


Üniversiteler bilimsel bilgi yanında çağdaş ve uygar yaşam biçiminin 
öğrenildiği, üstün nitelikli yaşam alanlarıdır.  Bu kapsamda Yaşar Üniversitesi, 
gerçek yaşam ortamında ortaya çıkan her yeni gereksinimi öğretim 
programlarına ve mezunlarının yeterliliklerine yansıtmak adına lisans veya ön 
lisans programları çerçevesinde alacakları ‘uzmanlık’ ve ‘seçimlik’ derslerden 
farklı ama bu programlarla eşgüdümlü öğrenme alanları çalışması başlatmıştır.

Yaşar Üniversitesi, 2010 yılından bu yana Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 
alınmasını ‘zorunlu’ tuttuğu ve ‘seçimli’ olarak sunulan derslerin dışında “Temel 
Dersler Programı” altında toplanan ve üniversite eğitiminin yüksek niteliğine 
uygun olarak, bilimin yöntem ve ilkelerini benimseten ve sanat duyarlılığını 
kazandıran bir takım dersleri öğrencilerine sunmaktadır. Bu amaçla 
üniversitede temel bilimleri bir yaşam biçimine dönüştürerek tüm yaşamsal 
sorunların çözümüne yönelik bilimsel teorilere dayanarak kazanımlar 
sağlamayı hedefleyen, disiplinler arası özelliğe sahip “Bilim Kültürü” bölümü 
kurulmuştur. Bilim Kültürü Bölümü tarafından Temel Dersler Programı 
kapsamında İnsan Bilimleri, Araştırma ve Yöntembilim, Tasarım Kültürü, 
Estetik, Etik, Proje Yönetimi bilim disiplininde ‘felsefe’ ve sosyal sorumluluk 
alanında ‘etkinlik’ olmak üzere çeşitli dersler verilmektedir. 2012 yılına kadar 
alan uzmanı, tam ya da yarı zamanlı akademik personel tarafından yüz yüze 
yürütülen bu dersler sahip olunan fiziki olanakların daha verimli kullanılması 
ve daha çok öğrenciye öğrenme imkânı sağlanabilmesi adına açık ve uzaktan 
öğrenme olanakları kullanılarak eYaşar (http://e.yasar.edu.tr/) öğrenme 
ortamı üzerinden çevrimiçi olarak sunulmaktadır.

Elinizdeki bu çalışma, Yaşar Üniversitesi Bilim Kültürü Bölümü Kurumsal Temel 
Dersleri için hazırlatılmış ders notlarından oluşmaktadır.  Bu derslerin topluma 
açık olarak sunulan öğrenme içeriklerine Yaşar Üniversitesi “Açık Dersler” 
öğrenme ortamından (http://hayatboyu.yasar.edu.tr/) erişebilirsiniz. Bu 
çalışmalarda emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.
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PROJE KÜLTÜRÜ

MODÜL 5: FAALİYET 
PLANLAMASI, KAYNAK 
PLANLAMASI VE BÜTÇE

Yrd. Doç. Dr. Ayselin Yıldız
Yaşar Üniversitesi

• Faaliyetler

• Faaliyet Planlaması

• Faaliyet ve Bütçe Uyumu

• Gantt Şeması

• Kaynak Planlaması 

• Bütçe Planlaması

Anahtar kavramlar
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Modülün Amaçları
Bu modülü tamamladığınızda;

• Proje faaliyetleri, faaliyet planlaması ve faaliyet-zaman planlamasını 
tanımlayabilecek, 

• Proje amacınıza uygun faaliyetleri proje çıktıları/sonuçları ile ilişkilendirerek 
belirleyebilecek,

• Proje faaliyetlerini “ne, neden, ne zaman, nasıl ve kim” sorularına yanıt 
verecek şekilde etkin planlayabilecek

• Proje faaliyetlerinize uygun kaynak planlamasını hazırlayabilecek,

• Projenin amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için uygun proje 
bütçesi hazırlayabileceksiniz.

İçindekiler
Giriş

5.1. Faaliyet Nedir? Proje Faaliyetleri Nasıl Belirlenir?

5.2. Faaliyet Planlaması Nedir ve Nasıl Yapılır?

5.2.1. Ana ve Alt Faaliyetleri ‘İş Paketleri’ Şeklinde Belirlemek

5.2.2. Faaliyet Planlaması ve Bütçe İlişkisi

5.3. Faaliyet-Zaman Planlaması Nedir ve Nasıl Yapılır?

5.3.1. Gannt Şeması

5.3.2. Faaliyet-Zaman Planlamasının Aşamaları

5.3.3. Faaliyet  ve Zaman Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

5.4. Kaynak Planlaması

5.5. Bütçe

5.5.1. Ana Bütçe Kalemleri

5.5.2. Proje Bütçesi Hazırlarken Dikkate Edilmesi Gereken Konular
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Giriş
Proje amacınızın gerçekleştirilebilmesinde en önemli aşamalardan biri de proje 
faaliyetlerin belirlenmesi ve planlanmasıdır. Projenin beklenen etki ve sonuçları 
yaratması planlanan faaliyetler ile gerçekleşir. Bu nedenle, her bir faaliyet, projenin 
amacına hizmet edecek ve beklenen somut sonuçları elde edecek şekilde  tasarlanır 
ve uygulanır. Bu noktada planlama; faaliyetlerin hangi somut işe yönelik olarak, kimin 
tarafından, ne amaçla, ne zaman ve hangi kaynaklarla yapılacağı sorularına yanıt 
vermeyi amaçlar. 

Faaliyetler bir projenin tuğlaları, faaliyet/zaman planlaması ise projenin iskeleti gibidir. 
Faaliyetleri doğru belirlenmiş olsa bile, faaliyet planlaması doğru şekilde yapılmamış 
projeler  sağlam olmayan, çökme ihtimali yüksek binalar gibidir. Hem tuğlaları hem 
de iskeleti doğru ve sağlam olmayan bir bina ise daha ilk aşamasında çökecek, 
tamamlanması neredeyse imkansız, emek ve zamanın boşa harcanacağı, baştan 
sakat doğan bir proje gibidir. Dolayısı ile, ‘iyi bir proje’, faaliyetleri doğru tasarlanıp ve 
uygulanan, bu faaliyetlerle beklenen sonuç ve etkileri gerçekleşebilen, ve projenin 
amacına ulaşmasına katkı sağlayan proje olarak tanımlanabilir. 

