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İPYD – İstanbul Proje Yönetim Derneği tarafından düzenlenen DİNAMİKLER 2018, 19.
ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ KONGRESİ projelendirilmiş ve Proje Yöneticiliğine Sn. Öner
Helva ve Proje Yöneticisi Yardımcılığına Sn. Emrah Sağlam getirilmiştir.
DİNAMİKLER, ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul Proje Yönetim Derneği
tarafından düzenlenen ve bulunduğumuz coğrafyada Proje Yönetimi alanındaki geniş çaplı ve yoğun
katılımlı kongre olma özelliğini 18 senedir devam ettirmektedir. Farklı sektörlerden çok çeşitli katılımcı
kitlesine hitap eden kongrenin amacı, proje yönetimi profesyonellerini ve yöneticilerini bir araya getirmek
ve karşılıklı tecrübe paylaşımı sağlamaktır. Proje yönetimi alanındaki teknik ve sosyal bilgi ve
tecrübelerin paylaşımının yanı sıra, kongre kapsamında sektör gözetmeksizin kendi alanlarında başarılı
olmuş projelere de yer verilmektedir. Proje yönetimi profesyonellerinin, proje yöneticilerinin ve konuya
ilgi duyanların bir nevi buluşma platformu olan kongre, çoğunluğu kurumsal firmalardan katılan
profesyoneller için önemli bir iletişim ağı aracı konumundadır.
Proje yöneticiliğine atanan Sn. Öner Helva, 1983 yılında Bilecik’te doğdu. Lise eğitimini 2001 yılında
Samsun Cumhuriyet Süper Lisesi’nde tamamlamış, 2007 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi
İstatistik bölümünden mezun olmuştur.
İş yaşamına 2008 yılında Şekerbank A.Ş.’ de Ödeme Sistemleri ekibinde İş Analist Yardımcısı olarak
başlayan Öner Helva, 2011 yılına kadar Bireysel ve Ticari Kredi Kartları projelerinde de yer almıştır.
2011-2012 yılları arasında Mirsis Bilgi Teknolojileri firmasına bağlı olarak Yapı Kredi projelerinde Analist
lead olarak çalışmış ve 2012 yılından itibaren de Yapı Kredi Bankası’nda Proje Analisti olarak kariyerine
devam etmektedir.
2017 yılında IPYD üyesi olan Sn. Öner Helva DİNAMİKLER 2017’de kongre proje ekibinde “Web
Tasarım ve Yürütme” komitesinde görev almıştır.
PROJE KABUL KRİTERLERİ
• Dinamikler 2018 Proje Ekibinin tamamının İPYD gönüllü üyelerinden oluşturulması (dışardan
katılan gönüllülerin en geç Ocak 2018 ‘de IPYD üyesi olmaları gerekmektedir.)
• Kongre tarihinin ve yerinin, İPYD üyeleri ve Dinamikler katılımcılarının tercihleri göz önünde
bulundurularak tespit edilmesi
• İnşaat, Bilişim, AR-GE ve Sosyal Sorumluluk projeleri başta olmak üzere, değişik sektörlerden
konu başlıklarının ve tamamı yeni konuşmacıların yer aldığı ve temaya uygun teori ve pratiğin
dengelendiği kongre programının katılımcıların beklenti ve ilgilerini karşılaması
• Programda kamu alanında, akademik alanda ve özel sektörden tanınmış konuşmacılara yer
verilmesi
• Yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 400 katılımcının sağlanması
• İçerik ve organizasyon konularında 90% katılımcı memnuniyetine erişilmesi
DİNAMİKLER 2018, 19. ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ KONGRESİ Proje Yöneticisi Sn. Öner
Helva’ ya görevi sırasında IPYD YK - DİNAMİKLER SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI rolü ile Sn.
Behice Gül Torun Öztürk destek vereceklerdir. Öner helva ’ya ve Proje Ekibine görevlerini başarıyla
yürütmelerini mümkün kılacak her türlü desteği vermenizi rica ederim.
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