
PROJELERİNİZE
DEĞER 
KATALIM...

“Kaybettiğiniz çaba geri gelmez. 
Bir kerede doğru iş için yanınızdayız.”
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Büyük Kuruluşlar için 
Program Yönetimi ve 
Başarılı PYO’lar için
Eğitim ve Danışmanlıklar

TÜRKİYE’DE İLK!
PgMP® VE PfMP® 

Eğitimleri ve 
Danışmanlıklar

Çevik Yönetim
- PMI-ACP®,  PSM® ve PSPO® 

   Sertifikasyonuna Hazırlık Eğitimleri
- Çevik Dönüşüm Koçluğu 

Temel Proje 
Yönetimi ve PMP® 
Hazırlık Eğitimleri

İş Analistliği  (IIBA® & PMI®)
- CBAP®, CCBA®, PMI-PBA®
    Sertifikasyonlarına Hazırlık Eğitimleri
     - İş Analistliği Koçluğu

AB Projeleri 
Teknik, İdari Destek 

ve Uzmanlıklar   

Kişisel Gelişim Eğitimleri 
 - Bireysel Stratejik Gelişim 
   - Hitabet ve Sunum Teknikleri

KOBİ’ler ve Arge Merkezleri için Proje Yönetimi Programı  
    - Proje yazım ve yürütme desteği 
      - Proje yönetimi kapasitesi geliştirme
        - PYO Kurulumu 

KURUMSAL
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Biz Kimiz?

Hacettepe Üniversitesi Teknokent yerleşkesin-
de faaliyet gösteren bir Ar-Ge firmasıdır. 2007 
senesinde KOSGEB Hacettepe TEKMER bün-
yesinde girişimci olarak yaptığımız başvuru-
muz, KOSGEB Teknoloji Araştırma ve Geliştir-
me Desteği kapsamında desteklenmiş ve tüzel 
firma kimliğimiz kurulmuştur. 

Firmamızın faaliyet alanları;
• Ar-Ge
• Yazılım çözümleri
• Veri analitiği, büyük veri
• Sistem gereksinim analizi ve süreç tasarımı
• AB Projeleri danışmanlıkları
• Eğitim ve danışmanlıklar;

Tüm faaliyetlerimizde kamu ve özel sek-
törde yer alan müşterimizin ihtiyaçlarına 
özel çözümlerimizi; müşterilerimiz, son 
kullanıcılar ve tüm paydaşlarımızın ortak 
faydasını artırarak sunmak üzere PMI®’ın 
proje yönetimi, iş analistliği, program yö-
netimi yaklaşımını uygulamaktayız. PMI® 
standartları ile proje yönetimi ve PMP ha-
zırlık eğitimimiz düzenli olarak talep gör-
mekte ve açılmaktadır. Sunduğumuz tüm 
eğitimlerimizi açık ve kuruma özel şekilde 
planlayabilmekteyiz. PMI® R.E.P olarak fa-
aliyet göstermekteyiz: 

PMI® REP ID: 4492

İZGE YAZILIM EĞİTİM DANIŞMANLIK



PMI® 1969 yılında proje yöneticiliğini bir meslek olarak ge-
liştirmek üzere kurulmuştur. 1983 yılında “Etik, Standartlar 
ve Akreditasyon Komitesi Final Raporu”nu yayınlamıştır. 
Temel mesleki kural ve standartların yer aldığı bu rapora 
dayanarak 1984 yılında geliştirdiği sınavı başarıyla geçen-
ler PMP® (Project Management Profession – Proje Yönetimi 
Profesyoneli) sertifikası almaya hak kazanmışlardır. 

1996 yılında “Etik, Standartlar ve Akreditasyon Komitesi  
Final Raporu”nun geliştirilmesi ile oluşan PMBOK® V5  
(Project Management Body of Knowledge – Proje Yöneti-
mi Bilgi Birikimi Kılavuzu) yayınlanmıştır. Bu kılavuz proje 
yönetimine dair “iyi uygulamalar” ( good practise ) ve stan-
dartlar içermektedir.  

PMBOK® V5, 2008 yılında Amerikan Ulusal Standart Ensti-
tüsü (ANSI) tarafından da standard olarak kabul edilmiştir.

www.pmi.org

PMI®’ın Nisan 2017 itibari ile dünyada 200 ülkede temsilci-
liği bulunmaktadır. Türkiye Chapter 2007 yılında kurulmuş-
tur. 

www.pmi.org.tr

PMP® sınavı ise, sadece PMBOK® V5’ta bulunan konularla 
değil, proje yönetimine dair deneyime de dayanmaktadır. 
Nisan 2017 itibari ile dünyada 760.000 PMP® sertifikalı pro-
je yöneticisi bulunmaktadır. Sayı her geçen gün artmaktadır.

PMI® (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)
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PMI® (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) 

PMI® PROJE YÖNETİM SERTİFİKALARI

CAPM® - Certified Associate Project Manager - Yardımcı Proje Yöneticisi

PMP® - Project Management Professional – Proje Yönetimi Profesyoneli

PgMP® - Program Management Profession – Program Yönetimi Profesyoneli

PfMP® - Portfolio Management Profession – Portföy Yönetim Profesyoneli

PMI-ACP® - Agile Certified Practitioner - Çevik Sertifikalı Uygulayıcı

PMI-PBA® - Professional in Business Analysis – İş Analistliği Profesyoneli

PMI-RMP® - Risk Management Professional – Risk Yönetimi Profesyoneli

PMI-SP® - Scheduling Professional – Zaman Çizelgeleme Profesyoneli

İZGE Eğitim ve Danışmanlık PMI®’ın kayıtlı eğitim kuruluşlarındandır. (Registered Education Provider – REP® ID: 4492)

REP® ID: 4492)



PMI® (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)
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PMI® standartlarıyla proje yönetimi, farklı ülkelerdeki farklı sek-
törel ihtiyaçlara göre kendini yeniden biçimlendirmektedir. Nisan 
2017 itibari ile 760.000 PMP® sertifikalı proje yöneticisiyle, dün-
yanın hemen her yerinde, tüm sektörlerde geçerli proje yönetimi 
rehberliği sunar. 