Bu modülün amacı başarılı bir proje yapabilmek için proje amacını besleyen doğru 
faaliyetleri belirleyebilme, faaliyetleri bir zaman çizelgesi içinde etkin planlayabilmeyi 
kavrayabilmek, proje faaliyetlere uygun kaynak planlamasını hazırlayabilmek ve 
projenin toplam maliyetini proje bütçesini hazırlayarak belirleyebilmektir. 

Sıra Sizde 1:
Amacınız kilo vermek veya kilo almak ise, hangi faaliyetleri ne kadar 
sıklıkla yapıyorsunuz? Bu faaliyetlerinizden hangileri amacınıza etkin 
katkı sağlamaktadır? Katkı sağlamadığını düşündüğünüz faaliyetler 
hangileri ve nedenleri nedir, tartışınız.

   

5.1. Faaliyet Nedir? Proje Faaliyetleri Nasıl 
Belirlenir?
‘Faaliyet’ bir projenin amacına ve öngörülen sonuçlara ulaşması için yapılması gereken 
bütün işlerdir. 

Her faaliyet somut bir işi veya çıktıyı (sonuç, etki, ürün, hizmet) tanımlamalı ve proje 
amacına katkı sağlayacak şekilde ilişkilendirilebilmelidir. Örneğin; 

• Projenin Amacı: ‘Şehir içinde yaşanan trafik kazalarını azaltmak’ 

• Proje Faaliyeti: ‘Taksi şoförlerine eğitim vermek’ 

• Tanımlanan Somut İş: Eğitim vermek 

• Faaliyetin Çıktısı: Taksi şoförlerinin trafik kurallarını ihmal etmeleri 
nedeniyle sebebiyet verdikleri kazalarla ilgili bilicinin artması, birçok taksi 
şoförünün ise trafik kuralları ile ilgili bilgisinin artması

• Faaliyetin Amaca Katkısı: Trafik kurallarını bilen ve kurallara dikkat eden 
taksi şoförlerinin daha az kazaya sebebiyet vermesiyle şehir içi yaşanan 
trafik kazalarının azalmasına katı sağlamak.

Faaliyet, bir projenin 
amacına ve öngörülen 
sonuçlara ulaşması 
için yapılması gereken 
bütün işlerdir. 
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‘Faaliyet’ ve ‘proje amacını’ karıştırmamak gerekir. Faaliyetler, proje amacına ulaşmak 
için kullandığımız araçlardır. Örneğin; Trafik kuralları ile ilgili eğitim vermek projemizin 
‘amacı’ değil, trafik kazalarının azaltılması için bir ‘araçtır’. 

Faaliyetleri belirlerken sormamız gereken en temel soru ‘bu faaliyet proje amacına 
nasıl bir katkı sağlayacak?’tır. Sorun ağacımızda öngördüğümüz ana soruna neden 
olan tüm alt sorunlara ‘bu sorunu çözmek için neler yapılabilir?’ sorusunu sormak 
faaliyetleri belirlememizde bize fikir verebilir. Böylece ana sorunumuzu çözmek 
için belirlediğimiz projemizin ana amacından uzaklaşmamış ve projemizde ilgisiz 
faaliyetler tasarlamamış oluruz.

Projelerde faaliyetlere ağırlık verilerek, projenin esas amacının unutulması en çok 
karşılaşılan hatalardan biridir (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006:51). Örneğin proje amacı, 
‘içeriği uluslararası katkılarla düzenlenmiş bir gençlik rehberi hazırlamak’ olan bir 
projeye, 12 farklı ülkeden katılan 24 gencin İzmir’de düzenlenen bir yaz kampında 
fikirlerini paylaşması, bu sırada düzenlenen sosyal etkinliklerle çok hoş vakit 
geçirmesi ve proje faaliyetlerinden memnun bir şekilde ayrılmış olması ancak gençlik 
rehberinin hazırlanamamış olması faaliyetlere ağırlık verip, projenin asıl amacını 
unutmaya örnektir. Tüm katılımcıları projenin faaliyetlerini memnuniyetleri nedeniyle 
çok başarılı değerlendirse de amacına ulaşamayan bu proje başarısız bir projedir. 

Sıra Sizde 2:
Proje amacınıza ulaşabilmek için öngördüğünüz faaliyetleri sorun 
ağacınız üzerinde çalışarak belirleyin. Her bir faaliyeti, sonuçları ile 
birlikte proje amacınızla ilişkilendirin. 
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5.2. Faaliyet Planlaması Nedir ve Nasıl Yapılır?
Faaliyet planlaması, proje amacını gerçekleştirebilmek için yapılması öngörülen 
faaliyetlerin (işlerin) planlanmasıdır. Bu planlama, projede olması gereken ana ve alt 
faaliyetlerin etkin şekilde düzenlenmesini, projede gerekli insan, teknik ve diğer tüm 
kaynakların ayrıntılandırılmasını, ve proje bütçesinin belirlenmesine katkı sağlayarak 
projenin amacına ulaşabilmesini amaçlar. İyi bir faaliyet planlaması yapabilmek 
için projenizi zihninizde adım adım hayal edin, yaşayın. Projenizi ekip arkadaşınıza 
başından sonuna kadar anlatmak bile, daha önce fark etmediğiniz bir çok faaliyeti 
keşfetmenizi sağlayacaktır. 

Faaliyetlerimizi mümkün olduğunca SMART (Specific/Belirgin, Measurable/
Ölçülebilir, Achievable/Ulaşılabilir, Realistic/Gerçekçi, Time-Related/Zamanı belli) 
olarak belirleyebilmek başarılı bir faaliyet planlaması yapabilmemizde bize önemli 
katkı sağlar. Örneğin;

Faaliyetimizi ‘Çocuklara eğitim vermek’ yerine,

‘Karşıyaka Klübü yelken eğitmeni tarafından 15-18 yaş arasında 10 kimsesiz çocuğa 
Yaşar Üniversitesi teknesini kullanarak Temmuz ve Ağustos aylarında yelken eğitimi 
vermek’ şeklinde SMART tanımlayabilmek faaliyet planlamasını hazırlarken işimizi 
daha kolaylaştıracaktır.  

