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 ÖNSÖZ 
Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir yayınlanan  

e-bültenin bu sayısı “PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ” (Project Cycle Management / PCM) hakkında olup 

dünyada sıklıkla kullanılan proje yönetimi metodolojileri, proje yaşam döngüsünü standartlaştırmayı 

ve iyileştirmeyi amaçlayan proje yönetim  süreçleri incelenmiş ve bu süreçler siz kıymetli okuyucularımı-

za 16. sayımızda sunulmuştur. Proje, belirli amaç ve hedeflere ulaşmaya yönelik bir ekibin, başlangıcı ve 

bitişi belli olan sürede ve sınırlı bir bütçe çerçevesinde, birtakım kaynakları 

(insani ve fiziksel) kullanarak, özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol 

etme ve sonuca bağlama sürecidir. Proje kelimesi Latince projectumdan ge-

lir ve projicereden türemiştir ki bu da "bir şeyi ileriye atmak" demektir. Pro-

jeler, sonuca ulaşabilmek için kaynağa (fona) ihtiyaç duyar ve her zaman 

projenin uygulaması detaylı bir planlamaya dayanır. Bu planlamalar yapı-

lırken dış faktörler ve sınırlamalar da göz önünde bulundurulur. Planlama, 

uygulama ve proje kontrolü, proje yönetiminde birincil hedefidir.  Asya 

Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB), Ulusal Hükümet-

ler, TÜBİTAK ve Üniversiteler gibi birçok kurum tarafından farklı proje 

yönetimi metodolojileri benimsenmiş ve özellikle Avrupa Birliği Komisyonu 

ve daha sonra diğer geliştirme ortakları tarafından proje geliştirme, finans-

man ve değerlendirme sistemlerinden biri olarak kabul edilen “Proje Döngüsü Yönetimi” kılavuzu hazır-

lamıştır. Proje döngüsü yönetimi: bir projeyi, başlatan organizasyonun ulusal ve/veya uluslararası politi-

ka hedefleri dahilinde tutar ve paydaşların ihtiyaçlarıyla birlikte üzerinde anlaşmaya varılan stratejiyle 

bölgesel kalmaya yardımcı olur. Bununla birlikte proje döngüsü yönetimi her hangi bir projenin uygula-

nabilir olmasını destek sağlar.  Döngü yönetimi sayesinde projeler, gerçekçi bir şekilde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemeyeceğine, yürütmeden önce özgün olup olmadığına karar vererek ve ek olarak projenin 

faydalarının sürdürülebilir olup olmadığına bakarak para kaynaklarının boşa harcanmasından ko-

rur. Sonuç itibariyle proje yönetiminin etkinliği de günden güne artmakta olup bu sayımızda proje dön-

güsü yönetimi konusu özenle ele alınmış ve Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Ender SUVACI, Prof. 

Dr. Saime ÖNCE, Prof. Dr. Emel ŞIKLAR, Doç. Dr. Fikret ER, Dr. Şenay LEZKİ tarafından hazırlanmış 

“Proje Yönetimi” isimli açık kaynak kitabın özeti niteliğinde olan on altıncı sayımız ile proje yapma ve yö-

netme konusundaki  temel bilgilerin okuyucuya kazandırılması amaçlanmıştır. Başta üniversitemiz aka-

demisyenlerine ve öğrencilerine katkı sağlamasının yanı sıra diğer tüm takipçilerimize faydalı olmasını 

temenni eder keyifli okumalar dilerim.  

    

Prof. Dr. Abdurrahim ALKIŞ 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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PROJE VE PROJE YO NETİ Mİ   
26.12.2022 

 
Günümüzün kamu ve özel sektör işletmelerinde proje kültürü öylesine yaygınlaşmıştır ki bunlar faali-

yetlerinin büyük bir kısmını (üretim, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ürün geliştirme, farkındalık vb.) 

kişi ya da işletmelerce geliştirilen projeler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Gerçek anlamda proje yönetimi 

1950’lerde başlamıştır, fakat proje yönetimi ve ilgili kavramların çok daha eskilere dayandığı bilinmekte-

dir. Örneğin, MÖ 2570’te Giz piramidi inşa edilirken Firavun’un piramidin her cephesine ayrı birer yöne-

tici atadığı ve her bir yöneticinin kendi cephelerinin başarıyla bitirilmesinden mesul tuttuğu bilinmekte-

dir. Ayrıca MÖ 208’de Çin Seddi’nin yapımında İmparator İn Shihuang milyonlarca işçiyi bir arada çalış-

tırmıştır. Zaman yönetimi sistematiği ise ilk olarak Gantt şeması ile 1917’de Henry Gantt tarafından ge-

liştirilmiştir. CPM (Critical Path Method-Kritik Yol Yöntemi) ise 1957 yılında Dupont tarafından kullanıl-

mıştır. İnşaat, sinema, otomotiv, savunma gibi özel sektörün kazanç elde etmeyi amaçladığı alanların dı-

şında da projelere ihtiyaç vardır. Sosyal içerikli pek çok alanda da proje yönetimi, sürecin sağlıklı yürü-

tülmesini sağlamakta ve istenilen çıktıyı en kısa sürede ve en az maliyetle elde etmeyi kolaylaştırabil-

mektedir. Proje yönetiminin ne kadar önemli bir konu olduğunu vurgulayan en seçkin çalışmalardan biri 

1999 yılı Standish Grup (www.standishgroup.com) raporu olup bu rapor çıktılarına göre yirmi üç bin uy-

gulama projesi üzerinde yapılan anket sonuçları incelemiş ve 1998 yılındaki hazırlanmış projelerden sa-

dece %26’sı başarıyla sonuçlandırılamamıştır. Projelerin %46 oranında ise faaliyetlerin güçlükle ya he-

deflenenden daha uzun sürede ve daha fazla paraya ya da alınan sonucun beklenen hedefleri tam anla-

mıyla karşılamadığı belirtilmiştir. Yapılan projelerin %28’inin de başarısız olduğu, bu projelerdeki başarı-

sızlıkların yaklaşık 75 milyar dolara mal olduğu raporlanmıştır. Demek oluyor ki proje yapmak ne kadar 

önemliyse projeyi yönetmek o denli önemlidir. Buna ek olarak Bounds, 1998 yılındaki raporunda bilişim 

teknolojisi projelerinin sadece %26’sının hedeflenen süre ve bütçe içinde tamamlandığını, diğer projelerin 

ise hedeflenen doğrultuda gerçekleştirilmediğini raporlamıştır (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Ya-

yınları, 2019). 
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Literatürde proje ile ilgili pek çok tanımla yapılmış olmasına rağmen 

en yaygın iki tanım kullanılmakta ve bunlardan ilki; Proje Yönetim 

Enstitüsü (PMI) tarafından yapılan tanıma göre “Proje, benzersiz, özgün bir ürün, hizmet veya sonuç 

üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetler bütünü bir girişimdir” ifadesidir. PMI göre projelerin 

en önemli özelliklerinden biri de özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç üretmesidir. Bu özelliğinden 

dolayı her ne kadar projenin tamamlanması geçici süreye sahip olsa da projenin çıktıları uzun yıllar 

kalıcı olabilmekte, toplum üzerindeki etkisi uzun süre devam edebilmektedir.  

Yaygın olarak kullanılan ikinci tanımda ise “Proje; tanımlanmış süre ve bütçe içinde, istenen özellik-

lere göre tamamlanması gereken, bir hedefi ya da amacı olan özgün, karmaşık, birbiriyle bağlantılı 

faaliyetlerin bir bütünüdür”. İkinci tanımda en önemli kavramlardan biri de proje içinde yürütülecek 

faaliyetlerin daha önce yapılmamış yani benzersiz, özgün olmasıdır. Lakin, bu tanıma göre bir proje-

nin aynı şartlarda geçmişte ya da gelecekte gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır sonucu da çıkmak-

tadır.  

