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5. Proje örnekleri

6. AB eğitim programları

Proje Nedir?
Proje, ortak bir hedefe ulaşmak üzere, 

belirli bir zaman diliminde, belirli bir 
maliyette ve nitelikte olan ve risk, insan 
kaynakları, iletişim ve hizmet sunumu 
öğelerini içeren bir hizmet sürecidir.

PROJE TANIMI

• Rutin dışı belli bir hedefe ulaşabilmek için
organize edilmiş çabadır.

• Bir fikrin, bir hedefin, bir gelişimin, vb. hayata
geçirilmesi için gereken amaç odaklı,
organizasyonlu aksiyondur.

• Yeni bir sistem, ürün, tesis, yapı, vb. ortaya
koymak için gereken sürecin bütünüdür

Proje Çeşitleri

Büyüklüklerine

göre
KÜÇÜK BÜYÜK

Zaman

Gereksinimlerine

göre

KISA ERİMLİ UZUN 
ERİMLİ

Kaynak

Gereksinimlerine 
göre

AZ ÇOK

Sahip oldukları

önceliklere göre
DÜŞÜK YÜKSEK
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Proje Çeşitleri Örnekleri
Büyüklüklerine

göre

KÜÇÜK

Matematik 
bölümünü 
geliştirmek

BÜYÜK

Bütün okul

ortamını geliştirmek

Zaman

Gereksinimlerine

göre

KISA ERİMLİ

Veli toplantısı

düzenlemek

UZUN ERİMLİ

Kütüphane binası

İnşa etmek

Kaynak

Gereksinimlerine 
göre

AZ

Okul geliştirme 
komitesi oluşturmak

ÇOK

Kütüphane 
kaynaklarını 
geliştirmek

Sahip oldukları

önceliklere göre

DÜŞÜK

Oyun alanlarını 
geliştirmek

YÜKSEK

Okul güvenlik 
koşullarını 
geliştirmek

Kritik Sorular
• Ne? Nasıl? Neden? Niçin? Neyi? 

Hangi? Kimler?
• Neyi başarmak istiyoruz?
• Hedeflerimiz nelerdir?
• Önceliklerimiz neler?
• Ne kadar zamanda sonuca ulaşmalıyız?
• Hangi faaliyetler programlanmalı?
• Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için proje ekibinde kimler 

olmalı?
• Bu faaliyetleri gerçekleştirmenin maliyeti  ne kadar?
• Bu faaliyetler nasıl gerçekleştirilebilir?
• Proje konusunda kimler hangi düzeyde bilgilendirilmeli?
• Projeyi yürütürken hangi sorunlarla karşılaşabiliriz?

PROJE YÖNETİMİ

Verilen bir hedefe, sınırlı bir süre içinde, 

verimli ve uygun bir şekilde ulaşılabilmesi 
için 

kaynakların yönetimi, tahsisi ve 
zamanlaması sürecidir. 

Proje Yönetimi:

Belirli bir zaman ve bütçe 
çerçevesinde,

belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak 
sonuçları üretmek üzere

beşeri ve fiziksel kaynakların bir 
araya getirilmesi, yönetimi ve 

zamanlanmasıdır.

Proje Yönetiminin Faydaları:
• Yapılması gerekenlerin düzenini sağlar.

• Yapılmak istenenler zamanında gerçekleştirilir.

• Yapılmak istenenler bütçeye uygun olarak yapılır.

• Projenin hüsrana uğrayacağı duygusunu ve 
stresini azaltır.

• Projenin akışını, ahengini sağlar.

Proje Yönetimi Üçgeni:

MALİYET

KALİTE

ZAMAN
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Kalite:
Amaca uygunluk, sıfır kusur, 

istenen özelliklere uygunluktur. 
Projenin sonuçlarını ölçmek için 

istenen özellikler işin başında ortaya 
konmalı ve herkes tarafından kabul 

edilmelidir. 

Maliyet:
Yola çıktığınız rakamdır; yani 
harcamak üzere elinizde hazır 

bulunan ya da projeye harcamak 
istediğiniz miktardır. Ancak gerçek 

maliyet proje tamamlandığında fiilen 
harcadığınızdır.

Zaman:
Projenin tamamlanması için geçen 

süredir.

