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PROJE YÖNETİMİ 

VE EKİP ÇALIŞMASI 

“İyi bir sunum mini etek gibidir. İlgiyi çekecek kadar 

kısa,esası kapsayacak kadar uzun olmalıdır.(Anonim).” 

 

            Yrd. Doç. Dr. Osman TATAR 

                İzmir İl Çevre ve Orman Müdürü 

       İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyesi 
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PROJE NEDİR? 

 Proje en iyi hedefe ulaşabilmek için 
“Kaynakların nasıl ve ne şekilde” 
kullanılacağını gösteren bir planlama 
aracıdır. 

 Proje düşüncesi,fikri yönetimin ön 
aşamasını oluşturur.İşletmelerin gelişerek 
varlıklarını sürdürebilmeleri “proje 
Üretebilme” yeteneklerine bağlıdır. 
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 Bir işin proje olabilmesi için 3 temel özelliği 

taşıması gerekmektedir. Bunlar; 

 Belli bir amacının olması, 

 Süreç olarak kısıtlı olması, 

 Orijinal olması, 
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Projenin Bileşenleri ? 

 
• Projenin Kapsamı 

• Projenin Zamanı 

• Projenin Maliyeti 

• Projenin Kalitesi 
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PROJENİN UNSURLARI VE 

ÖZELLİKLERİ 

 Projenin koordinatörü, yürütücüsü, sorumlusu,ekibi, 

 Projenin amaç ve hedefleri, 

 Projenin yöntem ve metotları, 

 Projenin süreci, 

 Projenin bütçesi ve finansmanı, 

 Projede kullanılacak araç-gereçler, 

 Projenin uygulanabilirliği, 

 Projenin sürdürülebilirliği belirlenmiş ve açıklanmış 
olmalıdır. 
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PROJE YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ 

 

Proje yönetiminin bugünkü anlamıyla ele alınması 

20.yüzyıldaki gelişmeler  ışığında olmuştur. 

 
…Kronometresini yanından ayırmayan Taylor’un çalışanların 

verimliliği üzerindeki araştırmaları bilimsel yönetim kavramlarının 

temelini oluşturmuştur. 

 

Taylor elinde kronometresi olduğu halde çalışanların birim zamanda 

yaptıkları işin miktarını belirleyerek verimlilik (productivity) kavramını 

ortaya koymuştur… 
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Profesyonel anlamda yöneticiliğin kavramı ise 1970’lerde telaffuz 

edilmeye başlanmış ve Proje Yönetim Enstitütüsü’nün  (PMI) 

ABD’de kurulmasıyla profesyonel proje yöneticileri örgütlenmeye 

başlamışlardır. 

 

1950’lerde Dr. Deming’in Japonya’da yaptığı çalışmalar, 

M.Hammer ve P.Drucker’in çalışmaları da bu konuda zemin 

oluşturmuştur.  

 

Proje yönetiminin gelişmesi yanında Toplam Kalite Yönetimi ’nin 

esasları da oluşmuştur. 
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Proje Yönetimi  

 
“ Yönetim ” kavramı ülkemizde “ İdare ” ile eş 

anlamlı kullanılmaktadır. Oysaki bu iki kavram 

birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır.  

 

İdare : Mevcut kaynaklarla durumu idare etmeyi 

öngörmektedir.  

 

Yönetim : Bir vizyonu gerçekleştirmek amacıyla 

kaynak aramayı,  mevcutlarla yetinmeyip hamle 

yapmayı hedefler. 
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Başka bir ifadeyle “ Proje Yönetimi ” bilinçli ve sistematik 

yaklaşımla uzmanlık isteyen bir iştir.  

 

Proje yönetiminin uluslar arası alanda kabul görmesi için 9 

dalda yeterlilik aranmaktadır :  

 

• Zaman Yönetimi 

• Maliyet Yönetimi 

• Kapsam Yönetimi  

• Kalite Yönetimi 

• Tedarik Yönetimi 

• Risk Yönetimi 

• İletişim Yönetimi 

• Entegrasyon Yönetimi 

• İnsan Kaynakları Yönetimi 



10 

Proje Planlama Teknikleri  
 

Projenin yönetim açısından geçireceği aşamalar : 

 

    Projenin       

tanımlanması 

  

    Projenin       

planlanması 

  

    Projenin       

uygulanması 

  

       Projenin       

tamamlanması 
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Bilimsel olmayan 

klasik yöntemlerle 

çalışılan kurumlarda 

88 niteliksiz 

insandansa modern 

insan kaynakları 

yönetiminde 

4 nitelikli insanın 

daha verimli iş 

yaptığı kanıtlanmıştır.  