Genel geçer tanımlara göre projelerin sahip olması gereken temel nitelikler özetle aşağıdaki gibi sı-

ralanabilir: 

1.Her projenin sonucunda, benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç ortaya çıkar. Bu, 10 katlı bir bina-

nın inşa edilmesi de olabilir, yeni bir araba üretiminin gerçekleştirilmesi de olabilir. Proje sonucu he-

deflenen bu gibi çıktılar gündelik rutin yapılan işler olmamalıdır.  

2.Projeler geçici bir süre içinde gerçekleştirildikleri için her projenin bir başlangıcı ve bitişi vardır. 

3.Projelerin tanımlanmış bir bütçeleri ve hedefleri bulunur.  

4.Projeleri gerçekleştirecek bir ekibe ve faaliyetleri oluşturacak bir plana ihtiyaç vardır. 

Proje Nedir? 
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Projelerin sınıflandırılmasında; 

• Karmaşıklık derecesi, 

• Teknoloji seviyesi, 

• Risk seviyesi, 

• Proje süresi, 

olacak şekilde dört kategoriye (kaleme) göre ayrıla-

bilir. 2007 yılında Robert K.Wysocki’nin de benim-

sediği sınıflandırma, genel kabul görmüş proje sı-

nıflandırma yaklaşımları arasında olup bu sınıflan-

dırmada projeler; karmaşıklık derecesi, teknoloji 

seviyesi, risk seviyesi ve proje süresine bağlı olarak 

dört farklı klasmana ayrılmış ve aşağıda  tablolaştırılmıştır.  

A tipi projeler: Küçük ölçekli projelerdir. Buna rağmen yine de projenin tanımlanmasına ve kap-

samının belirlenmesine gerek vardır. A tipi projelerde, hâlihazırda var olan süreç, ürün ya da 

hizmette, kısa süre içinde ufak çaplı değişimlerin elde edilmesi hedeflenir. Süreci yönetmek için 

pratik bilgi yeterlidir. Bu tip projelerin risk seviyesi de düşüktür. Örnek olarak evinizin boyan-

ması, kimya laboratuvarındaki cihazın akredite edilmesi, yeni ders dönemi için ders içerikleri-

nin öğrenci değerlendirmeleri ve ilgili alandaki gelişmeler göz önüne tutularak yeniden düzen-

lenmesi sayılabilir. 

B tipi projeler: İşletmelerde yaygın olarak kullanılan nispeten kısa süreli projelerdir. B tipi proje-

lerde genellikle var olan ve bilinen teknolojinin en iyisi kullanılır. Bu projelerin başlangıcında, 

proje kapsamlarında ufak açık noktalar bulunabilir ancak bu projelerin risk seviyesi C ve D tipi 

projelere göre yine de oldukça düşüktür. 

Proje  
Türü 

Karmaşıklık 
Derecesi 

Teknoloji Seviyesi Risk Seviyesi Süre 

A Çok Düşük Pratik bilgi Çok Düşük 
Kısa 

(3 aydan az) 

B Düşük 
Mevcut teknolojinin 
en iyisi 

Düşük 
Kısa-Orta 
(3-9 ay) 

C Orta İleri teknoloji Orta 
Orta-Uzun 
(9-18 ay) 

D Yüksek 
Yeni geliştirilecek 
ileri teknolojiler,  
Buluşlar 

Yüksek 
Uzun 

(18 aydan 
uzun) 

Projelerin Sınıflandırılması 
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C tipi projeler: A ve B tipi projelere göre daha uzun süreli ve daha karmaşık yapıya sahip proje-

lerdir. Bu tip projeler ilgili alanda yüksek teknolojilerin uygulanmasını ve denenmesini gerektir-

diğinden projelerin sonuçları her zaman önceden kestirilemeyebilir. Yüksek bütçeli bu projelerin 

risk seviyeleri de genellikle yüksektir. Ancak bu tür projeler sonucunda yeni özgün ürün, hizmet 

ve sonuçlar geliştirilmesi mümkün olabileceğinden, bu tip projeler alanda liderliğini sürdür-

mek isteyen kişi, kurum ya da araştırma grupları için yapılması zorunlu projelerdir. Yeni 

ürün geliştirme projeleri C tipi projelerdir.  

 

D tipi projeler: Gerçekleştirilmesi en güç projelerdir. Buna rağmen D tipi projeler işletmelere ya 

da insanlığa şimdiye kadar elde edilmemiş kazançlar ve yararlar sağlayacak niteliktedir. Bu 

tip projeler pek çok farklı disiplinden insanın bir arada çalışmasını ve en yüksek teknolojik uygu-

lamaların hatta yeni buluşların proje içinde bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle bu pro-

jeler oldukça riskli ve geniş bütçeli projelerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’de gösterildiği gibi A tipinden D tipine doğru, karmaşıklık ve kapsamın artmasıyla birlik-

te proje boyutu, kapsam kontrolü, planlama ihtiyacı, alt yüklenici gerekliliği, düzenli kayıt tutma 

ve bürokrasi artmaktadır. Teknolojik olarak da A’dan D’ye doğru teknik yeteneklerin önemi, es-

neklik, geliştirme ve test etmeyle teknik iletişim için riskler ve fırsatlarda da artış gözlenmektedir 

(Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019).  

D TİPİ 

C TİPİ 

B TİPİ 

A TİPİ 

PROJEDE İHTİYAÇ  
DUYULAN TEKNOLOJİ  

SEVİYESİ 

Teknik yeteneklerin önemi,  
Esneklik, Geliştirme ve test etme  
Teknik iletişim riskler ve  
Fırsatlar artar. 

KARMAŞIKLIK/
KAPSAM 

Proje boyutu,  
Kapsam kontrolü ve Planla-
ma ihtiyacı,  
Alt Yüklenici gerekliliği,  

Düzenli kayıt tutma ve  

Bürokrasi artar. 

Çoklu sistem planlanması, 

Sistemlerin entegrasyonu, 

Tasarım  çevrimleri, 

Risk analizi ve yönetimine  

olan ihtiyaç artar. 

 Proje tiplerine göre ihtiyaç duyulan teknoloji seviyesi ve yönetim yaklaşımındaki değişimler. Şekil 1 
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Proje yönetimi, projenin hedeflerine ulaşması 

için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili 

tüm bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygu-

lanmasıdır. Proje yönetimi, projenin fikir aşamasından kapanış aşamasına kadar geçen tüm faali-

yetleri kapsar. 1969 yılında ABD Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) bir dernek olarak kurulmuş olup 

bu enstitünün proje yönetimi için geliştirdiği yaklaşımlar ve yöntemler, yani metodoloji, Avru-

pa’da faaliyet gösteren IPMA (Uluslararası Proje Yönetim Derneği) ve İngilizler tarafından kulla-

nılan PRINCE2 gibi metodolojilere göre daha fazla tercih edilip sıklıkla kullanılmaktadır. 

 

Proje yönetim metodolojisi genel geçerdir ve tüm dünya tarafından kullanılan evrensel özel-

liklere sahiptir. Böylece, proje yönetimi esasları genel özelliklere sahip olduğundan, projeden 

projeye veya bir sektörden diğerine değişmezken buna karşılık gerekli süreçlerin öncelikleri, pro-

je tipine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle proje döngüsü yönetimi, 1950’lerden bu yana 

popülaritesi giderek artan bir çalışma alanı hâline gelmiştir (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi 

Yayınları, 2019). 

Tablo: Projelerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Soru Örnekleri. 

KONU SORU 

Strateji/Hedeflerle 

Uyum 
Bu projenin işletmenin hangi stratejisiyle ilişkisi/uyumu vardır? 

İtici Güç Bu proje ile çözülmesi beklenen işletme sorunu nedir? 

Başarı Ölçütü Proje başarısı nasıl ölçülecektir? 

