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GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA UZMANLIK GEREKTİREN 

KOMPLEKS BİR FAALİYET: PROJE YÖNETİMİ 

 

Projeler, şirketlerin günlük rutin operasyonlarından çok farklı, belirli bir zaman 

diliminde başlayan ve biten, sınırlı bir bütçesi olan ve motivasyonu yüksek bir 

ekiple yürütülen çalışmalardır. Modern çağda, artık şirketler projeleri  “özel 

durumlar” olarak görmekte, proje yönetimlerinin bazı farklı teknikler ve yönetim 

becerileri gerektirdiğini bilmekte ve bu yüzden projelerinin yönetimlerini uzman 

kuruluşlarla beraber gerçekleştirmektedirler. Bu durum, onların günlük işlerinin 

aksamamasını sağladığı gibi projenin türüne göre uzman kişilerle çalışma imkanını 

da sunmaktadır.  

 

PROJE NEDİR? 

Proje belirli bir sonuca ulaşmak için gösterilen “geçici” çabalar bütünü olarak 

tanımlanabilir. Burada “geçici” kelimesi, her projenin kesin bir başlangıcının ve 

kesin bir sonunun olduğunu vurgulamaktadır. Aslında basit anlatımıyla proje, bir 

fikrin hayata dönüştürülmesinden başka birşey değildir. Gelecek beklentilerimizin 

ve ideallerimizin, imkanlarımız ve kısıtlarımız hesaplanarak somutlaştırılmasıdır.  

Proje, stratejik yönetimin en önemli uygulama araçlarından biridir. Kesinlikle 

işletmenin sıradan ve günlük operasyonlarından farklılık arz eder. Projeden elde 

edilecek sonuç, önceden tanımlı ve belirli olup, işletmenin diğer operasyonlarına  

hiç benzemez.  
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Yukarıdaki tanımlara ilaveten, hızlı dönüşümlerin yaşandığı çağımızda, hem mevcut 

iş süreçlerini doğru yönlendirmek hem de geleceği isteklerimiz doğrultusunda 

biçimlendirmek için genel olarak proje-odaklı düşünmek, davranış ve iş yapma 

biçimlerimizi proje sistematiğine uyumlu hale getirmemiz gereklidir. Bir başka 

ifadeyle, iş yaşantısındaki birçok olaya proje mantığıyla bakmak bir işletmeyi 

rakiplerine karşı kesinlikle avantajlı duruma getirmektedir.  

 

 

 

 

 

HANGİ ÇALIŞMALAR PROJE OLARAK ADLANDIRILABİLİR? 

Proje çalışmaları, çok temel olarak, işletmenin farklı bir üretim kabiliyetine sahip 

olmasına, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün veya iş yapma biçimi 

keşfine, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yapı 

düzenlemesine yönelik olabilir. Buna ilave olarak proje çalışmaları, mevcut bilgi 

birikiminin arttırılması ve bu birikimin yeni sanayi uygulamalarında kullanılması 

için sistematik olarak yürütülen tasarımsal çalışmalar da olabilir. Dahası, proje 

çalışmaları, çevrede oluşan fırsatları değerlendirmek üzere iş geliştirme ve 

ticarileştirme aşamalarında gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünü olarak da ortaya 

çıkabilir. 
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İş yaşantısında sayılamayacak kadar çoklukta projeler olmakla birlikte, aşağıdaki 

çalışmalar ve prosesler projelere örnek olarak verilebilir: 

a. Sanayi tesislerinin kuruluşu, tesis montajları ve devreye alma 

b. Yeni fabrika inşaatı yönetimi 

c. Fizibilite çalışmaları 

d. Amaca en uygun tesis dizayn edilmesi ve makina yerleşim planlarının 

hazırlanması 

e. Sanayi tesislerinin iyileştirme ve modernizasyonu 

f. Sanayi tesislerinde kapasite arttırımı 

g. Sanayi tesislerinde proses analizi ve iyileştirme  

h. Ürün maliyetleri optimizasyonu 

i. Araştırma geliştirme projeleri 

j. Yurtdışı veya yurtiçinde yeni pazarlara açılma 

k. Stratejik pazarlama ve marka yönetiminin uygulanması 

l. Sektör ve rekabet analizinin yapılması 

m. İşletmeye hedef odaklı yönetim tarzının yerleştirilmesi 

n. Personele işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda saha eğitimleri verilmesi 