88 = 4 
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Verimli ekip çalışmasının esaslarına girmeden, konuyla yakından 

ilgili olan ;  

 

  İNSAN  FİZYOLOJİSİ 

  BEYİN FONKSİYONLARI 

  NLP (SİNİR DİLİ PROGRAMI) 

  EMPATİ  

  DOĞA  

  HAZ ALMA DUYGUSU 

  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  

  SİNERJİ 

 İNOVASYON  

 

konularında kısa açıklamalarda bulunulması yararlı olacaktır.  
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 Yaratıcılık düzeyi = EQ  + IQ + P 
 

 EQ (emotional quetient)    : Duygusal Zeka 

 IQ (intelligence quetient)   : Zeka Düzeyi 

 P (productivity)    : Üretkenlik 

 

İnsan beyninde 15 milyar sinir hücresi bulunmaktadır. Beyin  

hücreleri arasındaki bağlantıların tüm dünya telefon sisteminin 

1300 katından daha fazla olduğu bildirilmektedir.  

 

Beyinde yüz binlerce kimyasal reaksiyon oluştuğu ve beynimizi 

ancak %7 kapasitesiyle kullanabileceğimiz  bilindiğine göre 

verimlilikte insan beyninin yönlendirilmesinden işe başlanması 

gerekmektedir.   
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İnsan Kaynakları İlkeleri : 

  Personelin haysiyet ve değerine saygı    

    göstermek  

  Her çalışanı inisiyatif kullanmaya teşvik  etmek  

  Bireysel yetenekleri zorlamak  

  Eşit fırsatlar sağlamak 
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NLP’nin   

 

“Başarısızlık yoktur,  

         sadece sonuçlar vardır ”  

 
kuralı uygulanırsa, hangi şartlar ve ortamda , 

olunursa olunsun başarıya ulaşılır.  
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EMPATİ  

 Bir insanın kendisini karşısındaki insanın 
yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini 
doğru olarak anlamasıdır.  

 

 Empati’de anlamak, sempatide hak vermek 
söz  konusudur.  
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İletişimde ; 

SÖZ  %7,  

SES %38 ,  

BEDEN DİLİ %55  

oranında etkin olduğunun anlaşılması son 

yıllarda beden dili üzerindeki çalışmaların 

yoğunlaşmasına neden olmuştur  

BEDEN DİLİ  
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HAZ ALMA DUYGUSU  
 Beynin fonksiyonlarına ilişkin dünyanın en ilginç 

araştırmalarını gerçekleştiren Fizyoloji Profesörü 

Robert ORNSTEİN ve Fizikçi David SOBEL’e göre; 

 iyimser düşünmek,  

başkalarına yardım etmek,  

doğayla iç içe olmak,  

balıkları yüzerken   izlemek,  

 sauna seanslarına katılmak  

haz almanın birkaç yoludur.. 
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 Haz alan insanların beyinlerindeki endorfin  

salgılanarak 8 mg. morfine eşdeğer bir 

rahatlama sağlandığı, kan basıncının  

düştüğü, stresin dağıldığı tespit edilmiştir 
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

(TQM) 

 Toplam Kalite Yönetimi bir araçlar topluluğu 

değil insana değer veren bir yönetim 

anlayışıdır. 
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KAİZEN FELSEFESİ  

 Sürekli gelişmeyi gerçekleştirmek için 3 temel 

koşul vardır; 

  Mevcut durumu yetersiz bulmak 

  İnsan faktörünü geliştirmek 

  Problem çözme tekniklerini yaygın biçimde kullanmak. 

en iyi, iyinin düşmanıdır… 
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 İnsanlar potansiyel enerjilerinin sadece 

%10’nu kullanmaktadırlar. 

 

 L.Ron HUBBARD gibi bilim adamları geri 

kalan %90 ‘lık enerjinin neden kullanılmadığı 

konusunda araştırmalar yapmışlardır. 

 

 İnsanlar bu %90’lık enerjiden neden 

vazgeçmek zorundadırlar? 



25 

EKİP ÇALIŞMASI 

ve SİNERJİ  

 Ekip oluşturmak amacıyla bir araya gelen 

bireylerin toplam enerjilerinin, bireylerin tek tek 

sahip oldukları enerjilerin toplamından daha 

fazla olması “SİNERJİ” olarak adlandırılır  
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 Çünkü insan  enerjisinin ancak %10’nu 

kullandığında mutlu olabilmektedir. 