Sponsor Projenin finansal destekçisi kim olacaktır? 

Risk 
Bu proje yapılmadığı takdirde ne kaybedilir? İşletme için projenin riski 

nedir? 

Risk Önerilen proje işletmenin risk profili içinde nerede yer alıyor? 

Yararlar/Değer/

Yatırımın  

Geri Dönüsü 

Projenin işletme için değeri nedir?Projede sonuçlar ne zaman alınacak? 

Hedefler Proje hedefleri nelerdir? 

Örgüt Kültürü Örgüt kültürü yapısı bu projenin türü için uygun mudur? 

Kaynaklar Bu proje için işletme içi kaynaklar yeterli olacak mıdır? 

Yaklaşım Yapılacak mı?  Dışarıdan mı satın alınacak? 

Takvim Proje ne kadar sürecek? Önerilen zaman çizelgesi gerçekçi mi? 

Eğitim/Kaynaklar Personel eğitimine gerek duyulacak mı? 

Finans/Portföy Projenin maliyeti ne kadardır? 

Teknoloji Projede yaygın bir teknoloji mi yoksa yeni bir teknoloji mi kullanılacak? 

Proje Yönetimi Nedir? 
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Proje yönetiminde, projenin başlaması tarihinden sonuçlanma tarihine kadar olan zaman zarfında yapıl-

ması gerekenler ve ortaya çıkabilecek olumsuzluklar projenin başlangıcındaki bilgi eksikliklerine rağmen 

belirlenmeli ve öngörülmelidir. İyi bir proje yönetimiyle proje için hedeflenen sonuçlara sağlıklı ulaşmak 

adına  gerçekleştirilecek proje faaliyetler bütünü olan süreçlerin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve 

denetlenmesi gereklidir. 

Proje Yönetiminin Parametreleri 

Projelerin yazımı ve yürütülmesi sırasında göz önünde bulundurulması gereken projeye ilişkin paramet-

reler kapsam, kalite, zaman, kaynak, maliyet ve risk başlıkları olarak aşağıda detayları verilmiştir;   

 

PROJE YO NETİ Mİ  SÜ REÇLERİ  VE İ ŞLEVLERİ  

26.12.2022 

 

Kapsam proje ile nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını ve hangi probleme çözüm üreteceği konuları 

bakımından projenin sınırlarını belirleyen çerçevedir. Kapsamın adlandırılması alandan alana farklı-

lıklar gösterebilmektedir. Projenin sınırlarını belirleyen kapsamın doğru belirlenmesi, projenin başa-

rıyla yürütülmesi ve başarıya ulaşması için kritik öneme sahiptir. K
ap

sa
m

 

Kalite/Özgün Değer ise iki türde incelenmelidir. Bunlardan birincisi projenin yürütülmesi sırasındaki 

proje yönetimine ait süreç kalitesiyken ikincisiyse proje sonucunda ortaya çıkan ürün, hizmet ya da 

sonucun kalitesidir ki bu, projenin başarısını da gösteren önemli bir parametredir. K
al

it
e

 

Zaman parametresi içinde proje süresi, proje başlangıç ve bitiş tarihleri ele alınır. Zaman, proje çıktısı-

nı kullanacak kurum içindeki bölüm ya da kişiler tarafından belirlenir. Zaman çok önemli bir kaynak 

olduğundan zaman yönetimi konusu bültenin ilerleyen kesimlerinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Za
m

an
  

Projede kullanılacak personel, ekip, makine/teçhizat, fiziksel imkânlar vb. tüm unsurları kapsamakta-

dır. Özellikle proje yönetimi ekibinde bulunan yönetici ve çalışanların, projenin başarıyla gerçekleştiri-

lebilmesi için gerekli çeşitli uzmanlıklara (proje uygulama alanıyla ilgili teknik bilgiler, proje çevresi, 

iletişim yetenekleri, genel yönetim bilgisine, proje yönetim metodolojine vb.) sahip olması beklenir.  K
ay

n
ak

 

Maliyet projeyi tanımlayan önemli parçalardan biridir. Proje için ne kadarlık bir harcamanın gerekli 

olduğunu belirtir. Projenin oluşturulmasında maliyetlerin belirlenmesi, satışa konu olacak gelir sağla-

yacak çıktıları hedefleyen projelerde fayda/maliyet analizleri açısından daha da önemli olmaktadır. M
al

iy
et

   

Risk ise tüm bu proje yönetim sürecinde yaşanabilecek zorlukları ve bunların projenin diğer kısıtları 

üzerindeki etkilerini ve buradan da projenin yürütülmesinde karşılaşılacak güçlükleri değerlendir-

mektir. R
is

k 
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Tüm bu parametreler birbirleriyle doğrudan ilişkilidir ve herhangi bir parametredeki en ufak bir 

değişim diğer parametrelerin durumunu da hemen etkileyecektir. Örneğin, bir projenin süresinin 

kısaltılması istendiğinde, proje bütçesinde beklenmedik maliyetlerin ortaya çıkması muhtemel 

olup bu durumda kaynakların da yeterli olup olamayacağı başka bir handikabı doğuracaktır. Ay-

nı zamanda zamanın azaltılmasının kalite üzerinde de olumsuz etki yaratmaması için önlemler 

alınması gerekebilir. Proje yönetimi canlı ve yasayan bir olgudur. Proje yönetim planları, projenin 

yürütülmesi sırasındaki gelişmelere ve o anki şartlara göre yeniden gözden geçirilerek düzenlen-

melidir (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

Proje Yönetiminde Kritik Sorular 

Proje yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken kısıtlar değerlendirildiğinde bir proje 

öncesinde sorulması gereken 4N1K seklinde temel sorular aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 

 

Ne? 

Bu soru grubunda; 

“Projenin amacı nedir?” 

“Projeden beklentiler nelerdir?” 

“Projenin kapsamı ve boyutu nedir?” 

“Projenin çıktıları neler olacaktır?” 

“Projede karşılaşılabilecek engeller neler-
dir?” 

“Varsayımlar nelerdir?” 

Kim? 

“Projede kimler yer alacaktır?” 

“Proje paydaşları kimlerdir?” 

“Proje yöneticisi kimdir?” 

“Proje ekibinde kimler vardır?” 

“Projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlar 
(sponsorlar) kimlerdir?” 

“Proje organizasyon şemasında kimler yer almak-
tadır?” 

Neden? 

Bu grup; 

“Proje neden yapılmaktadır?” 

“Projenin getireceği kazançlar nelerdir?” 

“Projenin sonucunda seçeneklerin artması söz konusu mudur?” 

“Projeden elde edilecek çıktılar maliyet ve zaman avantajları sağlayacak mıdır?” 

“Proje sonucunda elde edilecek gelirler proje için yapılacak harcamaları karşılayacak mıdır?” 

Nasıl ve Ne zaman? 

Bu gruptaki sorularla proje faaliyet ve süreçlerinin nasıl, ne zaman gerçekleştirilecekleri belirlenir. 

 Bu grupta; 

“Hangi temel faaliyet ve süreçler hangi sırayla ve ne kadar sürede yapılacaktır?” 

“İş takvimi nasıldır?” 

“Gelişmeler proje kontrolü olarak nasıl izlenecek, iletişim nasıl kurulacaktır?” 

“Çıktıların kalitesi nasıl belirlenecek ve takip edilecektir?” 

gibi sorular yer almaktadır. 
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Projelerin teknik boyutu, proje yönetim sistemi-

nin de proje kapsamını, iş dağılımını, kaynak 

dağılımlarını, proje takvimini (gantt şemasını), 

bütçe ve proje ilerleme raporları gibi kısımlara sahiptir. Diğer bir ifadeyle projedeki planlama ve 

kontrol süreçleri proje yönetim sürecinin teknik boyutunu oluşturmaktadır. Bu boyutta yapılacak 

faaliyetlerin tanımlı olmaları nedeniyle takip edilmesi ve değerlendirilmeleri mümkün olabil-

mektedir. 