Bugünün dünyasında var olmak için etkin ve etkili çalışan 
kuruluşlar ve bireyler olmamız gerekir. Maliyeti düşük, veri-
mi yüksek ve en önemlisi amaca hizmet eden işler üretmek 
zorundayız!  

Bireyler ve kuruluşlar olarak, misyonumuzu gerçekleştir-
mek için sürekli üretmemiz, değişmemiz, yeniden biçimlen-
memiz gerekiyor. Ancak bunu başaran kuruluşlar yüksek 
performans sergiliyorlar. Yüksek performanslı kuruluşlar,  
proje, program ve portföylerle yönetimi benimsiyorlar.  

Her ölçekte kuruluşlar ( KOBİ’ler,  Start-up’lar, Kurumsal şir-
ketler, Kar amacı gütmeyen kuruluşlar) için PMI® standardı 
ile proje yönetimi:

• Doğru işleri / projeleri seçerek amacınızla ilgili işlere 
odaklanmanızı 

• Tüm ekibinizin, müşterilerinizin, son kullanıcılarınızın aynı 
dili konuşmanızı 

Projelerinizi istenilen sonuçları üreterek, istenen zamanda, 
istenen maliyette tamamlamanızı, sağlar.

PMI® standartlarıyla proje yönetimini öğrenme-
nin yanı sıra PMP® sertifikasına sahipseniz:
• Dünyanın her yerinde, konuştuğunuz “proje yönetimi”nin  

diğerleriyle aynı olduğunun güvenini verirsiniz.
• PMI® standartlarıyla proje yönetimi, proje yönetimine 

sadece teknik bir bakış getirmez. Proje yöneticisi olarak 
“yumuşak becerileriniz – soft skills” ve “yönetim becerile-
riniz”i de keskinleştirir.

• Artık bireysel istihdamlarda PMP® sahibi olma ön koşulu, 
konsorsiyumlarda ve ihalelerde PMP® sahibi proje yöne-
ticisi çalıştırma zorunluluğu giderek artıyor. 

• Dünya ortalamasına bakıldığında, PMP® sertifikalı proje 
yöneticileri sertifikasız olanlara gore % 20 daha fazla ka-
zanıyor. (PMI® Salary Survey, 2015) 

• Gelin, aramıza katılın, Proje Yönetimi Eğitimini alın, PMP® 
sertifikasını alın, çevrenizi, iş olanaklarınızı, iş kalitenizi 
yükseltin!

PEKİ NEDEN 
PMI®  STANDARTLARIYLA PROJE YÖNETİMİ?

NEDEN PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimi uygulayan kuruluşlar, amaçlarını, bunu uygulamayanlara oranla 
2.5 kat başarıyla gerçekleştiriyor ve bunu, uygulamayan kuruluşların 

harcadıklarının 13’te 1’ini harcayarak yapıyor!  

(PMI®-Pulse of the Profession, 2015 – Capturing the Value of Project Management)



TEMEL PROJE YÖNETİMİ ve PMP® HAZIRLIK EĞİTİMİ
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PMI®  STANDARTLARI İLE PROJE YÖNETİMİ ve 
PMP® HAZIRLIK EĞİTİMİ

Projelerinizin fikrin doğuşundan ürün veya hizmetin ortaya kon-
masına, teslim sonrasına hizmete varana kadar;

• Rayında

• En uygun maliyete

• En uygun zamanda ve

• İhtiyacını en iyi  karşılayacak şekilde 

yönetmenizi sağlayacak teknik ve yönetsel becerilerinizi geliştirir.

Sizin ve tüm ekibinizin, müşterilerinizin aynı dili konuşmasını 
sağlar.  
Fikirlerin çöpe değil piyasaya çıkmasına olanak sağlar.

Maliyetlerinizi kontrol etmenize yardımcı olur, başarılı projeler, 
mutlu müşteriler ve daha çok iş ile işinizin devamlılığına katkı 
sağlar. 

Eğitimde öğrendiklerinizi PMI® - PMP® sertifikası ile taçlandırıp, 
potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz. 

Zaten projeler yönetiyorum diyorsanız!

Proje ekiplerinde yer alırım diyorsanız!

Geleceğin, proje yönetiminde olduğunu fark etmişseniz dünyada-
ki 760.000 PMP® sertifikalı proje yöneticileri arasında yer almak 
istiyorsanız!

Ulusal ve uluslararası arenada proje ortaklarınızı güçlendirmek  
istiyorsanız!

BU EĞİTİM TAM SİZE GÖRE !

BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR?

EĞİTİM SÜRESİ : 35 SAATTİR.
Eğitimimiz PMP®Sınavı için gereken içeriktedir. 

KİMLER KATILMALI?

EĞİTİM DOKÜMANLARI

PROGRAM 09:00-12:30 13:30-16:30

1.Gün
- Proje yönetimi, PMI®, PMP®sertifikası genel bilgileri 
- PMI® Proje Yönetimi Çerçevesi
- Proje Entegrasyon Yönetimi

- Proje Entegrasyon Yönetimi 
- Proje kapsam yönetimi

2.Gün - Proje Zaman Yönetimi -Proje Maliyet Yönetimi

3.Gün - Proje Kalite Yönetimi - Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
- Proje Risk Yönetimi

4.Gün - Proje Tedarik Yönetimi - Proje İletişim Yönetimi 
- Proje Paydaş Yönetimi

5.Gün - Soru Çözümü - Soru Çözümü

• Eğitim notları kitabı
• 200 soruluk sınav seti 
• Proje yönetimi şablon ve formatları 
• Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim dokümanları  

İngilizcedir.  Sınav Türkçe de alınabilmektedir. 