PROJE 
SÜRECİ

 Başlatma

Planlama

 Yürütme

 Kontrol etme

Bitirme

Başlatma

Planlama

Kontrol
etme

Yürütme

Bitirme

•Projenin Tarifi

•İhtiyaç Analizi

•Hedef/Kapsam 
Belirlenmesi

•Yaklaşım/Metodoloji

•Fizibilite/Bütçe

•Proje Tarifi

•İş kalemlerinin 
belirlenmesi

•Çıktıların belirlenmesi

•Çizelgeleme

•Proje organizasyonu

•Kaynaklar

•Risk değerlendirme 

•Yönetim

Kapsam

Zaman

Maliyet

Kalite

İletişim

•İzleme ve gözetim

•Ölçüm

Sonuç

Zaman

Maliyet

Kalite

•Raporlama

•Düzeltici faaliyet

•Sonuçların değerlendirilmesi

•Projenin devri/teslimi

•Mutabakat

•Neleri iyi/kötü yaptık

Projenin Evreleri 

PROJENİN
BAŞLATILMASI

BİTİRME

YÜRÜTME
KONTROL

ETME

BAŞLATMA

PLANLAMA

Projenin Başlatılması

• Problem tarifi

• İhtiyaç analizi

• Hedeflerin Kapsamının 
belirlenmesi

• Yaklaşım / Metodoloji

• Fizibilite / Bütçe

• Proje tarifi
BİTİRME

YÜRÜTME

KONTROL
ETME

BAŞLATMA

PLANLAMA
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Organizasyonlar Üç Gruba Ayrılır

Ne istediğini bilen “Bizim…..sorunumuz var, 

-….yapmak/olmasını 
istiyoruz

Ne istediğini bilmeyen “Burada hiç bir şey doğru 
düzgün çalışmıyor…”

“Biz neden para 
kazanamıyoruz…”

Ne istediğini bildiğini zanneden “Satışlarımız düşük ve bu 
nedenlerle üretim 
kapasitemizi arttırmamız 
gerekiyor…”

Problem Nedir?

Olması gereken
(ideal/referans)

Mevcut 
durum

Problem

Problem:
Bulunduğumuz durumla, 
hedeflenen durum 
arasındaki farktır.

İhtiyaç analizi yapılabilmesi için 
önce problemi anlamak gerekir!

• Mevcut  durum?

• İstenilen durum?

• İstenilen?

• Ne/nasıl yapılıyor?

• Var mı?

• Görülebilir mi?

• Biliniyor mu

• Neden?

• Alternatifler var mı?

• Kim istiyor?

• Yöntem doğru mu?

• Plan var mı?

• Gerekli kaynaklar var mı?

Hedeflerin-Kapsamın Tanımlanması

İhtiyacın karşılanması = Proje hedefi/amacı

İstenilen durum tarifi
(sistem kurulması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi...)

Hizmet veya Ürün tarifi
(rapor, araştırma,broşür, bütçe...)

Faaliyetin gerçekleştirilmesi
(eğitimin verilmesi, görüşmelerin yapılması, işin başlatılması...)

ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI!!

Hedeflerin Belirlenmesi:

Projemizi gerçekleştirmek için 
açık, tek anlamlı, uygun, 

ulaşılabilir, ölçülebilir 
hedeflerimizi belirlememiz 

gerekir.

Proje hedeflerini belirlerken şu 
sorulara cevap aramalıyız:

• Neyi elde etmeye çalışıyoruz?
• Uymamız gereken standartlar ve 

kıstaslar nelerdir?
• Uygulanması gereken herhangi bir 

özel metot var mı?
• Hedeflerin elde edilmesinde süre

nedir?
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Proje sınırlarının tanımlanması
(net proje tanımının yapılması)

Yerleşim
(projenin gerçekleştirileceği adresler)

Fonksiyonlar/Ürünler/Faaliyetler
(muhasebe bölümü,fen bölümü,idare...)

Derinlik
(kaç kişi, ne kadar bilgi, detay seviyesi...)

Yaklaşım / Metodoloji

Nasıl yapılacak? Hangi yöntem uygulanacak?
(Hedefe gidilirken...)

Tepeden Aşağıya / Aşağıdan Tepeye
(sağlama, deneme yanılma, vb...)

Standart / Rehber
(Yönetmelik, Kanun, ISO...)

Mülakat / İnceleme
(kişilerle görüşme, belgeleri inceleme...)

Planlama aşamasından itibaren kullanılacak metodoloji belirlenmelidir...
Ana hatlarıyla tanımlanmalıdır...

Fizibilite / Bütçe

PROJE TOPLAM MALİYETİ

Direkt Maliyet
• Malzeme
• Personel
• Ekipman
• Dış hizmet alımı
• Vb.

Endirekt Maliyet
• Genel yönetim giderleri
• Kiralar
• Sigorta masrafları
• Finansman giderleri
• Vb.
(En tehlikeli olan görülmeyen 

giderlerdir!!)