5.2.1. Ana ve Alt Faaliyetleri ‘İş Paketleri’ Şeklinde Belirlemek
Projenin amacına ulaşması için öngördüğümüz ana faaliyetleri iş paketleri şeklinde 
dizayn ederek ve alt faaliyetlerle ayrıntılandırarak projemizi daha iyi planlayabiliriz. 
Bir örnekle somutlaştırmak gerekirse;

‘Yelken eğitimlerinin verilmesi’ olarak belirlediğimiz ana faaliyeti bir ‘iş paketi’ 
olarak düşünebiliriz. Faaliyet planlamamızı yapabilmemiz için bu ana faaliyetin alt 
faaliyetlerini ayrıntılandırmamız gerekir. ‘Yelken eğitiminin verilmesi için hangi alt 
faaliyetlerin yapılması gerekir?’ sorusunu sorduğumuzda alt faaliyetler şu şekilde 
sıralanabilir: 

• Eğitmenin belirlenmesi

• Eğitim setinin, materyalinin hazırlanması

• Teknenin eğitim için hazırlanması 

• Eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Faaliyet planlamamızı yaparken ana ve alt faaliyetleri numaralandırarak sıralarız. Ana 
ve alt faaliyetlerin kendi içinde ne kadar ayrıntılandırılması gerektiği her projede 
farklılık gösterir. Bu ayrıntılandırmanın gereğinden az veya fazla yapılmaması önemli 
bir karar noktasıdır (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006:56). Gereksiz ve fazla ayrıntılandırma 
veya tersine ana ve alt faaliyetleri yeterince öngörememe projenin uygulanmasında 
süre, ihtiyaç duyulan kaynaklar ve bütçe konularında olumsuz sonuçlara neden 
olabilir. Unutulmamalıdır ki, iyi bir projenin en temel ön koşulu başarılı bir faaliyet 
planlamasına sahip olmasıdır.  

Faaliyetlerimizi 
mümkün olduğunca 
SMART olarak 
belirleyebilmek başarılı 
bir faaliyet planlaması 
yapabilmemizde bize 
önemli katkı sağlar.
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Aynı örnekten devam edecek olursak aşağıdaki şekilde bir faaliyet ayrıntılandırması 
yapabiliriz:

Ana Faaliyet 1. Katılımcıların Belirlenmesi (İŞ PAKETİ 1)
Alt Faaliyetler  1.1. Kimsesizler yurdundaki yöneticilerle görüşme 

1.2. Kimsesizler yurdundaki öğrencilerle görüşme
1.3. Öğrencilerin seçilmesi ve bilgilendirilmesi
1.4. Gerekli izinlerin alınması

Ana Faaliyet 2. Yelken Eğitimlerinin Verilmesi (İŞ PAKETİ 2)
Alt Faaliyetler 2.1. Eğitmenin Belirlenerek Sözleşme Yapılması

2.2. Eğitim Setinin Hazırlanması
2.2.1. İçeriğin Oluşturulması ve Dizaynı
2.2.2. Eğitim Materyalinin Basılması

2.3. Teknenin Eğitim için Hazırlanması
2.3.1. Teknenin Tadilatı ve Boyasının Yenilenmesi
2.3.2.  Her bir katılımcı için teknede bulunması gereken 

tulum ve can yeleklerinin  temin edilmesi
2.4. Eğitimlerin Verilmesi

5.2.2. Faaliyet Planlaması ve Bütçe İlişkisi
Doğru ve gerçekçi hazırlanmış bir faaliyet planlaması, proje için gerekli kaynakların 
doğru bir şekilde saptanmasını sağlar. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç 
duyulan kaynakların saptanması ve her bir faaliyetin maliyetlendirilmesi projenin 
bütçesin oluşmasına büyük katkı sağlar. Bu konu ‘kaynak planlaması’ başlığı altında 
daha detaylı da incelenecektir. 

Örneğin eğitim setinin hazırlanması faaliyetinin doğru bir şekilde ayrıntılandırılmış 
olması sonucunda bu faaliyete ait maliyetlendirme şu şekilde yapılabilir:

2.2.1. Eğitim seti içeriğinin oluşturulması ve dizaynı:

• Kitapçığın hazırlanması için 1 eğitmen (30 iş günü*50 TL/günlük): 1.500 TL

• 1 editör (3 gün*50 TL/günlük): 1.500 TL 

2.2.2. Eğitim materyalinin basılması

• 20 adet eğitim kitabı (20 kitap*20 TL/adet): 400 TL

2.2. Eğitim setinin hazırlanması faaliyetinin yaklaşık maliyeti 3.400 TL olarak 
hesaplanmaktadır.

Sıra Sizde 3:
Projeniz için en az beş ana faaliyet belirleyin. Daha sonra ana 
faaliyetleri alt faaliyetlere bölerek iş paketlerinizi tanımlayın.
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5.3. Faaliyet-Zaman Planlaması Nedir ve Nasıl 
Yapılır?
Belirlenen faaliyetlerin hangi sırada yapılacağını, sürelerini, faaliyetlerin birbirleri 
ile olan ilişkilendirmelerini ve kimin tarafından yapılacağını gösteren planlamadır. 
Faaliyet-zaman planlaması aslında projemizin yol haritası gibidir. Projenin izleme 
ve değerlendirme süreçlerinin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesine önemli katkı  
sağladığı gibi, projede aksayan durumlar olduğunda projenin başarılı bir şekilde 
tamamlanabilmesi için bizlere yol gösteren bir araç niteliğindedir. 

• Faaliyet-zaman planlamasını hazırlamaya başlamadan önce, projenizin 
öngördüğünüz başlangıç ve bitiş tarihlerini mutlaka belirleyin. 

• Hazırlık faaliyetleri (proje ekibinin görev dağılımının incelenmesi, izinlerin 
alınması, malzeme alımı vb) projenin bir parçasıdır ve faaliyet takviminde 
yer alması gerekir. 

• Faaliyet takviminizi oluşturmadan önce projenize ilişkin genel takvimi (tatil 
günleri, akademik takvim, raporlama tarihleri vb) mutlaka göz önünde 
bulundurun. 

• Tek bir döneme çok fazla etkinlik sıkıştırmamaya dikkat edin. 

‘Zaman’ projelerin en sessiz ve hızlı ilerleyen risk unsurlarından biridir. Projeniz 
başladığı andan itibaren zaman size daha hızlı akıyor gibi gelebilir ve faaliyetlerinizin 
geciktiği hissine kapılabilirsiniz. Unutmayın ki projelerin büyük çoğunluğu ilk  
planlandıkları zaman içerisinde gibi bitirilememektedir. Sizin projenizde bu anlamda 
bir ilk olmayacaktır.  Önemli olan faaliyet-zaman planlamanızı doğru izleyebilmek ve 
projenizin sağlıklı bir şekilde uygulanıp tamamlanabilmesi için öngörülen zamanı 
en etkin şekilde kullanabilmek ve gerektiğinde önlem alarak projenize müdahale 
edebilmektir. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalındığında proje ekibinizle 
ve ortaklarınızla görüşerek projenizin faaliyet takviminde yeni düzenlemeler 
yapabilirsiniz. 