İŞ ANALİSTLİĞİ SERTİFİKASYON EĞİTİMLERİ
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Program 09:00-12:30 13:30-16:30

1.Gün

-İş Analizine Giriş,
- İş Analizi Temel Kavramları
- Projelerde İş Analistinin Rolü
- IIBA® Standardı ve BABOK v3
- PMI® “Business Analysis Practice Guide”

- Strateji Analizi

2.Gün - İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ve İzlenmesi
- İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği - Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi

3.Gün - Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi
- Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması

- Çözümün Değerlendirilmesi ve Onaylanması
- İş Analizi Yetkinlikleri

Alınacak eğitim ile,

• IIBA® tarafından tanımlanmış BABOK v3 içeriğine sahip güncel 
evrensel iş analizi metodolojisi öğrenilir,

• PMI® tarafından yayınlanmış “Business Analysis Practice Guide” 
içeriği temel bilgisi verilir,

• İş Analizi alanında IIBA® tarafından düzenlenen CCBA® ve CBAP® 
ile PMI® tarafından düzenlenen PMI-PBA® sertifikaları ön koşulu 
olan profesyonel gelişim ve eğitim gereksinimini sağlanır,

• Elde edilen bilgileri kurumunuzda uygulayarak proje iş analizi 
süreçlerinin iyileştirilmesi ve gereksinim belirleme faaliyetle-
rinin kalitesinin yükseltilmesi sağlanır. Sizin ve tüm ekibinizin, 
müşterilerinizin aynı dili konuşmasını sağlar. Eğitimde öğren-
diklerinizi CCBA®/CBAP®/PMI-PBA® sertifikası ile taçlandırıp, 
potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz.

• Temel İş Analizi Kavramları
• İş Analizi ve Projeler
• Projelerde İş Analistinin Rolü
• IIBA® Standardı ve BABOK v3
• PMI® “Business Analysis Practice Guide”
• Strateji Analizi
• İş Analizi Çalışmalarının Planlanması ve İzlenmesi
• İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği
• Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi
• Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması
• Çözümün Değerlendirilmesi ve Onaylanması
• Proje İletişim Yönetimi
• İş Analistinin Yetkinlikleri

• Kuruluşunuzun süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yü-
rütüyorsanız,

• Yeni işler ve süreçler geliştiriyorsanız,
• Projenizde gereksinimleri daha doğru yönetmek ve proje başarı-

nızı artırmak istiyorsanız,

• İş analistliği, sistem analistliği, sistem mühendisliği gibi görevler 
yürütüyorsanız ve yürütmek istiyorsanız,

• Proje yöneticisi veya proje takım üyesi iseniz, kapsam ve ge-
reksinim yönetimi gibi görevler yürütüyorsanız veya yürütmek 
istiyorsanız

• Bunu da bir sertifika ile taçlandırmak istiyorsanız,

BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR?

KİMLER KATILMALI?

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

BU EĞİTİM TAM SİZE GÖRE

PMI® ve IIBA® Standartlarıyla Uygulamalı Temel 
İş Analizi Eğitimimiz - CBAP®/CCBA®/PMI-PBA® 

Sertifikasyonuna hazırlığı sağlar.

“Amaç, veriyi enformasyona, enformasyonu 
iç görüye çevirmektir.”

Carly Fiorina



PMI-ACP® ÇEVİK YAKLAŞIMLARI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
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Bu eğitim ve danışmanlık, kuruluşunuzun hizmetlerini daha çevik 
ve pazar dinamiklerine daha hızlı cevap verebilir hale gelmesi için 
kullanabileceği farklı teknikleri edinmenizi sağlar. (Scrum, Kanban, 
Lean, Extreme Programlama ve Test-Odaklı Geliştirme (TDD) gibi) 
Böylelikle çeviklik konusunda farklı düşünmeyi destekleyecek çok 
yönlü bir bakış açısı kazanmış olursunuz.

• Projelerinizde kısa döngülerle teslimatlar yapmanızı, 

• Projelerinizin değişikliğe elverişli hale gelmesini, 

• Projelerinizin değişiklik gereksinimlerine hızla cevap vermenizi  
sağlayacak yöntemleri edinmenizi sağlar. 

• Eğitim PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner) Sertifikasının ön 
koşulunu sağlamaktadır.       

• Ayrıca PSM® ve PSPO® sertifikasyonlarına hazırlığı da sağla-
maktadır. 

• Agile(Çevik) Yaklaşım:  Agile ve geleneksel yöntemlerin fark-
lılıkları, geleneksel yöntemlerde karşılaşılan problemler, agile 
manifesto ve  prensipleri

• Agile Kazanımlar:  Agile proje yönetimi temel faydaları, 
anahtar metrikler

• Agile Bazlı Metodlar:  Scrum, XP, Lean, Kanban, FDD, DSDM 
gibi çevik bazlı farklı metodların prensip ve pratikleri

• Agile Proje Yönetmek:  Agile proje yönetimi ile “plan-odaklı” 
proje yönetimi temel farklılıkları - Proje Kapsam ve Satınalma 
Yönetimi, Zaman ve Maliyet Yönetimi, Takım Dinamikleri ve İleti-
şim Yönetimi, Kalite ve Risk Yönetimi

• Agile Sertifikalar:  Agile sertifikalar hakkında genel bilgi-
lendirme

• Marshmallow, Ball Point Game

• Agile değer ve prensiplerini anlamak ve ekip içerisinde 
uygulayabilmek,

• Agile proje yönetimi ve geleneksel proje yönetimi temel 
farklılıklarını anlamak ve projelerde uygulayabilmek

• Proje yöneticileri – proje ekipleri 

• Değişikliğin gerçekleştiği ortamda çalışanlar

• Dijital dönüşümle ilgilenen herkes

BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR?

