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Proje Tanımı 

• Proje Nedir? 

Proje, günlük yaşantımızda da iş yaşantımızda da defalarca 

duyduğumuz ve pek çok kez bir üyesi olarak içinde bulunduğumuz bir 

çalışmadır. Belirli bir ekip tarafından; belirli bir başlangıç ve bitiş 

süresinde; hedefler doğrultusunda ve kaynakları etkin kullanarak 

gerçekleştirilen faaliyetler bütününe proje diyoruz. 

 

Projeyi organizasyonun diğer çalışmalarından ayıran önemli 

özellikleri şunlardır: 

• Tanımlanmış amaç ve hedeflerinin olması, 

• Başlangıç ve bitişi tanımlanmış bir süreç olması, 

• Birçok bölüm ve çalışanlarının katılımı, 

• Tipik olarak daha önce yapılmamış olması, 

• Özel olarak zaman, maliyet ve kalite isteklerine ulaşması hedeflenir. 
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Proje Örnekleri 
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Üniversite Projeleri 

• Bilimsel Araştırma 
Projeleri 

• Yeni bir Fakülte, 
Bölüm veya 
Program Açma 

• Bilimsel Dergi 
Çıkarma 

• Üniversite – İş 
Hayatı  İşbirliği 
Projesi 

• Girişimci 
Üniversite Projesi 

• Uzaktan Eğitim 
Projesi 

Organizasyon 
Kuruluşu 

• Yeni bir Şirket 
Kurma 

• Yeni bir Ürün veya 
Hizmet Geliştirme 
Projesi 

• Yeni bir Bilişim 
Sistemi Kurma 

Etkinlik Düzenleme 

• Konferans-Kongre 
veya Seminer 
Organizasyonları 

• Parti-Düğün 
Organizasyonu 

• Konser 
Organizasyonu 

• Futbol Turnuvası 
Düzenleme 

Sosyal ve Toplumsal 
Sorumluluk Projeleri 

• Kadınlara 
Bilgisayar ve 
İnternet Eğitimleri  

• İmece Köy 
Okullarını Onarım 
Projesi 



Proje Yaşam Döngüsü 
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İnsangücü 

   (Efor) 

Zaman 



 Proje Yönetİm Sürecİ 
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Tanımlama 

Planlama  
 

Programlama  

Yürütme 

Teslim Etme 



Proje Süreci 

Tanımlama 
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Planlama Yürütme Teslim Etme 

1. Hedefler 

2. Tanımlar 

3. Görevler 

4. Sorumluluklar 

 

1. Çizelgeleme 

2. Bütçeleme 

3. Kaynaklar 

4. Riskler 

5. Personel 

1. Durum raporları 

2. Değişiklikler 

3. Kalite 

4. Tahminler 

 

1. Müşterinin eğitimi 

2. Dokümanların teslimi 

3. Kaynakların serbest 

bırakılması 

4. Personelin  serbest 

bırakılması 

5. Öğrenilen dersler 

 



Proje Yönetiminin Bilgi Yapıları (Project 

Management Body of Knowledge- PMBOK) 

1. Entegrasyon Yönetimi 

2. Kapsam Yönetimi 

3. Zaman Yönetimi 

4. Maliyet Yönetimi 

5. Kaynak Yönetimi 

6. Risk Yönetimi 

7. İletişim Yönetimi 

8. Kalite Yönetimi 
9. Satın Alma Yönetimi  
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Proje  Yönetiminde Kilit Faktörler 
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Proje Başarısında 

Hedeflenmiş Ölçütler 

Proje Başarısında 3 Temel Ölçüt: 
• Zaman (Proje Süresi) 

• Maliyet (Bütçe) 

• Kalite (Performans) 

 

Bunlardan herhangi birinin veya hepsinin tanımlanmış hedeflerine 

ulaşmamış olması başarısızlığı getirecektir.  

