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SUNUŞ

Gündelik yaşantıda da, yapılması düşünülen herhangi bir iş, baştan 
sona tasarlanmakta;  bilgi ve becerilerin elverdiğince tüm boyutlarıyla ele 
alınarak aşamaları sıralanmakta; belirli bir düzen içinde uygulamaya akta-
rılmakta; elde edilen sonuçların gözetilen amaca ne denli uygun olduğu ir-
delenmektedir. Kısacası, hergün yapılagelen işler bile, gerçekte, kendi ölçe-
ğinde bir “proje” olarak tasarlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin 
doğru tasarlanması ve işletilmesi ise yapılan işte yeterince başarılı olabilme-
nin öncelikli koşuludur. Ne var ki, çoğu zaman bu başarı gösterilememekte-
dir. Çünkü, “projeleri” gerektiği gibi geliştirebilmenin, uygulayabilmenin, 
izleyebilmenin ve sonuçlarını doğru değerlendirebil-menin teknikleri, ço-
ğunlukla bilinmiyor. Dolayısıyla, bu amaçlar ya hiç gerçekleştirilemiyor ya 
da olması gerekenden daha yüksek maliyetlere ve savurganlıklara yol açılı-
yor. Bu nedenlerle, son yıllarda, dünyada “proje yönetimi” olarak adlandırı-
lan bir bilgi ve uğraşı alanı açılmış; bu alanda, çeşitli teknikler geliştirilmiştir. 
Türkiye’de de giderek yaygınlaşan “proje yönetimi” kavramının doğru anlaşıl-
ması; “proje yönetimi” tekniklerinin yeterince öğrenilmesi gerekmektedir. Bu 
kitapçık, kooperatif  yönetici ve üyelerinin de bu gereği yerine getirebilecek 
beceriyi kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Kitapçık, herkesin, yalnızca okumayla sınırlı bir çabayla anlayabile-
ceği bir biçimde hazırlanmamıştır; ek olarak, belirli bir öğrenim düzeyinin 
altındakilerin kolaylıkla kavraya-bileceği bir dille de yazılmamıştır. Ancak, 
eğitimler sırasında uygulamalı çalışmalar da yapılacaktır. Böylece, konunun 
özelliğinden kaynaklanan bu durumun yol açabileceği güçlüklerin en aza 
indirilebileceği düşünülmektedir. 

Katılımcılara yararlı olmasını dileriz. 

 

KIRSAL ÇEVRE 
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PROJE  YÖNETİMİ

1. Proje Yönetiminin Tanımı
Son elli yılda en çok kullanılan teknikler arasında olan "proje yöneti-

mi"nin tanımını yapmadan önce, bu tanımın önemli bir parçası olan proje'-
nin tanımının yapılması, konunun daha anlaşılır olması açısından yararlı
olacaktır. 

"Proje" kavramı, uluslararası işlemlerde referans kabul edilen Alman 
Sanayi Normları’nın (Deutsche Industrie Normen) DIN 69901 Normu'nda 
tanıtılırken, "bir defalık" olmasına ve "benzerinin olmamasına" işaret edil-
mekte ve süre, hedef, kaynak (işgücü, sermaye, finansal kaynaklar, vb.) gibi 
kısıtları bulunan ve kendine özgü organizasyon özelliklerine sahip işlerin ve 
görevlerin proje olarak nitelenebileceği belirtilmektedir. Daha ayrıntılı ince-
lenecek olursa, bir proje:   

a) Tek seferlik bir çalışmadır: Her keresinde yeni ve başka bir akışı 
vardır. Projeler, temelde benzer de olsalar, koşullar gereği hiçbiri başkasının
aynısı olamaz. Örneğin, seri otomobil üretimi bir proje olarak kabul edile-
mez; ancak, yeni bir  otomobil modelinin geliştirilmesi bir proje olarak ni-
telendirilebilir. Ya da uluslararası bir atletizm yarışmasının organizasyonu 
her seferinde benzer etkinliklere sahip olmasına karşılık, hava ve coğrafi 
koşulların, katılımcıların ve tesislerin farklı olması nedeniyle, diğerlerinden 
ayrıldığı için bir proje olarak tanımlanabilir. Benzer şekilde bir kırsal kal-
kınma çalışması da, yerel koşulların, katılımcıların bileşeninin, yapılacak 
çalışmalarını çeşitliliğinin ve mevcut kısıtların farklı olması dolayısıyla pro-
je kapsamında değerlendirilir. 

b) Projelerin yapısı belli bir karmaşıklığa sahiptir. Organizasyon, 
süre, maliyetler, kaynak kullanımı gibi unsurların projenin yürütülmesi sıra-
sında en uygun şekilde değerlendirilmesi  gerekmektedir. Bu da, en basit 
projelerde belli bir koordinasyon içinde çalışmayı ve akılcı planlamayı zo-
runlu kılmaktadır. 

c) Projelerin başlangıç ve bitiş zamanları belli olmalıdır: Diğer bir 
deyişle, süre kısıtı, projelerin belirleyici bir özelliği olarak değerlendiril-
mektedir. Koyulan hedefe, önceden verilen süre içinde ve öngörülen kay-
naklarla ulaşılması beklenmektedir. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında önem kazanan ve başta gelişmiş
ülkeler olmak üzere  pek çok ülkede ve her düzeyde kullanımı hızla artan 
"proje yönetimi" şu şekilde açıklanabilir:  Proje yönetimi, yukarıda sözü 
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edildiği gibi proje olarak tanıtılan işlerin, bu tanımdaki zaman, performans 
ve kaynak kriterleri ile kısıtları uyarınca önceden belirlenmiş hedefe ulaş-
mak için sürdürülen planlama, organizasyon, yönetim, kaynakların tahsisi 
ve kullanımı, uygulama, izleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetlerinin bir 
bütünüdür. 

Proje yönetiminin tarihsel gelişimi incelendiğinde, bugünkü anlamda 
ilk proje yönetimi uygulamalarının II. Dünya Savaşı yıllarında başladığı 
görülür. Savaş yıllarının beraberinde getirdiği kısıtlayıcı ve zorlayıcı etkiler 
ve özellikle zaman faktörünün baskısı, o yıllarda ABD'de bazı ulusal ve 
askeri projelerin gerçekleştirilmesinde, o zaman kadar denenmemiş ve mev-
cut organizasyon, planlama, izleme, ve kontrol yöntemleri ile çözümü 
mümkün olmayan karmaşık işlem ve süreçlerin bir arada yönetiminin gerek-
liliğini ortaya çıkarmıştır. 

1941 yılında başlatılan "Manhattan Mühendislik Projesi"  adlı proje ile 
ilk atom bombasının geliştirilmesi sırasında, sıra-zaman faktörlerinin kısıt-
layıcı etkisi altında çok sayıda karmaşık sistem görevlerinin gerçekleştiril-
mesi için üniversitelerden, sanayi kesiminden, silahlı kuvvetlerden ve kamu 
kesiminden bir çok bilim adamı, uzman, mühendis, asker ve hükümet yetki-
lisinin çalışmalarının, projenin nihai hedefi doğrultusunda planlanarak orga-
nize edilmesi ve entegrasyonunun gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

İlk proje yönetimi uygulamaları, bu ve bunu izleyen diğer bazı askeri 
amaçlı projelerde ve uzay-havacılık projelerinde görülmüştür. Bu süreçte 
önemli kilometre taşlarından biri de II. Dünya Savaşı sonrası ABD'de başla-
tılan  askeri amaçlı "Polaris" programı ile NASA'nın "Apollo" projesi ol-
muştur. Günümüzde proje yönetimi uygulamalarında kullanılan pek çok 
teknik, bu projelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve kısa bir süre içinde 
endüstriyel üretim, araştırma-geliştirme, hizmet, inşaat ve tarım sektörlerin-
de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Proje yönetimi tekniklerinin 
kullanım alanlarına ilerdeki alt başlıklarda ayrıntılı olarak yer verilecektir.  

Bir projenin sistematik bir şekilde planlanması ile sevk ve idaresi olan 
proje yönetimi, proje görevinin gerçekleştirilmesinde şu işlevlerin 
içerilmesini gerektirir.  

a) Organizasyon; proje organizasyon yapısının, proje yöneticisi ve 
ekip elemanlarının belirlenmesi, kimin hangi işleri gerçekleştireceğinin sap-
tanmasını içerir. 

b) Planlama, kontrol ve izleme; proje çalışmalarında, faaliyetlere i-
lişkin olarak kaynak, maliyet ve faaliyet zamanlarının planlama, kontrol ve 
izlenmesinin gerçekleştirilmesi işlemlerini ifade eder. 
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c) Yönetim; grup dinamiği sağlayacak bir ekip yönetimi, motivasyon, 
görüşme ve tartışma teknikleri, sunuş ve raporlama tekniklerinin uygulan-
masına ilişkin faaliyetleri kapsar. 

2. Proje Yönetimi Tekniklerinin Kullanım Alanları
Projeler, hepimizin yaşamında önemli bir yer tutar, ancak çoğumuz 

proje yönetiminin yaratacağı olumlu etkilerden yararlanmayı ihmal ederiz. 
Son yıllarda proje yönetimi tekniklerinin kullanımının giderek daha fazla 
ilgi çektiği ve yaygınlaştığı görülmektedir. Bu konuda yayınlanan çalışmala-
rın, geliştirilen bilgisayar paket programlarının, sunulan eğitimlerin çokluğu
da bu bilgiyi doğrulayan göstergelerdir. Proje yönetimi tekniklerinin kulla-
nımına olan bu ilgi artışı, dünyamızın içinde bulunduğu ekonomik ve tekno-
lojik koşullarla da bir paralellik içindedir. Son zamanlarda her alanda ve her 
kapsamda yürütülen projeler teknik açıdan gittikçe karmaşık ve zor beğeni-
lir olmaya başlamıştır. Dolayısıyla, daha güçlü bir uzmanlaşma, iş bölümü 
ve koordinasyonun sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Proje yönetimi tek-
nikleri ile, söz konusu gereksinimler büyük ölçüde karşılanabilmektedir. 

Önceleri askeri projelerde ve uzay araştırmaları projelerinde kullanıl-
maya başlanan proje yönetimi yöntemleri, zaman içinde uygulama alanlarını
genişletmiş ve işletme, sektör ve ekonomi bazında sıkça kullanılagelen  bir 
araç olmuştur. Ekonomi ve sektör bazında proje yönetimi tekniklerinin en 
çok kullanıldığı alanlar, çeşitli kalkınma ve şehircilik projeleridir. Türki-
ye’de Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), ekonomi bazındaki projelere 
güzel bir örnektir.  Ayrıca sektörel bazda kalkınma projeleri de, gerek devlet 
gerekse Dünya Bankası, UNIDO, UNICEF, WHO, vb. uluslararası yardım
ve kalkınma örgütleri tarafından desteklenen ve yönlendirilen çalışmalar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İşletme bazında ise proje yönetimi teknikleri  kullanılan bazı proje ör-
nekleri şunlar olabilir:  

• Otoban, köprü, bina, baraj, kanal gibi mühendislik projelerinin ta-
sarımı ve yapımı,

• Denizaltı, savaş uçağı, tank veya askeri komünikasyon sistemleri 
gibi askeri projelerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 

• Kuruluşların faaliyet alanlarındaki araştırma geliştirme çalışmaları,

• Bir kuruluşun yeniden yapılandırılması ya da toplam kalite yöne-
timine geçiş çalışmalarının projelendirilmesi, vb. kuruluş içi iyi-
leştirme çalışmaları,

• Olimpiyat oyunlarının organizasyonu, 
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• Bir konser turnesinin organizasyonu, 

• Bir işletmenin o zamana kadar etkinlik göstermediği yeni bir paza-
ra girmesi, 

• Bir hava limanını genişletme çalışmaları.

• Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'nın organizasyonu, 

Yukarıda sayılan örnekler daha pek çok konuyu ve projeyi  kapsaya-
cak şekilde çoğaltılabilir.  

3. Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Proje Yönetimi 
Projelerin, hepimizin yaşamında çeşitli boyutlarda etkisi vardır; an-

cak, proje yönetimi tekniklerinin uygulanmasından doğacak olumlu etkiler-
den  yararlanma düzeyi, gelişmekte olan ülkelerde sürekli artmakla birlikte, 
henüz gelişmiş ülkelerin söz konusu tekniklerden yararlanma düzeyine eri-
şememiştir.  

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma plan ve programlarında süre, ma-
liyet ve kaynaklar bakımından kısıtlayıcı özelliklere sahip bir çok proje bu-
lunmaktadır. Öte yandan bu ülkelerde sayıları giderek artan ve gelişen özel 
sektör kuruluşları, sanayi, müteahhitlik ve hizmet sektörlerinde önemli yatı-
rım projelerini gerçekleştirmeye başlamışlardır. 

Gelişmekte olan ülkelerde gerek devlet gerekse özel sektör, bazen 
devlet-özel sektör işbirliği ve yabancı katılımcılarla birlikte yürütülen proje 
çalışmalarında, projelerin önceden belirlenmiş amaçlarla, mümkün olan en 
kısa süre, planlanan bütçe sınırları içinde ve gerekli performans düzeyinde 
gerçekleştirilebilmesinde, proje yönetimi yaklaşımının doğru seçilmiş uygu-
lamaları, oldukça değerli çözümler vaat etmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerden farklı olarak önemli so-
runlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Dolayısıyla öncelikle bu sorunların
gözden geçirilerek yöntemlerin uygulanmasına geçmek daha gerçekçi bir 
yaklaşım olarak önerilmektedir. Söz konusu sorunların önem dereceleri ül-
keden ülkeye farklı olup, başlıcaları şunlardır: 

• İşsizlik 

• Enflasyon 

• Eğitim düzeyinin düşüklüğü

• Yatırım sermayesinin azlığı 

• Teknolojik bilgi yetersizliği

• Yüksek nüfus artışı 
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• Kişi başına ulusal gelirin düşüklüğü

• Yetersiz altyapı

• Konut sorunu ve gecekondulaşma – çarpık kentleşme 

• Çevre kirliliği

Bunlara ek olarak bürokratik uygulamaların katılığı, gelir dağılımın-
daki dengesizlik, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerindeki aksamaları da
yukarıdaki sorunlar listesine alabiliriz. 