Proje Maliyetinin Çıkarılması
Almanız gereken malzemenin ve 

hizmetlerin bir listesini yaparız. 
Sonra bu malzemelerin tahmini 
bedellerini araştırırız ve sonra 

hepsini toplarız. 
İşte bu, istediğimizi elde etmek için 
harcamamız gereken miktardır, yani 

bütçemizdir. 
Maliyet, zaman dikkate alınarak 

çıkarılmalıdır.

MALZEME
(KAYNAK)

MİKTARI ÜCRETİ ÖDENECEK 
ZAMAN

Bilgisayar 5 ……TL 12.09.2012

Yazıcı 5 …....TL 18.09.2012

Naylon 
dosya

200 …….TL 23.09.2012

Direkt Maliyetler Artı değer/Gelirler

Endirekt Maliyetler Nakit akımı

Sıkça yapılan hatalar:

Direkt maliyetler yeterince irdelenmez,
Endirekt maliyetler göz ardı edilir ve bir rakam konulmaz,

Sağlanacak fayda değerlendirilmez/ölçülmez,
Nakit akımı değerlendirilmez.

Projeler iflas eder/iptal edilir
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PROJENİN PLANLANMASI

PROJENİN PLANLANMASI

BİTİRME

YÜRÜTME
KONTROL

ETME

BAŞLATMA

PLANLAMA•Faaliyetlerin belirlenmesi

•Süre tahmininin yapılması

•Faaliyeti gerçekleştirecek 
kişilerin seçilmesi

•Elde edilen verilerin 
çizelgelendirilmesi

•Risk değerlendirme

Projenin Planlanması
“Bir sistemin, bir durumdan bir başka duruma 
geçişine yönelik oluşturulan karar alma modeli 

ve uygulama sürecidir.”

Bir projeye başlarken:
• Projenin başarısı ya da başarısızlığı nasıl 

değerlendirilecek? Projeyi nasıl izleyebilir 
ve kontrol edebilirim?

• Tüm takım üyelerinin sorumluluklarını 
ve amaçlarını bilmelerini nasıl sağlarım?

• Bütün kaynakların ihtiyaç duyduğum yer 
ve zamanda hazır olmasını nasıl sağlarım?

• Proje boyunca değişiklikleri nasıl hesaba 
katabilirim? 

Bu soruları soruyorsanız plânlamaya 
ihtiyacınız var demektir.

Faaliyet - Sonuç Belirlenmesi

FAALİYET BAZLI

• Ana faaliyet grupları 
belirlenir.

• Faaliyetler tepeden 
aşağıya 
detaylandırılır.

• Detaylar ve faaliyetler 
arası ilişkiler belirlenir.

SONUÇ BAZLI

• Elde edilecek 
sonuçlar/durumlar 
belirlenir.

• Sonuçlar tepeden 
aşağıya 
detaylandırılır.

• Sonuçlar arası ilişkiler 
belirlenir.

Proje, ciddi bir zaman çizelgesi ile 
hazırlanmalıdır

ve 

detaylandırılmalıdır.
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Proje Faaliyetlerini 
Belirlerken:

• Yapılması gereken her faaliyeti 
tanımlayarak başlayın. 

• Her birini listeleyin.
• Ek bilgiler ilave edin.
• Farklı sıralamalar elde edebilirsiniz.
• Faaliyet hangi kaynakları gerektiriyor?
• İnsan sayısı ya da varsa kişilerin 

isimlerini belirleyin.
• Süreyi belirleyin. 

Bundan sonra tüm faaliyetleri 
mantıksal sıralayın.
Bunu yapmak için her birini teker 
teker ele alın ve şunlara karar verin:

• Şimdi ne yapmanız gerekiyor?
• Bundan önce ne yapmak 

zorundasınız?
• Bundan sonra ne yapılabilir?
• Aynı anda neler yapılabilir?

Sürenin tahmin edilebilmesi için:
• Proje faaliyetlerinin belirlenmesi gerekir.

• Öncü – Ardçıl ilişkilerin belirlenmesi gerekir.

• Her bir faaliyetin süresinin belirlenmesi gerekir.

PROJE ÇİZELGESİNİN HAZIRLANMASI 
GEREKİR

EN BASİT YÖNTEM : “GANTT”

GANTT Yöntemi ile Çizelgeleme:

A

B

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7

Öncül / ardçıl ilişkisi

ÇİZELGELEME
• Projenin çeşitli birimlerinde çalışan kişilerin 

işbirliği ile hazırlanmalıdır.