KİMLER KATILMALI?

EĞİTİM SÜRESİ : 3 GÜNLÜK VE 21 SAATTİR.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

EĞİTİM SONUNDA EDİNECEĞİNİZ YETKİNLİKLER

“Çevik… sınırları olan bir teknik değil, bir tutumdur. Tutumun sınırları 
yoktur, öyleyse, “Burada çevik kullanabilir miyim?”diye sormaya-

cağız; bunun yerine “Burada çevik olarak nasıl hareket edebilirim?” 
veya “Burada çevik, nasıl olur?” diye sormalıyız. “

Alistar Cockburn



ÇEVİK YAKLAŞIMLAR SCRUM EĞİTİMİ

8 www.izge.com.tr

Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek, ka-
litesi yüksek ürünler, özellikle yazılımlar üretilebilmesine olanak 
sağlayan bir yazılım  geliştirme yönetimsel altyapısıdır. 15 günlük 
döngüler ile ürün geliştirmeyi sağlar, hız kazandırır ve ekip yönetim 
metodolojilerinin uygulanmasını gerektirir. Bu eğitimin ile Scrum 
metodolojisine dair bilgileri edinmiş, Scrum döngüleri ve uygula-
malarını gerçekleştirmiş olursunuz.Ayrıca PSM® ve PSPO® sertifi-
kasyonlarına hazırlığı da sağlamaktadır.

• Agile yaklaşımın tarihçesi

• Scrum’ın Agile içindeki yeri.

• Scrum’daki roller ve sorumlulukları, kurallar, prensipler, toplantı-
lar, geri bildirim ve kontrol mekanizmaları, çıktılar

• Scrum ekipleri, çalışma şekilleri, kendi kendini yönetebilen ekip 
pratiği

• Product Backlog yönetimi, Release planlaması, Sprint Planlama 
Adaptasyon süresince ortaya çıkabilecek engellerin ortadan kal-
dırılması ve pratiği

• Velocity Game

• Agile değer ve prensiplerini anlamak ve ekip içerisinde uygula-
yabilmek,

• Organizasyonun adaptasyon süresince kullanacağı iteratif ve 
incremental yaklaşımı anlamak,

• Scrum altyapısının ortak dilini ve anlayışını oluşturmak için 
teorik ve uygulamalı eğitimdir.

• Dijital dönüşümle ilgili çalışan herkes

BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR?

KİMLER KATILMALI?

EĞİTİM SÜRESİ : 2 GÜNLÜKTÜR

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

“Çevik, tüm problemlerle olabildiğince erken ve olabildiğince sık 
yüzleşmek olarak açıklanabilir; böylece problemleri onarmak için 

harcanan çaba, onlara katlanırken çektiğimiz acıdan 
çok daha az olur.”

Ron Jeffries



ISTQB TEMEL SEVİYE YAZILIM TEST UZMANLIĞI EĞİTİMİ
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• Yazılım Test Mühendisliği konusunda temel bilgi ve deneyim 
elde edilmesi,

• Yazılım test ve kalite metodolojileri, teknikleri ve otomasyon 
araçları konusunda bilgilenilmesi,

• ISTQB Foundation Level Yazılım Test Uzmanı sertifikasyon sı-
navına hazırlık,

• Yazılım projelerin başarıya ulaşması, ortaya çıkartılan ürün-
lerin hatadan arındırılması için test aşamasında kullanılması 
gereken dünyadaki en iyi uygulamaları ve uluslararası yetkin-
likleri pratik uygulamalarla öğrenilmesi 

bu eğitimde amaçlanmaktadır.

• Test Mühendisleri

• Kalite Güvence Uzmanları

• İş Analistleri

• Sistem Analistleri

• Programcılar

• Yazılım Uzmanları

• Proje Yöneticileri

• Kurumsal Mimari Uzmanları

• Yazılım Mimarları

BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR?

KİMLER KATILMALI?

Yazılım Testinin Temelleri
• Yazılım testi nedir?
• Test projesinin başarısını etkileyen faktörler, 
• 7 Temel test prensibi,  
• Etik kurallar

Yazılım Geliştirme Döngüsünde Testin Yeri
• Testin psikolojik boyutu, 
• Test sürecinin temelleri, 
• Temel test süreçleri, 
• Doğrulama ve onaylama, 
• Test seviyeleri (birim, sistem, entegrasyon,kullanıcı kabul 

testleri), 
• Test çeşitleri (fonksiyonel, performans, yapısal, onay testleri)

Test Projesinin Yönetimi
• Test takımının organizasyonu, 
• Test ortamının kurulması, 
• Test stratejisi ve planının oluşturulması, 
• Test ilerlemelerinin izlenmesi ve kontrolü, 
• Konfigürasyon yönetimi, 
• Risk yönetimi ve yazılım testleri, 
• Hata yaşam döngüsünün kurulması

Dinamik Testler
• Kara kutu test teknikleri,  
• Denklik sınıfı test tekniği, 
• Uç nokta test tekniği, 
• İş senaryosu test tekniği, 
• Beyaz kutu test tekniği, 
• Araştırmacı test tekniği

Statik Testler
• Gözden geçirme süreci (Review Process), 
• Gözden geçirme çeşitleri, 
• Statik analiz araçları
• Test Otomasyon Araçları, 

Test otomasyonunda dikkat edilmesi gereken konular
• Test otomasyon araçları seçim süreci,  
• Test planlama ve yönetim araçları,  
• Statik ve dinamik  test otomasyon araçlar

EĞİTİM SÜRESİ : 3 GÜNLÜK VE 21 SAATTİR.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

“Bir TEST, 
bin uzman görüşüne bedeldir.”     