Bu sorunların farklı bileşenlerinden oluşan sorun paketleri için acil 
çözümler geliştirmek zorunda olan bu ülkeler, kısmen kendi kaynakları ve 
kısmen de sanayileşmiş ülkelerle ortaklaşa olarak ve bazı uluslararası kuru-
luşların katılımı ile farklı boyut ve niteliklerde önemli projeler gerçekleştir-
mektedirler. Bu projeler başlıca şu konularda yoğunlaşmıştır: 

• Altyapı projeleri (elektrifikasyon, ulaşım, haberleşme, kentsel ve 
tarımsal kalkınma projeleri, vb.), 

• Enerji santralleri, 

• Toplu konut yapımı,

• Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi, 

• Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, 

• Çevre koruma ve geliştirme, 

• Sanayi tesislerinin kurulması ve işletmeye alınması.

Bunlara ek olarak, tarım, ormancılık ve hayvancılığın geliştirilmesi, 
yasal düzenlemeler, maliyet yönetimi, beceri ve meslek kazandırma gibi 
bazı öncelikli çalışmaları da sayabiliriz. 

Türkiye’de de yukarıda anılan sorunların çoğunluğu mevcuttur. Ancak 
özellikle son on yılda proje yönetimi konusunda ciddi aşamaların kaydedil-
diği belirlenmiştir. 1991 yılında Milli Prodüktivite Merkezi uzmanları Ay-
şegül Pamukçu Turan ve Nurettin Peşkircioğlu tarafından yapılan ve 1999 
yılında Ayşegül Pamukçu Turan tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda, 
aradan geçen zaman zarfında kuruluşların proje yönetimi konusuna yakla-
şımlarında büyük farklılıklar olduğu saptanmıştır.  1991 çalışmasında firma-
ların sadece %17’si proje yönetimi tekniklerinden yararlandığını belirtirken, 
bu oran 1999’da % 68.42’ye çıkmıştır.  
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4. Proje Yönetiminin Aşamaları
Bir projenin belirli bir plan ve programa göre önceden belirlenen ama-

cına ulaşmasını sağlamak için gereken planlama, organizasyon, koordinas-
yon ve kontrol faaliyetleri, proje yönetimi kavramını oluşturmaktadır. Proje 
yönetimi, aşağıda açıklanan tanımlama, planlama, uygulama, izleme ve 
kontrol ile tamamlama ve değerlendirmeden oluşan beş temel aşamayı içer-
mektedir.  

Tanımlama: Projenin belirlenmesi, finansman kaynaklarının saptanması ve 
projenin tanımlanmasını, gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasını,
projenin gerçekleştirilmesine ilişkin kararın verilmesini, proje grubunun 
oluşturulmasını ve görev tanımlarının yapılmasını içerir.  

Planlama: Projeyi oluşturan faaliyetlerin (aktivitelerin ya da diğer bir de-
yişle iş paketlerinin) ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, proje faa-
liyetlerine ilişkin süre, kaynak ve maliyet analizlerinin yapılması, bu aşama-
da gerçekleştirilir. En önemli aşama, planlama aşamasıdır. Çünkü projede 
yer alacak her bir faaliyetin süresinin, bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için 
gerekli kaynakların tahmin edilmesi, faaliyetler arasında ne tür bir ilişkinin 
olduğunun (örneğin X faaliyetinden bir önce gerçekleştirilecek faaliyetler, 
bir sonra gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler hangileridir, paralel sürdü-
rülmesi gereken faaliyetler hangileridir, vb.), bu faaliyetin gerçekleştirilme-
sinden sorumlu kişi ve birimler ile faaliyetlerin tamamlanacağı tarihlerin 
belirlenmesi gerekmektedir. Böylelikle proje planının bir modeli ortaya çı-
kartılarak uygulamaya hazır hale getirilir.  

Uygulama: Bu aşamada proje, planlandığı üzere uygulanmaya başlanır. 
Proje faaliyetleri öngörülen süre ve kaynaklar dahilinde ve sorumlu kişi ya 
da birimlerce gerçekleştirilir.  

İzleme  ve  Kontrol: Projenin gidişine ilişkin gösterge ve verilerin toplan-
ması, bunların yapılan planlarla karşılaştırılması, sapmalar halinde bu sap-
maları düzeltmek için gerekli kararların verilmesi ve önlemlerin alınması
işlemlerini içerir. 

Tamamlama ve Değerlendirme: Projenin sona erdirilmesinden sonra  pro-
je, yapısına göre ya teslim edilir ya seri üretime geçilir ya da kapanışı yapı-
lır. Tamamlamanın ardından da proje performansının değerlendirmesi yapı-
lır. Projenin izleme-kontrol aşamasında elde edilen veriler, planlanan değer-
lerle gerçekleşen değerlerin karşılaştırılması için kullanılır. Sapmalar ya da 
sorunlar olduysa hangi aktivitede, hangi birimin ya da kişinin sorumlulu-
ğunda ortaya çıktığı, söz konusu sapma ya da sorunların nasıl aşıldığı belir-
lenir ve proje ekibi ya da daha üst düzey görevliler tarafından oluşturulmuş
olan kriterlere göre projenin başarı değerlendirilmesi yapılır. Projenin yapısına 
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göre bazı durumlarda projenin tamamlanmasının üzerinden belli bir zaman 
geçtikten sonra nihai bir değerlendirme yapılır ve başka benzer bir projede, 
daha önce karşılaşılan sorunlarla karşılaşılmaması için deneyimler tazelenir. 
Bu yöntem, sonraki projelerin daha iyi planlanmasını, yönetilmesini ve ba-
şarılı olmasını sağlayabilir. 

Proje yönetimi sürecinin başarılı olabilmesi için bazı temel faktörlere 
gereksinim duyulur. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

Proje Yöneticisi: Projenin, belirli kısıtlar uyarınca planlanan değer ve he-
deflere en uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli kararları zamanında 
alarak uygulamaya koyabilecek, oluşturulan ekip ve ekipler arasında koor-
dinasyonu sağlayacak yetki ve sorumlulukta bir kişi proje yöneticisi olarak 
görev yapmalıdır. Proje yürütme görevini üstlenecek yöneticinin aynı za-
manda ekip elemanları tarafından da benimsenmesi, projenin daha etkili bir 
biçimde yürütülmesine katkıda bulunacaktır.  

Sağlıklı Veri ve Bilgi Akışı: Projeye ait kaynak, süre, sorumlu birimlere 
ilişkin planların veri ve bilgilerinin sağlıklı olarak ve zamanında saptanma-
sına; projenin gerçekleşme aşamasında doğru, geçerli veri ve bilgilerin alı-
nabilmesine imkan verecek bir iletişim sisteminin işlerliği, projenin yürü-
tülmesi sırasında sağlanması gereken temel gereksinimlerdendir. 

Proje Ekibi: Proje, bir ekip, grup ya da komite tarafından veya  işlevlerine 
göre ayrılmış gruplar (komiteler) tarafından planlanır ve gerçekleştirilir. 
Gruplarda, ilgili işlevleri yerine getirebilecek birimlerden seçilerek bir araya 
getirilmiş ve tercihen gönüllü elemanlar yer alır. Ekip halinde  çalışma, pro-
je yönetiminin en önemli özelliklerinden biri olduğu için ayrı bir bölümde 
ele alınacaktır. 

Proje yönetimi ile pek çok olumlu sonuçlara ulaşmak mümkün olmak-
la birlikte, sihirli bir değnek olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Belli koşullar sağlanamadığı taktirde projelerin yürütülmesinde, rutin çalış-
malara oranla çok daha ciddi başarısızlıklar da yaşanabilir. Proje yönetimin-
de başarıya ulaşmanın olanaksız olduğu durumlar şöyle sıralanabilir: 

• Projenin mantıklı bir temele dayanmaması: Diğer bir deyişle, tanım-
lama aşamasında yapılacak yaşamsal bir hata, geri dönmesi zor sorunla-
ra yol açabilir. 

• Daha önce başarılı olmuş bir ekibe yine başarılı olacakları öngörü-
süyle ayrıntılı inceleme yapmadan yeni bir proje verilmesi: Projeler 
kendi içlerinde dinamiktir ve proje süresince değişik yönetim teknikleri 
gerektirebilirler. Yönetim tarzını, projenin ilerlemesi sırasında değiştir-
mek, hiç de alışılmadık değildir. Bu durumu, başarılı olamayan bir fut-
bol takımının yeni bir çalıştırıcıyla ve yeni bir çalışma sistemiyle yoluna 
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devam etmesine benzetebiliriz. Yani, daha önce başarılı olmuş bir ekibe, 
yeterince esnek olmadıkları taktirde farklı yapıda yeni bir proje vermek, 
başarıyı garanti etmez. Ekip elemanlarının proje konusuna yakınlıkları,
yeni projenin gerektirdiği koşullara kendilerini uyarlayabilme esneklik-
leri dikkat edilmesi gereken koşullardır. 

• Proje yöneticisi olarak yanlış kişinin seçilmesi: Yönetici hem lider, 
hem de organizatör olmalıdır. Bazı durumlarda, çok yeterli olmayan, te-
reddütle derlenmiş bilgiler ışığında önemli kararlar vermek zorunda ka-
labilirler. Bundan dolayı, fonksiyonel, klasik bir birimde çok başarılı
olmuş bir yönetici, aynı başarı düzeyine proje yöneticiliğinde ulaşama-
yabilir. 

• İşin kapsamının ve görev tanımlarının net olmaması: Bir projede 
hiçbir şey, işin kapsamının (maliyetlerin, zaman planının veya teknik 
koşulların) ve projeyi gerçekleştirecek elemanların görev ve sorumluluk-
larının belirgin olmaması kadar sorun yaratmaz. Dolayısıyla, proje baş-
larken yukarıda anılan maddelerin açıkça tanımlanması, ileride yaşanması
muhtemel sorunların önemli bir bölümünü ortadan kaldıracaktır. 

• Yönetim tekniklerinin kullanılmaması: Projelerde kullanılan yönetim 
teknikleri her zaman proje gereksinimlerine yanıt vermeyebilir. Üstleni-
len görevin acilliği, karmaşıklığı ve yeni teknikler içermesi; projede gö-
rev alan ekip elemanlarının meslek grupları yelpazesinin genişliği, pro-
jenin yürütüldüğü organizasyon yapısı, projede sağlanan iletişim ve iş-
birliği düzeyi, tükettiği kaynak çeşitliliği, motivasyon düzeyi, projenin 
yönetim tarzını etkileyen faktörlerdir. 

EKİP ÇALIŞMASI 

1. Ekip Çalışmasının Tanımı ve Özellikleri 
Son yıllarda gittikçe daha fazla ağırlık verilen ekip ya da takım çalış-

masını, ortak bir amaca ve ortak bir anlaşma düzeyine sahip insanların
iş bölümü yaparak önceden belirlenmiş bir zaman diliminde, koordi-
nasyon halinde çalışması olarak tanımlayabiliriz. Ekibin ortak amacına
ulaşması için tüm ekip üyelerinin işlerine göre özelleştirilmiş görevleri ol-
malıdır. Bunun altında aynı zamanda iş bölümüne yönelik bir organizasyon 
kavramı da yatmaktadır ve bu organizasyona göre ekibin her elemanı bir 
bütünü oluşturacak özel bir işleve sahiptir.  Diğer bir deyişle, yalnızca kişi-
lerin bir araya toplanması ile bir ekip oluşturulmuş olmaz. Bir ekip için aşa-
ğıda belirtilen temel özelliklerin geçerli olması gerekmektedir. 
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• Bir ekip sınırlı sayıda elemanla kurulabilir. Ekipte yer alacak elemanla-
rın sayısı, (çekirdek kadro) proje büyüklüğüne, karmaşıklığına ve süre 
kısıtına bağlı olarak 2 ile 12 kişi arasında değişebilir.                                                                                                                                                                          

• Ekipte yer alacak elemanların proje hedeflerini değiştirmeye yönelik 
olarak tek tek veya birlikte karar alma yetkisi olmamalıdır. Çalışmanın
nihai hedefi önceden belirlenmiş olmalıdır ve ekip elemanları bu hedefe 
ulaşmak için hep birlikte ve işbirliği içinde çalışmalıdırlar.         

• İş birliği yapan elemanlar kurum içinde daha önceki hiyerarşik düzen-
deki konumlarına bakılmaksızın birbirlerini çalışma arkadaşı olarak 
kabul etmeli ve çıkar çatışmasına yol açacak bir ortam bulunmamalıdır. 

• Ekibin “çekirdek kadro” olarak kabul edilen elemanları, kendi aralarında 
bir bütün oluşturacak şekilde farklı alanlarda uzmanlıklara sahip olmalı
ve birbirlerini tamamlayıcı özellikte olmalıdırlar. 

• Ekip, önceden belirlenmiş sınırlı bir zaman diliminde çalışmalıdır. 
Ancak, ekip elemanlarının daha önce birlikte çalışmamış olmaları duru-
munda, çalışanların bir hazırlık ve alışma dönemine gereksinimleri ola-
cağından, çok kısa süreli projelerde yer almamalarına dikkat edilmelidir.                                                                                                        

• Ekip, çalışma bitiminde dağılmalı ve elemanlar gerektiğinde yeni bir 
projede ya da ekipte  görevlendirilmek üzere rutin işlerini sürdürmelidir-
ler. 

Ekip organizasyonu, diğer organizasyonlara göre daha demokratik bir 
yapıda olup, yaratıcılık ve motivasyonu harekete geçirir. Böylece eldeki 
beceriler, en uygun şekilde kullanılmış olur. İşbirliği yapılarak yürütülen 
çalışmaların temel şartı, bütün ekip üyelerinin, bilgi akışına büyük önem 
vermeleri ve elemanların proje faaliyetleri, gelişmeler ve ortaya çıkan deği-
şiklikler konusunda zamanında ve aynı düzeyde bilgilendirilmesidir. 