Proje Yönetiminin Temel İşlevleri 

Proje yönetiminin temel işlevleri: 

• Tanımlama 

• Planlama 

• Kontrol 

 

Projenin Tanımlanması: Projenin ta-

nımlanması, projenin amaç ve hedefleri-

nin, kapsam, maliyet ve özgün değer konularının belirlendiği ve tüm bunların bir faaliyet takvi-

mi içinde gerçekleştirilmesi olarak ifade edilir. Ayrıca proje başlama ve bitişi arasındaki süreçte 

kullanılacak kontrol işleri de proje yönetiminin temel işlevleri arasında yer almaktadır. Bu aşa-

mada paydaşların yani projenin sonuçlarından etkilenecek kişi ve kurumların da belirlenmiş ol-

ması beklenmektedir.  

 

Projenin Planlanması: Bir soruna çözüm olacak proje için tanımlanan hedeflere kapsam, ma-

liyet, kalite, zaman, kaynaklar ve riskler gibi unsurlar göz önüne alınarak nasıl ulaşılacağıyla ilgi-

li ayrıntıların oluşturduğu faaliyetler, proje yönetiminin, proje planlamasındaki temel işlevini 

sağlamaktadır. Bu çalışmalar yerine getirilirken proje yönetimi için sorulan sorulardan özellikle 

“Kim?”, “Nasıl?” ve “Ne Zaman?” sorularına net cevap verilen temel işlev türüdür. 

 

Proje Sürecinin Kontrolü: Projenin yürütülmesi esnasında projenin planlandığı şekilde iler-

leyip ilerlemediğini denetlendiği, yürümediğinde bunun sebeplerinin tespit edilip gerekli nokta-

ların iyileştirilmesiyle ilgili tüm faaliyetler bu temel işlevi kapsamında yapılmaktadır. 

 

Proje Paydaşları: Projede gerçekleştirilecek faaliyetlerden ve/veya proje sonrası elde edilecek 

çıktılardan doğrudan etkilenecek kurum/lar, kişiler, projeye kaynak (insan, mekân, zaman ve pa-

ra) katkısında bulunacak kişi ve işletmeler projenin doğrudan paydaşlarıdır. Proje yönetim ekibi, 

ilk olarak paydaşların kim/ler olduğunu düzgün bir şekilde belirlemeli daha sonra bu paydaşla-

rın projeden neler beklediğini projeye nasıl katkıda bulunabileceklerini detaylıca belirtmelidir. 

Proje yönetim ekibinin başlıca görevlerinden en önemlisi paydaşlarla kurulacak iletişimin, proje 

boyunca sağlık, düzgün ve seviyeli bir şekilde sürdürülmesi olacaktır. 

 

Proje Yönetimi Süreci 
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Proje yaşam döngüsü, proje süresince proje ile ilgili olarak gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri içeren sür-

dürülebilir bir süreçtir. Hangi tip proje olursa olsun genellikle projeler aynı aşamalardan geçer ve sadece 

her bir aşamada gerçekleştirilmesi beklenen faaliyetlerde kullanılacak araçlar ve beceriler proje tipine gö-

re değişkenlik gösterebilir. 

Proje yaşam döngüsü için üç aşamalı (fazlı) sistem kullanan kurumlarda, bu aşamalar başlangıç (giriş), 

ara (gelişme) ve son (sonuç) biçimindedir. Proje yaşam döngüsü için dört aşamalı sistemi kullanan ku-

rumlardaysa bir projenin yaşam döngüsü temel olarak dört temelden oluşur ve bunlar sırasıyla: 

• Başlangıç/Tanımlama 

• Planlama 

• Uygulama 

• Kapanış 

Proje aşamaları ve geçişler arasında bir karar noktası olur ve söz konusu bu karar noktaları projenin sey-

rini değiştirebilmektedir. Bu da proje yönetiminin temel işlevleriyle proje yönetim döngüsünün aşamala-

rı arasında temel farklılığı meydana getirmektedir (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

2019). 

Başlangıç/Tanımlama: Proje yaşam döngüsünün ilk aşamasını projenin başlangıcında yapılan lans-

man toplantıları oluşturmakta ve bu toplantı bir veri toplama faaliyeti olarak değerlendirilebilinir. Lans-

man toplantıları sonucunda projenin bir uygulama özeti sunulur ve fizibilite çalışması ile desteklendi-

ğinde bir proje beratına dönüşür. Tanımlama ise başlangıç aşamasında elde edilen verileri sadece umut 

ve hayal olmaktan çıkarıp gerçekleşmesi mümkün hedefler hâline dönüştürme evresidir. 

Planlama: Tüm onayları almış bir projenin belirlenen faaliyetlerin sistematik bir şekilde yerine getirile-

bilmesi için bu aşamada proje yönetim planına başvurulur. Bu plan, proje ile ulaşılması hedeflenen istek-

ler için bir yol haritası niteliğindedir. Proje yönetim planı oluşturulması ayrıntılı bir çalışma gerektirir ve 

proje yönetim planının eksiksiz ve hatasız olması beklenir.  

Uygulama: Proje yönetim planında kabul edilen faaliyetlerin yerine getirildiği aşamadır ve bu aşama 

projenin genel süresinin büyük bir bölümünü kapsar ve hedeflenen çıktılara ulaşıldığında tamamlanmış 

olur. 

Kapanış: Projede gerçekleştirilmesi planlanmış faaliyetler, yerine getirildiğinde ve belirlenen hedeflere 

proje süresinde ulaşıldığında proje tamamlanmış olur.  

 

PROJE YAŞAM DO NGÜ SÜ   

26.12.2022 
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Proje yönetimi, projelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olur. Proje yönetimi hakkında 

bilgi sahibi olmayan kişi ve kurumlar yönetiminde yapılan bir takım temel hatalar veya eksiklikler yü-

zünden projelerin planlanan bütçe ve süre dışında ve/veya hedeflenen çıktıları elde edemeden sonlanma-

sına yol açabilmektedir. Literatür araştırmalarına göre projelerde en sık görülen başarısızlık sebeplerini 

sıralayacak olursak; 

• Hedeflerin ve ihtiyaçların başta kötü ve yetersiz tanımlanması, 

• Yetersiz liderlik, kaynak yetersizliği, gerçekçi olmayan hedefler, 

• Hiçbir etkisi olmayan iletişim süreçleri, 

• Kullanıcı/müşterinin proje planlama ve yürütme sürecine katılmaması, 

• Proje ilerledikçe faaliyet alanının denetlenmemesi, 

• Sorunları ve riskleri önceden görme konusunda yetersizlik, 

• Proje ekibinin roller ve sorumluklarının karmaşıklığı (kimin neyi yapacağının belli olmaması), 

• Projede dış satın almaya ihtiyaç olup olmadığının iyi planlanmaması, 

• Üst yönetimin desteğini hissettirmemesi, 

• Başarı ölçütlerinin tanımlanmaması vb. olarak ifade edilmektedir (Proje Yönetimi, Anadolu Üniver-

sitesi Yayınları, 2019). 

 

Proje başarısızlığına sebep verecek problemlerin ortadan kaldırmak ve/veya ortaya çıkmasını önlemek 

adına proje başlangıcından itibaren bir çok bilgi alanının proje yönetimi sırasında bir arada kullanılması 

elzemdir. Bilgi alanlarının proje yönetiminde kullanılması konusunda Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) Bil-

gi Birikim Kılavuzunun (PMBOK) temel 

yaklaşımları genel kabul görmektedir. Bu 

kılavuza göre proje yönetiminde kullanılan; 

• Entegrasyon Yönetimi 

• Kapsam Yönetimi 

• Zaman Yönetimi 

• Maliyet Yönetimi 

• Kalite Yönetimi 

• İnsan Kaynakları Yönetimi 

• İletişim Yönetimi 

• Risk Yönetimi 

• Tedarik Yönetimi 

• Paydaş Yönetimi 

adlarında on bilgi alanı bulunmaktadır. Pro-

jeyi başarılı bir biçimde yönetip tamamlama açısından yukarıda sıralanan on bilgi alanının ve bunlara 

ilişkin alt süreçlerin etkili biçimde kullanılmaları oldukça önemlidir.  