 

5.3.1. Gannt Şeması
Amerikalı makina mühendisi Henry Gantt tarafından geliştirilen “Gantt Şeması” 
projelerde faaliyet ve zaman planlamasını ve projenin ilerleyişini grafiksel olarak 
gösteren araçlardan biridir. Gantt şemasının değişik şekillerde hazırlanabilir. Temelde, 
dikey sütunda faaliyetler sıralanır, yatay satırlarda ise zaman göstergeleri bulunur. 
Aşağıda sunulan örnekte de görülebileceği gibi; faaliyetlerin ne zaman başlayıp ne 
zaman biteceği, hangi faaliyetten sonra veya hangi faaliyetle aynı anda diğer bir 
faaliyetin başlayacağı, faaliyetlerin kim(ler) tarafından yürütüleceğini Gantt şemasında 
belirtilir. Faaliyetler birbirini takip edebileceği gibi, bazı faaliyetler düzenli zaman 
aralıkları ile tekrarlanabilir. Örneğin üç numaralı faaliyet “değerlendirme” iş paketine 
ait, dört ayda bir proje ekibi tarafından yapılan izleme/değerlendirme toplantılarını 
göstermektedir.
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Şema 1: Gantt Şeması Örneği

Gantt şeması sadece proje planlama ve yönetim süreçlerinde değil, günlük 
yaşamımızda işlerimizin takibi ve planlaması için de kullanabileceğimiz faydalı bir 
araçtır. 

Farklı bir faaliyet zaman planlaması örneği olarak da, Yaşar Üniversitesi Avrupa 
Birliği Merkezi tarafından 2008’de başarıyla tamamlanan ‘Sosyal Entegrasyon için 
Üniversite ve Lise Gençliği El Ele’ (SENTULGE) projesi incelenebilir. Avrupa Birliği 
Gençlik Programı Eylem 1.2. kapsamında desteklenen proje ile ilgili detaylı bilgi  
http://sentulge.yasar.edu.tr/ adresli internet sayfasında bulunmaktadır. Farklı sosyo-
ekonomik imkanlara sahip gençleri spor ve dans faaliyetleri ile bir araya getirerek, 
onların sosyal entegrasyonlarını güçlendirmeyi amaçlayan projenin faaliyet 
planlaması şu şekildedir:    
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AY HAFTA PLANLANAN FAALİYETLER
1.

 A
Y 

    
(E

Kİ
M

)
1. HAFTA • Proje ekibinin toplanması ve görev dağılımının  

incelenmesi
• Projede yer alacak eğitmenlerin belirlenmesi ve 

proje ile bilgilendirilmesi
• Projenin tanıtımına dair dokümanların hazırlanması

2. HAFTA • Lise ile bağlantıya geçilmesi ve gerekli izinlerin 
alınması

• Proje afiş ve broşürlerinin lise ve üniversitede 
asılması

• Projenin tanıtımı için yerel ve ulusal basınla 
bağlantıya geçilmesi

• Proje ekibi değerlendirme toplantısı
• Proje web sitesi için çalışmalara başlanılması

3. HAFTA • Lisenin ziyaret edilmesi
• Projede ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması
• Çalışmaların yapılacağı salonun ayarlanması

4. HAFTA • Projeden yararlanacak öğrencilerin tespit edilmesi
• Seçilen öğrencilerin ve proje ekibinin tanışması, 

proje hakkında bilgilendirilmesi
• Spor ve dans malzemelerin temin edilmesi
• Proje yararlanıcılarına AB Eğitim ve Gençlik 

Programları hakkında bilgi verilmesi
• Proje web sayfasının yayınlanması

2.
 A

Y 
 (K

A
SI

M
)

1. HAFTA • Basketbol antrenmanları ve dans çalışmalarının 
başlaması

• İzmir ile ilgili internette ve kütüphanede 
araştırmaların yapılması 

• Öğrenciler tarafından lisede gerçekleştirilecek “İzmir’i 
Tanıyalım” sunumunun ve seminerinin hazırlıklarına 
başlanması ve yerel basınla duyurulması

• Proje ekibi değerlendirme toplantısı
2. HAFTA • Basketbol ve dans çalışmalarının devamı

• Proje ekibi ve proje yararlanıcılarıyla İzmir şehir turu, 
müzelerin ziyaret edilmesi

• İzmir’in kültürel, tarihi ve önemli yerlerinin 
fotoğraflarının çekilmesi ve arşivlenmesi 

3. HAFTA • Basketbol ve dans çalışmalarının devamı
• Öğrenciler tarafından hazırlanan İzmir sunumunun 

ve seminerinin lisede gerçekleştirilmesi
• Proje ekibi değerlendirme toplantısı

4. HAFTA • Basketbol ve dans çalışmalarının devamı
• Lise müdürünün ziyaret edilmesi, durum 

değerlendirmesi
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3.
 A

Y 
(A

RA
LI

K)

1. HAFTA • Basketbol ve dans çalışmalarının tamamlanması
• Değerlendirme anketlerinin hazırlanması
• Gerçekleştirilecek olan dans gösterisi ve basketbol 

maçı için davetiyelerin hazırlanarak gönderilmesi
• Yerel basınla iletişime geçilmesi
• Proje ekibi değerlendirme toplantısı

2. HAFTA • Üniversitede basketbol maçının ve dans gösterisinin 
gerçekleştirilmesi

3. HAFTA • Lisede dans gösterisinin gerçekleştirilmesi
• Proje web sitesi, kitapçık ve CD’ler için öğrencilerle 

toplanılması, öğrencilerin görüş ve katkılarının 
alınması

• Proje web sitesinin güncellenmesi

4. HAFTA • Proje yararlanıcılarına değerlendirme anketlerinin 
uygulanması

• Proje yararlanıcılarına Yaşar Üniversitesi aracılığıyla 
sertifikalarının verilmesi ve yılbaşı ve kapanış 
eğlencesi

• Proje ekibi ve yararlanıcıların genel değerlendirme 
toplantı

4.
 A

Y 
(O

CA
K)

1. HAFTA • Anketlerin değerlendirilmesi
• Proje sonuç kitapçıklarının ve CD’lerinin hazırlanması 

2. HAFTA • Anketlerin değerlendirilmesi
• Proje sonuç kitapçık ve CD hazırlıklarının devamı
• Proje ekibi değerlendirme toplantısı

3. HAFTA • Anketlerin analizi ve sonuçları
• Proje sonuç kitapçık ve CD hazırlıklarının devamı

4. HAFTA • Proje sonuç kitapçık ve CD hazırlıklarının devamı
• Web sitesi güncelleme
• Proje ekibi değerlendirme toplantısı