Süre Tahmin Problemi
Bir faaliyetin gerçekleştirilme-bitirilme süresi sadece “proje 

organizasyonunun” inisiyatifinde değildir.

En çok yaşanan çelişki:

Proje üzerinde mi çalışayım ?

Normal – asli görevim/ işimi mi yapayım ?
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PROJE ORGANİZASYONU

Sorumluluk

Kim neden sorumludur

Yetki

Hangi kararı kim verebilir?

Anlaşmazlık durumunda bunlar nasıl çözümlenir?

İletişim

Kim kimle görüşür/ kim kime rapor verir

Koordinasyon

Proje toplantıları-gözden geçirme doğrulamaz

Özetle bir proje planının 
hazırlanması:

Adım 1: Karmaşıksa, projeyi parçalara ayırıp, 
her faaliyeti tanımlayın.

Adım 2: Kaynaklar ve zamanla ilgili bilgileri ilave
edin.

Adım 3: Karmaşıksa gruplandırın. Faaliyetleri 
sıraya koyun.

Adım 4 : Bağımlılıkları tespit edin. HZE.
Adım 5: En erken başlama ve en geç bitirme 

zamanlarını hesaplayın.
Adım 6: Kritik yolu tespit edin. Gerekirse 

kaynak bulmayı ve bağımlılıkları gözden 
geçirin.

Proje yöneticisinde aranacak özellikler:

• İyi insan yönetimi ve ikili ilişkilerde beceri.
• Önceden plânlama ve düşünme kabiliyeti.
• Temel mali beceriler.
• Birçok şeyle aynı anda uğraşabilme 

kabiliyeti.
• Olayları baştan sona kontrol ve takip

edebilecek disiplin. 
• GKMD
• İyi zaman yönetimi
• İyi toplantı organizasyonu ve kontrolü.
• Hem kendini hem de başkalarını motive

etme kabiliyeti.
• Şevk ve heyecan

Proje Ekibinin Oluşturulması

Plânlama ve izleme için ne kadar 
gelişmiş araçlar kullanırsanız kullanın, 

projeyi gerçekleştiren insanlardır. 
Uzmanlıkları ve iyi niyetleri olmasa 

proje yürümez.

Eğer bir projede teknik problemler 
varsa, genellikle çözüm yolları da vardır. 
Ancak insan problemlerinin çözümü 

daha zordur.

Kaynak Planlama
kaynak planın faydaları:

• Proje planlamasının amaç odaklı olmasını sağlar.
• Sonuca dayalı bütçelemeyi ve maliyet etkinliğinin 

izlenmesini kolaylaştırır.
• Kaynakların planlı olarak harekete geçirilmesi 

için temel teşkil eder.
• Kaynakların dengelenmesiyle, ayrıştırılan

görevlere doğru dağılımını sağlar.
İnsan
Servis
Beceriler ve ekipman
Malzeme ve gereçler
Para

BÜTÇE
İnsan………99
Servis……..457
Beceriler ve 
Ekipman……345
Malzemeler ve 
gerekçeler…454
Diğer………435

Risk Değerlendirme / Risk Yönetimi
• Proje bazında riskler bulunabilir

Zamanlama,tempo,sahiplenme,kaynak planlanması
• Teknik risk alanları tanımlanmalıdır.

Teknoloji,uzmanlık,yöntemler
• Proje gidişatında kararlar kritik önem taşır.

Kritik kararlar,Kararların sahiplenilmesi,kararların gizliliği
• Kaynak ihtiyaçlarının tahminleri risk içerir
Kritik kaynakların belirlenmesi, kaynak tahminlerinin 

metodolojisi
• Projelerde kaynaklara ulaşım genelde risk içerir.
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Risk Değerlendirme: “Ne Olur?”

• Süre tahmini

• Çizelgeleme

• Proje organizasyonu

• Kaynaklar

• PROJE TANIMI

• Harici etkenler

 Belirlenen süre gerçekçi değilse
 İş, göründüğünden büyükse
 İstenen sonuç elde edilemiyorsa

 Öncül-ardçıl ilişkiler doğru değilse
 Öncül gecikirse, ardçıl başlamazsa

 Kilit personel ayrılırsa
 Proje sayısı artarsa
 Müşteri istenileni yapmazsa

 Kaynaklar sağlanamazsa
 Gecikirse, bulunamazsa

 Proje tanımı yanlışsa
 Yöntemler yanlışsa
 Bütçe gerçekçi değilse

 Ekonomik kriz olursa
 Savaş başlamazsa

Planlama

Belirsizlikler / riskler yüksek ise;

Gerektiğinde proje tanımını gözden geçir

REVİZYON YAP

- Hedefler

- Bütçe

- Yöntem

- Çizelge

- ..........

