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Projenin zaman, maliyet ve kapsam kısıtlamalarını dengelemek gerekir. 
- Bunu yapacak olan da proje yöneticisidir.  
 

Proje üçgeni: 

- Kısıtlamaları dengeleme sürecini gösterir. Çünkü  

   → Üçgenin bir kenarındaki değişiklik en az bir diğer kenarı etkiler. 

 

Proje Yönetimi Sürecindeki Temel Faktörler: 

1) Kapsam      2) Zaman     3) Bütçe 
 

Bu faktörlere ilişkin ayrıntılar planlama aşamasında detaylı şekilde planlanır.  
 

Planlama aşamasında belirlenmiş olan kapsamı gerçekleştirmek için 

→ Yapılması gereken işleri belirlemek gerekir.  
   - Bu işlerin net olarak ortaya konması ile birlikte her bir işe ilişkin 

                 → Kaynak, zamanlama ve maliyet tahminleri yapılacaktır.  
 

- Faaliyetler belirlendikten sonra  

   - Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan süreler belirlenir.  

   - Bunu her bir faaliyet bazında yapmak 
       →Projenin bitiş süresini tahmin etmek için oldukça önemlidir. Çünkü 

           → Sürenin değişmesi ek kaynak ve maliyet gerektirebilir.  
 

- Eğer projenin süresini belirlemek için faaliyetler baz alınamazsa 
  - Daha önceden bu tür projelerde görev almış olan  

    → Tecrübeli kişilerden yardım almak gerekir ama bu da net bir sonuç vermez! 
 

- Süreleri belirlenen faaliyetler takvime yerleştirilir.  

  - Böylece yapılacak olan faaliyetlerin sırası ve süreleri belirlenmiş olur.  
 

-Bundan sonraki aşama ise bu faaliyetler için ilgili kaynakları belirlemektir.    
 

“Kaynak” olarak tanımlanan faktör 

   - İnsan kaynağı olabileceği gibi 

   - Projede kullanılacak olan bir materyal de olabilir.  
 

-Projenin başarılı olabilmesi için en önemli kriterlerden biri  

    → Planlanan maliyetten sapmaların olmamasıdır.  
   - Bunun için maliyet tahminini yaparken dikkatli olmak gerekir.  

      → Ne gereğinden fazla ne de az tahminler yapmamak gerekir.  
 

-Proje sürecinde oluşabilecek bazı riskleri  

   - Planlama aşamasında görmek ve önlemek için 
        → Neler yapılması gerektiğinin de planlanması gerekir.  
 

-Projenin planlama aşamasında 

  - Yapılması gereken tüm faaliyetler ve 

     - Süreleri ve faaliyetleri gerçekleştirecek olan kaynaklar 
        → Atandıktan ve diğer planlamalar yapıldıktan sonra  

              →Proje planı kapsamını gösteren bir rapor hazırlanmalıdır. 
 

 

3) UYGULAMA: 
 

Bu aşamada proje planının uygulanmasına odaklanılır.  
 

Plan → İnsan ve tüm kaynakların koordine edilmesi ile gerçekleştirilir. 
 

- Proje yöneticisi ve ekip üyeleri  

 → Birçok teknik ve örgütsel düzenlemeleri yapar ve yönetir.  
 → Projenin performansı düzenli olarak yapılan işlerin performansı ile izlenir.  
 

Bu süreçte ekip elemanları 

 - Sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı içinde bulunmalıdırlar.  
 

Uygulama aşamasında 

    - Ekip olarak çalışacak kişiler bir araya gelir ve 

                           → Projede verilen görevi yerine getirir. 
 

4) KONTROL: 
 

Bu aşamada proje kapsamındaki ilerleme 

  → Değişik izleme ve ölçüm yöntemleri ile düzenli olarak denetlenir.  
 

