
Proje Yönetimi 



Proje: 

bir amacı yerine getirmek için ya da 
tamamlamak için elimizdeki mevcut zaman, 
kaynak ve maliyetleri doğru orantıda kullanarak  

– Planlama 

– Yürütme 

– Kontrol 

– Analiz 

yoluyla hedefe ulaşma durumudur. 



Microsoft Project 

raporlama seçenekleri ve kurumların yapısına 

göre özelleştirilebilir alanları ile kullanıcıların 

proje yönetiminde iş yapılarını entegre 

edebilmelerini basitleştirmiştir. 



Ms Project Giriş 



Ms Project Ana Ekranı 

Varsayılanlar: Gantt grafiği görünümü ve Entry tablosu. 



Ms Project Gantt Grafiği 



Ms Project Ağ Diyagramı Görünümü 



Ms Project: Entry Tablosu 



Ms Project: Maliyet Tablosu 



Ms Project: Çalışma Tablosu 



Ms Project Görevleri 

• Otomatik zamanlanmış görev (Auto scheduled 
task) 

• Elle zamanlanmış görev (Manually scheduled 
task) 

• Özet görev (Summary task) 

• Kilometre taşı görev (Milestone task) 

• Yinelenen görev (Recurring task) 



Ms Project: Yeni Görev 



Ms Project: Otomatik – Elle 
Zamanlanmış Görev 

• Otomatik zamanlanmış görevler bağlantılı 
önceki görevlerde değişiklik veya sapma olursa 
otomatik olarak plan değişikliği yapabilmeyi 
sağlar.  

• Fakat yetişmesi kesin bir zamana bağlı olan 
işler için (Etik kurul başvurusu, yılda 1 kez 
düzenlenen fuara katılım, vb.) elle 
zamanlanmış görev kullanımı gereklidir. 



Ms Project: Özet görev 

Kendi içinde bir bütünü oluşturan 
görevlerin özet bir başlık altında 
toplanması ve başlangıç 
zamanlarının belirlenmesi. 



Ms Project: Kilometre Taşı ve 
Yinelenen Görevler 

• Sıfır gün süreli olarak yazılan ve kendi içinde 
anlamlı olan bir grup görevin bitişini 
göstermek için Kilometre Taşı Görev kullanılır. 

• Her hafta, her ay veya her 15 günde bir 
yapılan toplantılar gibi sürekli tekrarlanan 
görevler ise Yinelenen Görev olarak tanımlanır. 



Ödev (Teslim: 31 Ekim 2016) 

• Bilgisayarınıza Ms Project 2013 yazılımını kurun veya kurulu 
bir bilgisayar bulun . Birden fazla projede aynı kaynakları 
kullanacağınızı düşünürsek, MS Project ile birden fazla 
projeyi nasıl tanımlayabiliriz? 

• Kendi seçeceğiniz bir cihaz için Tübitak veya KOSGEB 
kurumlarından destek almak için proje yazacak olsanız, 
projenize ait görevleri nasıl tanımlardınız?  

• KOSGEB AR-GE Projeleri başvuru ve hakem değerlendirme 
formlarını inceleyerek, başvuru formundaki her başlık 
altında neleri vurgulayarak yazmak gerekir? Kendi cihaz 
projeniz için sadece maddeler halinde kısaca yazınız.    

• Tübitak 1512 (BIGG) Projeleri başvuru ve hakem 
değerlendirme formlarını inceleyerek, başvuru formundaki 
her başlık altında neleri vurgulayarak yazmak gerekir? Kendi 
cihaz projeniz için sadece maddeler halinde kısaca yazınız.  