5.
 A

Y 
(Ş

U
BA

T)

1. HAFTA • Proje sonuç kitapçıklarının ve CD’lerinin basılması
• Web sitesi güncelleme
• Yerel basınla iletişim

2. HAFTA • Proje sonuç kitapçıklarının ve CD’lerinin basılması
• Web sitesi güncelleme
• Proje ekibi değerlendirme toplantısı

3. HAFTA • Kitapçıkların ve CD’lerin liselere, üniversitelere ve 
STK’lara postalanması

• Projeyle ilgili son dokümanların toplanması
4. HAFTA • Kitapçıkların ve CD’lerin liselere, üniversitelere ve 

STK’lara postalanması
• Projeyle ilgili son dokümanların toplanması
• Proje ekibi genel toplantısı
• İleride yapılması düşünülen diğer projeler için Lise 

temsilcileri ve proje ekibinin görüşmesi
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5.3.2. Faaliyet-Zaman Planlamasının Aşamaları
Faaliyet-zaman planlamasını proje ekibi ve proje ortaklarınızla bir araya gelerek beyin 
fırtınası çalışması ile hazırlamanız önerilir. Bu sayede, projenin amacına ulaşması için 
öngörülen faaliyetler en etkin ve eksiksiz bir şekilde belirlenebilir ve planlanlanır. Bu 
çalışma, projenizin daha sağlıklı yürütülebilmesini sağlayacağı gibi, projenin tüm 
ekipçe sahiplenilmesini de güçlendirecektir.   

Faaliyet-zaman planlaması aşamaları şu şekildedir:

• Ana faaliyetlerin belirlenmesi

• Alt faaliyetlerin belirlenmesi, ayrıntılandırılması

• Faaliyetlerin sıralandırılması

• Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerinin saptanması

• Faaliyet sorumlularının belirlenmesi

Faaliyetlerin sıralandırılabilemesi için birbirleri ile doğru ilişkilendirilmeleri gerekir. Bir 
faaliyet ancak bir diğerinin tamamlanması ile başlayabileceği gibi, bazı faaliyetlerin 
ise aynı anda başlaması öngörülebilir. Örneğin bir projede ‘eğitimlerin başlaması’ 
ancak eğitmenin ve katılımcıların seçilmesinden sonra başlayabilir. Ancak eğitmen ve 
öğrencilerin belirlenmesi faaliyetleri aynı zamanda başlayıp aynı zamanda bitebilir. 
Faaliyet sürelerinin başlangıç ve bitişinin belirlenmesinde esneklik bırakılması, içerik 
ve kapsamını yeterince öngöremediğimiz faaliyetlerin süresinin ise mutlaka bir 
uzmana danışılarak planlanması önerilir. 

Faaliyet sorumlularının belirlenmesinde paydaş analizinin incelenmesi ve faaliyetin 
alanında  uzman, en etkin paydaş tarafından yürütülmesine dikkat edilmelidir.  

Sıra Sizde 4:
X dersinden başarılı olmak için öngördüğünüzü faaliyetleri Gantt 
şemasında gösterin.

5.3.3. Faaliyet ve Zaman Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken 
Konular 

• Projemdeki faaliyetleri ne kadar detaylandırmalıyım?
Faaliyetlerin gereğinden az veya fazla ayrıntılandırılması sıkça yapılan 
hatalardan biridir. Bu nedenle ana ve alt faaliyetlerin belirlenmesi proje ekibi 
tarafından faaliyetin niteliğine göre gerektiğinde uzmanlara da danışılarak 
yapılmalıdır. Örneğin “yelken eğitim kitabının öğrencilere dağıtılması” faaliyet 
planlamasında yer almaması gereken fazla bir detaylandırmadır.

• Projemde birçok faaliyet bulunmalı mı? Örneğin her projede bir internet 
sayfası tasarlanması gerekir mi? 
Projelerdeki faaliyetlerin projenin amacına ve bu amacı gerçekleştirmeyi 
sağlayacak proje çıktılarına/sonuçlarına hizmet etmesi gerekir. Her projede 
‘internet sayfası tasarlanması’ veya ‘açılış/kapanış yemeği verilmesi’ gibi 
faaliyetlerin bulunması gerekliliği yanlış bir bilgidir. Proje faaliyetleri projenin 
ana amacı ile ilişkilendirilmeli ve bu amacı gerçekleştirebilmek için öngörülmüş 
olmalıdır. 
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• Projemin faaliyetleri ile proje bütçesi arasında nasıl bir uyum olmalı?

Faaliyet planlaması sonrasında çıkarılacak kaynak ihtiyacı ve faaliyetlerin 
maliyetlendirilmesi projenin bütçesine doğrudan yansımalıdır. Hibe 
programının bütçe limitleri ve kuralları incelenerek gerekirse faaliyet 
planlaması yeniden gözden geçirilmelidir. Faaliyet planlaması verilen 
hibe programı ile uyumsuz bir bütçeye işaret ediliyorsa projenin yeniden 
tasarlanması düşünülebilir. Faaliyet planlamasından doğan bütçenin, 
öngörülen hibeyi daha fazlasını gerektirmesi durumunda ya yeni bir kaynak 
arayışına girilir ya da proje yetersiz kaynak nedeniyle sunulmayabilir. 

• Proje özetini yazarken faaliyetlerden bahsetmeli miyim?
Birçok hibe teklif çağrısında proje hakkında özet bir bilgi sunulması istenir 
ve bu özette projenin ana faaliyetlerinden bahsetmek yararlı olur. Proje 
amacını gerçekleştirecek proje çıktılarına ulaşmak için hangi ana faaliyetlerin 
yapılacağının proje özet kısmında sunulması projenizin ana hatları ile resmini 
çizmek gibidir. 

• Proje faaliyetlerimizi tasarlarken ‘gerçekçi’ olmak ne demektir?
Proje faaliyetlerimizi tasarlarken ekibinizin kapasitesine ve uzmanlığına dikkat 
etmemiz gerekir. Sadece koordinatör kuruluş değil, varsa proje ortaklarının da 
güçlü oldukları yanlar değerlendirilip, paydaş analizimize uygun bir faaliyet 
planlaması yapılmalıdır. Örneğin proje ortağımız Karşıyaka Yelken Kulübü 
ise yelken eğitmenin belirlenmesi sorumluluğu bu ortağımıza verilmelidir. 
Faaliyetlerin sorumluluğunun doğru paydaşlara verilmesi, projenin etkin ve 
başarılı bir şekilde yürütülmesinde önemlidir. Bir diğer konu da, projedeki 
kaynakların (insan kaynağı, teknik donanım, mali kaynaklar vb.) ve ihtiyaçların 
doğru tespit edilmesi ile gerçekçi sayılara yönelik faaliyetler belirlenmelidir. 
Sadece 5 gençten oluşan bir proje ekibinin İzmir’de yaşayan 3 milyon kişiye 
yüz-yüze anket yapmasını öngören bir faaliyet gerçekçi değildir. 