o. Tesis risk analizinin yapılması ve emniyetinin sağlanması 

p. İşletmenin kurumsallaştırılması 

q. Aile anayasalarının hazırlanması 

r. Kalite yönetim sisteminin işletmeye uyarlanması 
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PROJELERİN GÜNLÜK OPERASYONLARDAN FARKI NEDİR? 

Günlük faaliyetler süregelen ve tekrar eden bir yapıda iken, projeler geçici ve özel 

faaliyetlerdir. Geçici faaliyetten kasıt, belirli bir sürede başlayıp belirli bir sürede 

bitmesidir. Özelden kasıt ise işletmenin yapmakta olduğu faaliyetlerden tamamen 

farklı olduğudur. Projeler, günlük operasyonların aksine, işletmenin uzun vadeli 

stratejik planları ile ilgilidirler. Hedef ve performans odaklıdırlar.  

Projelerin uygulaması da günlük operasyonlardan çok farklıdır. Projeler, birbirinden 

çok farklı becerilere sahip bireylerin biraraya gelerek takım oluşturmasıyla 

yürütülür. Proje takımları, projenin ihtiyacına göre oluşturulur ve proje 

tamamlanınca dağılırlar. Proje takımları, klasik çözümleri kullanmayıp yeni 

çözümler arar. 

Projenin bir başka farklı ve önemli özelliği de çeşitli aşamalardan oluşması ve bir 

plan dahilinde adım adım ilerlemesidir. Unutulmaması gereken bir diğer unsur da, 

projelerin başlı başına bir değişim olduğu ve bu yüzden proje süresince değişim 

yönetimi tekniklerinin uygulanma zorunluluğu hususudur. 

 

 

 



 Yazar: Berk Kuter 29.03.2014 
 www.kuterinvestment.com 

 

5 

 

PROJE YÖNETİMİ NEDİR?  

Projeler artık eskiden olduğu gibi geleneksel yöntemlerle yönetilemeyecek kadar 

karmaşıktır. Sınırlı bir süre için organizasyon kaynaklarının planlanan hedefe akılcı 

bir biçimde yönlendirilmesi gereklidir. Ancak modern bir proje yönetimi ile, sorunlar 

çıktığında hemen çözebilme hızı kazanılabilir, doğru karar verebilme yeteneği, 

değişen durumlara uyum gösterme esnekliği ile harcamaların ve iş ilerlemesinin 

etkili kontrolü sağlanabilir.  

Proje yönetimi, bir projenin istenilen sonuca, planlanan zamanda ve öngörülen 

bütçe ile ulaşmasını sağlamak amacıyla bir takım özel bilgi, yetenek ve tekniklerin 

kullanımı bilimi ve sanatıdır. Özetle, proje yönetimi; proje başlatma, planlama, 

yürütme, izleme, değerlendirme ve kapatma süreçlerinin uygulanması ile 

gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Proje yönetiminde, planlanan hedeflere 

ulaşmak için, kontrollü ve organize edilmiş bir çalışmayla kurumun gerekli tüm 

kaynaklarını yönetilir. Bu kaynaklara insan gücü, malzeme, makina-ekipman, 

zaman, yer ve para da dahildir. 

Projeler, genel olarak, belirsizliğin ve teknik risklerin çok yüksek olduğu 

çalışmalardır. Ancak proje yönetimi uygulanması durumunda potansiyel riskler 

bertaraf edilir ve proje sonucunun kalitesi arzulanan seviyede elde edilir. 

Projenin yönetimi, gereksinimlerin eksiksiz tanımlanması, açık ve ulaşılabilir 

hedeflerin belirlenmesi, kalite, kapsam, zaman ve maliyet açısından talepler 

arasında denge kurulması, plan ve yaklaşımların çeşitli paydaşların farklı ilgi ve 

beklentilerine uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını kapsar.  

