
PROJE YÖNETİMİ



PROJE  NEDİR?

¢Belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan,
¢ Zaman, bütçe ve kaynaklarla sınırlı,
¢ Performans özellikleri müşteri ihtiyaçlarına
göre belirlenen ve

¢ Bir defaya mahsus gerçekleşen

faaliyetler bütününe denir.



Eldeki kaynaklar en verimli şekilde,

¢ Planlanmalı,
¢ Programlanmalı ve
¢ Kontrol edilmelidir.



Projeler çok geniş kapsamlı olduğu için,

¢ PERT (Program Evaluation and Review
Technique) ve

¢CPM (Critical Path Method) teknikleri
kullanılmaktadır.



¢ PERT 1958 yılında Amerikan Deniz
Kuvvetleri Özel Projeler Birimi tarafından,
Polaris güdümlü füzelerinin planlama ve
kontrolü amacıyla Program Geliştirme ve
Gözden Geçirme Tekniği olarak
geliştirilmiştir.



¢CPM, Kritik Yol Yöntemi ise 1957 yılında Du
Pont kimyevi madde fabrikalarının bakım-
onarımına yardımcı olmak üzere
geliştirilmiştir.



¢ PERT ve CPM, zaman esaslı faaliyetlerin
programlanması problemlerinde
uygulanmaktadır.



PERT VE CPM UYGULAMA ÖRNEKLERİ

¢Bina, yol, köprü ve barajların inşaatı gibi büyük
ölçekli projelerde,

¢Yeni bir ürünün planlanması ve geliştirilmesi
aşamalarında,

¢Yeni sistemlerin tasarım ve kurulmasında,
¢ Petrol rafineleri gibi büyük ölçekli işletmelerin
tamir ve bakım programlarının geliştirilmesinde
ve iş hayatındaki pek çok projede de

başarıyla uygulanmaktadır.



PERT ve CPM ile proje programlama 3 aşamadan
oluşmaktadır:

• Planlama: Projedeki faaliyetler ve süreleri belirlenir.
• Programlama: Her faaliyet için başlama ve bitiş
zamanları belirlenir. Kritik ve kritik olmayan
faaliyetler belirlenir.

• Kontrol: Proje için ilerleme raporları hazırlanır.



Örnek proje: Web sayfası oluşturmak

Faaliyet
Süre
Öncelik



Web sayfası oluşturmak için faaliyetler:

1 Web sitesi tasarımı
2 Hosting hizmetinin seçimi
3 HTML yazımı
4 Sanat eseri yaratılması
5 Kodun sonuçlandırılması
6 Test



Web sayfası oluşturmak için faaliyetlerin süreleri:

1 Web sitesi tasarımı 10 gün
2 Hosting hizmetinin seçimi 1 gün
3 HTML yazımı 20 gün
4 Sanat eseri yaratılması 10 gün
5 Kodun sonuçlandırılması 6 gün
6 Test 10 gün





Bu basitleştirilmiş PERT şeması örneği bir web sayfası
oluşturmak içindir. Bu diyagram proje görev sırasını ve
görevlerin önceki görev ile başarı ilişkisini
göstermektedir.



Büyük projelerde belgelendirme ve proje planlarının
izlenmesine imkan sağlayan biçimsel planlama ve
kontrol araçlarından faydalanılmaktadır. PERT- CPM ve
GANTT diyagramları bu yöntemlerdendir.

GANTT şemasında proje faaliyetlerinin listesi ve bu
faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri bulunmaktadır.
GANTT şeması bir projedeki farklı görevlerin zaman ve
sürelerinin yanı sıra gerekli insan kaynaklarının da
görsel sunumunu sağlar.



PROJE GANTT DİYAGRAMI





PERT VE CPM’İN YAPISI

PERT ve CPM ile proje planlanırken öncelikle projeyi
oluşturan işlerin veya faaliyetlerin belirlenmesi
gerekir.

Faaliyetler belirlendikten sonra, faaliyetler arasındaki
öncelik ilişkileri saptanmalıdır.

Projeye ait şebeke diyagramı çizilmelidir.



Faaliyetlere ait süre ve-veya maliyet tahminleri
yapılmalıdır.

Tüm faaliyetlerin en erken ve en geç başlama ve bitiş
süreleri ile bolluklar hesaplanarak projeye ait en uzun
yol (Kritik yol) belirlemelidir.

Elde edilen sonuç ile proje ilerlerken kontrol edilir.
Faaliyetlerin süre ve maliyetlerinin tahmin edilen
biçimde oluşup oluşmadığı kontrol edilerek, varsa
gecikmeler kaydedilir ve projeyi zamanında
tamamlayabilmek için gerekiyorsa hızlandırmaya
başvurulabilir.



FAALİYET

Yapılacak her iş bir faaliyettir. Faaliyet okla temsil
edilir.

Süresi 15 hafta olan A faaliyeti şöyle temsil edilir:

A
15 hafta



• Bir ürünün bir yerden başka bir yere taşınması,

• Temel atılması,

• Duvarın sıvanması birer faaliyettir.



ŞEBEKE DİYAGRAMI

Faaliyetler arasındaki öncelik ilişkisini gösterir.

• Her faaliyet sadece 1 okla gösterilir.
• Bir faaliyet, kendisinden önceki faaliyet bitmeden

başlayamaz.
• Bir şebekede tek bir başlangıç ve tek bir bitiş düğümü

bulunabilir.



ŞEBEKE DİYAGRAMI-2

Bir şebeke faaliyetler bütünüdür, faaliyetler arasındaki
öncelik ilişkisine göre oluşturulur.

FAALİYET SÜRE ÖNCEKİ FAALİYET

A 8 -

B 12 -

C 6 A

D 9 B



ŞEBEKE DİYAGRAMI-3

A

B

C

D

8

12

6

9



BOŞ (KUKLA) FAALİYET

İki ayrı faaliyetin başlangıç ve bitiş düğümleri aynı
olamaz. Araya bir faaliyet eklenmesi gerekir ki, bu
faaliyet bir «Boş faaliyet» olarak adlandırılmaktadır.
Boş faaliyetin süresi sıfırdır.

A A

B B

Boş faaliyet

Yanlış Gösteriliş Doğru gösteriliş



EN ERKEN VE EN GEÇ BAŞLAMA VE BİTİŞ 
ZAMANLARI

PERT ve CPM’de bir projedeki bazı faaliyetler
geciktirilebilir. Bu tür faaliyetler en erken belirli bir sürede
başlatılabilecekleri gibi, bu süreden farklı olarak, en geç
farklı bir zamanda da başlatılabilir ve tamamlanabilir.



KRİTİK FAALİYET

En erken başlama ve en geç bitiş süreleri birbirine
eşit olan, geciktirilemeyen faaliyetlere denir.

Kritik faaliyetlerden oluşan yola da kritik yol adı
verilmektedir.



BOLLUK

Projenin toplam süresini geciktirmeksizin bir
faaliyetin süresinde ortaya çıkabilecek gecikme
miktarı olarak tanımlanabilir.



CPM’ de faaliyet sürelerinin kesinlikle bilindiği
varsayılır. Deterministik yaklaşım söz konusudur.

PERT’ te ise probabilistik yaklaşım söz konusudur. Bu
yaklaşıma göre PERT’te 3 tahmini süre (iyimser,
kötümser, muhtemel süreler) kullanılarak, bir
faaliyetin beklenen tamamlanma süresi
hesaplanmaktadır.

PERT Ve CPM ARASINDAKİ EN TEMEL FARK 
NEDİR?


