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• Tanımlamalar 

• Dersin Amacı 

• Dersin içeriği 

• Notlandırma 

• Kaynaklar 

İçerik: 



• İnovasyon,  

• yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal 
veya hizmet)  

• yeni bir süreç,  

• yeni bir pazarlama yöntemi  

• yeni bir  organizasyonel yöntemin  

işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya 
dış ilişkilerde gerçekleştirilmesidir. 

• En genel anlamda inovasyon, 

‘‘BİLGİNİN (FİKRİN) EKONOMİK ve TOPLUMSAL FAYDAYA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİDİR’’.  

 

İnovasyon 



İnovasyon,  

ulusal ve bölgesel ekonomilerin sürdürülebilir 
ekonomik büyümesinin 

toplumlar için sosyal kalkınma ve refah 
düzeyinin,  

hem işletmeler hem de ulusal ekonomiler için 
rekabet gücünün temel dinamiği haline 
gelmiştir. 

 

Neden İnovasyon 



Girişimci, mal ve hizmet üretimini 
gerçekleştirebilmek için risk üstlenerek doğal 
kaynak, emek ve sermaye gibi üretim 
faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren 
kişi olarak tanımlanabilir.  
 
Girişimcilik pazardaki fırsatların iş fikrine 
dönüştürülerek yeni iş ve işletmelerin 
oluşturulduğu dinamik bir süreçtir. 

Girişimci ve Girişimcilik 



Neden Girişimcilik 

Ekonomik büyüme ve işsizlik sorunu: 

İstihdamı artırarak işsisliğin azalmasında yardımcı olur 

 

Toplum faydalar: 

Girişimciler hem bilim ve teknolojiyi kullanarak, hem de bu alanlara kaynak 
aktararak bilim ve teknolojinin gelişmesine ön ayak olurlar.  

Girişimciler yurtdışında, kendi ülkelerinin reklamını yaparlar.  

Girişimciler kullanılmayan potansiyelleri kullanarak , bunların atıl olmalarını 
önlerler 

Toplumsal yaşam kalitesinin artmasına sağlarlar 

 

Bireysel motivasyon: 

Sadece kamu ya da büyük işletmelerde çalışmak yerine kendi işini kurma hedefi 

Bağımsız çalışma imkanı sunma yanında topluk içinde saygınlık kazanmak 



Proje Yönetimi 

Proje, belirli başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, 

kapsamı, bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya 

mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütünüdür. 

Proje Yönetimi, proje ihtiyaçlarının karşılanması için 

bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine 

uygulanmasıdır. 

 



Neden Proje Yönetimi? 

Üst Yönetimi Destekler 

 Tek Bir Sorumluluk Merkezi Belirler 

 Net Hedefler Tanımlar 

 Planlama ve Kontrol Sürecini Güçlendirir 

 Güçlü İletişim Altyapısını Destekler 

Dinamik ve Teşvik Edici İş Ortamı 

 Takım elemanlarına yetki ve sorumluluk verir 

 Öğrenmek ve iletişimi arttırmak için imkan 
yaratır 

 Çalışanları monotonluktan kurtarır 



• Bu dersin amacı iş sağlığı, inovasyon ve proje 
yönetimi hakkında farkındalık uyandırılması ve 
projelendirmeye yönelik genel bilgilerinin 
verilmesidir.  

• Ders kapsamında, inovasyon, girişimcilik,  proje 
yönetimi, patent hakları, kaynak taraması, 
yöneylem araştırmasına giriş, konuları işlenecektir.  

Dersin tanımı 



İnovasyon,  

• inovasyon ve inovasyon yönetimi konusunda temel 
kavramlar 

 

Girişimcilik,  

• girişimcilik hakkında temel bilgiler 

• girişimci proje destekleri 

 

Araştırma araçları  

• patent hakları 

• kaynak taraması 

 

Dersin amacı 



Proje Yönetimi, 

• proje yönetim terminolojisi 

• proje kapsam, kalite, zaman, maliyet, risk yönetimi 

• yönetim ve organizasyon hakkında temel bilgiler 

• proje başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve izleme, ve sonlandırma 
süreçleri 

Yöneylem Araştırması, 

• sorunun formülasyonu 

• sistemin incelenmesi 

• sorunun matematiksel modelinin kurulması 

• modelin doğrulanması 

• uygun bir seçeneğin seçilmesi 

• sonuçların karar vericiye sunumu 

• önerinin uygulanması ve izlenmesi 

Dersin amacı 



• İnovasyon (1 hafta) 

• Girişimcilik(1 hafta) 

• Proje Yönetimi(6 hafta ) 

• Kaynak taraması ve Patent hakları(1 hafta) 

* Sunumlar (2 ~ 3 hafta) 

• İş sağlığı (2 hafta) 

*proje önerilerinin sunumları 

 

Dersin içeriği 



• Proje: %60 (9. ~ 11. haftalar) 

• Yarı Yıl Sonu Sınavı: %40 (16. hafta) 

Dersin notlandırması 



• Adım adım proje yönetimi, 4. Baskı, Richard Newton, Optimist 

Yayınları, 2014 

• Proje yönetimi ve analizi, 1. Baskı, Burhan Albayrak, Nobel Yayın 

Dağıtım, 2009 

• Girişimcinin el kitabı,2. Baskı, Steve Blank &Bob Dorf, Boyut 

Yayıncılık,2014 

• İnovasyon:Harward Business Review’den en etkili yönetim fikirleri, 

1.Baskı, Çeviren: Melis İnan,Optimist Yayınları,2014 

• Ters inovasyon, 1. Baskı, Vijay Govindarajan & Chris Trimble, Modus 

Kitap, 2013 

• Ar-Ge ve İnovasyon, Doç Dr. Serhat Çakır,  ODTÜ Açık ders 

malzemesi,2012 

• Durucasu, H.: (2013) PROJE YÖNETİMİ  

Kaynaklar 
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1-Proje Yönetimine Giriş 



Proje Yönetimine Giriş 
• PROJE NEDİR? 