Bill Nye



KURUMSAL STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
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3 TAM GÜN - Sınırlı Uygulama

5 TAM GÜN - Genişletilmiş Uygulama

• Biz kimiz? 

• İç ve dış çevre analizleri

•  SWOT Analizi

•  Misyon ve vizyonun belirlenmesi

•  Problem ve amaç analizi 

•  Kurumsal stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

•  Göstergeler ne işe yarar? 

•  Yıllık faaliyet planları 

•  Stratejik planın iletişimi ve uygulama yöntemleri 

•  Plan dediğin değişmez mi? 

•  Stratejik plan tamam, ya stratejik yönetim?

• Stratejik planlar, portföyler, proje yönetim ofisleri ve daha 
fazlası.

Günümüz iş dünyasında, ayakta kalmanın yolu, dünyayı biçimlen-
dirmekten, doğru işi ve doğru şekilde yapmaktan geçer. 

Bu eğitim ve danışmanlık kuruluşunuzun geleceğini nasıl garanti 
altına alacağınızı gösterir ve yönlendirir.

Kurumsal yapıların sadece 1/5’i ortaya koymak istediklerinin NE 
olduğunu biliyorlar. 

Bu 1/5, yarattıkları değeri %63 oranında ARTIRIYORLAR! 

Start-uplar, işlerini ve neye odaklanmaları gerektiğini bu eğitimle 
belirleyebiliyorlar. 

Eğer İŞ yapıyorsanız, bu eğitim size çok şey KAZANDIRIR. 

BU EĞİTİM KURUMUNUZA NE SAĞLAR? 

EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM SÜRESİ

“Çaba ve cesaret, 
amaç ve yön olmadan 

yeterli değildir.” 

John F. Kennedy 

“Kültür, stratejiyi kahvaltı niyetine yer.” 
 

Peter Drucker



KOBİLER İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI
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NEDEN ?

Bir başlangıcı ve sonu olan; sonunda bir ürün veya hizmeti 
ortaya koymayı amaçladığınız herşeyi “Proje Yönetimi” ile 
ele alabilirsiniz. Bunu yaptığınızda: 
• Yüklenicisi olduğunuz kuruluşun gereksinimlerini bir defada 

daha rahat ortaya koyarsınız. 
• İşi nasıl aşamalandıracağınız konusunda yol ve yaklaşım 

geliştirirsiniz. 
• Doğru planlama ile işleri bir kerede ve doğru ortaya koya-

bilirsiniz. 
• Sonuçta, projelerinizin başarısının %35’ten %90’a kadar 

yükseltebilirsiniz. 
• Beklentilerin karşılanmamasından, işin doğru anlaşılmama-

sından, kalitenin sağlanamamasından kaynaklanan kayıpla-
rı tespit eder ve ortadan kaldırabilirsiniz. 

• Kayıp olmaksızın işlerinizi yürütmenizi sağlayabilirsiniz. 

NEYİ DEĞİŞTİRECEK ?

SONUÇ

Elinizdeki iki projenizle ve proje yönetimiyle ilgilenen iki 
yöneticinizle birlikte çalışarak: 

• Mevcut projelerinizin durum ve boşluk analizini yapı-
yoruz, 

• Projelerin doğru ilerlemesi için yol haritasını 
çıkarıyoruz, 

• Ekibiniz çalışmalarını yeni yol haritaaına gore sürdü-
rürken sürekli izleyerek iyileştirici önlemleri devreye 
alıyoruz. 

• 4 MODELİ ile çalışıyoruz: Her hafta 1 gün ekibinizle, 
yerinde; 1gün kendi ofisimizde sizin için çalışarak 

• Ayda 4+4 gün ve 4 ay boyunca programımıza devam 
ediyoruz. 

Proje yönetimi uygulamalarınızda 

	ekibiniz gelişmiş, 

	uygulama olgunluğunuz artmış ve 

	farketmediğiniz kayıplarınız azalmış olacaktır. 

• Alıştığımız şekilde iş yaparken arada kaybettiğimiz 
çabanın büyüklüğünü ve parasal kaybını anlamayız.  

• PMI® yaptırdığı araştırmalarda her 100 TL’nin 12 TL’sini 
projeleri kötü yönettiğimiz için çöpe attığımızı gösteri-
yor. 

KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMI

Kobiler için kapasite geliştirme programı, bu kayıpların bir yıl sonunda yarı yarıya 
azaltılmasını hedefliyor.



PROJE YÖNETİM OFİSİ (PYO) ve PROGRAM YÖNETİMİ
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Eğitim ve çalıştayların her biri diğerinden bağımsız olarak alınabilir. 
Eğitimlerin her biri 3’er günlük ve 24 PDU değerindedir. 

Eğitimler, iş ortağımız  Dr. Saadi Adra’nın yönetimindeki Advisors 
Group ile birlikte verilmektedir. 

Eğitimlerin dili ve eğitim dokümanları İngilizcedir. 

Her bir eğitim, ileri proje yönetimi ve program yönetiminin farklı 
konularına ağırlık vermektedir. 

Bu eğitim ve çalıştaylarla büyük kuruluşlar: 

	PYO yapılanmaları için yaklaşımlar geliştirebilir, 

	Program yönetiminin incelikleri ile kurumsal etkinliklerini daha 
ileri seviyelere taşıyabilir ve stratejik amaçlarına daha etkin kat-
kıda bulunabilir,

	Yönetsel seviyede ilerleyen çalışanlarını PgMP® olmalarına 
katkı sağlayabilirler. 