Proje grubunda yer alacak elemanların seçiminde, gerekli mesleki bil-
gi ve deneyimin yanı sıra eldeki olanaklar çerçevesinde, 

• İş birliği içinde çalışmaya eğilimli,  

• Dinamik, 

• Fikir ve öneri geliştirme yeteneği olan, 

• Aniden ortaya çıkan sorunlara derhal çözümler arama ve üretme  

becerisi olan özelliklerde kişiler tercih edilmelidir.                                                                                                                                                                 
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2. Ekip  Çalışmasının Koşulları
Ekip çalışmasının istendiği gibi sürmesi ve olumlu sonuç vermesi için 

bazı koşulların sağlanması gereklidir. Bunlar şöyle açıklanabilir : 

Zaman Kısıtlaması : Çalışanın tam olarak ekibe ne zaman katılacağı, hangi 
işi üstleneceği, bu işin ne kadarda tamamlanacağı, projenin toplam süresi 
açıkça belirlenmelidir. Elemanın üstleneceği işin de bütün ayrıntılarıyla 
kendisine iletilmesi ve mümkünse iş tanımının yapılması gerekir. Böylelikle 
katılımcı, yapacağı işe göre zamanını optimum kullanarak diğer ekip ele-
manlarıyla uyum içinde çalışabilmesi için gerekli planlamayı yapabilecektir. 

Elemanın Projeye Bağlanması : Ekibin başarılı olması için görev alacak 
kişilerin birbirlerini tamamlayıcı niteliklerinin yanı sıra, birbirlerini anlama-
ları, diğer bir deyişle, aynı düzlemde düşünebilmeleri ve fikir alış-verişinde 
bulunabilmeleri gerekmektedir. Bu koşul sağlandıktan sonra gerekli olan 
ise, elemanın bu işi yapmaya gönüllü olması veya motive edilmesidir. Ele-
man projeye bağlanırsa daha yaratıcı ve üretken olur. Bu da projenin per-
formans ve başarısını olumlu yönde etkiler. 

Geçici Birliktelik : Ekip elemanları, sadece proje süresince bir arada çalı-
şırlar. Proje bitiminde ekip de dağılır ve koşullara bağlı olarak yeni projeler 
için bir araya gelir veya elemanlar farklı ekiplerde görev alırlar. 

Ekip Liderinin Rolü : Ekip lideri veya proje koordinatörünün en önemli göre-
vi, elemanların uyumlu çalışmalarını sağlamak, motivasyon düzeyini yüksek 
tutmak ve gerekli durumlarda elemanları yönlendirmektir. Ekip liderinin ele-
manlarca da benimsenmiş olması, projenin başarısını olumlu yönde etkiler. 

Ekip Büyüklüğü : Yönetim, proje ekibini oluşturma görevini üstlenir. Proje 
ekibinin organizasyonunda, ekibin personel açısından olabildiğince esnek ve 
izlenebilir kalması için mümkün olduğunca küçük tutulmasına dikkat edilir.  

3. Çalışma  Sırasında  Uyulması Gereken  Kurallar  

• Grupta hiyerarşi söz konusu değildir. Herkes, proje öncesindeki unvan-
lar gözetilmeksizin eşittir ve grubun eşit ağırlıktaki bireyleridir. Bu, grup 
elemanları tarafından kabul edilmiştir. 

• Tartışma ve toplantılarda oturum başkanlığı gibi görevler daima dönü-
şümlü olarak gerçekleştirilir. 

• Fikirler düzenli olarak açıklanır ve tartışılır. (Sükut ikrardan gelmez !) 

• DİNLEMEK,  KONUŞMAK KADAR ÖNEMLİDİR !

• Anlaşmazlıklar örtbas edilmez, aksine ortaya konur, deşilir ve tartışılır. 
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• Fikir ayrılıkları, bozgunculuk olarak değil, farklı bilgi kaynakları ve
düşünme tarzları olarak kabul edilir.  

• Ekip içinde eleştiriye her zaman yer vardır ama suçlamaya ASLA ! 

• Sorgulanmayan hiç bir fikir veya deneyim olamaz. 

• Öğrenme gereksinimi her zaman açıkça belirtilir. 

• Haberleşme kanalları kurulur, bilgiler sürekli paylaşılır. 

• Projeye ilişkin tüm dokümanlar, her zaman ekipteki herkesin kullanımı-
na açık olur. 

• Kararlar mümkün olduğunca oy birliğiyle alınır. 

• Hiç kimse, daha önceden kararlaştırılmamış bir işi, gurup elemanlarının
hepsini haberdar etmeden ve onaylarını almadan yapamaz. 

• Herkesin yapacağı işler, diğerlerinin gözlemlerine açık olmalıdır.  

• Kararlar, tartışmalar ve çalışma sonuçları düzenli olarak kağıda döküle-
rek tablo ve çizelgelerle kolay anlaşılır şekle dönüştürülür. 

• Projedeki değişiklikler ve hedeften sapmalardan bütün elemanlar hemen 
haberdar edilir ve durum açıklığa kavuşturulur. 

• Oluşturulan kurallarına sürekli uyulur. Gerektiğinde kurallar üzerinde 
yeniden tartışılır. 

4. Ekip  Çalışmasının Avantajları
Tüm ekip çalışmaları için gereken temel koşullar, belli bir hedefe u-

laşmak için açık ve ayrıntılı bir görev tanımlaması ve ekibin 'doğru' biçimde 
oluşturulmasıdır. Bu koşullar gerçeklendiğinde, ekip çalışmasının şu avan-
tajlara sahip olduğu söylenebilir: 

• Ekip, bir kişinin tek başına üretebileceğinden daha fazla fikir üretebilir 
ve çözüm önerisi geliştirebilir. Böylece tek kişi tarafından çözümlenme-
si güç vakaları daha kolay sonuca ulaştırma gücüne sahip olur. 

• Çeşitli uzmanlık alanlarından oluşturulan ekibin ortak çalışması sonucu, 
düşünme kapasitesi yükselmiş ve sorunlar çok yönlü ele alınmış olur. 

• Yanlış karar verme ve yanlış uygulama riski ekip çalışmasıyla en aza 
indirilmiş olur. 
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• Karşılıklı hoşgörüye dayalı, uyumlu bir ekip çalışması ortamı yaratılma-
sı, farklı ve çeşitli fikir ve önerilerin değerlendirilmesini de sağlar. Her-
kes birbirinin düşüncesini dinlemeyi, analiz etmeyi ve bu düşünceler ü-
zerinde tartışmayı, değerlendirmeyi öğrenir. 

• İş ortamı da bu çalışma havasından yarar sağlar.  

• Elemanlar, kendi alanlarında tüm yetenek ve bilgilerini ortaya koyarak 
çalışırlar.  

• Ekipteki çalışma ve bilgi alış-verişi sayesinde elemanların çok yönlü ve 
karşılıklı gelişmesi sağlanır. İşin bitimindeki kazanç, bireysel perfor-
mansla kazanılabileceğinden fazladır.   

• Ekip elemanlarının işlerine daha fazla bağlanmasını ve projeyi 
benimsemelerini sağlar.  

• Moral ve dayanışma duygularını yükseltir. 

• Sorunların saptanması ve öneriler geliştirilmesi konusunda ekip eleman-
larına beceri ve sistematik kazandırır. 

5. Ekip  Çalışmasının Dezavantajları ve  Yaşanan  Sorunlar 
Ekip çalışmasının yukarıda sayılan avantajlarının yanı sıra var olan 

dezavantajlar da göz ardı edilmemelidir. Bu dezavantajlar söyle sıralanabilir:  

• Eğer ekipte yer alan kişiler birbirlerinin çalışma tarzına alışık değillerse, 
ekip çalışması gerektiğinden uzun zaman alabilir. Elemanların birbirle-
rinin çalışma tarz ve temposuna alışmaları için belli bir zamana gereksi-
nimleri vardır. Kısa süreli projelerde bu, çalışmayı olumsuz yönde etki-
leyebilir. Dolayısıyla bu tür projelerde çalışanların daha önce birlikte ça-
lışmış elemanlardan seçilmesi sağlıklı olur. Uzun süreli projelerde ise, 
alışma dönemi projenin küçük bir bölümünde tamamlanacağından sorun 
olmayabilir. Eğer yapılacak iş, tek kişi tarafından sonuçlandırılabilecek 
nitelikteyse, ekip kurmaya gerek yoktur. Çünkü ekibin öngörülen hedefe 
ulaşması, tek kişinin ulaşmasından yavaş olur. Ayrıca işin tamamlanma 
maliyeti de gereğinden yüksek düzeyde gerçekleşir. 

• Grup gereğinden geniş tutulduğunda, çalışmalar beklenenden ağır yürür. 
Dolayısıyla yönetimin, ekibin optimum sayısını saptarken ekip oluştur-
ma kriterlerini titizlikle dikkate almaları gerekmektedir. 

• Bir sonuca ulaşmak için ekip elemanları arasında yapılan görüşme ve tar-
tışmalar çok fazla zaman alabilir ve tartışma odakları asıl konudan sapmalar 
gösterebilir. Bu da projede zaman kaybına neden olur. Böyle bir durumun 
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önüne geçmek için her toplantının mutlaka bir oturum başkanı olması ve
toplantının amaçların dışına çıkmasını engellemesi gereklidir. 

Sözü edilen dezavantajların dışında çalışmalar sırasında bazı sorunlar 
yaşanabilmektedir. Eğer bir kuruluşta görev ve sorumlulukların kesin olarak 
tanımlandığı, yerleşmiş, iyi bir organizasyon yapısı varsa, iş bölümü ve bir-
likte çalışma genellikle kendiliğinden sağlanır. Bu koşullarda, çalışanlara 
tek tek görev ve sorumluluk alanları dağıtılır, ardından ortak çalışma amaca 
yönelik olarak kendiliğinden oluşur. Tabii ki bu, ideal ancak oldukça az 
rastlanan bir durumdur.  

Bir organizasyonda, belli proje hedeflerine ulaşmak amacıyla ekipler 
kurulmasına karar verilmeden önce bunun avantajları ve dezavantajları ö-
zenle gözden geçirilmelidir. Yaratıcı işler üstlenmesi gereken bir ekibi oluş-
turan elemanların kişisel özellikleri ve performansları her zaman beklenen 
sonuçları vermeyi garanti etmez. Farklı alanlardaki katılımcılar, çalışılacak 
alanda birbirlerinin boşluklarını tamamlayacak nitelikte olmalıdırlar. Ne 
şekilde kurulmuş olursa olsun, bir ekip kurulurken ve bir araya gelirken çeşitli 
sorunlar da beraberinde gelecektir. 

Bu sorunları başında, ekipte çeşitli mesleki alanlardan temsilciler ol-
ması ve bu kişilerin sorun çözme konusunda ortak bir anlaşma platformu 
oluşturma zorunluluğu gelmektedir. Karmaşık sistemlerde bir de farklı alan-
lardan gelen uzmanların ortak bir teknik dil oluşturma konusunda sorunları
olmaktadır. Bu tip bir organizasyonun hedefine ulaşması, bir yandan tüm 
örgütsel sürtüşmelerden sıyrılmaya, öte yandan da iyi bir bilgi akışını sağ-
lamaya bağlıdır. 

Ekip çalışmasında bir başka sorun, organizasyonun yapısına uygun bir 
disiplin oluşturmakta ortaya çıkabilir. Elemanların ve buna paralel olarak 
bütün ekibin motivasyonu, işlerin bitim sürelerine uyulmasının öneminin 
yeterince vurgulanması, kapsamlı bir kontrol yöntemiyle çalışmaların değer-
lendirilmesi konularının ayrıntılı biçimde belirlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, ekipte yer alacak elemanların hiyerarşik yapıdaki pozisyonla-
rından çalışma süresince feragat etmeleri gerektiği halde, bu konuda sorun-
larla karşılaşmak olasıdır. 

Ekip çalışmasında sorunlara yol açacak bir konu da çalışmalar için ge-
rekli bazı bilgilerin ekibe yanlış ulaşmasıdır. Ekip bunu önlemek için aktif 
bir bilgi sistemi politikası izlemelidir. Herkesin kendini ilgilendiren bilgiyi 
incelemesi, gelen bilgilerin içerik, biçim ve kapsamı, bilginin zamanı, bilgi 
kanalı, kaynağı konusunda özenli davranması gerekmektedir. 
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Dezavantajların ve ortaya çıkabilecek sorunların önlenebilmesi için 
ekibin baştan uyumlu çalışabilecek ve tercihen gönüllü bireylerden oluştu-
rulması, elemanın proje ekibindeki iş yükünün, ekibe girene kadar yaptığı 
çalışmalar ve yaptığı işin analizinden sonra saptanması, ekip içinde bilgi-
lendirme ve bilgi akışının tam olması, çalışmalar sırasında tüm elemanların
mesleki ve örgütsel bilgilerinin ortaya dökülmesi, bunun için de motivasyon 
düzeylerinin yüksek tutulması gereklidir.   

Sorunlarını aşarak oturmuş bir yapıya kavuşmuş ekiplerin anahtar ö-
zellikleri şöyle sıralanabilir: 

Ortak Hedefler / Misyon: Ekip elemanları hedefleri anlarlar, çünkü onların
oluşturulmasına katılmışlardır. Göreve ve onun en iyi nasıl yerine getirile-
ceğine ilişkin yoğun tartışmalar olmuştur. Herkes yüksek düzeyde bir katıl-
mışlık hisseder. Her eleman genel sonuçta şu veya bu şekilde etkisinin ol-
duğunu hisseder. 

Güven ve Açıklık Havası: Ekip elemanlarının rahat ve samimi oldukları bir 
ortam yaratılır. Korkunun yerini güven alır; insanlar risk almaya istekli olur-
lar ve alabilirler. İnsanların katılımcı ve ilgili oldukları, büyüyen ve öğrenen 
bir atmosferdir. 