Sapmaların belirlenmesi hâlinde 

 - Düzeltici önlemlerin alınması ve 

 - Proje hedeflerinin bütçe çerçevesinde gerçekleştirilmesi sağlanır.  
 

Proje başarısı: 

 - Proje çıktılarının tanımlandığı şekilde 

 - Belirlenen zamanda ve 
 - Belirlenen plan çerçevesinde sağlanmasıdır.  
 

Proje sürecinde  

  -Planlama ile uygulama arasındaki uyumun izlenmesi ve kontrolünde 
    → Planlanan Maliyet ve yapılması gerekenler kontrol edilir.  

 

5) KAPANIŞ: 
 

Projeye ilişkin  

 - Sözleşme ve idari kapsamdaki tüm işlemlerin sonuçlanmasını ifade eder.  
 

 

 

İdari kapanış ile projenin sonuç ve başarılarının raporlaştırıldığı sunuşlar yapılır.    

  - Deneyim dokümante edilir ve proje için ayrılan tüm kaynaklar serbest bırakılır.  
 

Sözleşme kapanışı ile sözleşme tüm şartları ile gerçekleştirilmiştir ve  
    → Ürün/hizmet devredilir.  
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ÇEVRİM İÇİ PROJE YÖNETİM ARAÇLARI 
 

 

Gerek yurt içi gerek yurt dışı ile yapılacak proje çalışmalarında 

 - Hem kendi kurumuzdan birden fazla kişi ile 

 - Hem de diğer kurumlardan kişilerle ekipler oluşturmak gerekecektir.  

 

- Her büyüklükteki projeleri planlama, yürütme ve izleme için 

   → Çevrim içi proje yönetim araçları (yazılımları) kullanılabilir.  
 

Projeleri takip etmek, iş birliği yapmak ve herkesi döngüde tutmak için 

 → Görev yönetimi uygulaması gereklidir. 
 

 

PROJE YÖNETİCİSİ bu tür araçlar ile  
 

- Kendi ekibindeki bireylere kolaylıkla görevler atayabilir ve  

- Bu görevleri önceliklendirebilir.  
    

- Proje zaman çizelgesini kilometre taşlarını ve 

  -  Hangi görevin hangisine bağlı olduğunu işaretleyebilir.  

- Yine bu araçlar ile  
  - Çalışanların iş yükünü dengelemek için ilgili raporları inceleyebilir.  

 

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ bu yazılımlar ile benzer şekilde  
 

- Projenin bütçesini, harcama miktarına bağlı olarak raporlaştırıp inceleyebilir. 

- Harcama dokümanlarının dijital ve düzenli saklanmasına imkan tanır.  
 

Proje yönetim araçları farklı zamanlarda başlayan ancak 

 - Eş zamanlı süren - farklı zamanlarda sona eren 
    - İş paketlerinin yönetilme süreçlerini izleme, takip etme ve 

   -  Çıkacak sorunları önlemede başarılı bir araç olarak karşımıza çıkarlar.  

 
Takvim uygulaması ile projeye bütüncül bakış atılması sağlanır. 

-Ayrıca yaklaşan işler için  

   →Görevi üstlenen kişilere tanımlanan periyotlarla hatırlatmalar gönderilebilir. 
 

Çevrim içi proje yönetim araçları projeye ilişkin 
- Tüm dokümanların bir arada tutulmasını ve kolay erişimini sağlar. 

- Bu dosyaların sürümlerinin takibi kolay olur.  

 
Bu tür araçlar 

- Ekibin üyelerinin ayrı zamanlı tartışma panolarında 

- Bir konuyu tartışmalarına imkan sağlarken 
   → Bir tartışma veya görev için ilgili ekip çalışanına ilgi tutmak da mümkündür.  