Bir kuruluşunun projelerinin başarılı olması ve projelerden elde 
edilmesi beklenen faydayı üretebilmesi için kuruluşun: 

	Proje Yönetimi konusunda belirli bir olgunluk seviyesine ulaş-
ması

	Kişisel değil sistemsel bir yaklaşım geliştirmesi

	Projelerinin bağımsız hedeflerinden ziyade, kurumsal hedefle 
senkron ve birbirleriyle bağlantılarının doğru kurulmuş olması, 
yani program yönetimi konusunda bir olgunluğa ulaşmış olma-
sı gerekir. 

Bunları sağlamak üzere PYO ve Program Yönetimine yönelik 3 eği-
timimiz ve çalıştayımız bulunuyor: 

	Başarılı Programlar Yürütmek (Çalıştay)

	PYO’nun yeniden keşfi (Çalıştay)

	Program Management Professional (PgMP)® Sınav Hazırlık 
Kursu (Eğitim)

NEDEN PYO ve PROGRAM YÖNETİMİ? 

KURULUŞUNUZA KATKILARI

EĞİTİMLER HAKKINDA

“Başarılı Proje, 
kurumsal amaçlarla ilintilendirilmedikçe, 

başarılı iş sonucu anlamına gelmez.”



• Stratejik yönetim ve kişisel stratejik yönetim nedir? 
• Başlangıç uygulaması: Ben kimim?
• Stratejik yönetimin aşamaları  vizyon oluşturma uygulaması: 

Gelecekte ben?
• Kişisel stratejik analiz: TOWS
• Bugünden geleceğe giden otoban: Amaç ve hedeflerim 
• Aksiyon!!

KİŞİSEL STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ
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EĞİTİM PROGRAMI

KİMLER KATILMALI?

Yaşayacak bir hayatımız var. 

Bu eğitimde; zamanınızı, yeteneklerinizi, kaynaklarınızı doğru 
kullanarak, istediğiniz gibi bir hayatı yaşayabilmek için farkındalık 
geliştireceksiniz, 

Kendinizi tanımak, gelecek öngörüleri oluşturmak ve harekete 
geçmek için gereken yöntemleri öğreneceksiniz. 

“Bu dünyaya ben niye geldim” diyenler! 

“Önce kendimi tanıyıp, potansiyelimi harekete geçirmek istiyorum” 
diyenler!

“Mutlu değilim ama işe nerden başlayacağımı bilmiyorum” diyenler!

“Benim bir amacım var ama ona nasıl ulaşacağımı bilmiyorum” 
diyenler!

Eğitim boyunca her bir konu için bireysel uygulamalar yapılmak-
tadır. Eğitim sonunda her katılımcı, kendi stratejik planına ve planı 
uygulamak için ihtiyaç duyduğu yöntemler konusunda bilgiye sahip 
olmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ : 1 TAM GÜN

BU EĞİTİM TAM SİZE GÖRE...

BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR? 
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• Topluluk önünde konuşma temel teknikleri ve uygulaması

• Sunum teknikleri ve uygulaması 

• Kendinizi tanıyın! Kendinizi stratejik yönetin (uygulamalı)

• Yeniden tanışalım! 

• Uygulamalı müzakere teknikleri

• Liderlik kalkanı 

HİTABET: KİŞİLİK ve SUNUM TEKNİKLERİ GELİŞTİRME

EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM SÜRESİ : 1 TAM GÜN
BU EĞİTİM TAM SİZE GÖRE...

KİMLER KATILMALI?

EĞİTİM YÖNTEMİ

Kendi hedeflerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfetmenizi sağlar, 
hitap ve sunum tekniklerinizi geliştirir ve müzakere yetkinlikleri-
nizi artırır; 

Kendini geliştirmek isteyen herkes! Özellikle iş hayatında potan-
siyelini daha iyi kullanarak başarılı olmayı arzu eden her seviye 
çalışan... 

Katılımcılar, kendilerini daha iyi tanıyarak, tanıtarak, sunum teknik-
lerini uygulama fırsatı bulmuş olacaklar. Etkili bir konuşma, sunum 
ve protokol için gereken teknikleri öğrenmiş ve uygulamış olacak-
lar. Kişisel müzakere tarzlarını öğrenmiş ve müzakerelerde elde et-
mek istedikleri sonuçlar için teknikleri öğrenmiş olacaklar. Bireysel 
liderlik tarzlarını da keşfetmiş olacaklardır...

Eğitimdeki her konuda önce anlatım sonra uygulama yapılacaktır. 
Katılımcıların hitap ve sunum performansları video ile kaydedilip, 
eğitim boyunca katettikleri mesafe ve gelişimi kendileri değerlen-
dirmeleri sağlanacaktır. 

BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR? 

EĞİTİM KAZANIMLARI
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AB PROJELERİ

AB Projeleri Teknik, İdari Destek ve Uzmanlıklar

	IPA Projeleri, Çağrı Kapsamında Proje Başvurusu Hazırlama 
ve Yönetme Desteği

	IPA Teknik Yardım Projeleri Uzmanlıkları

	Anahtar Uzmanlıklar (Takım Liderliği ve anahtar 
uzmanlık tecrübesi)

	Uzun ve kısa dönem uzmanlıklar (IT/ICT alanların-
da AB projelerinde uzun dönemli danışmanlıklar)

	İhale teklif hazırlama ve konsorsiyum kurma

	Proje ofisi ve idari yönetim desteği

Yer Alınan AB Projeleri

	İnsan Kaynakları Operasyonel Program İçin Yönetim Bilişim 
Sistemi İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi - TECHNICAL 
ASSISTANCE FOR IMPROVING MIS OF HRD OS (EuropeA-
id/136370/IH/SER/TR)