Özetle, proje yönetimi tekniği, edinilen bilgilerin derlenmesine ve incelenmesine, 

yatırım önceliklerinin belirlenmesine olanak verir, işletme politikalarına mantıksal 

bir yapı ve sıralama olanağı verir, planlamacılara ve karar vericilere disiplin getirir, 

varsa sorunların göz önünde bulundurulmasını, sistematik olarak gerekli 

ayrıntılara inilmesini sağlar. 

 

 

PROJELERİN BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ NELERDİR? 

Yapılan araştırmalara göre projelerin başarısız olma nedenleri arasında, proje 

yönetimi konusunda bilgi eksikliği ve bilginin gerektiği gibi kullanılamaması, doğru 

ekiplerin kurulamaması, görev dağılımın doğru yapılmaması ve eksik iletişim ön 

sıralarda bulunmaktadır.  
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Sıkça karşılaşılan diğer proje hataları ise şöyle tanımlanmaktadır: 

A. Projeye başlamadan önce yapılabilirlik etüdünün(fizibilite) yapılmaması  

B. Projenin sonucunun katma değerinin, kuruma vereceği kazancın ortaya 

konulmaması 

C. Projeye uygun takım oluşturulmaması 

D. Proje uygun hiyerarşik yapının kurulmaması 

E. Görev tanımlarını açık olarak ortaya konmaması 

F. Gerçekçi bir planlama yapılmaması 

G. Planların tüm muhataplarca bilinirliğinin sağlanmaması 

H. Proje liderinin delegasyon yapması 

I. Tedarikçilerin iyi yönetilmemesi 

J. Düzenli olarak gelişmeleri takip ve kontrol edilmemesi 

K. Mümkün olan heryerde otomasyon kullanılmaması 

L. Takım içi işbirliğinin azami düzeyde arttırılmaması 

M. Sürekli ölçme yapılmaması 

N. Küçük adımlardan oluşan uygulama planlarının yapılmaması 

O. Projenin sonlanmasıyla; bir sonraki proje için sürecin iyileştirilmesini 

sağlayacak bütün konuların ortaya dökülerek irdelenmemesi  

P. Proje yönetiminde alışılagelmiş dikey ve yatay ilişkilerin yanında uzman 

danışmanlara da yer verilmemesi, matris yapının oluşturulmaması 

 

PROJE LİDERİNDE ARANAN BAZI ÖZELLİKLER 

1. Proje yönetimi ile ilgili güçlü bir mesleki geçmişe ve uzmanlığa sahip 

olması 

2. Çok iyi bir planlamacı olması 

3. Analitik düşünce yapısına sahip olması 

4. Sonuç odaklı çalışabilmesi 

5. Takım ruhunu oluşturabilecek liderlik özelliklerini taşıması 

6. Farklı disiplinden gelen kişileri aynı hedef doğrultusunda yönetebilmesi 

7. Kararlı ve azimli bir lider olması 

8. Olgun kişilik davranışları sergilemesi 

9. Tüm kaynakları etkin bir biçimde kullanabilmesi ve koordine edebilmesi 

10. Yönetim Kurulu üyeleri ile iyi ilişkiler içinde olması 

11. Girişimci tavırları sergilemesi 

12. Önceki mesleki yaşantısında birkaç farklı bölümlerde çalışmış olması 

13. Takım içinde yetki ve sorumlulukları doğru dağıtabilmesi 

14. Projenin sonucunu iyi kavrayıp ekibine iyi aktarabilmesi 

15. Stres altında çalışabilmesi 

16. İyi iletişim kurabilen biri olması 

 

bir proje liderinde olmazsa olmaz özelliklerdendir. 
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En önemlisi de, projenin ilk safhalarında birbirini tanımayan insanlar farklı bir 

ortamda stres altında çalışacağı için bazı çatışmalar yaşanacaktır. Böylesi 

durumlarda devreye proje liderinin  “liderlik yetenekler”i girmeli, potansiyel 

çatışmaları derhal önlemeli ve çatışma risklerinin önüne geçmelidir. 
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