“Proje, benzersiz, özgün bir ürün, hizmet veya sonuç 
üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetler bütünü bir 
girişimdir.” 

• Bu tanıma göre geçici olması nedeniyle her bir projenin 
tanımlanmış bir başlangıç ve bitiş zamanı olmalıdır.  

• Projeler özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç üretmelidir. 

• Bu özelliğinden dolayı her ne kadar projenin 
tamamlanması geçici süreye sahip olsa da projenin 
çıktıları uzun yıllar kalıcı olabilmekte, toplum üzerindeki 
etkisi uzun süre devam edebilmektedir. (Örneğin; ölümcül bir 
hastalığa karşı aşı geliştirilme proje tamamlandıktan uzun yıllar sonra bile 

insanlığa yarar sağlayabilir. ) 
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Proje Yönetimine Giriş 
Yaygın olarak kullanılan ikinci tanıma göreyse: 

“Proje; tanımlanmış süre ve bütçe içinde, istenen özelliklere 
göre tamamlanması gereken, bir hedefi olan, özgün, 
karmaşık, birbiriyle bağlantılı faaliyetlerin bir bütünüdür”. 

• Bu son tanımda önemli kavramlardan biri de proje içinde 
yürütülecek faaliyetlerin benzersiz, özgün olmalarıdır ki 
buna göre bir projenin aynı şartlarda geçmişte ya da 
gelecekte gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Yapılacak 
proje daha önceki projelerle benzer gibi görünse bile 
(örneğin bina inşaatı), tekrarlanan faaliyetler yerine getirilirken 
ortam şartlarına bağlı olarak mutlaka bazı işler farklı 
biçimde yapılacaktır.  
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Proje Yönetimine Giriş 
Benimsenen bu tanımlar uyarınca, projelerin sahip olması 
gereken temel nitelikler özetle aşağıdaki biçimde 
sıralanabilir: 

Her projenin sonucunda, benzersiz bir ürün, hizmet ya da 
sonuç ortaya çıkar. 

Projeler geçici bir süre içinde gerçekleştirildikleri için, her 
projenin bir başlangıç ve bitişi vardır. 

Projelerin tanımlanmış bir bütçeleri ve hedefleri bulunur. 

Projeleri oluşturan faaliyetler birebir aynı değildir. 
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Proje Yönetimine Giriş 
SÜREKLİ YAPILAN FAALİYETLER (OPERASYON) İLE PROJE ARASINDAKİ 
FARKLAR: 

 

Bir hizmet, ürün ya da sonuç elde etmek için yapılan sürekli 
faaliyetlerle proje kavramları ortak özelliklere sahiptir. 

  

Ancak temelde bu iki kavram birbirlerinden farklıdır. 

 

Örneğin; bir boya fabrikasında üretilen standart bir boyanın tekrar 
tekrar aynı şartlar altında üretilmesi sürekli yapılan bir faaliyetken, 
aynı fabrikada daha önce üretilmemiş bir boyanın, üretim şartlarının 
belirlenmesi için, süreli ve belli bir bütçe dahilinde bir defalık 
yapılan çalışma (faaliyetler bütünü) proje olarak değerlendirilmelidir. 
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OPERASYON İLE PROJE ARASINDAKİ ORTAK NOKTALAR 

Ortak Özellikler: 

• Kaynaklar (insan-makina) tarafından yapılan fiiller 
olması 

• Kaynakların kısıtlı miktarda olması 

• Planlama – Gerçekleştirme – Kontrol 
aşamalarından geçiş 

Operasyon : Sürekli (belirli periyotlarla) rutin olarak 
gerçekleştirilen faaliyetler 

Proje : Bir defa yapılan, belirli bir zaman dönemini 
kapsayan faaliyetler 
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OPERASYON İLE PROJE ARASINDAKİ FARKLAR 

Projeler 

• Bina yapmak 

 

• Yazılım geliştirmek 

 

• Bilimsel araştırma yapmak 

 

• Kitap yazmak 

 

• Seçim kampanyası 

yürütmek 

Operasyonlar 

• Her ay bütçe kullanım 

raporunun hazırlanması 

 

• Resmi yazılara yanıt 

 

• Seri halde araba üretilmesi 

 

• Faturalama 
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Proje Yönetimine Giriş 
PROJELERİN SINIFLANDIRILMASI 
Projeler birbirine göre çok farklı seviyelerde altyapı (insan kaynağı, zaman, 

bütçe …) gerektirebilir. Bu altyapı ve kaynak ihtiyaçlarına göre 
sınıflandırılmaktadırlar: 
 
Projelerin Sınıflandırılmasında kriter olarak; 
 
• Karmaşıklık derecesi 
• Teknoloji seviyesi 
• Risk seviyesi 
• Proje süresi 
• Bütçe 
 
kullanılabilir. 
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Proje Yönetimine Giriş 
• Karmaşıklık Derecesi: Projeler karmaşıklık derecelerine göre; Çok 

düşük (işletme içinde tek bir birimce yapılabilen parçaları bir araya getirme, montaj 

projeleri vb.), Düşük, Orta  ve Yüksek olmak üzere 4 grupta 
değerlendirilebilir. 

• Teknoloji Seviyesi: Projelerin gerektirdiği teknoloji seviyeleri; Pratik 
bilgi, mevcut teknolojinin en iyisi, yeni geliştirilecek teknoloji,  ileri 
teknoloji ve buluşlar olmak üzere 4 sınıfta toplanabilir. 

• Risk Seviyesi: Projeler risk seviyelerine göre; çok düşük, düşük, orta 
ve yüksek seviyede riskli olarak 4 seviyeye ayrılabilir. 

• Proje süresi: Projeler proje sürelerine göre; kısa (3 aydan daha kısa), 
kısa-orta (3 aydan daha uzun 9 aydan daha kısa), orta-uzun (9 aydan 
daha uzun 18 aydan daha kısa) ve uzun (18 aydan daha uzun) olarak 
sınıflandırılabilir. 
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Proje Yönetimine Giriş 
• Proje sınıflandırmaları verilen bu özelliklere göre A, B, C, D olmak 

üzere 4 farklı tipte gruplandırılmaktadır (2007,Robert Wysocki).  
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Proje Yönetimine Giriş 
A tipi projeler: Küçük ölçekli projelerdir ve uygulama 
öncesinde projenin tanımlanması ve kapsamının 
belirlenmesi yeterlidir.  

