PROJE ADI:

The project canvas

HAZIRLAYAN:
YER/ZAMAN:

AMAÇ
Projenin sebebi nedir? (Ayrıca: motivasyonu, gerekçesi)
Proje hangi sebeplerden ve kim için önemli ve anlamlıdır?
Proje geleceği ve kimleri nasıl etkileyecektir?

BÜTÇE

TAKIM

ÇEVRE
KOŞULLARI

dönüm
noktaları

KALİTE

Ne kadar para mevcuttur?
Bütçe ne ölçüde esnektir?

Takımda kimler
bulunmalıdır?

Projenin hangi aşamalarındaki
ilerlemeler kutlamaya değerdir?

… Projenin SONUCU bakımından

Kim

Bilinen hangi kuvvetler (olaylar, koşullar,
insanlar) projeyi nasıl etkileyecektir?

Ne kadar paraya ihtiyaç vardır?
… TAKIM için (iç/dış)

… çekirdek takımdadır?

… Hızlandırıcı etki olarak

Şunlar gibi tarihler var mı?

… Gereken KAYNAKLAR için

… geniş takımdadır?

… Yavaşlatıcı etki olarak

… Kısmi ya da ara sonuçlar

… dış ortaklardandır?

Müşteriyi ne memnun eder?

… Projenin dönüm noktaları bakımından
MÜŞTERİLER proje hakkında nasıl bilgilendirilmek ve projeye nasıl dahil olmak istemektedir?

… Görünür ya da ölçülebilir başarılar

… proje yöneticisidir?

… Yönlendirme kararları

SONUÇ

MÜŞTERİ

Proje bittiğinde MÜŞTERİ tam
olarak ne teslim edilmiş olacaktır?

Projenin gerçek müşterisi kimdir?
Yani

Teslim edilecek şey

… projeyi kim başlatıp bitirecektir? (Sahibi)

… yeni bir ürün müdür?
… yeni bir hizmet midir?
… yeni bir bilgi (bulgu) midir?

KAYNAKLAR
Nelere ihtiyaç bulunmaktadır?

RİSKLER +
FIRSATLAR

… Araç ve gereçler (yazılım dahil)

Eğer gerçekleşirlerse, hangi belirsizlikler

… Malzemeler
… Yöntem ve modeller
… Proje için çalışma alanları
… Toplantı mekanları (fiziksel/sanal ortam)

… proje sonuçları kimi etkileyecektir? (Alıcısı)
… projeyi kim finanse edecektir? (Sponsoru)
Her bir madde için birden fazla kişi olduğunda:
Kişiler arasında bilinen bir çatışma
ya da belirsizlik mevcut mudur?

… projeyi tehlikeye atacaktır?
… projeyi olumlu etkileyecektir?
Kesin ya da sonucuna etki edilebilir olaylar
“çevre koşulları” altında değerlendirilmelidir.

ZAMAN
Proje tam olarak ne zaman bitecektir? Nelere ihtiyaç olacaktır? (Belgeler, onaylar)
Proje tam olarak ne zaman başlayacaktır? Nelere ihtiyaç olacaktır? (Hazırlıklar, belgeler)
Projenin başlangıç tarihi ne ölçüde esnektir? Projenin bitiş tarihi ne ölçüde esnektir?

Turkish translation by:
Murat Albayrakoğlu and Emre Kara

Over the Fence overthefence.com.de
(the project canvas Version 4.0, Apr 2018)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. View a copy of this license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PROJE ADI:

The project canvas

HAZIRLAYAN:
YER/ZAMAN:

AMAÇ

BÜTÇE

TAKIM

ÇEVRE
KOŞULLARI

dönüm
noktaları

KALİTE

SONUÇ

KAYNAKLAR

MÜŞTERİ

RİSKLER +
FIRSATLAR

ZAMAN

Turkish translation by:
Murat Albayrakoğlu and Emre Kara

Over the Fence overthefence.com.de
(the project canvas Version 4.0, Apr 2018)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. View a copy of this license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