 
5.4. Kaynak Planlaması
Projenin planlama aşamasında yapılan kaynak planlaması, faaliyetleri gerçekleştirmek 
için gerekli girdilerin ve bunların miktarlarının listelenmesini kapsar. Kaynaklar dört 
ana başlık altında sıralanabilir: 

• İnsan kaynakları/personel için kaynaklar

• Yolculuk ve harcırah için kaynak

• Fiziksel kaynaklar (ekipman, donanım, malzeme) 

• Diğer kaynaklar

Projenin bütçesi, kaynak planlaması yapıldıktan sonra hazırlanır. Diğer bir ifade ile bir 
projenin bütçesinin hazırlanabilmesi için ilk adım kaynak planlamasının tamamlanmış 
olmasıdır. Doğru tespit edilmiş bir kaynak planlaması projenin bütçesinin de daha 
doğru hazırlanmasına temel oluşturur. Kaynak planlamasının ayrıntılı yapılmaması 
durumunda projenizi uygularken faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için bütçeniz 
yetersiz kalabilir. Kaynak planlaması, faaliyetler ile bütçe arasındaki köprüdür. 
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Dolayısı ile kaynak planlaması faaliyetlerin maliyetlendirilmesi değil, faaliyetlerin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ihtiyaçların ve girdilerin belirlenmesini 
amaçlar. Bu aşama, ayrıca projenizin bütçesini hazırlarken yapmanız gereken giderleri 
gerekçelendirme çalışmasına ve proje bütçesinin ana kalemlerine temel oluşturur. 
Belirlediğimiz girdilerin maliyetlendirilmesi ile projenin bütçesi ortaya çıkacaktır ve 
bizlere gerçekçi bir ihtiyaç tablosu sunacaktır.

Projelerimizde ihtiyaç duyacağımız kaynakları planlarken şu adımları izleyebiliriz:

1. Projedeki tüm faaliyetler için gerekli kaynakların (girdilerin) belirlenmesi

2. Bu kaynaklara ne miktarda ve ne kadar süreyle ihtiyaç duyulacağının 
saptanması (Yentürk, Aksakoğlu,2006)

Kaynak planlaması her bir faaliyet için detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır.  Bu aşamada 
faaliyetlerimizi senaryolaştırarak detaylı düşünmemiz ihtiyaç duyacağımız kaynakları 
da doğru tespit edebilmemizi sağlar. Örneğin yelken eğitimlerinin verilmesi faaliyetini 
detaylı düşünürsek, bu faaliyet için bir eğitim mekanı, eğitimlerde kullanılacak bir 
bilgisayar, bir projektör, katılımcı öğrencilerin dezavantajlı bir grup olmalarından 
dolayı eğitimlere ulaşımlar için araç gerektiğini saptayabiliriz.  

Yelken eğitiminin verilmesi iş paketi için ihtiyaç duyulan kaynaklar şu şekilde 
sıralanabilir:

Alt Faaliyetler 2.1. Eğitmenin Belirlenerek Sözleşme Yapılması
2.2. Eğitim Setinin Hazırlanması

2.2.1. İçeriğin Oluşturulması ve Dizaynı
2.2.2. Eğitim Materyalinin Basılması

2.3. Teknenin Eğitim için Hazırlanması
2.3.1. Teknenin Tadilatı ve Boyasının Yenilenmesi
2.3.2.  Her bir katılımcı için teknede bulunması gereken 

tulum ve can yeleklerinin  temin edilmesi
2.4. Eğitimlerin verilmesi 
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Sıra Sizde 4:
SENTULGE projesinin 2. ay 2. haftada öngörülen aşağıdaki  
faaliyetlerine ilişkin kaynak planlamasını yapınız.
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5.5. Bütçe
Proje bütçesi, ‘bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler 
arasında nasıl dağıtılacağını gösteren tablodur’ (Eser, Akyüz, 2007). Bütçe, proje 
maliyetinin ve finansman  kaynaklarının belirlenmesine kolaylık sağlar. 

Proje bütçesini hazırlarken dikkat edilmesi gereken aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Kaynak planmasına bağlı olarak bütçe taslağının hazırlanması

2. Faaliyet-zaman planlaması ile bütçe taslağının ilişkilendirilmesi

3. Gider gerekçelerinin belirlenmesi

4. Piyasa/maliyet araştırmasının yapılması

5. Proje bütçesinin hazırlanması 

İyi bir bütçe, faaliyetleri açıkça tanımlanmış ve yeterince  detaylandırılmış, kaynak 
planlaması doğru bir şekilde hazırlanmış, özetle doğru kurgulanmış bir proje planlama 
süreci üzerine hazırlanabilir. Özellikle proje faaliyetleriniz ve faaliyet planınız, proje 
ekibinin çalışma süreleri, faaliyetleri gerçekleştirmek ve proje çıktılarını elde etmek 
için ihtiyaç duyulan kaynaklar ne kadar doğru kurgulanıp iyi hesaplanmışsa, proje 
bütçeniz de o kadar sağlıklı hazırlanmış demektir. 

Projenizin bütçesi her bir faaliyetleriniz için yaptığınız kaynak ihtiyacının 
maliyetlendirilmesi ile hazırlanır. Dolayısı ile bütçenin her bir kalemindeki harcamanın 
planlanan faaliyetlerle gerekçeli bir şekilde ilişkilendirilmesi gerekir. Örneğin yelken 
eğitimi için neden 2 eğitmen gerektiği, eğitmenlerin ne kadarlık bir birim ücret 
üzerinden ne kadar süre ile bu eğitimleri vereceği açıkça ifade edilmelidir. Bu 
aşamda projenizin Gantt şemasıyla gösterilen faaliyet planını kullanmanız da proje 
faaliyetlerinin süresine bağlı olarak doğru bir maliyetlendirme yapabilmenize yol 
gösterecektir.  