Açık Yürekli ve Dürüst İletişim: Ekip elemanları, düşüncelerini, duygula-
rını ve fikirlerini ifade etmekte kendilerini serbest hissederler. Elemanlar 
birbirlerini dinlerler ve herkes eleştirilmeden veya sıkıntı duymadan fikrini 
söyleyebilir. Anlaşmazlık ve sürtüşmeler doğal kabul edilir ve öyle ele alı-
nır. Ekip, hedeflerine ulaşırken veya ulaşmazken, elemanların ekibi nasıl
(olumlu veya olumsuz) etkilediğine ilişkin geri beslemede bulunarak kendi 
hatalarını düzeltmeye çalışır. 

Ait Olma Duygusu: Ekibi ve yürüttüğü faaliyetleri benimseme, sahiplenme 
duygusu oluşur. Yüksek düzeyde bir katılım ve herkesin ekibe dahil edilme-
si çabası mevcuttur. Bu çabayı, yüksek sahiplenme duygusu (ben bu ekibin 
önemli bir parçasıyım ve yaptıklarım bir fark yaratır) ve ekibin tamamladığı 
görevlerden gurur duyma izler. 

Farklılıklara Saygı: Ekip elemanları birbirlerini değerli kaynaklara sahip, 
yeri doldurulmaz kişiler olarak görürler. Fikir, düşünce ve deneyim farklı-
lıkları, “Grup-düşünmesi”nde normlardan sapma olarak görülürken, ekipte 
desteklenir. Diğerlerine karşı esnek ve hassas olmaya gayret edilir. 

Sürekli Öğrenme/Gelişme: Ekip elemanları, risk almaları ve değişik açılardan 
düşünmeleri için yüreklendirilir. Hatalar, deneyerek öğrenmenin bir parçası
olarak görülür. Sürekli gelişme ancak, insanlar   gelişme için yeni yollar de-
nemeye ve önerilerde bulunmaya teşvik edilirlerse, gerçekleşebilir. 
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Değerlendirme ve Kendini Düzeltme Olanağı: Ekip, süreç ve deneyimle-
rini sorgulayarak sürekli gelişebilir. Ekip, düzenli aralıklarla çalışmalarında
nelerin aksadığını sorgular. Açık tartışma ile, sorunların nedenlerini (prose-
dürler mi, bireysel tavırlar mı, vb.) bulmaya gayret eder ve sorunların derin-
leşmesine meydan vermek yerine, çözümler geliştirir. 

Karşılıklı Dayanışma: Ekip elemanları, tek başlarına yapamayacakları bir 
şeyi üretmek için birbirlerinin bilgi, beceri ve kaynaklarına gereksinim duyar. 

Uzlaşmalı Karar Alma: Ekip elemanları hep birlikte yüksek kaliteli karar 
alırlar ve bütün ekip bu kararları uygulamayı kabul eder ve destekler. 

Katılımcı Liderlik: İster grubun belli bir lideri olsun, isterse liderlik ele-
manlar arasında dönüşümlü olarak yapılsın, lider grubun üstünde değildir. 
Sadece kolaylaştırıcı bir rol üstlenir. 

6) Liderin Ekipteki Rolü 

• Ekip elemanlarını dinlemek, 

• Bir güven ve açıklık ortamı yaratmak, 

• Görüş ayrılıklarına değer vermek, 

• Söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla örnek olmak  

• Organizasyonun hedef ve misyonuna ilişkin bağlantıyı kurmak, 

• Yol göstermek, yönlendirmek, danışmanlık yapmak ve öğretmek, 

• Bilgiyi paylaşmak, 

• Motive etmek, 

• Ekibin prosedürleri sorgulayarak hatalarını düzeltmeleri için geri 
bildirimi kullanmak, 

• Sürtüşmelerle ilgilenmek, 

• Ekibin amacından sapmamasını sağlamak, 

• Toplantıları etkili yönetmek ve/veya yönetilmesini sağlayacak şe-
kilde yönlendirmek, 

• Çalışmaların, bağlantılı birim, kurum ve kuruluşlarla olumlu bir 
diyalog içinde sürdürülmesini sağlamak. 

Ekip çalışmasının önemli özelliklerinden biri de ekiplerin kendi per-
formanslarını ölçmeleri ve değerlendirmeleridir. o Ekip çalışmasına yönelik 
organizasyonlarda insanlar nasıl çalıştıklarına ilişkin geribildirime gereksi-
nim duyarlar. Ölçüm ve değerlendirmeler, üretim ve/veya sunulan hizmet 
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konusunda geribildirim sağlar. Fakat ekip elemanları ve ekip liderleri aynı
zamanda kendi gelişimlerine ilişkin de geribildirime gereksinim duyarlar. 
En iyi değerlendirmeler, her organizasyonun kendi yapısına göre tasarlan-
mış olanlardır. Organizasyonun yapısı ve yerine getirdiği işlevler gözetile-
rek “Performans Değerlendirme Formları” hazırlanır. Genellikle önceden 
belirlenmiş aralıklarla her ekip elemanı, kendisi ve diğer elemanlar için bu 
formları doldurur. Sonra formlar ekip liderine teslim edilir. Ekip lideri form-
ları değerlendirerek her elemanla bire bir seanslar düzenler. Görüşmenin 
odak noktaları şunlardır: 

• Elemanların kendilerini nasıl değerlendirdikleri, 

• Diğer elemanların o elemanı nasıl değerlendirdiği (her bireyin tek 
tek puanlaması değil, ortalamalar), 

• En çok parmak basılan konular, 

• En düşük puan alınan alanlar ve nedenleri, 

• Düşük puan alınan alanları güçlendirmek için ne gibi önlemler 
alınabileceği. 

6. Ekip Çalışmasında "3K" Prensibi 
Ekip çalışmasından istenen performansın elde edilebilmesi için şu üç

işlevin doğru şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir: 
• Komünikasyon (iletişim) 
• Koordinasyon (eşgüdüm) 
• Kooperasyon (işbirliği) 

Ekip çalışması sırasında iletişimin tam anlamıyla sağlanıp sağlanma-
dığını anlamak için öncelikle proje, diğer bir deyişle üstlenilen görev başla-
madan önce şu soruların yanıtları verilebilmelidir: 

 

• Projenin amacı ve kapsamı nedir? 
• Projeyi kim(ler) talep etmiştir? 
• Projeden kimler sorumludur? 
• Proje ile hangi yükümlülükler getirilmektedir? 
• Projenin başarısızlığından kimler etkilenir? 
• Projenin doğrudan ve dolaylı getirileri neler olabilir? 
• Proje konusunda kimler bilgi sahibidir? 
• Hangi düzeyde personel katılımı gereklidir? 
• Proje ne zaman tamamlanacaktır? 
• Proje nasıl organize edilecektir? 
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Proje sorumlularının sıkça düştükleri bir yanlışlık, bir projede iletişi-
min pek çok şekli olduğunu fark edememeleridir. Grup içi bireysel sözlü 
bilgi alış-verişi, çizimler, raporlar, sözleşmeler, iş emirleri, vb. yazılı belge-
ler iletişimde kullanılan araçlardan bazılarıdır. Proje sorumlusu, ekip ele-
manlarının, projede sorunları çözme ve fırsatları değerlendirme doğrultu-
sunda işbirliği halinde çalışmalarını sağlamak için proje ortamını, özellikle 
iletişim faktörünü kullanarak zorlar. Bir kırsal kalkınma projesinde İletişim 
araç ve kanalları şunlar olabilir: 

• Planlar, 

• Prosedürler, 

• Amaçlar, 

• Hedefler, 

• Organizasyon yapısı,

• Sorumluluk matrisleri, 

• Toplantılar, 

• Bilgi notları,

• Telefon görüşmeleri, 

• Elektronik posta, 

• Raporlar, vb. yazılı belgeler. 

Günümüzde iletişim kopukluklarının en önemli nedenlerinden biri, 
iletişim sembollerinin yanlış anlaşılmasıdır. Bu yanlış anlaşılmaların kayna-
ğı ise, büyük ölçüde, yazılı ve sözlü bu sembollerin yaratılması, iletilmesi ve 
alınmasındaki yetersizliklerdir.  

Söz ya da sembollerin gerçek anlamı, okur ve/veya dinleyicinin onları
nasıl algıladığına bağlıdır. Bir bireyin kullandığı sözcük ya da kalıplar başka
birinin zihninde aynı görüntüyü yaratmayabilir. Neden bahsettiğinizi herke-
sin bildiğini var saymak genellikle yanlış sonuçlar verir. Dolayısıyla kelime-
leri kullanırken mümkün olduğunca kesin ifadelere yer verilmesine dikkat 
edilmelidir. Ekip koordinatörü, proje yöneticisi ya da ekip lideri, iletişimin, 
planlama, organize etme, motive etme, yönlendirme ve kontrol faaliyetleri-
nin temel taşı olduğunu bilmelidir; yönetim faaliyetlerinin etkin iletişim 
olmadan, gereğince yerine getirilmesi mümkün değildir.  
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Dinlemek : İyi dinleme, bazı kişilerin sahip olduğu fakat bir çoğunda bu-
lunmayan bir beceridir. İyi bir dinleyici olmak için kişinin bu beceriyi geliş-
tirici yönde çalışmalar yapması gerekir. Geniş görüşlü ekip liderleri, iletişi-
min konuşma ve karşıdakinin söylediklerini dinleme faaliyetlerinin her iki-
sini de kapsadığını görmektedirler. Ekip elemanları çoğunlukla dinlemeyi 
önemsemezler. İletişimdeki en önemli, ancak en zayıf bağ dinlemektir. Biri-
nin konuşmasını dinledikten hemen sonra, iyi bir dinleyici bile olsak, konu-
şulanların % 50’si aklımızda kalır. Sekiz saat içinde bu oran % 30’a düşer. 
Ortalama bir dinleyicinin ise, konuşulanların sadece %25’ini duyduğu belir-
tilmelidir. Onun için, dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmala-
ra ağırlık verilmelidir. 

İyi dinleme, psikologlar tarafından “aktif dinleme” olarak isimlendi-
rilmektedir. Çünkü dinleme, edilgen bir faaliyet değildir. Aşağıda, iyi bir 
dinleyicinin dinleme eylemi sırasında bir arada yapması gerekenler sıralan-
mıştır: İyi bir dinleyici; 

• Göz iletişimi kurar, 

• Dikkatle dinlediğini belli eder (başını sallar, hmm’lar), 

• Başka bir şey üzerinde düşünmemeye gayret eder, 

• Konuşmacı konuşurken, aklından kendi söyleyeceklerinin provasını
yapmaz, 

• Konuşmaya -çok gerekli olmadıkça- müdahale etmez, 

• Konuşmayı başka yöne kaydıracak sorular sormaz, 

• Zaman zaman konuşmacının söylediklerini tekrar eder. Bunu yapar-
ken kelimesi kelimesine bir tekrar yerine farklı sözcükler kullanarak 
anladığının gerçekten konuşmacının söylediğiyle aynı olup olmadı-
ğını kontrol eder. Örneğin, “Bakayım dediğinizi doğru anladım mı,
dünkü toplantının zaman kaybı olduğunu düşünüyorsunuz, çünkü...  
doğru mu?” 

• Vücut dilini –duruşun, ellerin, bacakların, gözlerin, jest ve mimikle-
rin, oturuş biçiminin ne ifade ettiğini- inceler, gözlemler, 

• Söylenenleri (seçilen kelimeler, bilgi, içerik) ve duyguları (ses tonu, 
göz mimikleri, ifadeler, duraklamalar, vb.) birlikte değerlendirerek 
dinler, 

• İfadelerin “satır aralarını” (altında yatan anlamları) kavramaya çalışır, 

• Konuşmacıya saygı gösterir ve yargılamaz, 
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• Açık fikirli olmaya çalışır, 

• “Aktif Dinleme”nin, konuşmacıyla hemfikir olmak değil, onu anla-
mak olduğunu bilir, 

• Bir sorundan söz ediliyorsa, karşıdaki kişinin sorununa çözüm ö-
nermekten kaçınır; yerine, kişinin sorunu ayrıntılarıyla anlatmasını
sağlayarak çözüme kendi kendine kavuşmasında yardımcı ve yön-
lendirici olur, 

• Dinlemeye hazır olduğunu hissettirir, dağılmaya neden olacak fak-
törleri ortadan kaldırır; bu mümkün değilse başka zaman görüşmeyi 
önerir. 

• Etkin dinlemenin iletişim kurma ve sürdürme açılarından pek çok 
yararı sayılabilir. Bunlardan bazılarına aşağıda maddeler halinde yer 
verilmiştir. 

• İyi dinleyiciler, yatay, dikey ve çapraz akan bilginin çarpıtılmasını
en aza indirirler. 

• İnsanları dinlemek  bir yandan özgüveni artırırken bir yandan da gü-
ven verici bir etki yapar. 

• Dinlemek, iletişim eksikliğinden kaynaklanan boşa çabaları azaltır
veya en aza indirir. 

• Anlamak için dinlemek, anlaşmazlıkların önemli bir kısmının nede-
nini ortadan kaldırır. 

• Dinlemeden fikirlere veya önerilere katılmak mümkün değildir. 

• Dinlemeden öğrenmek mümkün değildir. 

• Dinleyen birileri olmadıktan sonra, iyi fikirlerin hayat bulma şansı
çok düşüktür. 

• Ortaya çıkarılan ürünün ya da hizmetin temelinde iyi dinleme yatar. 

• Ekibin özü, uzlaşmalı karar almaya dayanır; bu da etkin dinleme ol-
madan olanaksızdır. 

• Dinleme, liderliğin birincil görevidir. Yetiştirme, danışmanlık ve
yönlendirme, aktif dinleme olmadan mümkün değildir. 