 

Birçok çevrim içi proje yönetim aracı vardır: 
 

1) ClickUp 5) nTask Manager 8) Freedcamp 
 

2) Wrike  6) Zoho Projects 9) ActiveCollab  
 

3) monday.com 7) MeisterTask 10) MsProject  
 

4) Kissflow Project 
 

 

Kurumlar ve proje yönetenler 
-İlk başta projenin tüm bileşenlerinin 

  → Çevrim içi proje yönetim aracına işlenmesini çok zahmetli bulurlar. Ancak 
 

- Başta çekilen bu zahmetin kıymeti 
   - Zamanla özellikle uzun soluklu projelerde 

       - Veri kaybı önlenince ve  

       - Proje hafızasının saklanmasındaki zaman ve emek kazancında anlaşılır. 
 

 
TÜBİTAK DESTEKLERİ 

 
 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)  
ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) 

 

TÜBİTAK Projelerine başvurmadan önce 

 - Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların öz geçmişleri 

 - ARBİS bilgileri doğrultusunda 

     → Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması beklenmektedir.  
 

ARBİS  

- Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla 
- TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. 
 

 https://arbis.tubitak.gov.tr/ adresinden  

   → ARBİS’e giriş düğmesine tıklayarak giriş yapabilir veya 

   → Yeni Kullanıcı Kaydı ile kullanıcı kaydınızı oluşturabilirsiniz. 
 

- Araştırmacı Sorgula düğmesi ile  

    →Önceden kayıt yaptırmış araştırmacıları inceleyebilirsiniz. 
 
 

TÜBİTAK’ın Öğretmenler için desteklerine erişmek için 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/ adresinden 

- Destekler sekmesi ve sonrasında Bilim ve Toplum Başlığı seçilmelidir. 
          → 

   

   

   

   

   

https://arbis.tubitak.gov.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/
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TÜBİTAK’ın Öğretmenler için desteklerine erişmek için 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/ adresinden  

- Destekler sekmesi ve sonrasında Bilim ve Toplum Başlığı seçilmelidir. 
 

Açılan sayfada → Ulusal destek listelerini bulabilirsiniz.  
 

 
 

Bu listedeki  

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı için sadece katılımcı olabilirsiniz.  
 

 
 

Öğretmenlerimizin başvurabileceği programlar: 
 

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları  
 

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı  
 

4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları  

 
Her bir programın detaylarında  

- Hangi tarihte başvurulacağı 

- Başvuru koşulları 
- Değerlendirme ölçütlerinin neler olduğu gibi bilgilere ulaşılabilir.  

 

- Proje yürütücüleri elektronik imzaya sahip olmalıdır. 
- İlgili web sitesinden  

  Her destek programının kendi değerlendirme ölçütlerine ulaşılabilir. 
 

- Her bir destek programı için çağrı metnini okumak aydınlatıcı olur. 

- Başvurular genellikle çevrim içi gerçekleştirilmektedir.  

 

Öğretmenlerimiz öğrencilerini de  
   → Çeşitli araştırma projeleri yarışmalarına yönlendirebilir. 

 

Öğrenci Araştırma Proje Yarışmaları: 
 

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması 

2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması 

 

- İlgili bağlantılara tıklanarak Proje Rehberlerinden gerekli bilgiler edinilebilir.  

- Her bir yarışma için Çağrı Duyurusu incelenebilir.  

- Bu tür yarışmalara öğrencilerin katılabilmesi için  
     → Başvuran okulun öğrencisi olmak zorundadır.  

- Bölgesel yarışmalardan sonra ülke genelinde finaller yapılmaktadır.  
 

 

TÜBİTAK’ın öğrencilere bu etkinlere katılmalarını sağlamayı kolaylaştıran  
   → Bazı destekleri de vardır: 

- Bu etkinlere nasıl katılacağımız 

- Yolda nasıl ilerleyeceğimize dair sunulan bu destekler    

   2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği altında sunulmaktadır.  
 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-

destekleri/icerik-2237-a-bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi  
  → Adresinden detaylara ulaşılabilir.  
 