Bu noktada bir diğer önemli konu, kaynak planlamasında belirtilen ihtiyaçların doğru 
bir maliyet araştırması ile belirlenebilmesidir. İhtiyaç duyulan malzeme veya hizmetler, 
proje ekibinde çalışacak kişilerin ücretleri gibi konular alan uzmanlarına da danışarak 
iyi bir piyasa araştırması ile, olabildiğince doğru varsayımlarla maliyetlere yansıtılarak 
belirlenmelidir. Örneğin yelken eğitimi için gerekli olan tulumların fiyatları uzmanlık 
gerektiren bir piyasa araştırması sonucunda daha doğru bir şekilde saptanabilir. 
Maliyet araştırması aşamasında ilgili firmaları ziyaret edebilir, telefon ederek iletişime 
geçebilir, internetten araştırma yapabilir veya firmalardan fiyat teklifi alabilirsiniz  

Bir diğer önemli konu ise, piyasadaki maliyet araştırması doğru yapılsa bile, 
eğer faaliyet planlaması iyi kurgulanmamış ise proje uygulama aşamasında 
bütçenin yönetilmesinde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Proje planlama aşamasında 
öngörülmeyen veya unutulan ancak projenin amacına ulaşması için gerçekleşmesi 
gereken faaliyetlerle karşılaştığınızda bütçenizde bu faaliyetler için ayrılmış bir 
kaynak planlanmadığı için sıkıntılar yaşanabilir. Dolayısı ile faaliyet planlaması ne 
kadar doğru kurgulanırsa bütçede sorun yaşama olasılığı da o kadar azaltılmış olur. 

Planlanan her bütçe gelecek dönemlere yönelik tahmini ve varsayımlarla hazırlandığı 
için, uygulama aşamasında planlanan bütçenin bir takım sapmalar göstermesi 
olağandır. Planladığınız bütçenin +/- %5-10 sapma ile gerçekleştirilebilmesi, proje 
bütçenizin doğru tasarlanmış bir bütçe olduğunu gösterir (Eser, Akyüz, 2007).      
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5.5.1. Ana Bütçe Kalemleri
Her projenin kendine özgü bütçe kalemleri olması ile birlikte, genelde birçok proje 
için ana bütçe kalemleri şu şekilde sıralanabilir: 

• İnsan kaynakları/Personel giderleri

• Yolculuk  ve harcırah giderleri

• Ekipman/malzeme/teknik donanım giderleri

• Proje/Ofis giderleri

• Diğer Giderler

• İdari Giderler

İnsan kaynakları/personel giderleri projenin yürütülmesi için proje ekibinde çalışacak 
kişilere ödenecek brüt maaş ve ücretlere yönelik harcamaları  kapsar. Proje personeli 
proje koordinatörü, koordinatör yardımcısı, danışman, proje asistanı, idari veya teknik 
destek elemanı, muhasebeci, web-tasarımcısı, eğitmen gibi projelerin içeriğine göre 
değişen çalışanlardan oluşur. Projedeki insan kaynakları/personel gideri kalemi proje 
personelinin birim maliyetinin  projedeki görev süresi (saatlik/günlük/aylık maaş 
veya ücretin) ile çarpılarak hesaplanır. Personel giderlerinin brüt ücretler üzerinden 
hesaplanması gerektiği unutulmamalıdır.  

Yolculuk ve harcırah giderleri proje ekibinin, proje katılımcılarının veya projenin 
herhangi bir faaliyeti kapsamında davet edilen kişilerin yolculuk ve harcırah 
masraflarını kapsar. Bazı projelerde, proje ekibinin harcırah masrafları personel 
giderleri altında da hesaplanabilir. Yolculuk giderleri uluslararası, şehirlerarası veya 
yerel ulaşım kapsamında uçak, tren, otobüs biletleri, benzin veya taksi harcamalarını 
kapsar. Harcırah giderleri ise konaklama, yeme-içme harcamalarını kapsar ve etkinliğin 
katılımcıların yaşadığı şehirden farklı bir yerde yapılması durumunda etkinlik için 
başka bir şehirde kalınan gün sayısı üzerinden hesaplanır. 

İzmir’de projemiz kapsamında bir seminer vereceksek ve bu seminere konuşmacı 
olarak 1 İzmir, 1 Berlin ve 2 kişi de Ankara’dan olmak üzere toplam 4 konuşmacı davet 
ettiysek, yolculuk ve harcırah bütçe kalemini şu şekilde gösterebiliriz: 

Yukarıdaki örnekte harcırah giderlerinin 4,5 gün olarak hesaplanmasının nedeni şehir 
dışından gelecek ve İzmir’de bir gece konaklama yapması gereken 3 konuşmacının 
her birinin kalışının 1,5 gün üzerinden hesaplanmasıdır (1/2 gün seyahat, tam bir gün 
de seminer için kalış). 
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Ekipman/malzeme/teknik donanım giderleri ise proje kapsamında ihtiyaç 
duyduğumuz her türlü donanım ve ekipmanı kapsar. Örneğin proje süresince gerekli 
olabilecek bilgisayar (PC veya dizüstü), projektör, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, 
kamera, fotoğraf makinası, mobilya, mikrofon, telefon, ve yazılım programları bu 
bütçe kalemi altında sıralanabilir. 

Proje/ofis giderleri bütçe kalemi projenin yürütülmesinde kullanılan ofisin çalışma 
maliyetlerini kapsar. Ofisin kirası, ofiste gerekli mobilyalar, ofisin elektrik, su, ısınma ve 
sarf malzeme giderleri bu bütçe kalemi altında sıralanabilir. 

Diğer giderler, ‘diğer harcamalar ve hizmetler’ kapsamında detaylandırılır. Bu başlık 
altında dışarıya/üçüncü şahıslara yaptırılması gereken işler, satın alınması gereken 
hizmetler yer alabilir. Örneğin projeniz kapsamında basacağınız kitap, broşür gibi 
yayınlar, çeviri tercüme maliyetleri, mali denetim maliyetleri, dış değerlendirici 
maliyetleri gibi harcamalar bu başlık altında sıralanabilir. 

İdari giderler, proje bütçesindeki diğer kalemlerde açıka belirtilmiş şekilde 
gösterilmeyen ancak projenin faaliyetleri ve amacının gerçekleştirilebilmesi 
için gerekli olan harcamaları kapsar. Örneğin var olan bir ofisin proje ofisi olarak 
kullanılması ve harcamaların ofis giderleri kalemi altında gösterilmemesi durumunda 
ofisin elektrik, su ve ısınma giderleri, projeye ilişkin haberleşme giderleri, kırtasiye 
masrafları, ofisin temizlik ve küçük onarım masrafları, proje personelinin bütçenin 
diğer kalemlerinde yer almayan ilave ulaşım masrafları bu kalem altında yer alabilir. 
İdari harcamalar kaleminin toplam bütçenin en fazla %7’ini aşmaması önerilir. 