 

Bu tip projelerde var olan süreçte, üründe ya da hizmette 
kısa süre içinde ufak çaplı değişimlerin elde edilmesi 
hedeflenir. İhtiyaç duyulan süreci yönetmek için pratik 
bilgi yeterlidir ve risk seviyesi de düşüktür.  

 

Bu tip projelere örnek olarak bir binanın izolasyonu, bir 
laboratuvarda bir cihazın akredite hale getirilmesi 
sayılabilir. 

11 



Proje Yönetimine Giriş 
• B tipi projeler:  

İşletmelerde yaygın olarak kullanılan nispeten kısa süreli 
projelerdir. Projelerin başlangıcında, proje kapsamlarında 
ufak açık noktalar bulunabilir. Ancak yine de bu projelerin 
risk seviyesi C ve D tipi projelere göre oldukça düşüktür. 

 

Sadece bir bölümdeki çalışanlar ya da farklı bölümlerden bir 
araya getirilen 5-6 kişilik bir proje ekibiyle 
gerçekleştirilebilir. 

 

B tipi projelere ürün, hizmet ve süreç iyileştirme projeleri, 
büyük işletmelerde kurumsal altyapının iyileştirilmesiyle 
ilgili küçük projeler, küçük işletmelerde ISO 9000 belgesi 
alınması projeleri örnek olarak gösterilebilir.  
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Proje Yönetimine Giriş 
• C tipi projeler:  

A ve B tipi projelere göre daha uzun süreli ve karmaşık 
yapıya sahip projelerdir. Bu tip projeler ilgili alanda, yüksek 
teknolojilerin uygulanmasını ve denenmesini 
gerektirdiğinden, projelerin sonuçları her zaman önceden 
kestirilemeyebilir. Bu nedenle bu projeler yüksek bütçelidir 
ve genellikle risk seviyeleri de yüksektir. 

 

Bu tür projeler sonucunda yeni özgün ürün, hizmet ve 
sonuçlar geliştirilmesi mümkündür, alanda liderliğini 
sürdürmek isteyen kişi, kurum ya da araştırma grupları için 
yapılması zorunlu projelerdir. Bir çok yeni ürün geliştirme 
projesi C tipidir. 
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Proje Yönetimine Giriş 
• D tipi projeler:  

İşletmelere ve insanlığa şimdiye kadar elde edilmemiş 
kazançlar ve yararlar sağlayacak niteliktedir. Bu tip projeler, 
pek çok farklı disiplinden insanın bir arada çalışmasını ve en 
yüksek teknolojik uygulamaların hatta yeni buluşların proje 
içinde bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle bu 
projeler oldukça riskli ve geniş bütçeli projelerdir. Ayrıca bu 
tip projeler için ayrılan süre diğer tiplere göre daha uzundur.  

Örneğin; yeni tip bir enerji ile çalışan otomobil tasarımı, 
yeni mobil iletişim altyapısı gibi.  
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Proje Yönetimine Giriş 
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Proje Yönetimine Giriş 
• A tipinden D tipine doğru gidildikçe, karmaşıklık ve 

kapsam artar. 

• Proje boyutu, kapsam kontrolü, planlama ihtiyacı, düzenli 
kayıt tutma detayları artmaktadır.  

• A’dan D’ye doğru teknik yeteneklerin öneminde artış 
gözlenir. 

• Özetle, A tipi projelerden D tipi projelere doğru 
gidildiğinde, proje yönetiminde çoklu sistem planlaması, 
sistemlerin entegrasyonu, tasarım çevrimleri, risk analizi 
ve risk yönetimine olan ihtiyaç artmaktadır. Kısaca proje 
yönetimine ihtiyaç artmaktadır. 
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PROJE YÖNETİMİ NEDİR? 
 

• Proje yönetimi, projenin hedeflerine ulaşması için gerekli 
ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili tüm bilgi, beceri, araç ve 
tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanmasıdır.  

• Proje yönetimi projenin fikir aşamasından kapanış 
aşamasına kadar geçen tüm faaliyetleri kapsar. 
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Proje Yönetimi 
PROJE YÖNETİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI 
GEREKEN PARAMETRELER 

Projelerin yazımı ve yürütülmesi sırasında göz önünde 
bulundurulması gereken projeye ilişkin parametreler; 

• Kapsam 

• Kalite 

• Zaman 

• Kaynaklar 

• Maliyet 

• Risk 

olarak sıralanır. Yukarıdaki parametreler aynı zamanda 
projenin kısıtlarını da oluşturmaktadır. 
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Proje Yönetimi 
Projelerin dengeli bir şekilde yürütülmesi için her 
parametrenin dengeli bir biçimde eş zamanlı çalıştırılması 
gerekir. 

Kısıtların kısaca değerlendirilmesi:  

 

• Kapsam projede neyin yapılıp neyin yapılmayacağını, 
böylelikle projenin sınırlarını belirleyen çerçevedir. 
Kapsamın adlandırılması alandan alana farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin; mühendislikte kapsam 
yerine iş tanımı sözcükleri tercih edilmektedir. Her ne isim 
alırsa alsın projenin sınırlarını belirleyen kapsamın doğru 
belirlenmesi, projenin başarıyla yürütülmesi ve başarıya 
ulaşması için kritik önemdedir. 
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Proje Yönetimi 
Kısıtların kısaca değerlendirilmesi:  

 

• Kalite iki türde incelenebilir. Bunlardan birincisi projenin 
yürütülmesi sırasındaki proje yönetimine ait süreç 
kalitesiyken, ikincisi ise proje sonucunda ortaya çıkan 
ürün, hizmet ya da sonucun kalitesidir ki bu, projenin 
başarısını da gösteren önemli bir parametredir. 
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Proje Yönetimi 
Kısıtların kısaca değerlendirilmesi:  

 

• Zaman: proje süresi, proje başlangıç ve bitiş tarihlerini 
kapsar. Zaman, proje çıktısını kullanacak kurum içindeki 
bölüm ya da müşteri tarafından belirlenir.  
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Proje Yönetimi 
Kısıtların kısaca değerlendirilmesi:  

 

• Kaynaklar projede kullanılacak personel, ekipman, fiziksel 
mekanlar gibi tüm unsurlar kaynak olarak tanımlanır. 