Dünyada bir çok proje zamanında  veya istenilen maliyet veya 

kalitede tamamlanamayarak başarısız oluyor önemli bir kaynak 

kaybına neden olabiliyor. Bu nedenle Proje Yönetim metodolojisi ile 

projeleri ele almak hem başarı şansını artıracak hem de önemli bir 

kaynak kaybının önüne geçilebilecektir. 
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Proje Başarısında Tamamlayıcı İki 

Yaklaşım 
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Proje Yönetimi 

İki Boyut 

Sosyal Boyut 
(İnsan 

Faktörü) 

Teknik Boyut  
(Hesaba ve 

Ölçüme 
Dayalı) 

• Planlama ve Kontrol 

Teknikleri  (CPM-PERT) 

• Zaman ve Maliyete Dayalı 

Performans Ölçümü 

• Proje Yöneticisi ve Lideri 

• Proje Organizasyonu 

• Takım Kurma 

• İletişim ve Dokümantasyon 



Proje Yöneticisi ve Lideri 
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Proje Yöneticisi: 

 
• Hedef saptayan, plan yapabilen, organize olan, takipçi, konusunu bilen, 

• İnsanları harekete geçirme yetisi olan(Motivasyon), 

• İletişim ve empati kurabilme becerisi (Sosyal beceri),  

• Stresle başa çıkabilen (İyimser, soğukkanlı, duygularını kontrol edebilen),  

• Vicdanlı (Dürüst, güvenilir, adil, sorumluluk sahibi), 

• Yeniliklere açık (Risk alabilen, inisiyatif alabilen, atılımcı, yaratıcı), 

• Etkileme ve ikna kabiliyeti olan (Kendine güvenen), 

• Takdir edebilen ve geliştirici eleştiriye açık (Hatasını kabul eden), 

• Kişisel gelişime açık (Eğiten, geliştiren, öğrenmeye açık), 

• Etkili konuşabilen, etkili yazışabilen, karizma sahibi, sempatik, örnek olabilen 

veya bunların bir çoğuna sahip donanımlı bir kişi olabilmelidir. 
 

 



Proje Yöneticisi ve Proje 

Lideri? 

• Proje yöneticisi insanlara yapılması gerekeni yaptıran, Proje lideri ise 

çalışanlarına; yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlayan 

yeteneğe sahiptir. 

• Proje yöneticisi tanımlanan işi doğru yapandır, proje lideri ise doğru işi 

doğru zamanda ve doğru kişilerle yapandır. 

 

Proje başarısında kilit faktörlerden en önemlisi de 

Proje Yöneticisini seçmektir, eğer seçilen yönetici 

lider özelliklerini de taşıyorsa proje başarı olasılığı 

artacaktır. 
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Yaşam Bir Proje mi? 

 Evet bir projedir hayat da diğer projeler gibi başlar ve 

biter içine bir çok aşamaları (kilometre taşları) olan çok 

şey sığdırabiliriz,  

 Hayat başlar ve biter ! Projelerin amacı başarılı olmak ise 

hayatta da başarılı olmak zorundayız, bu hayata gelmenin 

amacı ve sorumluluğudur. 

 Ertelemeyiniz, birlikte çalışacağınız arkadaşlarınızı seçiniz, 

her zaman destek isteyeceğiniz bir ilişki ağınız olsun. 

 İçine neler sığdırabildiğimiz ise projenin kapsamı, nasıl 

yaşadığımız ise projenin kalitesidir diye düşünebiliriz.  

 Nasıl başlayıp nerede sona erdiği değil, ikisi arasına neler 

sığdırılabildiğin önemlidir (Amin Maalouf). 
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Yaşamımızda Zamanın ve Önceliklerin Önemi 

Profesör sınıfa girip  karşısında duran dünyanın en seçilmiş öğrencilerine  kısa bir süre 

baktıktan sonra, “Bugün Zaman Yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav  

yapacağız” dedi. Kürsüye yürüdü, kürsünün altından kocaman bir kavanoz  çıkarttı.  

Arkadan, kürsünün altından bir düzüne yumruk büyüklüğünde taş aldı ve taşları büyük bir 

dikkatle kavanozun içine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha başka  taş 

almayacağına emin olduktan sonra öğrencilerine döndü ve “Bu kavanoz doldu mu?” diye 

sordu.  Öğrenciler hep bir ağızdan “Doldu” diye cevapladılar.  