- Çevrim içi başvuru tarihleri 

- Çevrim içi başvuru formu 

- Değerlendirme kriterleri gibi bilgilere ilgili bağlantıdan erişilebilir. 
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KOSGEB  

(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 

 
 

Kamu kurumlarında çalışan araştırmacılar için 
  → TÜBİTAK’ın Ulusal Destek Programlarına bakılabilir.  
 
 

Bunun için TÜBİTAK ana sayfasından 

 - Akademik sekmesine tıklayabilirsiniz.  
 

 - Bu destekler arasından 1001,1003, 3005 tercih edilebilir.  
 

TÜBİTAK, alanında uzman bilim insanlarını özellikle dezavantajlı bölgelerdeki 

öğrencilerle buluşturma ve öğrencilerin bilime ilgisini pekiştirme amacı ile “Bilim 

Söyleşileri” adı altında etkinlikler dizisi başlatılmıştır.  
 

https://bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr/tr/hakkimizda adresinde ulaşılabilir. 

 

TÜBİTAK destekleri dışında  
 -KOSGEB’in “Girişimcilik” eğitimlerinden ve  

- AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri’nden yararlanılabilir.  
 

- Ayrıca özellikle meslek liseleri için 

  - Alt yapı projeleri ile  
  - 26 farklı Kalkınma Ajanslarından destek bulunabilir.  
 

 

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ 
 

AB (Avrupa Birliği) 

UA (Türkiye Ulusal Ajansı) 

 
Türkiye, AB topluluk programlarından→ 1999 yılından beri yararlanmaktadır.  
 

UA (Türkiye Ulusal Ajansı): 
 

  - 2002’den beri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi altında 

        → Bu görevi üstelenmiş  
 

  - 2003’te ise tüzel kişiliğe haiz Avrupa Birliği Bakanlığının  
        →İlgili kuruluşu hâline dönüşmüştür.  

  - 2018’de Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu olan 

        → Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu olmuştur.  
 

 

 

Türkiye Ulusal Ajansı (UA) 
- Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını yürüterek  

  - Kurum ve kuruluşlar ile  

  - Vatandaşlarımızın bu programlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlar.  
  - https://www.ua.gov.tr/  adresinden ulaşılabilir. 
 
Ulusal Ajansın hâlihazırda 4 başlık altında sunduğu fırsatlar vardır: 

 

 
 

 

 
UA Fırsatları 

 

UA Fırsatları için https://www.ua.gov.tr/anasayfa/ sayfası ziyaret edilebilir. 
 
  

Hibe: Geliştirdiğiniz projelere finansman sağlamak için ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluşlarının sağladığı geri ödemesi olmayan desteklere fon, bir diğer 
adıyla hibe denir. 

 

1) Gençler/Gençlik Çalışanları için Fırsatlar: 
 

 
Bu hibe programının amacı 

 - Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 

      - Bilgi alışverişi ve yenilikçi politika geliştirme, politika diyaloğu ve 
       -  Uygulaması için → İmkân sağlar.  

 

Gençlik Diyalogları:  

 - Politika yapıcılarla gençleri bir araya getirir. 

 - Öğretmen ve öğrencilere ve gençlere ve hatta gençlik çalışanlarına 

       → Bir başka ülkede eğitim ve öğrenim imkânı tanır.  
 

- 18-30 yaş arası gençlere kendi ülkelerinde 
       → Gönüllü faaliyetlerinde yer almalarını sağlar.  

 

Bu fırsatın olanaklarına bakacak olursak 
 

- Staj hareketliliği  - Ulusal faaliyetler 

- Öğrenme hareketliliği - Merkezi gençlik başvuruları 

- Gönüllülük  - Kısa süreli eğitim  
 

   

   

   

   

https://www.tubitak.gov.tr/tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-a-bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-a-bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi
https://bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr/tr/hakkimizda
https://www.ua.gov.tr/