• Bu kaynakların bir kısmı projenin yapılacağı işletmede 
bulunamayabilir. Bu durumda ihtiyaç duyulan kaynaklar, 
bir dış kaynaktan kiralama yoluyla sağlanabilir. 
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Proje Yönetimi 
Kısıtların kısaca değerlendirilmesi:  

 

• Maliyet: projeyi tanımlayan önemli parçalardan biridir. 
Proje için ne kadar bir harcamanın gerekli olduğunu 
belirtir.  

• Projenin oluşturulmasında maliyetlerin belirlenmesi, 
özellikle satışa konu olacak gelir sağlayacak çıktıları 
hedefleyen projelerde fayda/maliyet analizleri açısından 
daha da önemli olmaktadır. 
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Proje Yönetimi 
Kısıtların kısaca değerlendirilmesi:  

 

• Risk: Tüm proje yönetim sürecinde yaşanabilecek 
zorlukları ve bunların projenin diğer kısıtları üzerindeki 
etkilerini ve buradan da projenin yürütülmesinde 
karşılaşılacak güçlükleri değerlendirmektir. 

 

(Kapsam, Kalite, Zaman, Kaynaklar, Maliyet, Risk) 

Tüm bu kısıtlar birbirleriyle yakından ilgilidir ve herhangi bir 
kısıttaki değişim diğer kısıtların durumunu da 
etkileyebilecektir. 
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Proje Yönetimi 
PROJE YÖNETİMİNDE SORULMASI GEREKEN 
KRİTİK SORULAR 

Proje yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken 
kısıtlar değerlendirildiğinde bir proje öncesinde sorulması 
gereken temel sorular aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 Neden? 
“Proje neden yapılmaktadır?”, 
“Projeden elde edilecek çıktılar maliyet ve 
zaman avantajları sağlayacak mıdır?”, 
“Proje sonucunda elde edilecek gelirler proje 
için yapılacak harcamaları karşılayacak mıdır?”  
sorularından oluşmaktadır. 

Soruları bulunur. 
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Proje Yönetimi 
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Proje Yönetimi 
PROJE YÖNETİMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ 

• Proje öncesinde sorulan sorular sonucunda ortaya çıkan 
üç temel işlev bulunmaktadır. Bu işlevler; projenin 
tanımlanması, projenin planlanması ve proje sürecinin 
kontrolüdür. 
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Proje Yönetimi 
PROJE YÖNETİMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ 

 

1-Projenin Tanımlanması 

• Projenin tanımlanması, projenin amaç ve hedeflerinin, 
kapsam, maliyet ve kalite kısıtlarının belirlendiği 
faaliyetleri içermektedir. Bu aşamada paydaşların da 
belirlenmesi gerekir.  
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Proje Yönetimi 
PROJE YÖNETİMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ 

 

2-Projenin Planlanması 

• Proje için tanımlanan hedeflere kapsam, maliyet, kalite, 
zaman, kaynaklar ve riskler gibi kısıtlar doğrultusunda 
nasıl ulaşılacağıyla ilgili ayrıntıların oluşturduğu 
faaliyetlerdir.  
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Proje Yönetimi 
PROJE YÖNETİMİNİN TEMEL İŞLEVLERİ 

 

3-Proje Sürecinin Kontrolü 

• Projenin yürütülmesi sürecinde projenin planlandığı 
şekilde yürüyüp yürümediğinin denetlendiği, 
yürümediğinde bunun sebeplerinin tespit edilip, gerekli 
noktaların iyileştirilmesiyle ilgili tüm faaliyetler bu temel 
işlevi oluşturmaktadır. 
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Proje Yönetimi 
PROJE PAYDAŞLARI 

• Projede gerçekleşecek faaliyetlerden ya da elde edilecek 
sonuçlardan etkilenecek kişiler, projeye kaynak (insan, mekan, 

zaman ve para) katkısında bulunacak kişi ve işletmeler 
projenin paydaşlarıdır.  

• Projelerin tanımlanması aşamasında proje paydaşlarınca 
belirlenecek ortak hedefler, beklentiler ve sağlanacak 
katkılar yazılı hale getirilir. 
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Proje Yönetimi 
PROJE YAŞAM ÇEVRİMİ 

• Proje yaşam çevrimi, projenin başlangıcından sonuna 
kadar proje ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetleri 
kapsayan bir süreçtir. Proje tipi ne olursa olsun genellikle 
projeler aynı aşamalardan geçer. Sadece her aşamada 
gerçekleşecek faaliyetlerle kullanılacak araçlar ve beceriler 
proje tipine göre değişiklik gösterir. 

Başlangıç 

Planlama 

Uygulama 

Kapanış 

Proje aşamaları arasında karar noktaları bulunur. Söz 
konusu bu karar noktaları projenin seyrini 
değiştirebilmektedir. 
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Proje Yönetimi 
Başlangıç/Tanımlama 

 
• Proje yaşam çevriminin ilk aşamasını projenin 

başlangıcında yapılan toplantılar oluşturmaktadır.  

 

• Bir veri toplama faaliyeti olarak düşünülebilir. 
Başlangıç aşamasındaki toplantılar sonucunda 
hazırlanan proje özeti, projenin bir uygulama özetidir. 