Proje Fizibilitesi

ORGANİZASYONUN AMACI ?

Her bir proje organizasyona artı 
değer yaratma kabiliyetine göre 

değerlendirilmelidir.

Proje = Yatırım

PROJE 
UYGULAMA VE TAKİP

Proje Uygulama ve Kontrol

 UYGULAMA ETKİNLİĞİ

 İZLEME

 ÖLÇÜM

 RAPORLAMA

 KONTROL SİSTEMLERİ

BİTİRME

YÜRÜTMEKONTROL
ETME

BAŞLATMA

PLANLAMA

UYGULAMA ETKİNLİĞİNİ 
BELİRLEYEN FAKTÖRLER

 Proje tanımı
 İhtiyaç analizi-hedefler

 Yöntemler/Yaklaşım

 Bütçe

Planlama
 Faaliyetlerin doğru 

tanımlanması

 Sonuçların/çıktıların 
belirlenmesi

 Yetkinliklerin belirlenmesi

 Kaynakların doğru tespiti

 Risk değerlendirme

Kontrol sistemleri
 İzleme-ölçme
 Raporlama
 Değerlendirme

Koordinasyon
 İletişim
 Yöntemler/Metodoloji
 Bilgi akışı
 Proje planı 

güncelleştirilmesi
 Gözden geçirme-

doğrulama
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Zaten illa ki tutsun diye de yapılmaz.

Bu durum ne planlamanın önemini azaltır ne de 
yapılmaması için bir bahanedir.Aksine değerini 

artırır.

Planların tutmayacağını bildiğimize göre işlerin 
gidişatı takip edilmelidir.

Planların Sapma Nedenleri
 Çevresel faktörlerde değişim

 Zaten var olduğu bilinen belirsizlik

 Başlangıçta yapılan kabullerin ve 
kullanılan parametrelerin geçersizliği

 Stratejilerin değişmesi

Kafanızı Çıkarın,Yukarı Çıkın ve
Etrafınıza Bakın!

• Doğru yöne mi 
gidiyorum?

• Buna ihtiyaç var mı?

• Kafanızı dışarı 
çıkarmazsanız hiç 
ilerleyemezsiniz!

Projenin İzlenmesi & Kontrolü

 İlerlemenin takibi

 Raporlama

 Performans değerlendirmesi

 Düzeltici faaliyetler

İlerlemenin Takibi

 Hangi ölçümler yapılacak?

 Seçilen ölçümlerin değerlerini tespit 
edebilmek için hangi veriler toplanacak?

 Veriler hangi yöntemlerle, hangi sıklıkla
toplanacak?

 Veriler hangi kaynaklardan alınacak?

 Veri akış sistemi?

Ölçüm

Ölçüm Kategorileri
3 Temel Kategori Vardır

• Zaman

• Maliyet

• Sistem performansı
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Proje İzleme/Değerlendirmesi
Performans Kontrolü
 İstediğimiz (ara) sonuçları alıyor muyuz?
 (Ara) sonuçlar tatmin edici mi?

Çizelge Kontrolü
 İşler sarkıyor mu?
Gecikme olacak mı?

Maliyet Kontrolü
Bütçe dahilinde gidiyor muyuz?
Parasal sıkıntı başarıyı engelleyebilecek boyuta 

gelecek mi?
 Düzeltici faaliyetlere gerek duyulan noktaların 

belirlenmesi ve müdahalelerin yapılması

PROJENİN İZLENMESİ VE 
KONTROLÜ

Proje Kontrol Devresi

Her safhada geriye doğru kontrol: Mevcut 
durumu öngörülen ilerlemeyle 

karşılaştırmak, gözden geçirerek, ileriye 
dönük olarak hedeflerde düzeltmeler 

yapmak için.

Her safhada ileriye doğru kontrol: Mevcut 
hedeflere ulaşmak için gereken ek 

faaliyetleri tespit etmek için.

Düzeltici tedbirleri al

Performansı izle

Hedefleri koy

Plânları hazırla

Faaliyetleri yap

KONTROL DÖNGÜSÜ

İyi Bir Proje Kontrol Sistemi
• ilerlemeyi objektif bir şekilde 

değerlendirir.
• Planları ve geri bildirimi yapılandırarak 

gerektiği şekilde ayrıntılı analizler
sağlar.

• Kontrollü bir şekilde hem resmi hem 
gayri resmi bilgilerden meydana gelen 

bir birleşimi uygular.
• Eğilimleri erken teşhis ederek, düzeltici 

tedbirlerin alınmasını sağlar.