Profesör “Öyle mi?” dedi ve kürsünün altına eğilerek bir kova çakıl taşları  çıkarttı.  Çakıl 

taşlarını kavanozun ağzından yavaş yavaş  döktü.  Sonra kavanozu sallayarak çakıl  

taşlarının büyük taşların arasına  yerleşmesini sağladı. Sonra öğrencilerine dönerek bir 

kez daha “Bu kavanoz doldu mu?” diye sordu. Bir öğrenci “Dolmadı herhalde” diye cevap 

verdi. “Doğru” dedi profesör ve gene kürsünün altına eğilerek bir kova kum aldı ve yavaş 

yavaş  tüm kum taneleri büyük taşlarla çakıl taşlarının arasına nüfuz edene kadar döktü. 

Gene öğrencilerine döndü ve “Bu kavanoz doldu mu?” diye sordu. Tüm sınıftakiler bir 

ağızdan “Hayır” diye bağırdılar. “Güzel” dedi profesör ve kürsünün altına eğilerek bir 

sürahi su aldı ve kavanoz ağzına kadar doluncaya dek suyu boşalttı. Sonra öğrencilerine 

dönerek “Bu deneyin amacı neydi” diye sordu. 
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Zaman Yönetimine ilişkin Kellog Business School’da (Northwestern Üniversitesi)  işletmeci 

master öğrencileri ile  zaman yönetimi dersinin profesörü arasında geçen aşağıdaki gerçek hikaye  

bir projedeki önceliklerin önemini göstermektedir: 

 



 

 “Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? Çocuklarınız, eşiniz, 

sevdikleriniz, arkadaşlarınız, eğitiminiz, hayalleriniz, sağlığınız, 

bir eser meydana getirmek, başkalarına faydalı olmak, onlara 

bir şey öğretmek! Büyük taşlarınız belki bunlardan birisi, belki 

bir kaçı, belki hepsi.  

 Çakıl taşları ise daha az önem taşıyan değerleri temsil ediyor.  

Evimiz, işimiz, arabamız, kariyerimiz.  

 Kum taneleri ise yaşadığımız ufak tefek gündelik sıkıntıları 

temsil ediyor. İşlerimizin istediği gibi gitmemesi, elektriğin 

kesilmesi, trafiğin sıkışması gibi günlük sıkıntılar.  
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Yaşamımızda Zamanın ve Önceliklerin Önemi 

(Devam) 



Yaşamımızda Zamanın ve Önceliklerin Önemi 

(Devam) 
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Vazonun içine önce kumu döküp daha sonra da 

çakıl taşlarını yerleştirseydi ne olurdu? Büyük 

taşlara, yani hayatımızdaki en önemli değerlere yer 

kalmazdı değil mi? İşte bizler günlük yaşanan ufak 

tefek sıkıntılar ile zihnimizi, bedenimizi, 

duygularımızı, tüm yaşamımızı doldurmaya 

kalkarsak sağlığımızı, sevdiklerimizi hatta hayatta 

bizim için önemli olan her şeyi kaybedebiliriz. Oysa 

sıralamayı doğru yaptığımızda hayatımızdaki tüm 

sorunlar ve problemlere rağmen hayatımızın 

vazonun içinde son olarak konan su gibi akacak yer 

bulduğunu görüyoruz. 



Amaç ve Hedefler 

Başarının birçok tanımı  olabilir: “hedef koymak ve bu hedefe 

ulaşmak başarının göstergesidir.”, Amaç ve hedefler; 
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Amaçlar gerçekleştirilebilir, ölçülebilir olmalıdır.  