5.5.2. Proje Bütçesi Hazırlarken Dikkate Edilmesi Gereken Konular
• Eğer bir hibe teklif çağrısı programına proje sunuyorsanız, belirlenen alt ve 

üst bütçe sınırlarına, talep edilebilecek hibe miktarının yüzdesine ilişkin alt 
ve üst sınırlara dikkat edin, bütçe kurallarını iyi okuyun. 

• Bütçenizi kaynak planlamanızdan hareket ederek hazırlayın. En sık yapılan 
hatalardan biri faaliyetlerle doğru ilişkilendirilmiş kaynak planlamasına göre 
değil, verilen hibe miktarına göre hazırlanan proje bütçeleridir. Dolayısı 
ile proje bütçesinin projenin tüm faaliyetleri kurgulandıktan ve kaynak 
planlaması tamamlandıktan sonra projenin teklifinin en son aşamasında 
hazırlanması beklenir. Bu aşamada hazırladığınız bütçe size projenizin 
gerçekleştirilebilir olup olmadığının da kontrolünü sağlayacaktır.   

• Bütçenizin, projenin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre düzenlediğini ve tüm 
harcamaların belirlenen bu tarih aralıklarında yapılması gerektiğini unutmayın.

• Bütçenizin faaliyet zaman planlamasına göre hazırlanması gerekir. Dolayı 
ile hangi ayda ne kadarlık bir harcama yapılacağı bütçe faaliyet-zaman 
çizelgesine göre yürütülür. Bu aşamada Gantt şemanıza göre bütçenizi 
hazırlamanız önerilir.

• Proje bütçenizi hazırlarken maliyetleri varsayımlar üzerinden hesaplayacağınız 
için, projenin uygulama aşamasında sorun yaşamamak için bütçede 
belirlediğimiz kalemlere ilişkin ihtiyaç duyduğumuz malzeme veya hizmetlere 
yönelik fiyat teklifi toplamak daha sağlıklı bir bütçe hazırlamamızı sağlar. Fiyat 
tekliflerini detaylandırmak da projenin uygulama aşamasında bütçenizin 
önceden belirlediğiniz sınırlar içerisinde kalabilmesini sağlar. Örneğin 
simultane tercüme maliyetleri sadece tercümana ödenecek miktarı değil, 
simultane tercüme için gerekli teknik ekipmanı (çeviri kabini, kulaklıklar vb.) 
da kapsar. Dolayısı ile fiyat teklifi talep edilirken, detaylı olarak belirtilmelidir.    
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Sıra Sizde 5:
Kaynak planlaması yukarıda sunulan ‘yelken eğitiminin verilmesi’ iş 
paketine ait taslak bir bütçe hazırlayınız.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1: Amacınız kilo vermek veya kilo almak ise, hangi faaliyetleri ne 
kadar sıklıkla yapıyorsunuz? Bu faaliyetlerinizden hangileri amacınıza etkin 
katkı sağlamaktadır? Katkı sağlamadığını düşündüğünüz faaliyetler hangileri 
ve nedenleri nedir, tartışınız.

Kilo vermeyi amaçlıyorsanız spor yapmak ve diyet yapmak gibi faaliyetler yapıyor 
olabilirsiniz. Ancak spor faaliyetini düzenli aralıklarla yapmıyorsak kilo vermemiz 
zorlaşacaktır. Ayrıca diyet yapmak bünyemiz için uygun bir faaliyet olmayabilir. Belki 
de bunun yerine düzenli ve sağlıklı bir beslenme faaliyeti kilo vermemizi sağlayacaktır. 
Dolayısı ile haftada 1 gün sadece koşmak ve haftasonu arkadaşla düzensiz bir 
beslenme amacımıza hitap etmeyen faaliyetler olarak saptanır. Proje faaliyetlerini 
belirlenirken, faaliyetleri proje amacı ile ilişkilendirmek de bu örneğe benzemektedir.  

Sıra Sizde 2: Proje amacınıza ulaşabilmek için öngördüğünüz faaliyetleri sorun 
ağacınız üzerinde çalışarak belirleyin. Her bir faaliyeti, sonuçları ile birlikte 
proje amacınızla ilişkilendirin.

Amacı kimsesiz çocukların sosyalleşme imkanlarını arttırmak olan bir projenin sorun 
ağacında; bu çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine katılmada imkanlarının 
kısıtlı olduğu, öğrencilerin özgüvenin yetersiz olduğu, öğrencilere doğru yönlendirme 
yapılamadığı gibi alt sorunlar yer alabilir. Bu kapsamda çocuklara yelken eğitiminin 
verilmesi faaliyeti  sonucunda, çocukların özel imkanlar gerektiren bir sporu 
yapabilmesi sağlanacak ve özgüvenleri artacaktır. Bu sonuç ise projenin amacı olan 
çocukların sosyalleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu örnek diğer sorunlar 
üzerinden genişletilebilir.       

Sıra Sizde 3: Projeniz için en az beş ana faaliyet belirleyin. Daha sonra ana 
faaliyetleri alt faaliyetlere bölerek iş paketlerinizi tanımlayın.

Amacı ‘şehir içinde yaşanan trafik kazalarının azaltılması’ olan bir projenin ana 
faaliyetleri; taksi şoförlerine eğitim vermek, yayaların bilinçlendirilmesi için halka 
seminerler vermek, duyarlılığı artırmak için bir konser düzenlemek, televizyon 
ve radyo programları yapmak, trafik polisleri ile atölye çalışmaları düzenlemek 
olabilir. Duyarlılığı arttırmak için bir konser düzenleme iş paketi de; konser alanının 
belirlenmesi, sanatçının belirlenmesi, konser davetiyelerinin hazırlanması ve 
dağıtılması, konserin medyalandırılması gibi alt faaliyetlerle detaylandırılabilir. 
Faaliyetin maliyetlendirilmesi alt faaliyetler için belirlenecek kaynak ihtiyacı ve bu 
kaynağın birim maliyetine göre hesaplanabilir.
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Her öğrencinin belirleyeceği faaliyetler farklı olabileceği gibi aşağıdaki gibi bir Gantt 
şeması yapılabilir.



20

M
O

D
Ü

L 
5

U
FN

D
 6

0
Sıra Sizde 4: X dersinden başarılı olmak için öngördüğünüzü faaliyetleri Gantt 
şemasında gösterin.
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Sıra Sizde 5: Kaynak planlaması yukarıda sunulan ‘yelken eğitiminin verilmesi’ iş 
paketine ait taslak bir bütçe hazırlayınız.
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