PROJE YO NETİ Mİ NDE Bİ LGİ  ALANLARİ  

26.12.2022 
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Projeyi bir bütün oluşturma çabasıyla yönet-

mek, proje yönetiminde proje entegrasyon yöne-

timi olarak adlandırılır. Proje entegrasyon yönetimi, proje yöneti-

minde yer alan bütün faaliyetlerin ve bilgi alanlarındaki alt süreçlerin, projenin yürütülmesinde 

bütünleştirilerek, yani bir arada yönetilmesini kapsar. 

Her bir süreç grubunun veya alt sürecin tamamlanması için bunlara ilişkin belirli girdiler 

(ihtiyaçlar), çıktılar (sonuç, ürün, hizmet) ile beklenen çıktıları elde etmek için kullanılacak araç 

ve teknikler tanımlanır. Çoğunlukla bir süreç grubunun veya alt sürecin çıktısı bir sonraki süreç 

grubunun veya alt sürecin girdisi olabilir (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

Başlatma Belgesinin Oluşturulması 

Proje başlatma belgesi çoğu projede sözleşme imzalandıktan sonra projenin resmi olarak onay-

landığını gösteren belgedir ve bu belgeyle proje faaliyetleri başlatılır. Proje başlatma belgesini ge-

nellikle projeyi destekleyen kurum ve kuruluş yöneticileri hazırlar. Bu sürece ait girdiler; proje 

çalışma bildirimi, iş gerekçesi, sözleşme, çevresel işletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıkları-

dır. Bu girdiler uzman görüşleri ile birlikte bu sürecin çıktısı olan proje başlatma belgesi (proje 

beratı) elde edilmektedir. 

 

Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi 

Proje sürecinin proje süresince düzenli izlenmesi ve kontrol edilmesi, projenin uygulanmaya baş-

landıktan itibaren planlanana uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğinin anlaşılması açısından 

çok önemlidir. Projede aksayan veya yapılmayan faaliyetler için uzman görüşleri kullanılarak 

projedeki değişiklik talepleri belirlenir. Buna bağlı olarak proje yönetim planında değişim ve pro-

je belgesindeki güncellemeler gerçekleştirilir ve bunlar bu sürecin çıktılarıdır. 

 

Süreç Grupları 

Bilgi Alanı 
Başlangıç/ 
Tanımlama 

Planlama Yürütme İzleme/Kontrol Kapanış 

Proje 
Entegrasyon 
Yönetimi 

Proje başlatma 
belgesinin oluş-
turulması 

Proje yönetim 
planının oluş-
turulması 

Projenin yürü-
tülmesinin yön-
lendirilmesi ve 
yönetilmesi 

Proje çalışmalarının 
izlenmesi ve kontrol 
edilmesi, 
Bütünleşik değişim 
kontrolünün gerçekleş-
tirilmesi 

Projenin 
veya proje 
aşamasının 
kapatılması 

I. Entegrasyon Yönetimi 
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Bütünleşik Değişim Kontrolünün Gerçekleştirilmesi 

Proje yürütme sürecinde, başlangıçta hazırlanan proje yönetim planında projelerin dinamik yapı-

larına bağlı olarak bazen bir takım değişimler gerekli olabilir. Bu durumda projenin bütçe, za-

man, insan kaynakları vb. yönetimi üzerindeki etkileri dikkate alınarak gerekli revizeler yapılır. 

Bu sürecin girdileri; proje yönetim planı, çalışma performans bilgileri, değişiklik talepleri, çevre-

sel işletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıklarıdır.  

 

Projenin veya Proje Aşamasının Kapatılması 

Proje kapanış süreci, geniş kapsamlı bir projede ya da proje yönetim planında bulunan projenin 

kapanış bölümünün uygulandığı süreçtir. Tüm faaliyetler tamamlamış ve nihai sonuca ermiş 

projelerinde girdiler; proje yönetim planı, onaylanan teslimatlar ve kurumsal süreç varlıklarıdır.  
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Proje kapsam yönetimi, proje faaliyetlerinin çerçevesini 

düzenleyen proje kapsam belgesinin hazırlanmasını ve 

bunun proje yürütme sürecinde doğrulanmasını ve kontrol edil-

mesini içerir. Proje kapsam yönetimi iki ana bölümden oluşmaktadır: 

• Proje Kapsamı 

• Ürün Kapsamı 

Proje Kapsamı, proje sonucunda hedeflenen belirli özellik ve işlevlere sahip sonuç, ürün veya 

hizmetin elde edilmesi için yapılacak işlerin tamamıdır. Ürün kapsamı ise bir sonuç, ürün veya 

hizmeti tanımlamakta kullanılacak özellikleri ve işlevsellikleri ifade eder (Proje Yönetimi, Anado-

lu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

Kapsamın Planlanması: Bu süreçte proje paydaşlarının ihtiyaçları ve beklentileri konusun-

daki görüşü alınarak proje için gerekli ihtiyaçların listesi, ihtiyaçlar yönetim planı ve ihtiyaç takip 

etme matrisi oluşturulur. İhtiyaçların toplanması, proje hedeflerini belirleyebilmek için paydaşla-

rın ihtiyaç ve beklentilerinin tanımlanması ve belgelenmesi sürecidir.  

Kapsamın Tanımlanması: Bu süreç sonunda projenin ve ürün, hizmet veya sonuç biçimin-

deki proje çıktılarının ayrıntılı biçimde tanımlanması tamamlanır. Kapsamın tanımlanması süreci 

sonunda proje kapsam belgesi oluşturulur. Proje kapsam belgesi, ürün içeriği ve proje kapsamını 

tanımlar. 

İş Kırılım Yapısının (İKY’nin) Oluşturulması (İş Paketi): Proje yönetiminin planlama 

süreç grupları içinde yer alan İKY’nin oluşturulması alt süreci proje yönetimi için en önemli basa-

maklardan biri olup planlanan çalışmaların bölündüğü bu alt gruplar genellikle İKY’nin iş paketi 

adını alır. Her iş paketine ilişkin zaman ve kim tarafından gerçekleştirileceği bütçelerle beraber 

tablo olarak projede verilir. Ayrıca, her bir iş paketinin tamamlanmasıyla elde edilecek çıktılar da 

belirlenmelidir. Böylelikle projenin diğer aşamaları olan projenin yürütülmesi, izlenmesi ve kont-

rolü süreçlerinde kullanılabilecek ayrıntılı bir yol haritası oluşturulmuş olur.  

 

Kapsamın Doğrulanması ve Kontrolü: Kapsamın doğrulanması süreci, proje yönetimi sü-

reç gruplarından izleme/kontrol süreç grubunda yer alır. Projede belirlenen iş paketlerinin sonu-

cunda elde edilen çıktıların kabul edilebilir olması proje kapsamının doğrulanması olarak adlan-

dırılır.  Proje kapsam kontrolü süreci de kapsamın doğrulanması süreci gibi izleme/kontrol süreç 

grubunun bir alt grubudur. Proje kapsam kontrolü süreci, proje ve ürün kapsamları, proje yöne-

tim planı, ihtiyaçlar listesi, ihtiyaç takip etme matrisi ve kurumsal süreç varlıkları göz önünde 

bulundurularak sürecin izlenmesini ve varsa kapsam esaslarındaki değişikliklerin de yönetimini 

içerir.  