Etkili liderler ya da toplantılar sırasında oturum başkanları, dinleme-
nin konuşanların güvenini artıracağını ve daha fazla: 

• Öneride bulunacaklarını,
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• Sorun çözebileceklerini, 

• Açık ve dürüst konuşacaklarını,

• Daha ilgili ve katılımcı olacaklarını,

• Sorunları gün ışığına çıkaracaklarını,

• Çekinmeden tartışabileceklerini, 

• Yaratıcı güçlerini ortaya çıkarabileceklerini, 

• Öğrenmeyi sürdürmeye istekli olacaklarını bilirler. 

Projelerde çeşitli iletişim hataları da yapılabilir. İletişim konusunda 
proje sorumlusu ya da liderine sorun yaratacak belli başlı durumlar şöyle 
sıralanabilir: 

• İnsanlar, sorun kendiliğinden çözülür düşüncesiyle soruna ilişkin 
bilgiyi saklarlar. 

• Ekip elemanları, projenin başarısında kritik öneme sahip bilgiyi 
paylaşmaya gönüllü olmazlar; kendi alanlarını, belki de vazgeçil-
mezliklerini korumak isterler. 

• Proje yöneticisi elemanlarla tek yönlü iletişim kurar, sadece konu-
şur; dinlemeyi ihmal eder. Talimat verir, brifing verir, çeşitli deği-
şikliklerde yön gösterir, ama söylediklerinin anlaşıldığına dair ge-
ribildirim almayı ihmal eder.  

• Proje değerlendirme toplantıları -ki iki yönlü bilgi akışını maksi-
mize etmesi gerekir- tek kişilik “show”a dönüşür; proje sorumlusu 
konuşmayı yapar ama dinlemez. Bu durumda projede iletişim ek-
sikliğinin ortaya çıkacağını tahmin etmek hiç de zor olmaz. 

• Eğer kişiler projede hangi düzeyde görevli olurlarsa olsunlar, ileti-
şim sürecini algılayamazlarsa, iletişim eksikliğinin olması kaçı-
nılmazdır. 

İletişimin en yoğun olması gereken ortamlar, proje ve/veya ekip top-
lantılarıdır. Proje ekibinin katıldığı toplantılarının etkililiği, proje yöneticisi-
nin veya liderinin iletişime karşı duyarlılığını gösterir. Çoğu toplantılar kötü 
düzenlenir ve yönetilir. Yöneticiler ve çalışanlar toplantıları sevmezler -
özellikle de toplantı başkası tarafından talep edildiyse. Herkes, iyi yönetilen 
toplantıların proje açısından önemli olduğu konusunda ve temel sorunların
çözümünü sağlayacağı doğrultusunda hemfikirdir. Ekip toplantıları pek çok 
önemli işleve sahiptir. Ekip elemanlarının sorunları yüz yüze tartışabilmeleri 
sağlanır, mevcut proje bilgileri yenilenir ve yeni bilgiler değiş-tokuş edilir, 
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projenin bütününe ilişkin bir görüş kazanılır, projeye olan bağlılık ve ekip 
ruhu pekişir, alınacak düzeltici önlemler her yönüyle değerlendirilir. 

Doğası gereği, proje çalışmaları süreci pek çok toplantıyı gerektirir. 
Proje toplantılarının verimli hale getirilmesi bu durumda daha büyük önem 
kazanmaktadır. Toplantı yöneticisi uygun atmosfer yaratarak planlama, top-
lantıya ev sahipliği yapma ve yönlendirme sorumluluğunu üstlenir. Ortam 
ve katılımcılara yansıtılan eğilim, toplantı sonucunu önemli ölçüde etkiler. 
Toplantı yöneticisi toplantıyı amaç doğrultusunda yönlendirir, uyarır, konu-
ya açıklık getirir, konunun dışına çıkılmaması için gerekli önlemleri alır, 
sonuçları özetleyip değerlendirir veya bunun yapılmasını sağlar. Bir toplan-
tıya hazırlanma ve yönetme stratejisinin oluşturulması için genellikle şu
faaliyetler yerine getirilir: 

• Toplantının amacını ve/veya hangi sonuçlara ulaşılacağını belir-
lemek 

• Gündemi hazırlamak 

• Katılımcıları belirlemek ve duyuruda bulunmak 

• Zamanlama ve fiziksel düzenlemeleri belirlemek 

• Oturma düzeni, yeni gelenlerin tanıtılması, vb. protokol konula-
rında gerekli hazırlıkları yapmak 

• Katılımcılar için gerekli materyali hazırlayarak dağıtmak 

Toplantı, gündem doğrultusunda sürdürülürken şu faaliyetler toplantı
yöneticisi tarafından yürütülmelidir: 

• Anlaşma ve anlaşmazlık konularını belirlemek 

• Tartışmayı sınırlamak 

• Herkesin katılımını teşvik etmek 

• Anlaşma ve anlaşmazlık zeminini düzenli aralıklarla tanımlamak 

• Toplantı süresi ve gündem sıralamasına sadık kalınmasını sağlamak 

• Toplantının amacı doğrultusunda sürdürülmesini sağlamak 

• Gündemin her maddesinin görüşülmesini sağlamak 

• Her katılımcının fikir ve önerilerini sunmasını sağlamak, bunun 
diğerleri tarafından kesilmesini engellemek 

• Gerektiğinde, tartışmayı durdurup toplantıyı yeniden eksenine o-
turtacak yönlendirmede bulunmak. 



24

Ekip çalışmasında göz ardı edilmemesi ve hassasiyetle üzerinde du-
rulması gereken bir başka nokta da, proje koordinasyonun sağlanmasıdır. 
Koordinasyona ilişkin olarak da şu sorular yanıtını bulmuş olmalıdır: 

• Kim neyi yapmakla yükümlüdür? 

• Hangi sonuçlardan kim sorumludur? 

• Kim, kimi nelerden haberdar edecektir? 

• Ne için kimin onayı gerekir? 

• Kimden hangi işlemler için ne gibi bir destek gerekmektedir? 

 

PROJE PLANLAMA VE KULLANILAN TEKNİKLER 

Diğer daha rutin işlerin yönetimiyle karşılaştırıldığında, proje yöneti-
minin planlama aşamasına çok daha yüksek oranda efor ve uzmanlık ayrıl-
ması gerekmektedir. Çünkü, projeler tek seferliktir ve genellikle verilerin 
kesin tahminlerini yapmak zordur. Dolayısıyla detay planlamaya gereksinim 
daha fazladır. Projeler birbirlerine yüzde yüz benzerlik göstermediğinden, 
proje planlama, geleceğe bakarak yeni nelere ihtiyaç duyulacağının görül-
mesini gerektirir. Bununla birlikte yardımcı doneler olsa da bu, daha çok 
"sıfırdan planlama" şeklinde olur. Diğer yönetsel aktivitelerde ise planlama  
genellikle "gelişme için planlama " şeklinde olur. 

Planlamanın öğeleri şöyle sıralanabilir ; 

• Amacın açıkça tanımlanması,

• Amaca erişmek için atılacak adımların ayrıntılarıyla  saptanması,

• Her adım için geçerli süre ve kaynağın tahmini, 

• Söz konusu olabilecek risklerin incelenmesi ve belirsizliklerin    
karşılanması için gerekli payların saptanması,

• Yapılacak işlerin birbirleriyle ilişkilerinin, önceliklerinin saptanması,

• Toplam süre ve maliyet hesaplanması,

• Kararlaştırılan planın uygulanmaya konması

Günümüzde projelerin kapsamları gittikçe büyüyüp karmaşıklaştıkça, 
planlama işlemleri daha büyük önem kazanmaktadır. Bu noktada "sistemli 
planlama" bir zorunluluk halini alır. Öte yandan, işin yürütülmesine katkıda 
bulunacak olanların sayısı çoğalınca da bunların bilgi, tecrübe ve çalışmala-
rından etkin bir biçimde yararlanabilmek için sistemli planlama gerekli olur. 
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Planlama işlemi, projenin boyutlarına göre ya bir proje ekibi tarafın-
dan, ya da bir proje yöneticisinin koordinasyonunda projenin gerçekleştiril-
mesi için oluşturulacak çeşitli ekiplerin yöneticileri tarafından gerçekleştiri-
lir. Burada önemli olan planlamanın kimin tarafından yapılacağı değil, sis-
temli olarak yapılmasıdır. 

Herhangi bir konuda bir planın yapılmış olması, bu işin plana göre yü-
rümesi için yeterli değildir. Yürütücünün sorumluluğunu yerine getirmeme-
si, görevini ihmal etmesi, planlanırken yapılan tahminlerden ortaya çıkan 
sapmalar, çevre koşullarının değişmiş olması, teknik güçlüklerin ortaya 
çıkması, olağanüstü durumlar gibi sayısız engelle karşılaşılabilir. Başlangıç-
ta yapılan plana göre ortaya çıkan bütün değişikliklerin saptanması ve dü-
zeltilmesi, izleme sürecinin temelidir. Bu süreç, ortaya konan işin planla-
nanla  karşılaştırılması ve sapmalar halinde projenin geri kalan bölümünü 
tamamlamak için yeniden düzenlenmesi işlemlerini kapsar. 

Proje planlama teknikleri geleneksel ve ağplan yöntemleri olarak iki 
ana başlık altında incelenebilir. Bu bölümde geleneksel yöntemler başlığı 
altında  Proje Yapı Planı, Gantt (Çubuk) Diyagramı, incelenecektir. Ağplan 
yöntemleri arasında ise, en yaygın olarak kullanılan teknik olan Kritik Yol 
Metodu (CPM) üzerinde daha ayrıntılı durulacaktır. 

Geleneksel ve ağplan yöntemleri çoğunlukla birbirlerine alternatif de-
ğil, tamamlayıcı yöntemler olarak işlev görmektedirler. Örneğin her projede 
teknik olanaklar ne kadar fazla olursa olsun, proje yapı planı ve Gantt şema-
sı vazgeçilmez yönetim araçları olarak kullanılmaktadır. Ancak projenin 
daha ayrıntılı ve tüm bağlantılarıyla görülmesi için ağplanlar gerekmektedir. 

 

PROJE PLANLAMA TEKNİKLERİ

Proje Yapı Planı (Work Break-Down Structure): 
Proje ve hedeflerinin tamamlanmasından sonra, proje planlama süre-

cinin başlangıcında, proje yapı planının hazırlanması gerekir. Proje yapı
planı, proje planlama sürecinin esasını oluşturur. Proje yapı planı karmaşık
bir görevi anlaşılır ve çözümlenebilir bir hale getirir. Proje yapı planı, bir 
organizasyon şemasını hatırlatır ve çeşitli proje faaliyetlerini, projenin 
organizasyonel yapısı ile ilişkilendirir. Proje yapı planı ile bir proje, alt iş-
levlerine ayrılır. Bu ayrım hiyerarşik düzen içinde yapılır. Proje, esas işlev-
lerine göre sistematik olarak analiz edilir ve buna göre ayrılır. Bu ayrım bir 
kaç kademeden oluşabilir.  
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Bir proje yapı planı hazırlanırken, proje hedefi en üst kutuda tanımla-
nır. İkinci kademe, alt projeler, işlemler, sistemler, ürünler, vb. temel proje 
kalemlerini içerir. Bir alt kademede bu temel kalemler bileşenlerine ayrılır. 
Kademe-kademe bölünme, bu şekilde bütün nihai kalemler ve işlemler ta-
mamlanana kadar sürer. Proje yapı planı oldukça yararlı bir uygulamadır, 
çünkü, proje yöneticisini, proje elemanlarını ve çeşitli işlemlerden sorumlu 
tüm personeli, projenin tamamını incelemeye, tüm ayrıntı ve bileşenler üze-
rinde düşünmeye zorlar. Hareket etmeden bu şekilde düşünmek, çeşitli 
gruplar tarafından yapılacak işin tamamının netlikle görülmesini sağlar; ge-
lecekteki anlaşmazlık ve ihmalleri önler; çeşitli grupların işlerinin birbirine 
bağlantılarını gösterir ve projenin bütününün anlaşılması için görsel kolaylık
yaratır. Diğer bir deyişle  proje yapı planı, projeye bakıp, ağaçlardansa  
ormanı görmenin sistematik yoludur. 

Eğer bir proje yapı planı çok karmaşık olursa, ikinci düzey bileşenler 
için ayrı proje yapı planları oluşturulabilir. Normal olarak, bir proje yapı
planı, beraberinde bir proje özetiyle sunulur. Bu özet yapılacak işi tanımla-
yan bir metindir. Projenin hedeflerini, yapısını, kaynak gereksinimlerini ve 
kaba zaman planını içerir. oluşturulabilir. Proje yapı diyagramları, projenin 
Gantt şemaları ve ağplanlarının hazırlanmasında ilk adım olarak kullanılır .