 

 Bu %10’luk enerjinin daha da aşağılara 

çekilmesi ve verimliliğin artırılması ekip 

çalışması gereğini gündeme getirmiştir. 

1+1+1 = 3  =  111 
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İNOVASYON 

     Farklılığı, sıradışılığı, yeniliği yansıtır. Sıradışılıkta Ar-Ge önemli bir 
unsurdur. Farklı, sıradışı olduğumuz sürece kontrol mekanizması elimizde 
olur. Proje üreten, yenilikçi, sıradışılık ve farklılık oluşturanlar başarıyı 
yakalamış sayılırlar.  

 

     Ülkemizin kalkınma stratejisinde inovasyon kültürüne ve markalaşmaya yer 
verilmesi önem arzetmektedir. Arşimet- Fatih Çarpraz ve tersini düşünme 
teknikleri ile inovasyon desteklenmelidir. 

 

     Bir makine sıradan elli adamın işini yapabilir. Ama elli makine bir sıradışı 
insanın yaptığını yapamaz (Elbert Hubard). İşte sıradışı bir insanın herhangi 
bir projeyi sıradışı hale getirmek istiyorsa ana fikirde sıradışı bir bağlantı 
yaptıktan sonra, her ayrıntı üzerinde çalışılması ve projeye değer katacak 
ekip oluşturması gerekmektedir. 
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“GÜÇ ALANI TEORİSİ”  

 SÜRÜKLEYİCİ GÜÇLER: Üst Yönetimin alt 

kademedekiler üzerindeki etkileridir. 

 

 ENGELLEYİCİ GÜÇLER: Organizasyonun 

daha yüksek performansla çalışmasını 

sınırlayan faktörlerdir.Örnek olarak 

tembellik,işten kaçmak,hata yapma korkusu,art 

niyet,gizli muhalefet tutkusu,egemenlik alanına 

tecavüz algılaması,az olsun benim olsun  gibi 

hatalı düşüncelerden kaynaklanabilir. 
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İnsan Kaynakları Hekimliğe benzetilerek tarif  

edildiğinde; 

 

 YÖNETİCİ : Hastaya sadece pansuman yapar. 

 

  LİDER : Cerrahi müdahalede bulunur. 

 

  SİSTEM LİDERİ : Koruyucu Hekimlik yapar. 
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BİR BÜTÜN OLARAK EKİP 

ÇALIŞMASI 

 Ekip; ortak hedeflere adanmış, görevlerini 
yaparken birbirine güvenen ve yüksek kalitede 
ürün (hizmet)veren insan topluluğudur.  

 HOFSTEDE tarafından yapılan araştırmalarda 
çalışanlar arasındaki değerler; 

  a-Bireycilik-Toplulukçuluk 

  b-Belirsizlikten kaçınma 

  c-Güç mesafesi,olarak belirtilebilir  
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE EKİP 

ÇALIŞMASINI ZORLAŞTIRAN 

ÖZELLİKLER 

 Profesyonel olmakta zorlanma 

 Uzlaşma anlayışının yerleşmiş olmaması 

 Belirsizliğe karşı toleransın düşük olması. 

”Astımı bileyim üstümü bileyim”, ”Yetkim ve 

sorumluluğum belli olsun”, anlayışı hakimdir. Bu 

anlayış çağdaş yönetimde tarihe karışmıştır. 

 Çözüm üretmeden eleştirme geleneği. Sadece 

çözümsüzlük getirmektedir. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE EKİP ÇALIŞMASI 

KOLAYLAŞTIRAN ETKENLER 

 İmece geleneğinin varlığı 

 

 İnsan ilişkilerinde beden dili. Temas ve 

yakınlık olumlu duyguların aktarımını 

kolaylaştırır. 

 

 Aile bağlarının güçlü olması. Biz duygusunu 

kolayca harekete geçirebilir. 
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EKİP BAŞARISININ 

TEMELLERİ  

 Güven  

 Açıklık, Dürüstlük ve Tutarlılık  

 Katılım  ve İşbirliği  
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EKİP GELİŞİMİNİN 

AŞAMALARI  

 1.Aşama : “Biz kimiz?”  