II. Kapsam Yönetimi 
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Projelerde başarının bir ölçütü de projelerin planlanan ve 

onaylanan süre içinde tamamlanmış olmasıdır ve bu neden-

le projelerde zaman yönetiminin önemi oldukça büyüktür. 

Proje zaman yönetimi proje yönetimi süreç grupları arasında özellikle planlama ve izleme/

kontrol süreç grubu içinde yer alan faaliyetlerin tanımlanması, faaliyetlerin sıralanması, faaliyet 

kaynaklarının tahmin edilmesi, faaliyet sürelerinin tahmin edilmesi, zaman çizelgesinin geliştiril-

mesi ve zaman çizelgesinin kontrolü alt süreçlerini içerir (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi 

Yayınları, 2019). 

 

Faaliyetlerin Tanımlanması 

Projede yapılacak tüm iş ve işleyişler, gerekli zaman ve elde bulunan kaynak dikkate alınarak alt 

temel adımlara indirgendiğinde ortaya çıkan minimum zaman ve en az kaynak gerektiren etkin-

liğe faaliyet adı verilir. Proje zaman yönetiminde proje başlamadan önce tüm faaliyetlerin titiz-

likle tanımlanması gerekir. Faaliyetlerin tanımlanması da ancak projede yapılacak çalışmaların 

alt gruplara ayrılması ve çalışma paketlerinin oluşturulmasıyla mümkün olacağından İKY için 

önemli bir girdi olarak kullanılır. İKY içindeki iş paketleri, faaliyet denilen genellikle iş paketini 

tamamlamak için kullanılan alt eylem gruplarından oluşur. Faaliyetlerin tanımlanması proje ça-

lışmalarının süresini tahmin etmek, programlamak, yürütmek, izlemek ve kontrol etmek için te-

mel bir eylemdir ve projenin omurgasını oluşturur. 

 

Faaliyetlerin Sıralanması 

Proje içinde yer alan faaliyetler hemen hemen hepsi birbiriyle ilişkilidir ve biri tamamlanmadan 

bir diğeri başlatılabilir yada sonlandırılabilir. Fakat faaliyetlerin bazıları aynı anda yürütmek 

mümkün olamamakta ve faaliyetleri belirli bir düzen içinde gerçekleştirmenin gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle başarılı bir proje zaman yönetimi için faaliyetlerin tanımlanmasının yanı 

sıra bunların aylara/haftalara/günlere göre sıralanması ve planlanması da oldukça önemlidir. 

 

Faaliyet Kaynaklarının Tahmin Edilmesi 

Bu süreçte her bir faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli insan, malzeme, teçhizat veya araç gereç-

lerin türü ve miktarı tahmin edilmelidir, hatta mümkünse piyasa araştırma süreçleri proje başvu-

rusundan hemen önce tamamlanmalıdır. Bu sürecin girdileri faaliyetlerin listesi ve özellikleri, 

çevresel işletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıklarıdır. Kullanılması planlanan kaynakların 

kullanılması düşünülen zaman dilimlerindeki kullanılabilirlik durumlarını gösteren kaynak tak-

vimleri de ana girdilerden biridir.  

 

Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi 

Literatürde zaman çizelgesine proje takvimi olarak da başvurulduğu görülmektedir ve proje faa-

liyetleri, faaliyetlerin süreleri ve bu faaliyetler için gerekli kaynaklar proje süresine etki eden üç 

temel faktördür. Bu nedenle bu süreç, proje takvimini oluşturmak için faaliyetlerin sıralaması, 

faaliyet süreleri, kaynak ihtiyaçları ve zaman çizelgesi kısıtlarının bir arada değerlendirildiği bir 

aşama olarak değerlendirilir.  

 

III. Zaman Yönetimi 
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Projelerde insanın yanı sıra diğer kaynakların da kullanıldı-

ğı bilinen bir olgudur ve bu kaynak kullanımı projelere mali 

yük getiren bir unsurdur. Buna rağmen projenin gerçekleşmesi için 

birtakım harcamaların yapılması kaçınılmazdır. Proje maliyet yönetimi, yapılacak tüm bu harca-

maların projenin planlanması aşamasında önceden tahmin edilmesini, bütçelenmesini ve proje 

devam ederken izleme ve kontrol sürecinde de projenin maliyet olarak kontrolünü içermektedir. 

Proje maliyet yönetiminin, maliyet tahmini, maliyet bütçelemesi ve maliyet kontrolü olmak üzere 

üç temel alt süreci vardır (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

 

Maliyet Tahmini: Proje başlamadan önce, projede gerçekleşecek faaliyetler için kullanılacak 

kaynakların yaklaşık maliyetlerinin tahmin edilmesi sürecine maliyet tahmin süreci denir ve bu 

genellikle piyasa araştırması kapsamında proforma fatura ile desteklenmektedir. Yapılacak bu ön 

çalışmalardaki tahminler gerçeğe ne kadar yakın olursa proje maliyet tahminleri de aynı ölçüde 

gerçeğe yakın olabilecektir.  

Sağlıklı bir proje maliyet tahmini için ihtiyaç duyulan veriler aşağıdaki belgelerden sağlanabilir: 

Proje kapsam belgesi, İş kırılım yapısı, Proje zaman çizelgesi, Proje insan kaynakları planı ve risk 

listesidir. 

Maliyet Bütçelemesi: Maliyet bütçelemesi süreci, maliyet tahmini yapılan faaliyetlerin içinde 

bulundukları iş paketinde yer alan diğer faaliyetlerle birlikte değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

Maliyet tahmini sürecinde kullanılan girdilere ek olarak maliyet tahmini sürecinin çıktıları olan 

faaliyet maliyet tahminleri ve bunları destekleyecek belgeler girdi olarak kullanılmaktadır. 

Maliyet Kontrolü: Proje izleme/kontrol sürecinde gerçekleştirilen maliyet kontrolü, projedeki 

mali gelişmelerin ve maliyet performans temel çizgisindeki değişikliklerin izlenip yönetilmesi ve 

buna paralel olarak proje bütçesinin güncellenmesini kapsar. Maliyet kontrolünün verimli olabil-

mesi için maliyet performans temel çizgisinin ve bu temel çizgi üzerindeki değişimlerin başarılı 

yönetimi şarttır. Bu açıdan maliyet kontrolü sürecinde, maliyet performans temel çizgisinde deği-

şikliğe sebep olan kaynakların belirlenmesi, değişim ihtiyaçlarının zamanında değerlendirilip 

işleme alınması, gerçekleşen değişimlerin iyi yönetilmesi, bütçe sınırlarının hem iş paketleri te-

melinde hem de dönemsel olarak asılmaması, bütçe aşımı söz konusu olduğunda sınır aşımları-

nın kabul edilebilir seviyelere çekilmesinin sağlanması, maliyet performansının onaylanan mali-

yet performans temel çizgisi ile karşılaştırılarak izlenmesi ve onaylanan tüm değişikliklerin ilgili 

paydaşlara bildirilmesi önemlidir.  

IV. Maliyet Yönetimi 



 22 

 

Proje kalite yönetimi kalite hedefleri-

ni, sorumluluklarını ve özgün değeri 

bünyesinde barındıran bir bütünlüktür. Projelerde 

kalite/özgün değer, projenin başlamasından sonucuna kadarki sürede elde edilecek çıktının 

(ürün, sonuç veya hizmet) özgünlüğü olarak bilinir. Proje kalite yönetim süreci üç alt süreçten 

oluşmaktadır.  Bunlar; kalitenin planlanması, kalite güvence uygulamasının yapılması ve kalite 

kontrolünün uygulanmasıdır. 