• Performans göstergelerini kullanarak işin 
nihai tamamlanmasındaki maliyetleri ve 
zaman cetvelleri konusunda tahminler
yapar.

• Verileri güvenilir, çabuk ve düzenli bir 
şekilde işler.

• Bu bilgilerin proje takımından kullanıcılara 
çabuk ve sağlıklı bir şekilde geri 
bildirilmesini sağlar.

• En alt seviyeden başlayarak, sistemin her 
yerinde sorumluluk duygusu oluşturur.

Çıkabilecek Problemler
Kalite problemleri:

• Çok sayıda toplantı yapılmaya başlanması
• Çok fazla şeyin reddedilmek zorunda kalıp 

tekrardan yapılması. 

Maliyet problemleri:
• Proje takımı çok fazla mesai yapıyorsa.

• Nakit akışı, tahminlerin gerisinde 
kalıyorsa.

• Bütçeye çok fazla sayıda fatura geliyorsa
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Zaman problemleri:
• Çok fazla sayıda “bitti bitecek” 

işler.
• Çok fazla sayıda sıralanmış 

“öncelikli hareketler”
• Elde edilemeyen ara hedefler.
• Çok sayıda panik toplantıları.
• Kritik alanlarda yardımcı olmak üzere 

ek kaynakların kullanımı.

Bir Projenin Aksamasının Nedenleri
• Yetersiz liderlik ve ekibin oluşumundaki 

zayıflık
• Teknik karmaşıklık
• Zayıf proje yapısı
• Zayıf organizasyon
• Zayıf sorumluluk 
• Kötü bir şekilde kurulmuş bilgilendirme

sistemi
• Odak yokluğu ve zayıf iletişim
• Net olmayan ya da hatalı şartname

PROJE 
KAPATMA

PROJENİN KAPATILMASI
Proje sonucunda elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesi yapılır. 
Geriye dönülerek yapılanlar gözden 

geçirilerek bir sonraki proje için 
tecrübeler tespit edilir. 

Proje sonuçları ilgili birimlerle 
yorumlanır, kamuoyuna açıklanır.

Proje Kapatma

Sonuçların
Değerlendirilmesi

Projenin devri/ 
teslimi

Mutabakat

Neleri iyi/kötü 
yaptık

Sonuçların Değerlendirilmesi

HEDEFLER  <> SONUÇLAR

İHTİYAÇLAR KARŞILANDI MI ?

PROJENİN “MÜŞTERİSİ” MEMNUN MU ?

PLANLADIĞIMIZ HERŞEYİ YAPTIK MI ?
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Proje Devir-Teslimi

“HİZMETLERİN-ÜRÜNLERİN” TESLİMİ
-Tüm belgeler/raporlar

SORUMLULUKLARIN DEVRİ
-Bundan sonra sizin işinizi kim yapacak?

- Eğitim ihtiyacı var mı?

ALINAN BİLGİ VE BELGELER
-Alınan tüm bilgi ve belgeler iade edilmelidir.

Sonuç

- İstenilen yapılabildi mi ?

Projeyi zamanında Teslim etmek

Projeyi şartnameye uygun Teslim etmek

Projeyi bütçesine uygun Teslim etmek. 

Geriye Bakın !

Doğru yönde gitmiş 
miyim?

Yaptıklarıma ihtiyaç 
var mıydı?

Hatalarınızdan 
öğrenin !

Projelere ilişkin 
kuralları unutmayın !

Projeniz sizi değil-siz 
projeyi yönetin !

Proje Kanunları
• 80-20 kuralı: İlk %20 ilerleme proje süresinin 

%80’inde – geri kalan %80 ise projenin son %20 
zamanında tamamlanır.

• Eğer her şey yolunda gidiyorsa, birşeyleri 
atlıyorsunuz demektir.

• Proje içeriğinin serbestçe değiştirilmesine
müsaade edildiğinde, değişimin hızı ilerlemenin 
hızını geçer.

• Bir şeyin kötü gitme ihtimali varsa, kötü gider.
• Ne kadar çok planlarsan – şansın o kadar 

artar.

ÖRNEK:
AB EĞİTİM FONLARI 

BİLGİLENDİRME PROJESİ
PROBLEM:

• Öğretmenlerin Avrupa Birliği fonları/projeleri 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması ve 
yeni projeler üretememesi.