 
1 

Ne  çok kolay erişilebilir ne de gerçek dışı. 2 

İddialı, gerçekçi, zamanı belirli, somut ve net 

tanımlanmış olmalıdır. 
3 



Hedefi Görebilmek 

KARAYI GÖREBİLMEK 

 

4 Temmuz 1952 Günü 34 yaşında bir kadın, Pasifik Okyanusu'na dalarak, Catalina 

Adası'ndan 30 km. Batıdaki Kaliforniya'ya doğru yüzmeye başladı. Eğer başarılı 

olursa, bunu yapan ilk kadın olacaktı. Adı, Florence Chadwick olan bu yüzücü, Manş 

Denizi'ni her iki yönde geçen ilk kadındı. O sabah su, vücudu uyuşturacak kadar 

soğuktu ve sis o kadar yoğundu ki beraberindeki tekneleri güçlükle seçebiliyordu. 

Milyonlarca insan televizyonlarından onu izliyordu. Köpek balıkları ve dondurucu 

soğuğun etkisini hiçe sayarak 15 saat yüzdü. Sonra dayanamayıp bırakmak istedi. 

Yakındaki bir teknede bulunan annesi ve antrenörü, karaya çok yaklaştıklarını ve 

devam etmesini söyledilerse de o, sudan çıkmakta kararlıydı. Azimli yüzücü, 

Kaliforniya kıyısına yarım mil kala sudan çıkışının nedenini şöyle açıkladı :"Karayı 

görebilseydim, başarabilirdim! " 
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Vazgeçmesinin sebebi ne yorgunluk ne de soğuktu. Tek sebep sis yüzünden 

karayı görememekti.  Hedefi görememek  vazgeçmenizi ve umutlarınızı 

kaybetmenize neden olabiliyor. 



İçinizdeki sese kulak veriniz 

Kartal  Hikayesi: Bir kartal yumurtası bulup onu kır tavuklarının 

yuvasına koyan genç bir Amerikan kızıl derilisinin hikayesi bu. Kartal 

yumurtadan çıkar civcivlere katılır. Tabii muhteşem renkleri, iri ve 

güçlü kanatlarıyla diğerlerinden farklıdır, ama diğer tavuklardan biri 

olduğuna inanarak büyür. Pislikleri eşeler, tohumları gagalar, 

gıdaklar, birkaç santim zıplayıp yeni bir şey gagalamak için 

kanatlarını döver. Çünkü tavuklar böyle yapıyordur.  

Bir gün gökyüzüne bakar ve inanılmaz bir yetenekle yelken uçuşu 

yapan muhteşem bir kuş görür." Onlar gibi uçmayı hayal eder, Ne 

güzel bir kuş!, Nedir bu?" diye sorar. "O bir kartal." cevabını verir 

tavuklardan biri, “O bütün kuşların reisi. Ama aklına getirmeye bile 

kalkma, asla onun gibi uçamazsın.” Sonunda kartal bir kır tavuğu 

olduğunu düşünerek tavuklar içinde yasayarak tavuk gibi ölür.  

 

• Kartal olarak doğmak yetmiyor, kartal gibi yaşamak gerekiyor… 

• Dünyaya geldiğiniz ortamı siz seçmeyebilirsiniz ama sonraki 

ortamı ve çevrenizi siz seçebilirsiniz... 

• İçinizdeki sese kulak verip hayallerinizin peşinden 

gidebilmelisiniz… 
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Nasıl Bir Başarı?  
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Başarılı insan soyut ve somut değerler üreterek kendisini ve etrafını  sürekli 

olarak geliştiren insandır (Prof.Dr. Tuncay Saydam) 



Takım Olabilmek ve Beraber Çalışabilmek 
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‘Bir araya gelmek bir başlangıç , beraberliği sürdürmek bir 

ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır !!!’     Henry FORD 

 



Birlikte Hareket Edebilmek 

İnsanların birbirlerine bağlılık ve ilişkilerine odaklanan 
etik ya da hümanist bir felsefedir. Sözcük Güney 
Afrika'daki Bantu dilleri'nden gelmektedir. Ubuntu 
klasik bir Afrika anlayışı olarak görülmektedir. 
Yardımlaşmak, paylaşmak, sevgi ve saygıya dayalı 
bir topluluğun üyesi olmaktır. 