  

Kalitenin Planlanması 

Başarılı bir kalite planlaması yapabil-

mek için öncelikle projenin hedefleri-

nin net bir biçimde ortaya konmuş 

olması gerekmekte ve bu hedeflerin 

belirlenmesi sürecini kolaylaştırmak 

için proje sonucunda elde edilecek 

çıktının neye benzeyeceği, ne tür iş-

levlere sahip olacağı, müşteri mem-

nuniyetinin nasıl ölçüleceği ve başarı 

ölçütlerinin neler olacağı gibi konula-

rın proje planlama aşamasında tartışılması yararlı olacaktır. Bu yapılırken projeye ait kapsam 

belgesinden elde edilen kapsam temel çizgisi, paydaşların görüşleri, maliyet ve zaman temel çi-

zelgeleri, risk listesi, çevresel işletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıkları girdiler olarak kulla-

nılır. Bu tartışmalar hedeflerin belirlenmesini kolaylaştırmanın yanı sıra projede başarıya ulaş-

mak için gerekli olan yaklaşımların ve sürecin ayrıntılandırılmasını sağlayacak planların oluştu-

rulmasına da katkıda bulunacaktır (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

Kalite Güvence Uygulamasının Yapılması 

Kalite güvence uygulaması, proje yönetim planında belirlenen kalite yönetim süreçlerinin planla-

nana uygun biçimde yürütülmesini sağlayan yönetim sürecidir. Bu süreçte kalite yönetim planı-

nın istenilen biçimde uygulandığını tespit etmek amacıyla ölçme sistemleri kullanılır. Bu süreçte 

girdi olarak proje yönetim planı, kalite ölçütleri, çalışma performansı bilgileri ve kalite kontrol 

ölçümleri kullanılır. 

Kalite Kontrolünün Uygulanması 

Kalite kontrol uygulaması süreci, proje süresinde ve sonucunda elde edilen çıktıların (ürün, hiz-

met veya sonuç) kalite standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek üzere yapılan faaliyetle-

ri kapsar. Kalite kontrol uygulaması süreci, proje sürecinde ve sonunda çıkan problemlerin ta-

nımlanması, analiz edilmesi ve düzeltilmesi faaliyetlerinden oluşur. 

V. Kalite (Özgün Değer) Yönetimi 



 23 

 



 24 

 

Proje insan kaynakları yönetimi çok 

boyutlu bir süreçtir. Proje ekibinin, 

müşterilerinin, paydaşlarının ve diğer kişilerin 

projeden farklı beklentileri bulunur. Proje insan kaynakları yönetimi, proje beklentilerinin karşı-

lanabilmesi için ilgili taraflara liderlik yapılması, onların yönetilmesi ve yönlendirilmesidir. Pro-

jelerin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsur projede gerçekleştirilecek faaliyetleri yerine geti-

recek insanlardan oluşan proje ekibidir. Proje ekibinin projede planlanan faaliyetleri başarıyla 

yapabilmesi için örgütlenmeye, yönetilmeye ve yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Anılan tüm bu 

faaliyetler proje insan kaynakları yönetimi kapsamına girmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, 

insan kaynakları planının oluşturulması, proje ekibinin oluşturulması, proje ekibinin geliştirilme-

si ve proje ekibinin yönetilmesi biçiminde dört alt süreçten oluşmaktadır (Proje Yönetimi, Anado-

lu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

Proje İnsan Kaynakları Planının Oluşturulması: Projede yapılması gereken faaliyetlerin 

tamamının başarılması için gereken insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak üzere proje perso-

nel olarak eklenen kişiler tarafından üstlenilmesi gereken roller, sorumluluklar ve bu sorumlu-

lukları yerine getirebilmeleri için sahip olması gereken kabiliyetler bu süreçte belirlenir.  

 

Proje Ekibinin Oluşturulması: Bu süreçte insan kaynakları yönetim planı kullanılarak pro-

je ekibi oluşturulur. Proje ekibinin oluşturulması süreci proje yöneticisinin atanmasıyla başlar ve 

proje ekibinde yer alacak önceden belirlenmiş proje personelinin ataması da bu süreçte yapılır. 

Bundan sonra proje yöneticisi veya proje yönetim ekibi, diğer proje personel atamalarını yapabil-

mek için personel adayları ile görüşür. Uygun bulunan adaylar proje ekibine alınır. Bu süreçteki 

gelişmelere bağlı olarak proje insan kaynakları yönetim planında da bazı güncellemeler yapılma-

sı gerekebilir. Proje tipine bağlı olarak proje ekibinin büyüklüğü ve ihtiyaç duyacağı uzmanlık 

alanlarının çeşitliliği değişecektir. 

 

Proje Ekibinin Geliştirilmesi: Bu süreç, projenin yürütülmesi sırasında gerçekleştirilen 

proje faaliyetlerindeki verimin artırılması sürecidir. Proje ekibindeki ilişkilerin geliştirilmesi, yet-

kinliklerin artırılması ve genel proje ekip ortamının iyileştirilmesi çabalarını kapsar. Proje ekibi 

proje faaliyetlerine paralel olarak dinamik bir yapı sergiler. Bu nedenle proje süresince proje eki-

binde de değişikliklerin olması doğaldır.  

 

Proje Ekibinin Yönetilmesi 

Proje ekibinin yönetilmesi süreci, proje süresince proje ekibinin performansının izlenmesi, bu ko-

nuda geri bildirim sağlanması, varsa sorunların çözülmesi ve buna bağlı olarak proje yönetim 

planında yapılacak değişikliklerin yönetilmesini kapsar.  

 

 

VI. İnsan Kaynakları Yönetimi 
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Proje iletişim yönetimi, proje yönetimi sırasında proje ile 

ilgili tüm kişilerin projede bir arada yer almasını sağla-

yan çok önemli bir bilgi alanıdır. Proje ekibi üyeleri, proje paydaşları 

ve projeyle ilgili diğer tüm kişiler arasında başarılı bir iletişim ikliminin yapıldı süreçtir ve sağlık-

lı iletişim ikliminin varlığı başarılı bir proje yönetimi için zorunludur. Proje iletişim yönetiminde 

özellikle proje yöneticisinin iletişim süreçleri konusundaki yetenekleri ve deneyimi de oldukça 

önemlidir (Proje Yönetimi, Anadolu Üni-

versitesi Yayınları, 2019). 

  

İletişim Yönetiminin Planlanması 

Proje iletişim yönetiminin planlanması sü-

reci, paydaşların projeyle ilgili olarak ihti-

yaç duyabileceği bilgilerin ve bu bilgilerin 

iletilmesi için kullanılacak iletişim yaklaşı-

mının belirlenmesini içerir.  

 

İletişimin Yönetilmesi 

İletişimin yönetilmesi, bilginin proje ileti-

şim yönetimi planında belirlendiği biçi-

miyle paydaşlara iletilmesi alt sürecidir. 

Proje yaşam çevriminin tüm aşamalarında bilgi dağıtım gayreti ön planda tutulur. İletişim yöne-

timinin planlanması sürecinin çıktısı iletişimin yönetilmesi sürecinin girdisini oluşturur. Bu süre-

cin çıktıları, proje kayıtları, proje raporları, proje sunumları vb. gibi kurumsal süreç varlıklarıdır. 

 

İletişimin Kontrolü 

Projede gelinen noktayla ilgili durum raporları, ilerleme verileri ve gelecek aşamalar için tahmin-

ler gibi proje performansını yansıtacak bilgilerin toplanması ve dağıtımı iletişimin kontrolü alt 

sürecinde gerçekleşir. Bu sürecin girdileri proje yönetim planı, çalışma performansı bilgisi ve öl-

çümleri, bütçe tahminleri ve kurumsal süreç varlıklarıdır. Yapılan performans analizi sonucunda 

gerekebilecek değişiklikler de proje yönetim planında değişiklik talebi olarak ortaya çıkar.  