HEDEF:

• Öğretmenlerin AB projeleri ve fonları 
konusunda bilgilendirilmesi ve uygulanabilir 
projeler üretmelerinin sağlanması.
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FAALİYET PLANLAMASI:

A. Ekip oluşturulması.
B. Çalışma planının yapılması.
C. Süre planlaması.
D. AB projeleri ve fonları ile ilgili 

WEB sitelerinin taranması.
E. AB kuruluşları ile görüşülmesi.
F. Üniversitelerle görüşülmesi.
G. Kütüphane araştırması.
H. Örnek Projelerin incelenmesi.
I. Hedef kaynakların belirlenmesi.
J. Analiz.
K. Raporlama.
L. Hedef kitleye ulaşmanın 

sağlanması.
M. Geri besleme.

       
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

2.2004 12.01.2005 12-31.01.2005 01.02.2005 02-06.3.2005 07.03.2005 08.03.2005 09.03.2005- 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

GANTT ÇİZELGESİ

A. Ekip oluşturulması: Melike- Özge - İbrahim- Hatice- Nazlı

B. Çalışma planının yapılması: Çalışma programının ve faaliyetlerin detaylarıyla 
hazırlanması.

C. Süre planlaması: Süre planlamasının yapılarak GANNT şemasının çıkarılması.

D. AB projeleri ve fonları ile ilgili WEB sitelerinin taranması.

E. AB kuruluşları ile görüşülmesi: İl içinde AB projelerine katılmış, fonlardan 
yararlanmış kuruluşların tespiti ve bu kuruluşlarla yüz yüze görüşme 
yapılması.

F. Üniversitelerle görüşülmesi: İstanbuldaki Üniversitelerde AB Eğitim 
Programlarından sorumlu kişilerle görüşülmesi. Şu ana kadar bu uygulamadan 
yararlanmış öğrenci ve öğretim üyeleriyle tanışarak bilgi alınması. Fatih 
Üniversitesi ile görüşmeyi Özge Hanım, Marmara Üniversitesi ile görüşmeyi 
Hatice Hanım yapacaklar.

G. Kütüphane araştırması: Fatih Üniversitesi Merkez Kütüphane katalog ve süreli 
yayın taramasını İbrahim Bey yapacak.

H. Örnek Projelerin incelenmesi: İstanbul içinde AB projelerine katılmış 
okulların tespiti. Bu okulların öğretmen ve idarecileriyle 
görüşülmesi. Örnek olarak eski projelerin temini ve incelenmesi. İlk 
olarak COŞKUN KOLEJİ öğretmenlerinin projeleri ve temin edilecek 
diğer örnek projeler toplantıda incelenecek.

I. Hedef kaynakların belirlenmesi: Tüm bilgiler toplandıktan sonra 
kullanılacak hedef kaynakların belirlenmesi.

J. Analiz.

K. Raporlama.

L. Hedef kitleye ulaşmanın sağlanması: Web ortamında yayınlanması.

M. Geri besleme: Tüm bu çalışmalar sonunda web sayfası yoluyla 
konudan bilgi edinen öğretmenlerin uygulanabilir projeler 
üretmesinin sağlanması. Çalışma ekibinin öğretmenlere proje 
hazırlamada yardımcı olması. Sonuç uzun süre içerisinde (yaklaşık 6 
ay-1yıl) alınacaktır.

Avrupa Birliği Çerçevesinde 
Yürütülen Program ve projelerden 

bazıları

»SOKRATES
»ERASMUS
»GRUNTDVİG
»COMENİUS
»LEONARDO

SOKRATES:
SOCRATES Avrupa Birliği Antlaşmasının 
149 ve 150. maddelerine dayanılarak 

hayata geçirilmiştir. Söz konusu 
maddelere göre, Birlik üye devletlerle 
yakın işbirliği içinde, bir dizi eylemi 

uygulamaya koyarak eğitimde kalitenin 
geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Antlaşma, aynı zamanda, Birliğin bütün 
vatandaşlarının hayat boyu öğrenme 
imkanlarını geliştirme taahhüdünü de 

içermektedir. 
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Sokrates’in faaliyet alanı
• Avrupa'da, eğitim alanında insanların ülkeler arası 

hareketliliği, 
• Eğitim alanında yeniliği ve kaliteyi artırmayı 

hedefleyen, ülkeler üstü işbirliği ve ortaklıklara 
dayanan projelerin geliştirilmesi, 

• Yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesi ve farklı 
kültürlerin anlaşılması, 

• Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, 
• Karşılıklı bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerinin 

aktarımını kolaylaştıran ülkeler üstü işbirliği ve 
iletişim ağları, 

• Eğitim sistemleri ve politikalarının karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi ve gözlenmesi, 

• Karşılıklı bilgi değişimi ile yeniliklerin ve iyi 
uygulama örneklerinin yayımına yönelik faaliyetler, 

ERASMUS:
Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini 

artırmak ve Avrupa boyutunu 
güçlendirmektir. 