 

• A ve B tipi projelerde çok kısa sürebilir. 
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Proje Yönetimi 
Planlama 

• Onaylanan proje tanımlama belgesi içindeki faaliyetlerin 
sistematik bir şekilde yerine getirilebilmesi için, bu 
aşamada proje yönetim planı oluşturulur. Bu plan, projede 
ulaşılmak istenen hedefler için bir yol haritasıdır. Proje 
yönetim planı oluşturulması ayrıntılı bir çalışma 
gerektirdiğinden tanımlama belgesinde eksik ya da hatalı 
olan proje ayrıntıları da bu aşamada tamamlanır ya da 
düzeltilir. 

• Planlama aşaması da A ve B tipi projelerde çok kısa 
sürebilir. 
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Proje Yönetimi 
Uygulama 

• Proje yönetim planında kesinleşen faaliyetlerin yerine 
getirildiği aşamadır. Bu aşama projenin genel süresinin 
büyük bir bölümünü kapsar ve hedeflenen çıktılara 
ulaşıldığında tamamlanmış olur. 
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Proje Yönetimi 
Kapanış 

• Projede gerçekleştirilmesi planlanmış faaliyetler, yerine 
getirildiğinde ve belirlenen hedeflere ulaşıldığında proje 
tamamlanmış olur.  

• Projeler genellikle bir kapanış toplantısıyla sona erdirilir. Bu 
toplantıda planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetlerin uyumu, 
bu projeden elde edilen deneyimler, yaşanan güçlükler 
değerlendirilir. 

• Bu aşama özellikle C ve D tipi projeler için çok önemlidir. 
Planlama aşamasında ayrılan bütçe sınırları içinde kalarak, 
hedeflenen çıktılara (ürün/hizmet/sonuç) ihtiyaç duyulana en yakın 
biçimde (yüksek kalitede) ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilir. 
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Proje Yönetimine Giriş-Özet 
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Proje Yönetimine Giriş-Özet 
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PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 

• Projelerin yönetiminde proje aşamalarının* yanında sıkça 
karşılaşılan diğer bir terim de proje süreç gruplarıdır.  

• Projeler için yapılan tüm faaliyetler proje yönetimi 
süreçlerini oluşturur.  

• Projelerin yönetimi sırasında pek çok süreç aynı anda 
yürümekte ve bu süreçler de belli aşamalarda birbiriyle 
bağlantılı bir dizi süreç grubunu oluşturmaktadır. 

• Bu nedenle süreç grupları proje aşamalarından farklıdır. 

*Hatırlatma: 
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PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 

• Projelerde yapılan faaliyetleri daha ayrıntılı inceleyebilmek 
ve anlayabilmek için proje aşamaları yerine bu aşamaların 
arkasında işleyen süreç gruplarına odaklanmak, projelerin 
iyi şekilde yönetilmeleri için daha doğru bir yaklaşımdır. 

 

• Proje yönetim süreç grupları 5 tanedir: 

1. Başlangıç Süreç Grubu 

2. Planlama Süreç Grubu 

3. Yürütme Süreç Grubu 

4. İzleme ve Kontrol Süreç Grubu 

5. Kapanış Süreç Grubu 
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PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 

1- Başlangıç Süreç Grubu: Bir projenin ya da bir proje 
aşamasının başlaması için gerçekleştirilen tüm süreçler bu 
grupta yer almaktadır.  

• Yeni başlayan bir projede, başlangıç süreçleri, ağırlıklı 
olarak başlangıç/tanımlama aşamasında yer alır. 

 

 

4 



PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 

2- Planlama Süreç Grubu: Projenin kapsamını ve hedeflerini 
belirginleştirip bu hedeflere ulaşılması için gerekli 
faaliyetlerin nasıl, ne zaman, nerede ve kiminle 
yapılacağının tanımlanması için gerekli süreçler bu grupta 
yer almaktadır.  

• Yeni başlamakta olan bir projede planlama süreçleri grubu 
ağırlıklı olarak planlama ve uygulama aşamalarında daha 
etkindir. Bunun nedeni, projede sadece planlama 
aşamasında değil, aynı zamanda, uygulama aşamasındaki 
gelişmelere bağlı olarak yeni planlama süreçlerinin 
gerekebilmesidir. 
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PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 

3- Yürütme Süreç Grubu: Proje yönetimi planında 
onaylanan faaliyetleri tamamlamak için yerine getirilen tüm 
süreçler bu grup içindedir.  

• Yürütme süreçleri grubu ağırlıklı olarak projelerin 
uygulama aşamalarında etkindir. 
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PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 

4- İzleme ve Kontrol Süreç Grubu: Projedeki ilerlemeleri 
izlemek ve bunların plana uygunluğunu değerlendirmek; 
gerekiyorsa düzeltici faaliyetleri önermek biçimindeki 
süreçler, izleme ve kontrol süreç grubunu oluşturur. 

• Bu süreç grubu, proje yönetiminin her aşamasında 
etkindir. 
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PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 

5- Kapanış Süreç Grubu: Projenin ya da bir aşamanın resmi 
kapanışında tüm süreç gruplarının faaliyetlerinin 
sonuçlandırılması için yürütülen süreçlerden oluşmaktadır.  

• Bu süreç grubu özellikle projelerin kapanış aşamasında 
etkindir.  

 

 

   

 

 

   Özetle    
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PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI & PROJE TİPLERİ (A, B, C, D tipi projeler) 

• Proje süreç gruplarının projeler içerisindeki etkinlikleri 
projelerin tipleriyle yakından ilişkilidir.  

• Örneğin; projenin başlangıç süreçleri arasında yer alan 
başarı ölçütlerinin belirlenmesi A ve B tipi projelerde 
isteğe bağlı bir süreçken, C ve D tipi projelerde yerine 
getirilmesi zorunlu bir süreç özelliği taşımaktadır. 

• Benzer şekilde planlama süreçleri arasında yer alan 
planlama toplantılarının düzenlenmesi C ve D tipi 
projelerde bir zorunlulukken, A ve B tipi projelerde bu 
süreç projenin durumuna göre değişebilmektedir. 
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PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 

• Bu farklılıklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
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PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI 

• Proje yaşam çevriminde keskin geçişler olmadığı ve bu geçişken 
yapıyı proje süreç gruplarının sağladığı ifade edilebilir.  

