çalışma 
Programı 

İçeriği 

 Bütünleşik Yönetim Modeli ve Proje Yönetiminin Rolü 

 Temel Kavramlar 

 Proje Tanımı ve Önemi 

 Proje Başarı(sızlık) Unsurları 

 Proje Kısıtları 

 Program ve Portföy Yönetimi Tanımı 

 Meslek Olarak Proje Yöneticiliği 

 Proje Yönetimi Süreci (Uygulama Adımları) ve Bilgi Alanları 

 Paydaş Yönetimi 

 Bütünleşik Yönetim 

 Proje Beratı 

 Kapsam Yönetimi 

 İş Kırılım Yapısı (WBS) 

 Zaman Yönetimi 

 Maliyet Yönetimi 

 Değişiklik Yönetimi 

 Risk Yönetimi 

 Diğer Bilgi Alanları 

Çalışma 
Yöntemi ve 
Teknikleri 

Çalışma programı, etkileşime dayalı, yaparak ve yasayarak öğrenme yöntemleri 

ile gerçekleştirilecektir. Çalışma yöntemlerinin seçiminde, dünyada 

uygulanmakta olan en yeni ve etkin yaklaşımlardan yararlanılmakta, çalışma için 

ayrılan sürenin en etkin biçimde değerlendirilmesine özen gösterilmektedir. 

Ayrıca, çalışmalar örnek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Sunum tekniği olarak 

kullanılan yaklaşım konunun anlaşılabilmesini kolaylaştırmaya önemli katkı 

sağlamaktadır. 

Katılımcı 
Profili 

Proje yürüten ve/veya proje yönetim sistemi kurmaya çalışan 

kurum/kuruluşların yöneticileri, proje çalışmaları içinde yer alması planlanan 

çalışanlar ile konuya ilgi duyan herkes 

  



 

Proje Yönetimi 

Uygulamalı Çalışma 

Programı  

Programın 
Katkısı 

Bu iki günlük çalışma programı ile; 

 proje yönetim felsefesinin benimsenmesi 

 temel kavramların ve kurum/kuruluşa faydalarının anlaşılması 

 uygulama aşamalarının çalışmalar ile kavranması 

 proje yönetim sistematik ve yöntemlerinin pekiştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Katılım Şekli 
 

10 ve üzeri katılımcı olması halinde kurumlara özel programlar 

uygulanmaktadır. Bireysel katılım için SürAkSiYon Eğitim Takvimi’ni takip 

edebilirsiniz. Her türlü eğitim talebiniz için bizimle iletişime geçmek için 

aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.  

Çalışma programı 2 gün sürecek olup, çalışma tarihi karşılıklı teyit ile 

belirlenecektir. 

Programa kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için;  

  0(850) 532 76 52    0(532) 784 72 89 

   info@suraksiyon.com    www.suraksiyon.com 

Çalışma 
Programı Yeri 

Karşılıklı teyit ile belirlenecektir. 

Ücret 

Eğitim programının ücreti karşılıklı teyit ile belirlenecektir. Kuruma özel 

programlarda özel indirimler uygulanacaktır. Program sonunda Katılım Belgesi 

verilecektir. 

Bu ücrete; çalışmaya katılımın yanı sıra konaklama, öğle yemeği, ikramlar, 

eğitim notları ve her türlü eğitim malzemeleri dâhildir.   

Çalışma 
Programı 

 

1. gün 

 

09:00-10:30 Çalışma Programının Tanıtımı ve Tanışma      

10:30-10:45 Çay/Kahve Arası  

10:45-12:30 Proje Yönetimi Temel Kavramları         

12:30-14:00 Öğle Yemeği 

14:00-15:30  Bütünleşik Yönetim 

15:30-15:45 Çay/Kahve Arası  

15:45-17:00 Kapsam Yönetimi 

2.gün 

09:00-10:30 Zaman Yönetimi I     

 10:30-11:45 Çay/Kahve Arası  

10:45-12:30 Zaman Yönetimi II – Uygulamalı Çalışma    

12:30-14:00 Öğle Yemeği 

14:00-15:00 Maliyet Yönetimi 

15:00-15:45 Çay/Kahve Arası  

15:45-16:30 Uygulamalı Çalışma – MS Project  

16:30-17:00 Çalışma Programının Değerlendirilmesi 
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