Gantt  Şeması (Çubuk Diyagram) : 
Planlamada uygulanan en yaygın ve geleneksel sistem, 1917'de  Henry 

Gantt tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan veya çubuk ya da bar 
diyagram olarak da bilinen grafik temelli yöntemlerdir. Çubuk diyagramda, 
planlanan işin adımlarını oluşturan işler, süreleriyle orantılı uzunlukta yatay 
çizgi ya da şeritlerle gösterilir. İşlemlerin sırası yukarıdan aşağıya, zaman 
akışı soldan sağa doğrudur. Zaman birimleri söz konusu işlemlerin süreleri-
ne uygun düşecek şekilde saat, gün, hafta ya da ay olarak seçilir. Faaliyetle-
rin nasıl yürüdüğünü göstermek için her işlemin başlangıcından itibaren, 
uzunluğu tamamlanan bölümüyle orantılı bir çizgi çekilir. Böylece Gantt 
Şeması, projenin planlama ve uygulama dönemlerini ortaya koyar. Bu ba-
kımdan basit projeler için çok kullanışlı bir yöntemdir. Ancak kullanım ko-
laylığı ve basitliği gibi bazı avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajları da
vardır. Örneğin, Gantt şemalarında bir projeyi oluşturan işler arasındaki 
bağlantılar görünmeyebilir. Hangi işlerin projenin  toplam  süresini etkile-
meksizin gecikebileceğini ve hangilerinin geciktirilmemesi gerektiğini 
belirtmez. Herhangi bir işin uygulama süresinde bir değişiklik olursa, tüm 
şemanın yeniden çizilmesi  gerekir. 
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Ağplan (Network)  Teknikleri: 
Ağplan teknikleri bir projeyi oluşturan işlemlerin mantıksal sırasını ve

bu işlemler arasındaki ilişkileri belirten grafik planlama ve izleme sistemle-
ridir. Ağ çözümleme yöntemlerinin amacı;

• Yapılacak işlemlerin açık ve kesinlikle tanımlanması,

• Projenin toplam süresini etkileyen ve üzerinde özellikle durulması
gereken kritik işlemlerin saptanması,

• Her işlemin başlama ve bitme zamanlarında, toplam süreyi etkile-
meksizin hoş görülebilecek değişikliklerin saptanması,

• Planlama döneminde ön görülen sürelerin uygulama sırasında uğ-
radıkları değişikliklerin sonuçlarını değerlendirmeye ve zamanın-
da önlem almaya imkan sağlaması, ve kaynaklardan en iyi yarar-
lanma yolunun seçilmesi, 

• İşin gerçekleştirilmesi için gerekli bütçe ve finansman programı-
nın düzenlenmesi, 

• Uygulama sırasında gerçekleşen maliyetlerin gelişimini ölçüp top-
lam maliyete etkilerini hesaplayarak proje maliyetinin izlenmesi, 

• İşin tamamlanmasının ardından planlanan ve gerçekleşen değerlerin 
karşılaştırılarak proje performansının değerlendirilmesi imkanlarını
sağlayarak,  planlama ve izlemede yönetime yardımcı olmaktır. 

Ağplan teknikleriyle çalışırken izlenecek adımlar, proje çok büyük bir 
farklılık içermiyorsa genellikle standart bir program çizilmesine izin verir. 
Standart bir programın pratik uygulamalarında kuşkusuz, sık sık döngü ve 
yerine göre geri dönüşler ortaya çıkacaktır. Normal olarak optimal bir proje 
akışı, ancak standart programdaki adımların bir kaç kez yinelenmesiyle sağ-
lanabilir. Ağplan tekniğinde, bu adımları gerçekleştirebilmek için yararlanı-
labilecek araç, kural ve yöntemler, kapsam ve kaliteye göre değişir.  Konuya 
ilişkin bir çerçeve oluşturması açısından, söz konusu standart programın
aşamaları, şöyle incelenebilir: 

Birinci Adım: Hazırlık Önlemleri: Her planlamada olduğu gibi, ağplan 
tekniğinin uygulanmasından önce de projenin hedef ve görevlerinin açık
olarak formüle edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, projenin planlanıp yürütüle-
ceği işletme ve organizasyon  çerçevesinin  saptanması da hazırlık çalış-
maları kapsamına girer. Çoğu zaman önemli olan bir nokta da, her şeyden 
önce bir planlama ve proje grubunun oluşturulmasıdır. Projenin bu ilk adı-
mında, proje yöneticisi ve ekibin belirlenmesi, hedef ve görevlerin tanım-
lanması beklenmektedir. 
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İkinci Adım: Proje Yapı Planının Hazırlanması: Proje yapı planı, yuka-
rıda da anlatıldığı gibi, projenin alt bölümlere ayrılmasıdır ve bu planın,
ağplanın hazırlanmasından önce ele alınmasında fayda vardır. 

Üçüncü Adım: İşlemlerin Belirlenmesi ve İşlem Listesinin Düzenlenmesi: 
Bir projenin oluştuğu tüm işlemlerin listesinin düzenlenmesi, ağplanların ha-
zırlanmasındaki en zor ve önemli noktalardan biridir. Proje ne denli karma-
şık bir bütünü oluşturuyorsa, bu görev de o ölçüde zorlaşır. Fakat daha önce 
değinildiği gibi ağplan tekniğinin işletme organizasyonundaki en önemli 
pratik değeri, daha uygulamaya geçmeden, zamanında karmaşık projeleri 
baştan sona analitik olarak gözden geçirebilmektir. İşlem listelerinin düzen-
lenmesine ilişkin olarak ağplan tekniğinde yalnızca bir kaç ipucu vardır: 

• İşlemler, projeye oranla ne çok kısa, ne de çok uzun seçilmelidir. 
Ağplanların çoğunda işlem sayısı 50 ile 200 arasında değişir. Kap-
samları daha geniş ise, o zaman proje alt projelere ayrılarak uygu-
lamada kolaylık sağlanabilir. 

• İşlemleri derleyip düzene koyarken şu sorulara cevap bulmakta ya-
rar vardır: 

• İşlemlerin öncülleri (yani bir işleme başlamadan önce tamamlan-
ması gereken işlemler) hangileridir? (Bu konuya aşağıdaki bölüm-
lerde daha ayrıntılı olarak yer verilecektir) 

• Hangi işlem, hangi işlemi ya da işlemleri izleyecektir? 

• Hangi işlemler birbirlerinden bağımsız ve paralel olarak yürütül bi-
lirler? 

 

Dördüncü Adım: Ağplanın Çizilmesi: Ağplanın tasarlanması ve çizilmesi 
ile düğüm noktalarının numaralanmasına ilişkin ayrıntılı kurallar vardır. Bu 
kurallar aşağıdaki bölümlerde incelenecektir. Dördüncü adımla, standart 
programın "Akış Yapısı Analizi", "Yapı Analizi" ya da "Akış Analizi" baş-
lıkları altında toplanabilen birinci bölümü sona ermektedir. 

Beşinci Adım: İşlem Sürelerinin ve Zaman Aralıklarının Belirlenmesi: 
İşlem sürelerinin ve gerekirse sıra ilişkilerinin belirlenmesi konusunda, 
ağplan tekniğine özgü kurallar yoktur. 

Altıncı Adım: Zamanların, Gecikme Paylarının ve Kritik Yolun Belir-
lenmesi: İşlem zamanlarının hesaplanmasıyla bu sırada belirlenen gecikme 
payları, vb.'nin bulunmasının ağplan tekniği kuralları arasında özel bir ağır-
lığı vardır. Bu adımın en önemli sonucu, "kritik yol"dur. Beşinci ve altıncı
adımlarla standart programın "Zaman Analizi" bölümü de tamamlanmış 
olmaktadır. 
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Yedinci Adım: Toplam Maliyeti Eniyileştirme ve Maliyet Planlama: 
Maliyet analizinin temeli, her işlemin uygulanması sırasında oluşan gider-
lerdir. Toplamları proje maliyetini verir. Maliyet analizinin hedefi, bir yan-
dan projenin yürütülebilmesi için bir gider ya da finansman planının yapıl-
ması, öte yandan da proje süresinin, maliyet açısından elverişli bir biçimde 
kısaltılması yolunda ipuçları sağlamaktır. Maliyet analizinin, tıpkı proje 
yapı planı gibi başarılı bir planlama ve uygulaması için, çok önemli olması-
na karşın ağplan tekniğiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bu adımdaki çalış-
malar, "Maliyet Planlaması" olarak tanımlanır. 

Sekizinci Adım: Gerekli Kapasitelerin Planlanması: İşlem süreleri, bir 
işlemin gerçekleştirilmesi için görevlendirilen insan ve diğer fiziksel kay-
nakların sayı ve niteliklerine bağlıdır. Bu nedenle ağplanda projenin gerçek-
leştirilmesi için gerekli kapasiteler de belirtilmelidir. Bu adım, "Kapasite 
Planlaması" olarak anılır. 

Dokuzuncu Adım: İşlem Zamanlarının ve Proje Zamanının Belirlenmesi: 
Bu adımla planlama tamamlanır ve uygulama, yani projenin yönetilmesi 
aşaması başlar. Uygulama aşamasından, zamanların gerçekleşme durumla-
rının zaman listeleri yardımıyla karşılaştırılması ve izlenmesi anlaşılır.  

Ağplan içinde kullanılacak şekillerin gösterilmesine ilişkin ilkeler, ça-
lışmalarda kullanılan kavramlar açıkça belirtilmelidir. Ağplan çalışmaların-
da yararlanılan temel kavramlar aşağıda tanımlanmaktadır. Söz konusu te-
mel kavramların Türkçe karşılıkları açısından, konunun Türkiye'de yeni 
önem kazanıyor olması nedeniyle, tam bir dil birliğine henüz ulaşılamamış-
tır. Ancak bir kavram karmaşası da yaşanmamaktadır. 

Düğüm: İşlemlerin daire veya kutu şeklinde gösterimidir. 

Ok: İki düğümü birleştiren çizgidir. İşlemler arasındaki ilişkileri ve öncelik-
leri gösterir. Her okun mutlaka bir başlangıç noktası vardır. 

İşlem-faaliyet-aktivite: Projeyi oluşturan ve belirli bir zaman dilimi içeri-
sinde ve belli miktarda kaynak tüketerek tamamlanması gereken, en küçük 
proje görevi birimi olup düğüm diyagramında bir daire veya kutu içinde 
gösterilir. 

Öncül: Ağplanda işlemlerin birbirlerine göre sıralanma durumu dikkate 
alındığında, bir işleme başlamadan önce tamamlanması gereken işlem ya da 
işlemleri temsil eder. 

Ardıl - İzleyen İşlem: Ağplanda bir işlemi izleyen işlem veya işlemlerdir. 

Kukla İşlem - Aylak İşlem: Süre ve kaynak tüketmeyen, plan ve proje sü-
recinde özel bir karaktere sahip olan işlemlerdir. Örneğin, projenin başlan-
gıç ve bitiş işlemleri, ya da belli aşamaların başladığını veya tamamlandığını
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gösteren kilometre taşı niteliğindeki işlemler, projenin bütünlüğünü sağla-
yan, ancak süresi sıfır olan, kaynak tüketilmesine gerek olmayan kukla iş-
lemlerdir.  

Patlama noktası: Birden fazla işlem, aynı önceliğe sahipse bu, patlama 
noktası olarak isimlendirilir ve bu işlem tamamlanmadan izleyen işlemler 
başlayamaz.  

Toplanma noktası: Birden fazla işlem aynı ardıla (izleyen işleme) sahipse 
bu, toplanma noktası olarak isimlendirilir. 

Proje ağplanları hazırlanırken göz önüne alınması gereken bazı temel 
kurallar vardır. Bu kurallar şöyle sıralanabilir: 

• Son düğüm haricinde her düğümün en az bir izleyen (ardıl) düğü-
mü vardır. 

• İlk düğüm haricinde her düğümün en az bir öncül düğümü vardır. 

• Projelerin ağplanlarında sadece bir başlangıç ve bir son düğüm
vardır.  

• Okların uzunluğunun, bağladığı işlemlerin süreleriyle bir ilişkisi 
yoktur. 

• Okun eğimi ya da doğrultusunun süre ile bir ilişkisi yoktur; okun 
yönü  sadece işlemlerin öncelik sırasını gösterir ve bu da genelde 
soldan sağa doğru çizilir. 

• Hiçbir ok havada asılı kalamaz. Her okun bir başlangıç ve bitiş
düğümü olmalıdır. 

• Kapalı döngü hatasına karşı ağplanlar mutlaka kontrol edilmelidir. 
Bir işlem, kendi öncülünün ardılı ise, kapalı ağplan döngüsü orta-
ya çıkar. 

Yukarıda verilen tanım ve kurallar, her ağplan yöntemi için geçerlidir. 
Dolayısıyla yöntem ne olursa olsun, tanım ve kuralları değişmemektedir.  

Burada, en yaygın kullanım alanlarına sahip i ağplan tekniği olan Kritik 
Yol Metodu  tanıtılacaktır. 

Kritik Yol Metodu (CPM) kesin (deterministic) bir araç olarak nite-
lenmektedir. Kritik Yol Metodu ile planlanan projelerin belirli faaliyetleri-
nin ne kadar zaman alacağının oldukça yakın değerlerle saptanmasının
mümkün olduğu alanlarda olmasından ileri gelmekte ve kritik yol metodu-
nun kesin (deterministic) olarak nitelenen bir teknik olması sonucunu do-
ğurmaktadır. 
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Kritik Yol Metodu (CPM) : 
"Kritik Yol Metodu", ne kadar büyük ya da karmaşık olursa olsun, 

projelerin görüntülenmesi için şu ana kadar geliştirilen en iyi yöntem olarak 
kabul edilmektedir. Bir projenin Kritik Yol Metodu ile hazırlanmasında ya-
pılacak ilk iş, projeyi oluşturan çeşitli faaliyetlerin belirlenmesidir. Projenin 
gerçekleşmesi için gerekli tüm  işlemler (faaliyetler-aktiviteler) saptanıp her 
biri ayrıntılı olarak tanımlanır. Bu, projenin en önemli aşamasıdır. İşlem 
(faaliyet-aktivite) iyi tanımlanmış olmalı ve içinde başka bir işlemi içerme-
melidir. Ayrıntılı olarak saptanan işlemler belirli bir öncelik sırasına göre 
düzenlenir ve sıraya dizilir. Her bir işlemden bir önce gerçekleştirilmesi ve 
işleme başlamak için tamamlanması gereken işlemler, diğer bir deyişle ön-
cüller saptanır, işlemlerin süreleri belirlenir ve işlemleri gerçekleştirmekten 
sorumlu kişi ya da birimler belirlenir. Kritik Yol Metodu, bir projeyi oluştu-
ran etkinliklerin ayrı ayrı kutu ve oklarla görüntülendiği ağplan analizi üze-
rine temellendirilmiş bir planlama yöntemidir. Bu yöntemle; 

• İşin hangi bölümlerinin özel gayret sarf edilmesi gereken "kritik   
yolu", diğer bir deyişle ağplanda aralarında en az boşluk olan, ge-
ciktirilmesinin projenin tamamlanma süresini etkileyeceği ve aynı
zamanda ağplan şemasında en uzun yolu oluşturan aktivitelerin 
bütününü oluşturduğu,

• Hangi bölümlerin, projenin bütününün akışını ve tamamlanma sü-
resini etkilemeden uzatılabileceği veya ertelenebileceği, 

• Projeyi oluşturan her bir işlemin ne kadar süreceği, 

• İşlemler arasında ne gibi bağlantılar olduğu,

rahatlıkla görülebilir. 