 

İnternette dolaşan bir anekdot; 
Afrika'da çalışan bir antropolog bir kabilenin 
çocuklarına bir oyun oynamayı önerir, ağacın altına 
koyduğu meyvelere ilk ulaşanın ödülü o meyveleri 
yemek olacaktır, onlara "hadi, şimdi başlayın birinci 
olan ödülü alacak" der. o anda bütün çocuklar el ele 
tutuşur, koşup ağacın altına beraber varırlar ve hep 
beraber meyveleri yemeye başlarlar, antropolog 
neden böyle yaptıklarını sorduğunda şu yanıtı 
verirler; bu ubuntu' dur, nasıl olur da diğerleri 
mutsuzken birimiz o ödülü yiyebilir ki? ve ubuntunun 
anlamını açıklarlar onların dilinde ubuntu: 

 

"ben biz olduğumuz için "ben'im" demektir. 
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İnsani Bakış 
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Peki açlıktan ölmek üzere olan küçük bir 

çocuğun başında bekleyen akbabayı, kadraja en 

iyi bir şekilde yerleştirmek için uzun süre bir 

köşede sessizce bekleyen, ardından bu fotoğrafı 

ile ödül alan fotoğrafçı sizce başarılı mı?  

 

Sekizbin metre yükseklikte fırtınalı zirveye 

yaklaşmışken, tepede mahsur kalarak donmayı 

bekleyen iki dağcıyı görmelerine rağmen, onlara 

yardım elini uzatmak şöyle dursun, bir an bile 

durmadan yanlarından geçerek yollarına devam 

eden ve dönüş yolunda yine aynı şeyi yapan 

dağcılar başarılımı sizce? 



                       

 
Başarı ve Mutluluğumuz Bakış Açımız ve 

Davranışlarımızda mıdır? 

'' Arjantinli ünlü golfçü Robert Vincenzo yine bir ödül kazanmış, 

ödülünü alıp kameralara poz vermiş. Ardından kulubüne uğramış, 

eşyalarını toplayıp otoparktaki arabasının yanına doğru yürümüş. 

O sırada yanına bir kadın yaklaşmış. Vincenzo’yu kutladıktan 

sonra ona küçük bir bebeğini olduğunu, bebeğin çok 

hastalandığını ve hastane masraflarını karşılayamadığını onun 

her gün biraz daha ölüme yaklaştığını anlatmış, bir çırpıda. 

Kadının anlattıkları Vincenzo’yu çok etkilemiş. Hemen çek 

defterini çıkarmış ve turnuvadan kazandığı paranın bir bölümünü 

yazıp imzalamış. Çeki kadına uzatmış. O sırada kadına “umarım 

bebeğinin iyi günleri için harcarsın” demiş.  
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Farklı Bakış Açılarımız 
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Ertesi hafta Vincenzo kulüpte öğle yemeğini yerken 

Golf Derneği'nin bir üyesi yanına yaklaşmış ve 

“otoparktaki çocuklar, geçen hafta siz turnuvayı 

kazandığınız gün bir kadının yanınıza yaklaştığını ve 

sizinle konuştuğunu söylediler” demiş. “Evet” demiş 

Vincenzo, “bunun nesi garip?”. “Garip değil tabi ki” 

demiş adam,” ama size bir haberim var o kadın bir 

sahtekârmış. Sizin gibi zengin kişilere yaklaşıp hasta 

bir bebeği olduğunu söyleyip para koparırmış. 

Korkarım sizden de koparmış.” Vincenzo şaşkınlıkla ” 

yani ölümü beklenen bir bebek yok mu?” demiş. “Yok” 

demiş adam. “İşte bu hafta duyduğum en iyi haber” 

demiş Vincenzo. İşte buna bakış açısı farkı diyoruz.  



Farklı Bakış Açılarımız 

Kimi parasını kaybettiğine üzülür ama kimi de Vincenzo gibi ölümü 

bekleyen bir bebek olmamasına sevinir. Aynı pencereden dışarı 

bakan iki kişiden biri sokaktaki çamuru, diğeri gökyüzündeki 

yıldızları görebilir. Seçim bizlere aittir.  