	Bölgesel Kalkınma Operasyonel Program İçin Yönetim Bi-
lişim Sistemi Geliştirme Teknik Destek Projesi -TECHNICAL 
ASSISTANCE ON MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
(MIS) FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL COM-
PETITIVENESS OPERATIONAL PROGRAMME(RCOP) (Euro-
peAid/128614/D/SER/TR)

	REACH Tüzüğü Uygulaması Teknik Destek Projesi - TECH-
NICAL ASSISTANCE FOR IMPLEMENTATION OF REACH RE-
GULATION - EUROPAID/129602/D/SER/TR

	MEB İstatistik Altyapısını Güçlendirme Teknik Yardım Proje-
si - TECHNICAL ASSISTANCE FOR STRENGTHENING THE 
STATISTICAL CAPACITY OF MONE (EuropeAid/126853/D/
SER/TR) 

AB Ar-Ge Projeleri Proje Hazırlama,    
Ar-Ge Faaliyetleri ve Yürütme Desteği

	 Horizon2020 (Ufuk2020)

	 Eurostars

	 Euroka

	 Era-net

AB PROJELERİ DANIŞMANLIKLARI
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EĞİTMENLER

SELDA DÜZGÜNOĞLU,
PMP®, Bilgisayar Yük.Müh. 
 

Selda Düzgünoğlu, 1993’te Konya Meram Anadolu Lisesi’n-
den, 1997’de Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesi  bu-
lunmaktadır. 17 yıldan uzun zamandır bilgi teknolojileri kap-
samında projelerle ilgili çalışmaktadır. 

2007 senesinde kadın girişimci olarak KOSGEB’e yaptığı 
Ar-Ge projesi başvurusu kabul edilerek İzge Yazılım Eğitim 
Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. şirketini kurmuştur. 2007 den gü-
nümüze kadar yer aldığı projelerde proje yöneticisi olarak 
görev almıştır. 

İş zekası ve veri ambarı kapsamında eğitim ve çalıştaylar 
düzenlemiştir. Proje yönetimi ve PMP® hazırlık eğitimleri 
vermektedir. KOSGEB ve Tübitak Destekli Ar-Ge projeleri 
ve AB fonları ile yürütülen projelerin yönetiminde deneyim 
sahibidir. Bilgi teknolojileri kapsamında yayınladığı 3 bildiri 
bulunmaktadır. 

AB projelerinde proje teklif yazımları ve proje yönetimi sü-
reçlerinde bilgi ve deneyim sahibidir. AB projelerinde anah-
tar uzman ve kısa dönem uzman olarak çeşitli görevlerde 
danışman olarak yer almıştır.

DİLEK KOÇAK, PMP®, MBA 
 

Dilek Koçak 1993’te Konya Meram Anadolu Lisesi’nden, 
1998’de ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden me-
zun olmuştur. MBA derecesi  bulunmaktadır. 12 yıldan uzun 
zamandır projelerle ilgili çalışmaktadır, bunun son 8 yılında 
proje yöneticiliği görevleri yürütmüştür. Türk Kızılayı’nda 
Afet Yönetimi, Organizasyonel Gelişim bölümleri ve ERP 
Projesinde çalıştıktan sonra, 2007 – 2015 yılları arasında 
“Türk Kızılayı’nın Stratejik Planının Hazırlanması” ve “Şu-
belerin Organizasyonel Gelişimi” projelerini yönetmiştir.  

Organizasyonel yapılanma, sistem geliştirme faaliyetlerin-
de de rol almış, ayrıca 3 yıl kurumsal bütçenin yönetimin-
den sorumlu olarak çalışmıştır. Bu rollerin arasında süreli 
olarak yer aldığı diğer görevler, Güvenli Kan Temini Proje-
sinin Hazırlanması, Kırgızistan ve Sri Lanka İnsani Yardım 
Operasyonlarıdır. PMI TR gönüllüsüdür ve PMI TR bünye-
sinde “Güçlü Projeler için Mentorluk” programının eğitimini 
geliştirmiş ve mentorluk eğitimleri vermiştir. Bu programın 
diğer ülkelerdeki PMI şubeleri ile paylaşılması için PMI 
EMEA LIM toplantılarında konuşmacı olarak yer almıştır.  

2014 ve 2015 yılında PMI TR’nin Ankara Şubesinin kurul-
masından sorumlu Direktör olarak ve 2016 – 2017 yılların-
da da PMI TR Özel Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
olarak gönüllülük faaliyetlerini sürdürmektedir. 2016 yılı 
PM Summit İstanbul (+700 katılımcı), PM Summit Ankara 
(+450 katılımcı), PMI TR iletişim ve WEB yönetimi, Genç 
Proje Yöneticileri geliştirme projelerinden sorumlu başkan 
yardımcısı olarak görev yapmıştır. 

2013 yılından bu yana proje yönetimi ve PMP® hazırlık 
eğitimleri vermektedir. Organizasyonel gelişim, stratejik 
yönetim, sistem geliştirme ve mentorluk ilgi alanları ara-
sındadır.
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

İZGE Danışmanlık ve değerli eğitimciler Dilek ve Sel-
da Hanımlar ile çalışma yaşamımda dönüm noktası 
olma potansiyeli taşıyan bir zamanda güzel bir rast-
lantı sonucu bir araya geldik. Kendime tanıdığım bir 
fırsat olarak tanımladığım Proje Yönetimi eğitimi kap-
samında 3 hafta süreyle verimli bir öğrenme/etkile-
şim süreci yaşama olanağı buldum. 10 yıla yaygın, 
proje asistanlığından proje yönetim uzmanlığına uza-
nan, yerel ve uluslararası ölçekte ve birbirinden farklı 
çerçevelerde proje yönetim deneyimi içeren çalışma 
yaşamımda, “proje yönetimi” işine sistematik bir bakış 
kazanmak; yaklaşım, teori ve uygulama açısından iyi 
ve kötü örneklere, bunların oluşma koşullarına ilişkin 
bir çerçeve edinmek eğitimin bana kattıkları arasın-
daydı. PMP Eğitimi,  mevcut birikimin üstüne sağlam 
bir proje yönetimi kültürü inşa edebilmek için gerek-
sinim duyulan temel taşları sunuyor. Çalışma yaşa-
mımda uzmanlığımı derinleştiren PMP sertifikasyonu 
ve bunu olanaklı kılan PMP Eğitimi en önemli dönüm 
noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu fırsatı sunan 
İZGE’ye ve süreçteki dostça desteklerine teşekkürler. 