Kritik yol, ağplanda en az "boşluklu", diğer bir deyişle, bazı faaliyetler 
arasında az da olsa bir zaman payının bulunduğu yol olarak tanımlanır. İş-
lemlerin arada hiç zaman kalmadan art arda yapılması gerektiği Kritik 
Yol’daki tüm işlemler ise,  "kritik işlem" olarak adlandırılır. Bu işlemlerin 
tamamlanması gecikecek olursa, projede bir darboğaza yol açabilir.  

Bir projenin Kritik Yol Metodu (CPM) ile planlanması ve ağplanının
çizilmesinde esas olan, proje süreç planında kritik işlemlerin ve bu şekilde 
kritik yolun belirlenmesiyle projenin gecikmeden tamamlanmasıdır. Kritik 
Yol Metodu şemalarında işlemlerin yönü oklarla gösterilir ve işlemin tanı-
tılmasına yarayan kutulara da düğüm noktası denir. Bu kutularda işlem nu-
maraları, en erken başlangıç ve bitiş tarihleri ve en geç başlama ve tamam-
lanma tarihleri yer alır.  
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İlerleyiş, ağdaki her işlem için en erken başlama ve tamamlanma za-
manlarını belirler. Geriye dönüş, her işlem için en geç başlama ve en geç 
tamamlanma zamanlarını belirler. İşlemlerin süreleri ve birbirleriyle olan 
bağlantıları (o işleme başlamadan hemen önce hangi işlemlerin tamamlan-
ması gerektiği, yani öncülleri) belirlendikten sonra, ilerleyiş ve geriye dö-
nüşler hesaplanarak hem ilerleyişte, hem de geri dönüşte en erken ve en geç 
başlangıç tarihleri ile en erken ve en geç tamamlanma tarihleri aynı olan 
işlemlerin oluşturduğu kritik yol ortaya çıkartılır.  

Ağplanda İşlemlerin Gösterimi 
 

İŞLEMİN ADI 

EEBZ İşlem  
No 

EETZ 

EGBZ Süre (t) EGTZ 

EEBZ : En erken başlama zamanı EGBZ : En geç başlama  zamanı
EETZ : En erken tamamlanma zamanı EGTZ : En geç tamamlanma   zamanı
İşlem No: İşlemin kodu, adı, numarası, vb.    t : İşlemin tahmini süresi 

Ağplan diyagramı oluşturulurken tüm plan için geçerli kuralların yanı
sıra  şunlara da dikkat edilmesi gereklidir.   

• Başka bir durum -başlangıç ya da tamamlanma tarihi- belirtilmedi ise 
projenin başlangıç zamanı sıfır olarak alınmalıdır. 

• Bir işlemin en erken başlama zamanı, kendisinden önce gelen işlemlerin 
tamamlanma zamanlarının maksimumuna eşittir. 

• Bir işlemin en erken tamamlanma zamanı, işlemin süresinin o işlemin en 
erken başlama zamanına eklenmesiyle bulunur. 

• Bir projenin en erken tamamlanma zamanı, proje şebekesinde yer alan 
en son işlemin tamamlanma zamanına eşittir. 

• Bir projenin en geç tamamlanma zamanı, aksi belirtilmedikçe, en erken 
tamamlanma zamanına eşittir. 

• Bir işlemin en geç tamamlanma zamanı, o işlemi izleyen işlemlerin en 
geç başlama zamanlarının minimumudur.  

• Bir işlemin en geç başlangıç zamanı, işlem süresinin en geç tamamlan-
ma zamanından çıkartılmasıyla bulunur.  
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Sonuç olarak, hazırlanan CPM diyagramı sadece projenin yürütülmesi 
sırasında kontrol olanağı sağlamayıp, aynı zamanda günlük, haftalık veya 
aylık olarak tamamlanması gereken aşamaların izlenmesine de ışık tutar. Bu 
tekniğin başarısı, proje ile ilgili olan birim, kurum ve kuruluşlardan elde 
edilecek verilerin zamanında ve doğru olarak elde edilebilmesine bağlıdır. 
Proje için gerekli veriler, herhangi bir başka işin programlanması için gere-
kenlerden çok farklı değildir; ancak bu yöntemle işgücü, malzeme ve kay-
naklar etkin olarak kullanılabildiği gibi, kontrol edilmesi ve izlemesi daha 
kolaydır.  

1. Proje İzleme ve Kontrol 
Proje yönetiminin temel aşamalarından biri ve son yönetim fonksiyo-

nu da izleme ve kontroldür. Bu aşama, diğer bütün aşamalara göre ayrı bir 
öneme sahiptir. Kontrol; izleme, değerlendirme ve planlanan değerlerin ger-
çekleşenlerle karşılaştırılması yoluyla projenin maliyet, süre ve teknik per-
formans hedeflerine ilişkin durumunu belirleme sürecidir. Bu süreç aynı
zamanda, proje planına uyulabilmesi için gerekli düzeltici önlemlerin alın-
masını da içerir. Yönetim fonksiyonu şu dört aşamalı kontrol çevriminden 
oluşur: 

• Standartların oluşturulması

• Performansın izlenmesi 

• Gerçekleşen performansla planlanan değerlerin karşılaştırılması

• (Gerekirse) Düzeltici önlemlerin alınması

Bu aşamalar proje kontrolünün uygulaması sırasında birbirlerine ba-
ğımlıdırlar. 

Proje  planlaması ne kadar başarılı olursa olsun, uygulama sırasında
ortaya bir takım sorunların çıkma olasılığı her zaman vardır ve bu sorunlar, 
projenin gecikmesine veya bazı işlemlerin zamanında yetiştirilememesine, 
darboğazların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Projenin yürütücülerinin 
dışında, proje yöneticisi, proje koordinatörü veya seçilecek bir yöneticinin 
uygulama sırasında proje çalışmalarını izlemesi ve kontrol etmesi gerek-
mektedir. Küçük projelerde  proje yöneticisi uygulayıcılarla birlikte çalışır-
ken bir yandan da  proje izleme ve kontrol faaliyetlerini sürdürmekle görev-
lidir. Ancak paralel yürüyen işlemlerin olduğu daha kapsamlı çalışmalarda, 
izleme ve kontrolden sorumlu bir koordinatör veya yöneticinin belirlenmesi 
projenin sağlıklı yürümesi açısından önerilmektedir.  

Zaman, maliyet ve performans bir projenin özelliklerinin temelini o-
luşturur. Bu faktörler aynı zamanda  proje kontrolünde de temel faktörler 
olarak yer alır. Proje kontrolü, planlanan ve gerçekleşen performansın
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arasındaki sapmanın ortadan kaldırılması ya da mümkün olmadığı durum-
larda  en aza  indirilmesini amaçlar. Proje hedeflerine ulaşmak için gerekli 
ölçümler, süre, maliyet ve performansa ilişkin ölçümlerdir.  

Projelerin gerektiği gibi izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi için ön-
celikle nelerin kontrol edileceğinin, kontrol şeklinin ve performans standart-
larının belirlenmesi gerekmektedir.  

a) Performans Standartları
Proje performans standartları, proje planı üzerine temellendirilmiştir; 

proje maliyetleri, süresi, teknik özellikleri ve stratejik durumuna göre, proje 
amaçları, hedef ve stratejilerinde oluşturulan minimum beklentiyi içerir. 
Performans standartlarını oluştururken yararlanılan kriterlerden bazıları şun-
lar olabilir: 

• İşin çapı,

• Proje özellikleri, 

• Proje yapı planı,

• Maliyet tahminleri ve bütçe, 

• Zaman planlaması (programlama), 

• Finansal öngörüler ve kaynak planlaması,

• Kalite, 

• Proje sahibinin memnuniyeti, 

• Proje ekibinin memnuniyeti, 

• Üst düzey yönetimin memnuniyeti, 

• Ortakların memnuniyeti, 

• Güvenilirlik, 

• İşin fiziksel miktarı,

• Taşeron performansı,

• Proje yönetimi, 

• Teknoloji, 

• Kaynak kullanımı,

• Verimlilik. 
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Performans standartlarının proje planlamasının türevleri olduğunun 
göz önünde bulundurulması önemlidir. Dolayısıyla, doğru planlama, doğru 
kontrolü kolaylaştırır. 

b) Planlanan ve Gerçekleşen Performansın Karşılaştırılması
Planlanan ve gerçekleşen performansın istenen proje standartları temel 

alınarak karşılaştırılması proje konusunda iki anahtar soruya yanıt bulmamı-
zı sağlar: 

• Proje nasıl gidiyor? 

• Projeden sapmalar varsa, nedenleri nelerdir? 

Proje durumunun değerlendirilmesi, proje ekibinin ve üst düzey yöne-
timin sürekli sorumluluğudur. Performansın gözlenmesi ile elde edilen bilgi 
ile proje planında oluşturulan performans standartları karşılaştırılır ve değer-
lendirildiğinde düzeltici önlemler alınmasının gerekip gerekmediği yönünde 
proje durumuna ilişkin bir karara varılmasına temel oluşturur. 

Düzeltici faaliyetler, yeniden planlama, yeniden programlama, kay-
nakların yeniden dağıtımı veya projenin yönetim ya da organizasyon şekli-
nin değiştirilmesi biçiminde olabilir. Proje yöneticisinin alabileceği düzeltici 
önlemler, projenin maliyet, süre (takvim) ve teknik performans parametrele-
rine ilişkin olabilir. Proje sahibi bu parametrelerin bir veya daha fazlasında
karar kılabilir. Bir sorunun, projenin parametrelerden biriyle düzeltilme giri-
şimi, birden fazla parametreyi etkileyebilir. Bu etkiler, düzeltici önlemler 
alınırken göz önünde bulundurularak alternatif yollar oluşturup en uygun 
olanı seçilmelidir. 

c) İzleme ve Değerlendirme 
İzleme ve değerlendirme, kontrolün anahtar bileşenleridir. İzleme, 

proje faaliyetlerinin sistematik olarak kontrol edilmesidir. Bu, projenin nasıl
yol aldığı konusunda değerlendirmeyi olanaklı kılar. İzleme ve değerlen-
dirme, Planlama ve kontrolle doğrudan bağlantılı olarak, proje ekibi eleman-
larının proje performansına ilişkin karar vermesinde    aydınlatıcı olur. İz-
leme öyle tasarlanmalıdır ki, proje performansı konusunda bilgiye gereksi-
nimi olan her yönetim düzeyini kapsamalı ve projenin proje yapı planını
yansıtmalıdır. Her yönetim düzeyi, proje konusunda vermesi gereken karar-
lara yetecek düzeyde bilgilendirilmelidir. 

Proje ekibi, izleme ve değerlendirmeye ilişkin sorumlulukları bağla-
mında bazı soruların yanıtlarını aramalıdır: 
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• Neyin izlenip değerlendirileceği, 

• Hangi izleme araçlarının kullanılacağı,

• Ne zaman ve/veya hangi aşamalarda izleme ve değerlendirme 
yapılacağı,

• İzlemenin nerede sürdürüleceği

Projenin her faaliyeti ve proje ile ilgili gelişmeler izlenmeli ve değer-
lendirilmelidir. Değerlendirmeyi yapmak için oluşturulacak bir çerçeve dü-
zenli olarak cevaplanması gereken, projeye ilişkin bir seri soruyu içerir. Pro-
je ekibi bu sorulara ancak zamanında ve güvenilir yanıtlar alabilirse, proje-
nin gerçek durumunu izlemek mümkün olabilir. 

Proje izleme ve kontrolü sırasında çeşitli sorun ve programdan sapma-
larla  karşılaşılması normaldir. Örneğin, zaman gerektiren teknik bir sorun, 
sağlanacak bazı malzeme ve teçhizatın teslim edilmesinin gecikmesi, bazı
işlem tarihlerinin değişmesi, bazı kritik faaliyetlerin gecikmesi, planlama 
aşamasında bazı süre tahminlerinin yanlış verilerden hareketle doğru yapı-
lamaması ve kişisel veya birim bazında ihmaller, proje ekibi oluşturulurken 
yapılan hatalar ortaya çıkan aksamaların nedenlerindendir. Proje özelinde, 
projenin alanı, büyüklüğü ve karmaşıklığına göre başka pek çok nedenle 
programdan sapmalar meydana gelebilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığın-
da ne yapılacağına karar verilirken öncelikle şu sorulara cevap aranması
gerekmektedir. 

• Sapmanın nedeni nedir? 

• Sapma süren diğer işlemleri nasıl etkileyecektir? 

• Sapma  projeyi nasıl etkileyecektir? 

• Sapmayı ortadan kaldırmak veya etkisini azaltmak için ne gibi dü-
zeltici önlemlere gerek vardır? 

• Düzeltici önlemlerin beklenen sonucu nedir? 

