
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pratik ve hemen 

uygulanabilen metot 

PRINCE2  proje yönetimine 

süreç temelinde yaklaşan ve 

hemen uygulamaya uygun 

pratik bir metottur. 

PMI Body of Knowledge, 

PMBOK, proje yönetimi için 

temel bilgi ve tekniklerini verir.  

PRINCE2 sadece Proje 

Yönetici değildir. Bir projenin 

organizasyonunda yer alacak 

entegre bir proje ekibi için 

tüm rol ve sorumlulukları 

belirler.  

 

 

PRINCE2  
Proje Yönetimi Metodu 

PRINCE2 İngiltere hükümeti 

tarafından geliştirilmiş ve dünyada 

en yaygın olarak kullanılan proje 

yönetimi metodudur. 

PRINCE2 proje yönetimine süreç 

temelinde yaklaşır. Proje şartlarına 

uyumlu olan PRINCE2, her çeşit 

endüstri dalında, her tür proje 

yönetimine kolaylıkla 

uyarlanabilen, ölçeklendirilebilen,  

pratik uygulama şablonları sunan, 

hemen uygulanılabilecek pratik bir 

metottur. 

Proje Yönetimine iki farklı 

yaklaşım 

Proje Yönetimi (PY) konusunda 

dünyada PY Temel Bilgileri (Body of 

Knowledge) ve PY Metodu adları 

altında iki yaklaşım bulunmaktadır.  

Temel Bilgiler, Proje Yöneticilerinin 

liderlik, müzakere, planlama gibi 

proje süresince uygulayacakları 

çeşitli proje yönetimi yetkinliklerini, 

bunların araç ve teknikleri kapsar. 

Temel Bilgiler bir uygulama metodu 

değil, bir bilgi havuzu ve kılavuz 

niteliğindedir. Bir Proje Yöneticisinin 

neler bilmesi gerektiğini öğretir. 

Bunları projede uygulamak için bir 

metoda ihtiyaç olduğunu belirtir. 

PMI’ın  (Project Management 

Institute) yayınladığı PMBOK 

(Project Management Body of 

Knowledge) bunlar arasında 

dünyada en yaygın olanıdır. 

Metot, proje yaşam döngüsü 

boyunca adım adım nasıl ilerleme 

yapılması gerektiğini gösterir. Bir 

projeyi baştan sona yönetmek için 

gereken süreçler ve süreçlerde 

kullanılan temalardan oluşan 

entegre ve pratik bir proje yönetimi 

yaklaşımıdır. PRINCE2, dünyada en 

yaygın uygulanan proje yönetimi 

metodudur. İngiltere Hükümeti 

tarafından, kamu projelerini 

yürütmek için geliştirilmiş, hem 

kamu hem de özel kuruluşlar 

tarafından kullanılan bir metottur. 

PMI PMBOK’unu tamamlayıcıdır. 

 Süreç temelli ve pratik 

Kontrollü Ortamlarda Projeler 

PRojects IN Controlled Environment  

               

 
   MakroNorm PRINCE2 akredite bir kuruluştur.  

 



 

PRINCE2 Yapısı   

PRINCE2 metodu proje yönetimini 

birbiri ile bütünleşmiş dört öğe 

çerçevesinde ele alır: Bunlar 

prensipler, temalar, süreçler ve 

proje ortamıdır.  

Prensipler: Bir proje yaşam 

döngüsünde gereken, en iyi 

uygulamalardır. PRINCE2’da yedi 

prensip bulunmaktadır.  

Temalar: Temalar proje süreçleri 

boyunca ele alınması gereken 

organizasyon, plan, kalite vb. proje 

yönetimi konularıdır. Yedi tema 

süreçlerde bu konuların nasıl 

işlendiğini ve neden gerektiğini 

açıklar. 

 

Süreçler: Süreçler bir projenin 

başlangıcından proje kapanışına 

kadarki yaşam döngüsünde adım-

adım ilerlemenin nasıl yapılması 

gerektiğini tanımlar. Her süreç için 

önerilen aktiviteler, ürünler veya 

sürece ilişkin sorumlulukları 

belirleyen kontrol listeleri vardır. 

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 

AXELOS’un 'Managing Successful 

Projects with PRINCE2' kitabında 

belirtilmiş olan PRINCE2 Proje 

Yönetimi metodunun kullanılması 

ve teknikleri hakkında kapsamlı bilgi 

vermek üzere düzenlenmiş akredite 

ve uluslararası geçerli sertifika 

alınmasını sağlayan eğitimlerdir. 

PRINCE2 eğitimleri en yeni 

güncellenmesi olan 2017 versiyonu 

üzerinden yapılır ve iki bölümden 

oluşur. İlk üç günlük Foundation 

bölümünde katılımcılar temel 

PRINCE2 metodu kavramlarını, 

süreç ve temalarını öğrenirler. Aynı 

zamanda eğitimin üçüncü günü 

yapılan PRINCE2 Foundation 

sınavına hazırlar. 

Foundation eğitimini izleyen iki 

günlük Practitioner eğitiminde 

katılımcılar ilk bölümde öğrendikleri 

bilgileri bir projeye nasıl 

uygulayacakları konusunda 

senaryo çalışmaları yapar. 

Practitioner sınavı için hazırlanırlar. 

Practitioner sınavı son gün yapılır. 

Eğitim kimler için yararlıdır? 

• Proje Yöneticileri, 

• Projerle görev alan üst düzey 

yöneticiler, 

• Uluslararası geçerli yeterlilik 

sertifikası almak isteyenler, 

• Proje ofisi veya proje güvencesi 

rollerinde çalışacak kişiler, 

• Program Yöneticileri, 

• Ekip Yöneticileri ve destek 

personeli 

"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". 

Richard Tucker (ABD'de BT 

yönetimi ve Federal Sermaye 

Yatırım Yönetimi projesinde 20 

yılı aşkın tecrübeli yönetim 

danışmanı) 

 

 

PRINCE2 hayat 

döngüsü ve 

süreçleri 

 

PRINCE2®, AXELOS Limited'in tescilli ticari markasıdır. Swirl Logo™ AXELOS Limited'in ticari markasıdır. 

Caferağa Mah, Yusuf Kamil Paşa Sok. 
No: 2/2 D: 4 Moda, Kadıköy – İstanbul 
Tel: 0216 – 349 0800  
Email: info@makronorm.com  
Web:  www.makronorm.com 

 

 

 

 

MakroNorm PRINCE2 akredite bir 

kuruluştur.  

 

 

MakroNorm PRINCE2 sertifikasyon eğitimleri 

UKAS (Birleşik Krallık Akreditasyon Hizmetleri 

kurumu) tarafından akredite edilmiştir. 
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