Aslında hayatımızı, başarımızı, mutluluğumuzu belirleyen bizim 

kendi davranışlarımız değil midir? Ne ekersek onu biçiyoruz! 

Kendim ettim kendim buldum dünyası değil mi? 
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Başarının 7 Adımı 

1. Başarabileceğiniz işi, projeyi seçmekte 
kararlı olunuz,  sorumluluk alınız ve kendinize 
güveniniz.  

• Kararsızlık; bilgisizlik ve 
yeteneksizlikten daha fazla 
başarısızlığa neden olur. Flower A. 
Newhouse 

• "Hayatta öyle seçimler yap ki; 
kazandığın şeyler, kaybettiklerine 
değsin" Ernesto C. Guevara  
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Başarının 7 Adımı 

 

2. Amaç ve hedeflerinizi 
belirleyiniz, 

• Amaçları net olarak 
ortaya koymak ve 
bundan vazgeçmemek 
, sabırlı olmak ise 
başarıyı getirecektir. 
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Başarının 7 Adımı 

3. Plan yapınız 
önceliklerinizi belirleyiniz 
ve zaman çizelgesini 
çıkarınız, 

• Planlayın ve 
programlayınız: Bir 
plandan yoksunsan, 
başkasının planının 
bir parçası olursun. 
(Samuel Johnson) 

 

www.erdalbalaban.com.tr 

30 



Başarının 7 Adımı 

4. Eyleme geçin (yapmaya başlayınız, iyi 
bir başlangıç):  

Uygulamada karşınıza çıkan zorluklardan 
yılmayınız. Ertelemeyiniz veya 
vazgeçmeyiniz.  

•  Birlikte çalışacağınız 
arkadaşlarınızı seçiniz, her 
zaman destek isteyeceğiniz bir 
ilişki ağınız olsun. 

•  Oturarak başarıya ulaşmış tek 
yaratık tavuktur. Aldous Huxley. 

•  Düşünmek kolaydır, yapmak 
zordur. Dünyada en güç olan şey 
de düşünüleni yapmaktır. Goethe 

www.erdalbalaban.com.tr 

31 



Başarının 7 Adımı 

5. Değişime hazır olunuz. Gerekirse 
projenizi yenileyiniz.  

 Başarınızı ölçünüz, özeleştiri 
yapınız ve eleştiriye açık olunuz, 
değerlendiriniz, hedeflerinize 
ulaştınız mı? 
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Başarının 7 Adımı 

6.  Başarınızı büyütmeyiniz, başarısızlıklardan da 
ders alınız.  

• Başarınızın keyfini çıkarınız, paylaşınız. 
Başarısız olmuşsanız yılmayınız, 
başarısızlıktan deneyim çıkarınız.  

• Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. 
Malcom S. Forbes 
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Başarının 7 Adımı 

7. Öğrenmeyi Bırakma 
(yaşam boyu öğren!) 

• Öğrenme merakı 
doğumda başlar, 
çocuklukta hızla 
devam eder sonra 
biz onu eğitim 
sistemimizle yok 
edebiliyoruz! 

• Başarının (Yaşamın) 
sürdürülebilirliği 
öğrenmeyle devam 
ediyor. M. Erdal 
BALABAN 
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Hayal ediniz ve yapınız… 
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Başarılı olma hikayelerini ve bu 

konuda yazılmış çok sayıda kitabı 

yok sayabilirsiniz!  

 

Bu durumda son söz: 

 

Başarılı olmayı düşünüyorsanız 

başarılı, başarısızlığı 

düşünürseniz başarısız 

oluyorsunuz. 

 

  

 



Kendinizi ve etrafınızı geliştirmeye yönelik, gerçekçi, 
uygulanabilir, zamanı belirli, somut projelerinizi 2013 yılı 
için belirlemenizi, başarmanızı ve bunun da keyfini 
çıkarmanızı diliyorum. 

 

 

M. Erdal BALABAN 
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