 2.Aşama:”Ben”.”Fırtına”  

 3.Aşama:“Biz” duygusu 

 4.Aşama:Olgunluk 
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ASİNERJİYE EĞİLİMLİ KİŞİLER  

 Söze,”Ama” diye başlar  

 Güçlüklere ve problemlere yönelir 

 İşe yaramayacağını göstermeye çalışır 

 Fikirlerde boşluk arar 

 Tartışmak ve yargılamak için dinler 

 Söz keser,olumsuz beden dili özellikleri sergiler 

 Kişileri ve fikirleri önemsemez 

 Mutlaka haklı çıkmaya çalışır 

 Engelleri “imkansızlıklar”olarak görür 

 “Yanlışları yakalamayı”beceri sayar 
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SİNERJİYE EĞİLİMLİ KİŞİLER  

 Söze “Anlıyorum”diye başlar  

 Çözüme ve sonuca yönelir 

 Nasıl yararlı olacağını bulmaya çalışır 

 Fikrin olumlu tarafını bulup geliştirmeye çalışır 

 Anlamak için dinler 

 Başkalarına,kendilerini ifade etmek için zaman tanır 

 Başkalarının görüşlerini hesaba katar 

 En iyi çözüme ulaşmaya çalışır 

 Engelleri aşılacak öğeler olarak görür 

 Karşısındakinin olumlu özelliklerini bulur ve ifade 

eder,”doğruları yakalamayı”beceri sayar. 
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VERİMLİ  EKİP ÇALIŞMASINDA 

DUYULMAMASI GEREKEN SÖZLER  

 “Birbirimizi sevmek zorunda değiliz, gereken saygıyı 

gösterelim yeter” 

 “Herkes işine baksın” 

 “Bu benim sorunum değil” 

 “Bir de onların işiyle mi uğraşacağız” 

 “Ben bu işin böyle olmayacağını söylemiştim” 

 “Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokma” 

 “Oylama yapalım” 

 “Ne söylüyorsam onu yap fazla soru sorma” 

 “Esas iş bu”  
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EKİPLER NEDEN 

BAŞARISIZ OLUR ? 

A-Kurumsal nedenler : 

 

 Ekip içinde uyuma fazla yer verilmesi  

 Çok fazla anlaşmazlık ve çatışma  

 Bireyselliğe fazla önem verilmesi  

 Yetkisizlik 

 Verimsiz toplantılar  

 Ekipleri tüm sorunların çözümü olarak görmek  
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B-Bireysel nedenler: 

 Güven Eksikliği. 

 Amaç ve beklenti çatışması. 

 Ekibin amacının belirsiz ve karmaşık olması 

 Ekip vizyonunda belirsizlik. 

 Rollerin belirsizliği 

 Ekip içinde karar alma Ekip çalışmasının kural ve 
yönergelerinde eksiklik 

 Kişilik çatışmaları 

 Ekip liderliğinde sorunlar 

 Geribildirim eksikliği 

 Takdir eksikliği 

 Birlikte çalışma becerisinin eksikliği. 

 yönteminin belirsizliği 

 

EKİPLER NEDEN BAŞARISIZ OLUR ? 



47 

İYİ BİR EKİP ÜYESİNİN ÖZELLİKLERİ  

 Ekip çalışması ve işbirliği:İhtiyacı olana yardıma hazır olmak 

ve emir verme yetkisine sahip olmadığı kişilerle iş 

yapabilmektir. 

 Teknik ve profesyonel yeterlilik. 

 Stresle başa çıkma 

 Eğitim,yönlendirme ve yol gösterme 

 Empati 

 Yüksek iç motivasyon:Bireyin yaptığı işten ve 

öğrendiklerinden keyif alması ve tatmin olmasıdır. 
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 Öğrenmeye açık olmak 

 Problemi teşhis ve analiz etmek 

 Ayrıntılara önem vermek 

 Etkileme 

 İnisiyatif kullanma 

 Yetkilendirilmiş bir ortamda çalışmaya istekli olmak 

 Sözel iletişim 

 Planlama ve organizasyon 

 Ekip çalışması ve işbirliği:İhtiyacı olana yardıma hazır olmak 

ve emir verme yetkisine sahip olmadığı kişilerle iş 

yapabilmektir. 
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BENİ SABIRLA  

DİNLEDİĞİNİZ  İÇİN  

TEŞEKKÜR EDERİM. 

    Yrd. Doç. Dr. Osman TATAR 

     İzmir İl Çevre ve Orman Müdürü 

     İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyesi 
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SORULARINIZ… 

    Yrd. Doç. Dr. Osman TATAR 

     İzmir İl Çevre ve Orman Müdürü 

     İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyesi 