• Proje süreç grupları arasındaki etkileşim nasıl sağlanır? Sorusunun 
cevabı ise Proje Yönetim Bilgi Alanları (uzmanlık)olarak verilebilir.  

• Proje Yönetim Bilgi Alanları, doğrudan süreç gruplarını kapsayan 
faaliyetleri içerir, dolaylı olarak da proje yaşam çevrimini organize 
eder. 
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Proje Yönetiminde Bilgi Alanları 
• Proje Yönetim Bilgi Alanlarının en temel varlık sebebi 

proje başarısızlığına yol açan etmenleri ortadan kaldırmak 
veya ortaya çıkmasını önlemektir. 

• Bu sebeple, proje başlangıcından itibaren pek çok farklı 
bilgi alanının proje yönetimi içinde bir arada kullanılması 
gerekir. 

• Bilgi alanlarının proje yönetiminde kullanılması konusunda 
Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) Bilgi Birikim Kılavuzunun 
(PMBOK) temel yaklaşımları genel kabul görmektedir. 
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Proje Yönetiminde Bilgi Alanları 
Bu kılavuza göre proje yönetiminde kullanılan; 

1) Proje Entegrasyon Yönetimi 

2) Proje Kapsam Yönetimi 

3) Proje Zaman Yönetimi 

4) Proje Maliyet Yönetimi 

5) Proje Kalite Yönetimi 

6) Proje İnsan Kaynakları Yönetimi 

7) Proje İletişim Yönetimi 

8) Proje Risk Yönetimi 

9) Proje Tedarik Yönetimi 

adlarında 9 bilgi alanı bulunmaktadır. 
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Proje Yönetiminde Bilgi Alanları 
• Projeyi başarılı bir biçimde yönetip tamamlama açısından 

9 bilgi alanının ve bunlara ilişkin alt süreçlerin etkili 
biçimde kullanılmaları oldukça önemlidir. 

• Her bilgi alanı, projenin belli bir süreç grubuna etki eder 
(belli aşamalarda etkin rol oynar). 
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1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

• Bir arada yürütülecek süreçlerin bütünleştirilme, eş 
zamanlı çalıştırılma çabası, Proje entegrasyon yönetimi, 
olarak tanımlanır.  

• Proje entegrasyon yönetimi tüm proje yönetimini 
ilgilendirmesi nedeniyle proje yönetimi süreç gruplarının 
tümünde uygulanabilir. 

• Proje yönetiminin daha önceki aşamalarında 
gerçekleştirilen işlemlerden etkilenen ve/veya 
gerçekleştirildiklerinde projenin bir sonraki basamağını 
etkileyecek olan süreçlerin proje entegrasyon yönetimi ile 
düzenlenmesi çok önemlidir. 
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1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) Bilgi Birikim Kılavuzuna 
(PMBOK) göre, proje yönetiminde etkin olarak kullanılan 
proje entegrasyon yönetimi bilgi alanının alt süreçleri, 

Başlangıç süreç grubunda proje başlatma belgesinin 
geliştirilmesi;  

Planlama süreç grubunda proje yönetim planının 
oluşturulması;  

Yürütme süreç grubunda projenin yürütülmesinin 
yönlendirilmesi ve yönetilmesi;  

İzleme/kontrol süreç grubunda proje çalışmalarının 
izlenmesi ve kontrol edilmesi, bütünleşik değişim 
kontrolünün gerçekleştirilmesi  

Kapanış süreç grubunda projenin veya proje aşamasının 
kapatılmasıdır. 
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1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

Proje entegrasyon yönetimi bilgi alanının alt süreçleri, proje 
yönetimi süreç gruplarına aşağıda verilen tablodaki faaliyetler 
olarak etki etmektedir: 

Bir süreç grubunun veya alt sürecin çıktısı bir sonraki süreç grubunun veya alt sürecin 
girdisi olabilir. 
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1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

Proje Başlatma Belgesinin Oluşturulması 

 

• Proje başlatma belgesi projenin resmi olarak onaylandığını gösteren 
belgedir.  

 

• Bu belge projeyi faaliyete geçirir. Proje başlatma belgesini genellikle 
proje yöneticileri hazırlar. Bu belge, proje için ihtiyaç duyulacak 
kaynakların kullanımı konusunda proje yöneticisine yetki veren bir 
belge olarak da değerlendirilebilir.  

 

Bu sürece ait girdiler: proje çalışma bildirimi, iş gerekçesi, sözleşme, 
çevresel işletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıklarıdır.  

Bu sürecin çıktısı : proje başlatma belgesidir (proje beratı). 

18 



1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

 

Proje Yönetim Planının Oluşturulması 

• Proje yönetim planı, proje içinde yer alan faaliyetlerin nasıl 
yürütüleceğini, nasıl izlenip kontrol edileceğini ve nasıl bitirileceğini 
tanımlayan belgedir.  

• Yapılacak eylemlerin ne zaman başlayacağı, bu eylemleri kimin 
gerçekleştireceği, hangi ekipman ve araçlara ihtiyaç duyulacağı ve 
projede nelerin yapılmayacağı sorularının cevapları yer alır.  

• Proje yönetim planı oluşturma süreci de proje tiplerine göre 
farklılıklar gösterebilmektedir.  

Bu sürecin girdileri: proje başlatma belgesi, çevresel işletme faktörleri 
ve kurumsal süreç varlıkları*.  

Bu sürecin çıktısı: proje yönetim planı. 

 
*Kurumsal süreç varlıkları: projenin başarısını etkileyebilecek biçimde kurumlardan 
projeye katılan süreçle ilgili varlıklardır. Bunlar iki ana gruba ayrılır: • Süreçler ve iş yapış 
şekilleri (prosedürler)  • Kurumsal veri tabanı 
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1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

 

Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve 

   Yönetilmesi 

Projenin bu aşamasında, proje yönetim planında belirlenmiş 
faaliyetlerin plana uygun biçimde yürütülerek çıktıların zamanında 
teslim edilmesi amaçlanır. Ayrıca bu süreç içinde, faaliyetlerin verimli 
biçimde yapılmasının yanı sıra insan kaynakları kullanımının ve proje 
harcamalarının da proje yönetim planına uygun biçimde yürütülmesi 
hedeflenmektedir.  