Ajdan Küçükçiftçi Çevik, PMP

AGEM Bilişim, Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü

Savunma Havacılık sektöründe projelerin izlenmesi 
ve kontrol altında tutulması için kalite yönetim so-
rumluluğu olan ekibimle katıldığımız proje yönetim 
eğitiminde projelerin izlenmesi ve kontrol altında tu-
tulmasının hem önemini hem de çok farklı boyutlarını 
çok daha iyi kavrama fırsatı bulduk. 

Bizlere aktardığınız bilgilerin ötesinde her bir katılım-
cının en detay sorularını sabırla cevaplamanız, oluş-
turduğunuz kontrollü tartışma ortamı ve paylaştığınız 
deneyimler ile hala öğreneceğimiz çok şey olduğunu 
hatırlattınız. 

Tüm ekibim adına her şey için çok teşekkür ederim.

Saygılarıma,

Serhat Gümüş, Şef/Tasarım Kalite Yönetimi

İzge Eğitim tarafından verilen Proje Yönetimi eğitimini 5 
gün süresince aldım. PMI tarafından verilen PMP serti-
fika sınavına hazırlanma amacını da taşıyan eğitim sa-
yesinde, daha önce tanıtım amaçlı bilgi edindiğim proje 
yönetimi konusunda detayları öğrendim. 

İnteraktif bir şekilde eğitmenlerimiz tarafından uygula-
nan eğitim çok faydalı ve başarılı oldu benim için. Emeği 
geçen başta eğitmenlerimiz olmak üzere İzge Eğitim’e 
teşekkür ediyorum.

Mehmet ÖĞÜT,  Proje Yöneticisi



KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
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Dikenlerle dolu Proje Yönetimi kariyer yolunda iki  
ÇİÇEK: Selda ve Dilek Hanımlar;

Bilgi, birikim ve tecrübeleri ile PMP mantığını kav-
ramanıza yardımcı olurlarken, eğitimlerde ki akılcı 
ve somut anlatım tarzları ile kendinizi Proje Yönetim 
süreçlerinin arasında gezinirken buluyorsunuz. Eği-
timler boyunca bir yandan zorlu PMP sınavına ha-
zırlanırken diğer bir yandan iyi bir yönetici olmanın 
tüyoları ile ceplerinizi dolduruyorsunuz. Eğitimci ve 
katılımcılarla dostça bir eğitim ve paylaşım ortamı da 
cabası..

Saygılar

Barış Doğan, Bilgisayar Mühendisi

30 seneyi geçkin bir süredir iş dünyasının içindeyim. 
Son 10 yıldır da ağırlıklı olarak uluslararası fon des-
tekli projelerde proje yöneticisi olarak  görev almak-
tayım. İş dünyasındaki tecrübemi İzge Danışmanlık 
tarafından sunulan PMI Standartlarıyla ile Proje Yö-
netimi ve PMP Hazırlık Eğitimi ile birleştirerek çok 
daha etkili bir proje yönetimi  ortaya koymak istedim.

Eğitim içerikleri, butik eğitim grubu, eğitici nitelikleri 
ile İzge, beklentilerimi karşılayan çok yararlı bir eğiti-
me imza atmış oldu. Eğitim sonucu edindiğim bilgileri 
günlük hayattaki işlerimde uygulamak çok daha ve-
rimli çözümlere ulaşmama destek oldu. 

Aylin Nalbantoğlu

BYS Grup Projeler Direktörü

“PMI Standartlarına Uygun Proje Yönetimi ve PMP 
Sınavına Hazırlık Eğitimi, ezberden uzak, konuyu 
anlamaya dayalı, önemli konulara vurgu yapılarak 
özenle hazırlanmış. Donanımlı ve iletişimi kuvvetli 
eğitmenlerle, kısa zamanda yüksek verimlilikle ta-
mamladığımız eğitim ve ardından çözülen nokta atışlı 
sınav soruları proje yönetimine bakış açımı geliştirir-
ken, eksiklerimi tamamlamamı sağladı. İzge Yazılım 
Eğitim Danışmanlık firmasına teşekkür ediyorum.”

Zeynep Kocabaş

Emniyet Yöneticisi

“Yaklaşık beş gün süren eğitim sonunda proje yöneti-
mi ile ilgili detaylı bilgi sahibi olma fırsatım oldu. Eği-
timin içeriği, eğitim süresince kullanılan materyaller, 
anlaşılır ve akılda kalır şekilde anlatılması, gerçek ha-
yattan verilen örnekler sayesinde sınava hazırlık sü-
recimin kolaylaşacağını düşünüyorum. Eğitmenlere 
ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ”

Hulusi Ersin Derman

Proje Yöneticisi
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İZGE DANIŞMANLIK 
PMI® STANDARTLARIYLA PROJE YÖNETİMİ VE PMP HAZIRLIK EĞİTİMLERİMİZ 

%100 KATILIMCI MEMNUNİYETİ 
İLE DEVAM ETMEKTEDİR
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