Sapmanın nedeni ve diğer işlemleri -dolayısıyla projeyi- nasıl etkile-
yeceği belirlendikten sonra ortaya çıkan sorunun ya da sapmanın en aza 
indirilebilmesi için hangi düzeltici önlemlerin kullanılması gerektiği doğrul-
tusunda karar verilmelidir. Program gecikmelerine karşı alınan önlemlerden 
en çok başvurulanları şöyle sıralanabilir: 

a) İşlemlerin ya da faaliyetlerin sıkıştırılması: Eğer bir işlemin gecikme-
si nedeniyle projenin zamanında tamamlanamaması ihtimali belirirse, o 
işlemden sonra gelen işlemlerin sürelerinin kısaltılması, yani daha kısa 
bir zaman dilimine sıkıştırılması sorunu çözücü bir önlem olabilir. Bu 
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durumda seçilen işlemlerin daha kısa sürede bitirilmesi için neler yapıla-
cağına da karar verilmelidir. O işlemlerden önce sorumlu kişi ya da bi-
rimlerin fazla mesai yaparak veya daha verimli çalışmaları sağlanarak 
işlemlerin daha çabuk tamamlanması veya yapılacak işler için gerekli 
sayıda ek elemanın geçici bir süre istihdam edilmesi tercih edilen seçe-
neklerdendir. Bu durumda o işleme ait maliyetler de artabileceğinden, 
mali kaynak ve kısıtların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

b) Mini ayarlamalar: Sapma büyük boyutlu değilse, bazı işlemlerin baş-
lama zamanları öne alınarak sorun giderilebilir. 

c) Proje ekibi arasında iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi: 
Bazı işlemler birkaç paralel işleme bağlı olarak yürütülür. Bu tür işlemle-
rin gerçekleştirilmesi sırasında iletişim kopuklukları ve koordinasyon ek-
siklikleri yaşanabilir; bu da zaman kaybına neden olur. Bunun gideril-
mesi, sorunu ortadan kaldıran bir unsur olacaktır. 

d) İşlere hız ve doğruluk kazandırıcı yardımcı araçlar kullanılması:
Bazı işlemlerin beklenenden yavaş ilerlediği belirlendiği zaman, o işle-
rin daha hızlı tamamlanabileceği yardımcı araçların (örneğin, bilgisayar, 
yardımcı paket programlar, faks, taşıt, teknik ekipman, vb.) sağlanarak 
çalışmaların hızlandırılması mümkün olabilir. 

e) Proje organizasyonunda değişiklik yapılması: Başlangıçta projede 
görevlendirme yapılırken doğru elemanların doğru işlere verilmesi tam 
olarak sağlanamamış olabilir ve bu nedenle elemanlar yetkin olmadıkları
veya deneyimsiz oldukları alanlarda çalışırken yetersiz ve yavaş olabilir-
ler ve bu da planlanan süreyi aşmalarına neden olabilir. Eğer bu durum 
proje başlamadan önce saptanırsa, elemanların ihtiyaca göre eğitilmeleri 
mümkün olabilir. Ancak, projenin yürütülmesi sırasında sorun belirle-
nirse, önlem olarak proje organizasyonunda değişiklik yapılarak daha 
deneyimli bir elemanın sapmanın gerçekleştiği işlemle görevlendirilme-
si, diğer elemanın da daha yatkın olduğu bir göreve getirilmesi söz ko-
nusu olabilir. Matris tipi organizasyonlarda buna benzer değişiklikler di-
ğer organizasyon tiplerine göre daha kolay sağlanabilir. 

f) Proje taslak planının revizyonu: Programda belirlenen sapma büyük 
boyutlu ise, yukarıdaki önlemlerin hiç biri yeterli olmayacaktır. Dolayı-
sıyla, projede önemli ölçüde bir değişiklik yapmak gerekecektir. Diğer 
bir deyişle, sorunun ortaya çıktığı işlemden itibaren bütün işlemlerin ye-
niden planlanması ve süre tahminlerinin, sorumlu birimlerin, bu birim-
lerde yer alacak elemanların ve maliyetlerin yeniden belirlenmesi yoluna 
gidilecektir. Ancak, bu gibi durumlar genellikle çok uzun süreli, büyük 
boyutlu ve pek çok dinamiğin bir arada bulunduğu projelerde ortaya 
çıkmaktadır.  
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d) İzleme ve Değerlendirme Ne Zaman Yapılmalı ?
Bu sorunun cevabı çok açıktır: Projenin tüm aşamalarında ve proje sü-

resi boyunca. Dört temel değerlendirme şekli vardır: 

Proje Öncesi Değerlendirme: Kuruluş ya da firmanın genel stratejisine ve 
amaçlarına uygun projenin belirlenmesi için, 

Proje Sırasında Değerlendirme: Proje uygulama aşamasında projenin du-
rumunu ve plandan sapmaları belirlemek için, 

Proje Tamamlama Değerlendirmesi: Projenin hemen bitiminde projenin 
başarı düzeyinin bir değerlendirmesini yapmak için, 

Proje Sonrası Değerlendirme: Aradan belli bir süre geçtikten (toz-duman 
indikten) sonra projenin nihai başarısını, eksiklikleri ve edinilen tecrübeyi 
değerlendirmek için. 

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ

Son yıllarda organizasyon ve yönetim alanındaki gelişmelere paralel 
olarak   proje yönetimi alanında da büyük atılımlar yaşanmaktadır. Önceleri 
proje yönetimi teknikleri sadece bazı planlama tekniklerini içerirken, artık
kapsamını gittikçe genişleterek ekip çalışmasından iletişime, veri analizin-
den sorun çözmeye, raporlama tekniklerinden izlemeye, denetlemeden de-
ğerlendirmeye geniş bir alana yayılmış bütünleşik bir disiplin halini almak-
tadır. Bu duruma koşut alarak her geçen gün değişen gereksinimlere yanıt
verecek bilgisayar paket programları da kullanıma sunulmaktadır. 

Proje yönetimi tekniklerinin yeni kullanılmaya başladığı tarihlerde 
bilgisayar kullanımının yaygın olmaması, uygulayıcılar için ağplanları elle 
hazırlamayı zorunlu kılmaktaydı. Zaman içinde her konuda olduğu gibi, 
proje yönetimi konusunda da büyük gelişmeler sağlanmış ve son yıllarda 
hazırlanan paket programların sayısında önemli bir artış gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu paket programlarının kullanımı, uygulayıcıya büyük hız ve ko-
laylık sağlamakta ve elle yapılan hesaplar nedeniyle ortaya çıkabilecek yan-
lışlıkları önleyebilmektedir. 

Proje yönetimi paket programlarıyla; 

a) Ağplan analizleri, 

b) Mühlet - süre - zaman planlama ve kontrolü, 

c) Kaynak planlama ve kontrolü,  
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d) Gelişme durum raporları,

e) Gantt şemaları,

f) Proje bütçe planlaması,

g) Program revizyonları,

h) Sorumluluklar matrisi     

i) Proje izleme 

gibi temel proje faaliyetlerinin yanı sıra projeye ilişkin çok sayıda seçenek-
ten oluşan düzenlemeler rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca işlemlere değişik de-
ğerler vererek o koşullar altında projede ne gibi değişiklikler olacağı hesap-
lanarak en uygun durumun seçilmesi de mümkündür. 

Bunların dışında bilgisayar paket programları ile haftalık çalışma saat-
leri projeye göre belirlenebilir; özel bir proje takvimi oluşturularak bayram 
ve tatiller çalışma günleri dışında tutulabilir; çalışılması gereken tatil günleri 
proje takvimine iş günü olarak geçirilebilir; projede yer alan her işlem için 
ayrı bir kart üzerinde ayrıntılı bilgiler saklanabilir. Ayrıca, her bir işlemi 
gerçekleştirecek kişi ve birimler İş Formları'na işlenerek, hangi işten kimle-
rin sorumlu olduğu görülebilir. Sorumlu kişi veya birimler "Kaynaklar Ha-
vuzu"nda yer alır ve buradan yoğunluk düzeyleri, fazla mesai durumları ve
zamanları öğrenilebilir.  

Bu özellikler, proje yönetimi konusunda hazırlanan hemen hemen tüm 
paket programlarda bulunmaktadır. Bunların dışında programlar, projelerin 
kullanım alanlarına, büyüklüğüne, karmaşıklığına ve çoklu-projelerin eşanlı
yürütüldüğü durumlara yönelik özelliklere göre farklılaşmaktadır. 

*** 
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AKTİF DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

AKTİF DİNLEME 
Amaç : Mevcut dinleme becerisinin değerlendirilmesi ve bunun güç-

lendirilmesi. 

Birinci Adım - Bireysel Çalışma (5 dk.) 

Bildiğiniz "en iyi" dinleyiciyi düşünün. Neler yapar? 

(Cevapları buraya sıralayınız.) 

 

1. 

2. 

3. 

İkinci Adım - Bireysel Çalışma (5 dk.) 

 

Listenizi dokümanınızda verilen bilgilerle karşılaştırınız. 

 

İYİ BİR DİNLEYİCİMİSİNİZ ?
-DEĞERLENDİRME- 

Lütfen aşağıdaki 20 önermeyi her bir şık için verilen değerlendirme 
puanlarını kullanarak yanıtlayınız. Daha sonra toplam puanınızı hesaplayı-
nız. Değerlendirmenin tam puanı 100’dür. 
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Değerlendirme puanları:

Zorluk Çekiyorum = 1,  Geliştirilebilir = 3,     İyiyim = 5 
 

Beceri Alanları Zorluk 
Çekiyorum 

Geliştirilebilir İyiyim

Anlatılanları dinlerim  

Duyguları gözlemlerim  

Söylenenleri içimden özetlerim  

Söylenenleri içimden özetlerim  

Kendi duygularımı ifade ederim  

Konuya açıklık getirecek sorular sorarım

Açık fikirli olmaya çalışırım

Müdahale etmem  

Anlaşmazlıkları bertaraf edeceğime      
inanırım

Sunulan bilgiyi aklımda tutarım

Konuşanların cümlelerini tamamlamam  

Her fırsatta öğüt veya akıl vermeye        
çalışmam 

 

Göz iletişimi kurarım

Vücut dilini izlemeye çalışırım

Sessizlikten rahatsız olmam  
Karşıdakine odaklanırım

Hatırlatma notları alırım

Hemen savunmaya geçmem  
Geribildirimi teşvik ederim  
Karşımdakini iyice dinlemeden           
yargılamam 

 

provasını yapmam  
İçimden kendi söyleyeceklerimin   
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EKİP ÇALIŞMASI NASIL YAPACAĞIZ? 

Bu çalışmada amaç, görevin tanımlanması ve ekiplerin oluşturulma-
sından sonra, sunuşta anlatılanların katılımcılara nasıl yansıdığını ortaya 
koymak; katılımcılara ekip çalışmasının zorluklarını ve kolaylıklarını sergi-
lemektir. Bu uygulama sırasında kullanılmak üzere beşer kişilik ekipler o-
luşturulmalı ve her 5 kişilik ekip için;  

 

• yaklaşık 50 x 70 cm. ebadında 2 tabaka aynı renk karton (ancak, 
kartonlar her ekip için her ekip için ayrı renkte olmalıdır),  

• 1 makas 

• 30 cm’lik 1 cetvel  

• birkaç tabaka boş kağıt, birkaç kurşun kalem ve silgi 

önceden sağlanmalı ve ekiplere dağıtılmalıdır. Uygulama adımları aşağıdaki 
gibidir: 

 

1) Gönüllülük ilkesine göre, katılımcılar 5'er kişilik ekiplere ayrılırlar. Her 
ekibin elemanlarının isimleri tahtaya yazılır. Ekip elemanları sayısı ge-
rekli durumlarda 4 olabilir, ancak 6 olmamasına dikkat edilmelidir. Her 
ekipten bir kişinin ekip lideri olarak seçilmesi istenir. Bu kişi görev ta-
mamlandığında grup sözcülüğünü üstlenecektir.  

2) Ekiplerin görevi duyurulur. Her ekip, 90 dakika içinde, kendilerine veri-
len yaklaşık 50 x 70 cm. ebadında iki tabaka karton, 1 makas ve 30 
cm.lik bir cetveli kullanarak ve iğne, yapıştırıcı vb. başka hiçbir malzeme 
kullanmadan, kartonlardan keseceği 3 x 20 cm.lik şeritlerle "en sağlam, en 
yüksek ve en güzel kule"yi yapmaya çalışacaktır. 

3) Ekipler, birbirlerini rahatlıkla göremeyecekleri ve duyamayacakları me-
kanlara dağıtılır ve gerekli malzemeler kendilerine teslim edilir. Kule 
yapmak için gerekli malzemenin yanı sıra, hesaplama ve     çizimlerde 
kullanılmak üzere, birkaç tabaka boş kağıt ve birkaç kalem de katılımcı-
lara verilir. 

4) Ekipler çalışmalarını başlatmak üzere dağıldıktan sonra, yönetici ekiple-
ri dolaşarak, katılımcılardan ekiplerine bir isim bulmalarını ister ve isim-
leri not eder. 
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5) Yönetici çalışmalar sırasında ekipleri sürekli dolaşarak soruları yanıtlar 
ve kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eder. Bu arada sunuş hazırlık-
ları için kulelerin yerleştirileceği masaya ve ekiplerin isim ve grup söz-
cülerini belirten isimliklere ilişkin düzenlemeleri yapar. Yöneticinin en 
önemli görevi, ekipler arasında dolaşırken ekibe moral vermek, ekip ça-
lışmasının kurallarını hatırlatarak daha verimli bir çalışma ortamına ula-
şılmasını sağlamaktır. Ancak, ekiplere önerilerde bulunmaktan kesinlik-
le kaçınmalıdır. 

6) Süre dolduğunda her ekip kendi ürününü sunuş masasına taşır. Herkes 
yerini aldıktan sonra, ekip sözcüleri sırayla kendi kulelerini ve çalışma 
yöntemlerini anlatan kısa birer sunuş yapar. Daha sonra birincilik için 
oylama yapılır. 

7) Oylama sonucunda genellikle her katılımcı yansız davranamayarak ken-
di ürününe oy verecektir. Oylama bu amaçla özellikle planlanmıştır. Do-
layısıyla, oylama sonrasında ilk olarak, bireylerin kendi ürünleri söz ko-
nusu olduğunda yansız davranmakta zorlanacakları konusu vurgulanır
ve yapılan işlerde neden dışardan gözlere gereksinim olduğu anlatılır. 

8) İkinci vurgulanacak nokta, bu çalışmada da aynı gerçek hayattaki gibi, 
verilen görev yerine getirilirken kısıtlı malzemeyle çalışma zorunluluğu
bulunduğudur. 

9) Ekip çalışmalarının seyrine göre, hangi ekiplerin ekip ruhunu yakaladık-
ları, hangi ekiplerde ne gibi sorunlar yaşandığı, başarı ve başarısızlıkla-
rın nedenleri anlatılarak, sunuştaki teorik bilgilere atıfta bulunulur ve o-
turum iyi dileklerle kapatılır. 

*** 