Değişiklik talepleri ve proje yönetim planının bunlara göre 
güncellenmesi bu bilgi alanında değerlendirilir.  

Bu sürecin girdileri: Proje yönetim planı, onaylanmış değişiklik 
talepleri, çevresel işletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıkları.  

Bu sürecin çıktıları: Çalışma performans bilgileri, değişiklik talepleri, 
proje yönetim planındaki ve proje belgesindeki güncellemeler. 
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1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

 

Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi 

Bu süreçte projede ölçülen performans verileri analiz edilmekte, 
projeye ilişkin istatistikler tutulmakta, projenin paydaşları arasında 
bilgi dağıtılmakta ve projeyi daha verimli hale getirecek eğilimler ve 
ölçümler değerlendirilmektedir.  

 

Bu sürecin girdileri: Proje yönetim planı, performans raporları, 
çevresel işletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıkları. 

Bu sürecin çıktıları: Proje yönetim planındaki değişim ve proje 
belgesindeki güncellemeler. 
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1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

 

Bütünleşik Değişim Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 

Başlangıçta hazırlanan proje yönetim planında, çoğu zaman değişimler 
(güncellemeler) gerekli olabilmektedir.  

Güncellemeler söz konusu olduğunda, bunların projenin bütçe, 
zaman, insan kaynakları vb. yönetimi üzerindeki etkileri göz önünde 
bulundurularak kontrol edilmesi gerekir.  

Güncellemeler yönetimi paydaşların onayı ile gerçekleştirilebilir. Sözü 
edilen bu onay, değişiklikler konusunda paydaşlarla yapılacak değişim 
toplantıları sonucunda ortaya çıkmaktadır.  

Bu sürecin girdileri: Proje yönetim planı, çalışma performans bilgileri, 
değişiklik talepleri, çevresel işletme faktörleri ve kurumsal süreç 
varlıkları. 

Bu sürecin çıktıları: Değişiklik talepleri biçimindeki güncellemeler, 
proje yönetim planındaki güncellemeler ve proje belgesi 
güncellemeleri. 
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1-PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ 

 

Projenin veya Proje Aşamasının Kapatılması 

• Proje kapanış süreci, geniş kapsamlı bir projedeki bir proje 
aşamasının ya da projenin tamamının, kapatılma işleminin 
uygulandığı süreçtir.  

• Projenin kapanışı sürecinde, projedeki tüm süreç gruplarının 
faaliyetlerinin hedeflenen çıktıları elde ederek tamamlanmış olması 
gerekir.  

• Proje kapanış süreci de diğer süreçlere benzer biçimde proje tipine 
göre farklılık gösterir.  

Bu sürecin girdileri: Proje yönetim planı, onaylanan teslimatlar ve 
kurumsal süreç varlıkları. 

Bu sürecin çıktıları: Ürün, hizmet veya sonuç. 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

• Proje kapsam yönetimi, proje faaliyetlerinin çerçevesini 
düzenleyen proje kapsam belgesinin hazırlanmasını ve bunun 
proje yürütme sürecinde doğrulanmasını ve kontrol edilmesini 
içerir. Proje kapsam yönetimi iki ana bölümden oluşmaktadır: 

1-Proje kapsamı 

2-Ürün kapsamı 

• Proje kapsamı, proje sonucunda hedeflenen belirli özellik ve 
işlevlere sahip sonuç, ürün veya hizmetin elde edilmesi için 
yapılacak işleri içerir.  

• Ürün kapsamı ise bir sonuç, ürün veya hizmeti tanımlamakta 
kullanılacak özellikleri ve işlevsellikleri ifade eder.  

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi proje kapsamı daha çok iş 
odaklı ve işin nasıl yapılacağı ile ilgili iken ürün kapsamı işlevsel 
ihtiyaçlara diğer bir ifadeyle projede nelerin elde edileceğine 
odaklanmaktadır. 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

Proje kapsam yönetimi, proje yönetimi süreç gruplarından 
özellikle planlama ile izleme/kontrol süreç gruplarında 
uygulanabilmektedir.  

Örneğin, planlama süreç grubunda kapsam planlama, 
kapsam tanımlama, iş kırılım yapısının (İKY) oluşturulması 
gibi alt süreçler yer alırken izleme/kontrol süreç grubunda 
içeriğin doğrulanması ve kapsam kontrolü gibi alt süreçler 
yer almaktadır. 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

• Proje kapsam yönetimi, PMI Bilgi Birikimi Kılavuzuna 
(PMBOK) göre 5 alt süreçten oluşmaktadır: 

oKapsamın Planlanması 

oKapsamın Tanımlanması 

oİş Kırılım Yapısının (İKY’nin) Oluşturulması 

oKapsamın Doğrulanması 

oProje Kapsam Kontrolü 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

Kapsamın Planlanması 

Bu süreçte proje paydaşlarının ihtiyaçları ve beklentileri konusundaki 
görüşü alınarak proje için gerekli ihtiyaçların listesi, ihtiyaçlar yönetim 
planı ve ihtiyaç takip etme matrisi oluşturulur. İhtiyaçların toplanması, 
proje hedeflerini belirleyebilmek için paydaşların ihtiyaç ve 
beklentilerinin tanımlanması ve belgelenmesi sürecidir. 

Bu süreçte görüşmeler, takım halinde karar alma teknikleri, soru 
formları ve anketler, gözlemler gibi araçlar ve teknikler kullanılır.  

 

Bu sürecin girdileri: proje başlatma belgesi ve paydaş listesi 

Bu sürecin çıktıları: ihtiyaçların listesi, ihtiyaç yönetim planı  
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

Kapsamın Tanımlanması 

 

Bu süreç sonunda projenin ve ürün, hizmet veya sonuç biçimindeki proje 
çıktılarının ayrıntılı biçimde tanımlanması tamamlanır. Kapsamın 
tanımlanması süreci sonunda proje kapsam belgesi oluşturulur. Proje kapsam 
belgesi, ürün içeriği ve proje kapsamını tanımlar.  

