PRINCE2
Proje Yönetimi Metodolojisi

PRINCE2: Proje yönetiminde ‘en
pratik bir metodoloji iyi uygulama’ metodu
PRINCE2 proje yönetimine
süreç temelinde yaklaşan ve
hemen kullanıma uygun
pratik bir metodolojidir.
PMI Body of Knowledge,
PMBOK, proje yönetiminin
temel bilgi ve tekniklerini verir.
PRINCE2 eksiksiz ve entegre
bir proje ekibi için rol ve
sorumlulukları belirler. Bir
projede bilgi dağarcığındaki
bilgilerin nasıl bir araya
getirerek kullanılması gerektiği
öğretir.

‘Kontrollü Ortamlarda Projeler’
anlamına gelen ve İngilizcede
‘PRojects IN Controlled
Envıronment’ın kısaltılmışı olan
PRINCE2 İngiltere’de ve dünyada
en yaygın olarak kullanılan proje
yönetimi metodolojisidir.

Prensipler: Bir proje yaşam
döngüsünde yol gösterici
gereklilikler ve en iyi
uygulamalardır. PRINCE2’da yedi
prensip bulunmaktadır. Bir projenin
PRINCE2 projesi olabilmesi için tüm
yedi sürecin de uygulanması
gerekmektedir.

PRINCE2 proje yönetimine süreç
temelinde yaklaşır. Proje şartlarına
uyumlu olan PRINCE2, sanayinin
bütün dallarında yürütülen her tür
projenin yönetimine kolaylıkla
uyarlanabilen, ölçeklendirilebilen,
pratik şablonlar sunan, hemen
kullanılabilecek bir metottur.

PRINCE2 Yapısı
PRINCE2 metodu proje yönetimini
birbiri ile bütünleşmiş dört öğe ile
ele alır: Bunlar prensipler, temalar,
süreçler ve proje ortamıdır.

Temalar: Temalar proje boyunca
sürekli ve eş zamanda ele alınması
gereken proje yönetimi konularıdır.
Yedi tema değişik proje yönetimi
disiplinlerinde PRINCE2’nun
gerektirdiği özel işlemleri ve
bunların neden gerektiğini açıklar.

Richard Tucker (ABD'de BT
yönetimi ve Federal Sermaye
Yatırım Yönetimi projesinde 20
yılı aşkın tecrübeli yönetim
danışmanı):
"PRINCE2 projeler için çok üstün
bir yönetişim sağlar. Diğer
standartlar proje yönetimi araç
ve teknikleri hakkında bilgi
sunar. Ancak PRINCE2 kurum
çalışanlarının bir proje ekibi
olarak nasıl çalışmaları
gerektiğini ve bir proje plana
göre yürümediği zaman nasıl
kararlar vermeleri gerektiğini
gösterir".

Süreçler: Süreçler bir projenin
başlangıcından proje kapanışına
kadarki yaşam döngüsünde adımadım ilerlemenin nasıl yapılması
gerektiğini tanımlar. Her süreç için
önerilen aktiviteler, ürünler veya
sürece ilişkin sorumlulukları
belirleyen kontrol listeleri vardır.

Foundation eğitimini izleyen iki
günlük Practitioner eğitiminde
katılımcılar PRINCE2 proje
yöneticileri düzeyinde problem
çözme eğitimi alırlar ve Practitioner
sınavı için hazırlanırlar. Practitioner
sınavı beşinci gün yapılır.

PRINCE2’yi proje ortamına
uyarlama: PRINCE2 ‘tek ölçü her
şeye uyan’ bir çözüm değildir. Proje
ortamında uyarlanması gerekir.
PRINCE2’nun esnek yapısı her çeşit
ve her ölçüde projeye kolaylıkla
uyarlanabilir ve ölçeklendirilebilir.




MakroNorm PRINCE2 Eğitimleri




PRINCE2 eğitimleri katılımcılara
OGC‘nin (Office of Government
Commerce) 'Managing Successful
Projects with PRINCE2' 2009
kılavuzunda belirtilmiş olan PRINCE2
Proje Yönetimi metodunun
kullanılması ve teknikleri hakkında
kapsamlı bilgi vermek üzere
düzenlenmiş akredite ve
uluslararası geçerli sertifika veren
eğitimlerdir.

MakroNorm PRINCE2 akredite bir
kuruluştur

Beş gün süren bu eğitimin ilk üç
günlük Foundation bölümünde
katılımcılar temel PRINCE2
metodolojisi kavramlarını ve
PRINCE2 metodu uygulayan bir
proje ekibi içerisinde uyumlu ve
bilgili ekip üyeleri olarak nasıl
çalışacaklarını öğrenirler.
Katılımcılar aynı zamanda eğitimin
üçüncü günü yapılan PRINCE2
Foundation sınavına hazırlar.

PRINCE2 hayat
döngüsü ve
süreçleri

Bağdat Caddesi, Zühtü Paşa Mahallesi,
Ömer Efendi Sok, Yıldız Apt, No: 1, D:18, K:5,
Kızıltoprak, Kadıköy – İstanbul
Tel: 0216 – 349 0800
Email: info@makronorm.com
Web: www.makronorm.com

Eğitim kimler için yararlıdır?







Proje Yöneticileri,
Proje rollerine atanmış üst
düzey yöneticiler,
Proje yönetimi deneyimi olup
uluslararası geçerli yeterlilik
sertifikası almak isteyenler,
Proje ofisi veya proje güvencesi
rollerinde çalışacak kişiler,
Program Yöneticileri,
Ekip Yöneticileri ve destek
personeli,
Uygulamalı çalışma yapmak
isteyen Proje Yönetim Kurulu
üyeleri,

Eğitimde İşlenen Konular



















Metoda Genel Bakış
Temalar ve Süreç Modeli
Prensipler ve Kavramlar
İş Gerekçesi
Organizasyon
Proje Ön Hazırlıkları
Projeyi Başlatma
Kalite
Planlar
İlerleme
Değişiklik
Risk
İşi Yapma
İzleme ve Raporlama
Sorunlar ve Tırmanış
Projeyi Kapatmak
PRINCE2’yu uyarlama



Kontrollü Başlangıç ve Kontrollü
İlerleme



Ürün Bazında Planlama
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