Erasmus programı, belirtilen amaçları; 
üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini 
teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin 

Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve 
programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve 

alınan derecelerin akademik olarak 
tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda 
bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

GRUNTDVİG:
Gruntdvig faaliyeti, yetişkin 

eğitimi alanındaki eğitmenlerin 
eğitimlerini ve bilgilerini geliştirmek,

yaşam boyu öğrenmenin kalitesini, 
erişebilirliğini ve Avrupa boyutunu 

güçlendirmek ve bu alandaki yenilikleri 
özendirmek için tasarlanmıştır. 

COMENİUS:
Comenius eğitimin ilk aşaması 

olan kreş, ilköğretim, ortaöğretim 
alanlarına odaklanır. 

Eğitim kesiminin tamamını, 
öğrencileri, öğretmenleri, eğitim 

personelini, okul-aile derneklerini, 
yerel idareleri, sosyal ortaklar ve özel 

sektörü kapsar. 

LEONARDO:
Mesleki eğitimde bilgi ve iletişim 

teknolojileri ile dil yeterlilikleri de 
dahil olmak üzere her alanda meslek 

eğitimini geliştirmeyi amaçlayan, 
mesleki eğitimde kalite ve yeniliklerin 
transferine yönelik ülkelerarası pilot 

projeleri destekler.

YEREL FONLAR

• KALKINMA BAKANLIĞI

• KALKINMA AJANSLARI

• İSTKA

• TÜBİTAK

• TÜBİBA
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KİM PSİKOLOJİ

KiM PSİKOLOJİ, ruh sağlığı profesyonelleri, öğrencileri, ilgilileri ve danışanları için 
çözümler sunan bir organizasyondur.

Toplum ruh sağlığını geliştirme misyonuna sahip Kim Psikoloji, nitelikli psikolojik 
hizmetler sunan öncü bir kurum vizyonuyla 2009dan itibaren sizlerin yanında yer 

almaya başladı.

Kim Psikolojinin temel ilke ve değerleri, gelişim, verimlilik, süreklilik, liderlik, kalite, 
memnuniyettir.

EKİBİMİZ

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal SAYAR
Çocuk Ergen Psikiyatrisi Doç. Dr. Osman SABUNCUOĞLU

Hocalarımızın Konsültasyon ve Rehberliğinde

Çocuk, Aile ve Çift Terapisi Uzmanı Enise AKGÜL
Okul, Eğitim, Kariyer Dan. Uzm. Psk. Dan. Ömer AKGÜL

Psikolog Ayşenur BAYRAKTAR
Sınav, Tercih, Meslek Danışmanı Psikolog Faruk BÜLBÜL

Özel Eğitim Uzmanı, Yetişkin Terapisti Orhan DÜNYA
Özel Eğitim Uzmanı Psikolojik Danışman Serkan GÜRGENCİ

Yetişkin ve Çift Terapisti Uzman Psikolog Nevin IŞIK
Ergen Terapisi Uzmanı Neslihan İPEK

Çocuk Terapisi Uzmanı Psikolog Ayşe H. Ö. SELİM
Yetişkin Terapisti Uzman Psikolog Merve TUNAY

Psikodrama Co-Terapist Ebru TUNCAY

HİZMETLERİMİZ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
PSİKİYATRİK TEDAVİ

ÇOCUK, ERGEN, YETİŞKİN VE AİLE TERAPİSİ
PSİKOLOJİK TEŞHİS, TEDAVİ ve PSİKOTERAPİ

PSİKOLOJİK TEST ve DEĞERLENDİRME
BAŞARI, SINAV, TERCİH, MESLEK DANIŞMANLIĞI

GRUP TERAPİLERİ ve PSİKODRAMA
PSİKOLOJİK SEMİNER, EĞİTİM, ORGANİZASYON

KURUMSAL ve PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

DEĞERLENDİRME

SİZLERE DAHA KALİTELİ HİZMET VERMEK İÇİN 
SEMİNERLERİMİZ HAKKINDA  ÖNERİLERİNİZİ VE 

DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

SEMİNERİMİZİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN LÜTFEN

www.kimpsikoloji.com

ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.

TEŞEKKÜR EDERİZ

www.kimpsikoloji.com
bilgi@kimpsikoloji.com

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:108-3 Çamlıca Üsküdar-İST
Tel&Fax: 0216 428 7 546     GSM: 533 2466134

Uzm. Psk. Dan. Ömer AKGÜL
omer.akgul@kimpsikoloji.com