Proje kapsam belgesinin varlığı proje paydaşlarının proje konusunda ortak bir 
anlayışa sahip olmasına yardımcı olur. Bu belge, projenin ayrıntılı 
planlanmasında da kullanılır ve proje yönetim planının oluşmasında önemli 
bir rol oynar. Bu önem nedeniyle proje kapsam belgesinde proje kısıtlarının 
ve projede olmaması gerekenlerin, projeden elde edilecek hedeflenen 
sonuçların, ürün içeriğinin ve ürün kabul ölçütlerinin kesin olarak 
belirlenmesi gereklidir. 

 

Bu sürecin girdileri: proje başlatma belgesi, ihtiyaçların listesi ve bu süreçle 

ilgili kurumsal süreç varlıkları.  

Bu sürecin çıktıları:  proje kapsam belgesi ve proje başlatma 

belgesi güncelleştirmeleri. 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

İş Kırılım Yapısının (İKY’nin) Oluşturulması 

Proje yönetiminin planlama süreç grupları içinde yer alan İKY’nin 
oluşturulması alt süreci, proje yönetimi için en önemli basamaklardan 
biridir.  

Bu süreçte proje çıktıları teslimatlar ve çalışmalar daha küçük ve daha 
yönetilebilir bileşenlere bölünür. Bölünen bu alt gruplar genellikle 
İKY’nin iş paketi adını alır. Her iş paketine ilişkin zaman ve bütçe 
tabloları oluşturulur. Her iş paketinin uygulanması sonunda elde 
edilecek çıktılar da belirlenir. Böylelikle projenin diğer aşamaları olan 
projenin yürütülmesi, izlenmesi ve kontrolü süreçlerinde 
kullanılabilecek ayrıntılı bir yol haritası oluşturulmuş olur. 

Bu sürecin girdileri: Proje kapsam belgesi, ihtiyaçların listesi ve 
kurumsal süreç varlıkları 

Bu sürecin çıktıları: İKY kapsam esasları ve proje belgesi 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

Kapsamın Doğrulanması 

Kapsamın doğrulanması süreci, proje yönetimi süreç gruplarından 
izleme/kontrol süreç grubunda yer alır. Projede belirlenen iş 
paketlerinin sonucunda elde edilen çıktıların müşteri veya sponsor 
tarafından kabul edilmesine proje kapsamının doğrulanması denir. 
Doğrulama sürecini proje yöneticisi ile müşteri ve/veya sponsor 
birlikte gerçekleştirir. Projenin değerlendirilen basamağı kapsam 
olarak doğrulanırsa müşteri veya sponsor tarafından çıktıların 
onaylanacağını gösteren bir kabul belgesi hazırlanır. Çoğu zaman bu 
kabul belgesi sonucunda projenin bir sonraki iş paketine geçilir ve 
proje bütçe aktarımları da bu kabul belgesine dayandırılır. Kapsamın 
doğrulanması alt süreci başarısız olduğunda, projenin ilgili adımı 
çıktıların durumuna göre iptal edilebilir, durdurulabilir veya düzeltici 
faaliyetler istenerek yeniden değerlendirmeye alınabilir.  

Bu sürecin girdileri: proje yönetim planı, ihtiyaçların listesi. 

Bu sürecin çıktıları: onaylanmış proje çıktıları, değişim talepleri ve 
proje belgesi güncellemeleri. 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

Kapsamın Kontrolü 

Proje kapsam kontrolü süreci de kapsamın doğrulanması süreci gibi 
izleme/kontrol süreç grubunun bir alt grubudur. Proje kapsam 
kontrolü süreci, genel işleyişin izlenmesini ve varsa kapsam 
esaslarındaki değişikliklerin de yönetimini içerir. 

Proje içeriğinde kontrol dışı değişimler, projede kapsam kaymasına 
neden olur. 

Projede kapsam kayması, başlangıçta planlanandan farklı olarak 
projenin içeriğine kontrol dışında yeni ihtiyaçların eklenmesi ve 
değişikliklerin yapılması anlamını taşır. Proje kapsam kaymaları iki ana 
gruba ayrılabilir: Bunlar, işletme ve teknoloji kaynaklı proje kapsam 
kaymalarıdır. 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

Kapsamın kaymaları: 

- İşletme kaynaklı kapsam kayması, projeyi sipariş eden müşterinin 
veya sponsorun ihtiyaçlarının zaman içinde değişmesi sonucu söz 
konusu değişikliklerin proje içeriğine eklenmeye çalışılmasıyla oluşur. 
Bu tür kapsam kaymalarının ana nedenleri olarak, projenin 
başlangıcında ihtiyaçlar listesinin yeterince iyi oluşturulmaması, proje 
oluşumunda ve yürütülmesinde son kullanıcıların projeye dahil 
edilmemeleri olarak sıralanabilir. 
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2-PROJE KAPSAM YÖNETİMİ 

Kapsamın kaymaları: 

- Teknoloji kaynaklı proje kapsam kaymaları ise proje kapsam 
belgesinde yer almayan süreç veya ürün özelliklerinin proje ekibindeki 
tasarımcılar (çalışanlar) tarafından daha iyiyi sunmak amacıyla proje 
içeriğine eklenmeleri sonucu oluşur.  

• Burada yeni bir proje açmak yerine proje ürün kapsamındaki 
özelliklere ek olarak kimi bazı özelliklerin de aynı projede müşteriye 
sunulmasına çalışılır. Bu, genellikle başlangıçta ihtiyaçların yeterince 
iyi tanımlanmadığı ve detaylandırılamadığı durumlarda oluşur.  

• Proje kapsam kaymaları bütçe, süre ve kalite olarak projeyi tümüyle 
etkileyebildiğinden proje yönetiminde proje kapsam kayması 
yönetimi de çok önemli bir yer tutmaktadır. 
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