 

 

VII. İletişim Yönetimi 
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Projeler doğaları gereği bazı faaliyetlerinde bir 

takım belirsizlikler içerir ve bu belirsizlikler, 

projenin planlanan sürede ve bütçede tamam-

lanmasını ve/veya hedeflenen çıktı kalitesine 

ulaşılmasını önleyecek olumsuzlara yol açabi-

lir. Söz konusu belirsizliklerin proje üzerinde 

oluşturabileceği olumsuz etkilerin sonuçlarına 

proje riskleri denir. Olumlu etkilerin proje üze-

rindeki sonuçları ise fırsatlar olarak isimlendi-

rilir. Projelerde birçok kaynak (insan, para, ham 

madde vb.) kullanılmaktadır ve bu kaynakların 

sürekliliği projelerde elde edilecek başarıya 

bağlıdır. Bu nedenle proje planlama sürecinden 

itibaren projeye olumsuz etki yapabilecek belir-

sizlikler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabile-

cek riskler belirlenmeye çalışılmalıdır. Risk, is-

tatistiksel verilere dayalı biçimde nitel/nicel 

olarak analiz edilebilir ve ölçülebilir olduğun-

dan, belirlenmeye çalışılırken istatistiksel yön-

temlerden yararlanılır (Proje Yönetimi, Anado-

lu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

Risk Yönetiminin Planlanması ve Belir-

lenmesi 

Proje risk yönetiminin planlanması sürecinde, 

proje risk yönetim faaliyetlerinin nasıl yürütü-

leceği ve yönetileceği belirlenir. Bu süreç proje-

nin ilk anından itibaren başlamalı, proje yöne-

tim planlamasının ilk aşamalarında tamamlan-

malı ve proje süresince gerekli görüldükçe plan 

üzerinde değişiklikler yapılabilmelidir. Bu sü-

reçte projede nelerin ters gidebileceği ortaya 

konmaya çalışılır. Böylelikle proje riskleri belir-

lenir. Bu süreçte söz konusu bu belirlemenin 

yanı sıra riskler ile ilgili belgeleme de yapılır. 

Bu süreç, proje ilerledikçe yeni riskler ortaya 

çıkabileceğinden, proje yaşam çevrimi boyunca 

devam eder. Bilgi alanlarında oluşabilecek ge-

cikmeler ve/veya aksaklıklar proje risklerinin 

ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle 

risklerin belirlenmesi sürecinde tüm bilgi alan-

ları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreçte 

yaygın olarak uzman görüşlerinin alınması, 

projedeki belgelerin tekrar gözden geçirilmesi, 

bilgi toplama yöntemleri (beyin fırtınası, Delp-

hi yöntemi, görüşme, ana sebep analizi vb.) 

kontrol listesi analizi, varsayım analizi, SWOT 

analizi, sebep-sonuç (Ishikawa veya balık kılçı-

ğı vb.) ilişkisi, süreç akış ve etki şemaları gibi 

yaklaşımlar kullanılmaktadır.  

 

Niteliksel Risk Analizi 

Belirlenen risklerin kendi aralarında önceliklen-

dirme sıralaması bu süreçte yapılır. Önceliklen-

dirme sıralaması yapılırken risklerin gerçekleş-

me olasılıkları ile proje üzerinde oluşturacakla-

rı etki birlikte değerlendirilir. Bu sürecin girdi-

leri proje risk listesi, risk yönetim planı, proje 

kapsam belgesi ve konuyla ilgili kurumsal sü-

reç varlıklarıdır. Bu girdiler kullanılarak ve uz-

man görüşü alınarak, yapılacak risk olasılığı ve 

etki değerlendirmesinden alınan verilerle proje 

risk sıralaması sırasında kullanılan olasılık-etki 

matrisleri oluşturulur.  

 

Niceliksel Risk Analizi 

Niteliksel risk analizinde risk olasılıkları ve 

projeye etkileri nitel olarak değerlendirilmekte-

dir. Niteliksel risk analizindeki öznellik, sayısal 

olarak yapılan niceliksel risk analizinde gideril-

mektedir. Gerçekten de niceliksel risk analizi 

sürecinde, belirlenmiş risklerin olasılıkları ve 

proje üzerindeki olası etkileri nesnel sayısal de-

ğerlerle ifade edilir. Proje riskleri modelleme ve 

simülasyon (Monte Carlo simülasyon modeli 

gibi) yaklaşımları kullanılarak sayısal olarak 

hesaplanır. Bu süreçte riskin oluşturacağı 

olumsuzluğun mali bedeli bile hesaplanabil-

mektedir.  

 

VIII. Risk Yönetimi 
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Proje tedarik yönetimi, projede ihtiyaç duyulan ürünleri, 

hizmetleri veya sonuçları proje ekibi dışından temin et-

mek üzere (satın almak, kiralamak vb.) ihtiyaç duyulan süreçleri 

kapsar ve hizmet alımı şeklinde ifade edilir. Proje ekibi dışından edinilecek hizmet, ürün veya 

sonuçları sağlayan işletmeye (ya da kişiye) tedarikçi denir ve proje tedarik yönetiminde birbirini 

izleyen dört alt süreç vardır (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

Tedarik Yönetiminin Planlanması 

Bu süreçte, proje ekibi dışından alınacak hizmet, ürün veya sonuçların neler olacağı ve bunların 

nasıl sağlanacağı planlanır ve bu süreçte potansiyel tedarikçiler de kısmen belirlenebilir. Bu süre-

cin girdileri çevresel işletme faktörleri, kurumsal süreç varlıkları, proje kapsam belgesi, faaliyet 

kaynak ihtiyaçları, iş kırılım yapısı, proje risk listesi ve risklere bağlı sözleşme kararları ve proje 

zaman çizelgeleridir.  

 

Tedariklerin Gerçekleştirilmesi 

Bu süreçte, alınacak hizmet, ürün veya sonuç potansiyel tedarikçilere satın alma koşullarıyla bir-

likte duyurulur, piyasa araştırması sonucu en iyi teklifi (en düşük fiyat) verenle sözleşme imzala-

nır. Genel olarak bu sürecin girdilerini proje tedarik yönetiminin planlanması sürecinin çıktıları 

oluşturur. Bu süreçte teklif sahipleriyle pazarlık toplantıları, teklif değerlendirme yöntemleri, ba-

ğımsız tahminler, uzman görüşü, internet araştırması ve tedarik müzakereleri gibi araç ve teknik-

ler kullanılır. 

 

Tedariklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi 

Bu süreçte, tedarikçilerle ilişkilerin yönetilmesi, tedarikçilerin performansının izlenmesi ve ge-

rekli olan durumlarda değişiklik önerilerinin yapılması gerçekleşir. Böylesi durumlarda tedarik-

çilerin birbirleriyle ilişkilerinin yönetilmesi de bu sürecin konusudur. Tedariklerin gerçekleştiril-

mesi sürecinin çıktılarıyla (sözleşme, tedarik belgeleri vb.) proje yönetim planı, proje performans 

raporları, proje tedarik yönetimine ilişkin onaylanmış değişiklik talepleri ve çalışma performans 

verileri bu sürecin girdileridir.  

Tedariklerin Kapatılması 

Proje tedarik yönetiminin son aşaması tedariklerin kapatılması sürecidir. Burada projedeki tüm 

tedariklerin kapatılması gerçekleştirilir. Bu süreç, tedarikçiyle işletme arasında bir sözleşmenin 

olması nedeniyle sözleşmenin kapatılması biçiminde de değerlendirilebilir. Bu sürecin girdileri 

tedarik yönetim planı ve tedarik belgeleridir.  

 

IX. Tedarik Yönetimi 
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Projede gerçekleşecek faaliyetlerden ya da elde edilecek 

sonuçlardan doğrudan etkilenecek, projeye kaynak katkı-

sında bulunacak kişi veya işletmeler projenin paydaşları adı verilir ve 

proje yönetim ekibi ilk olarak bu paydaşların kimler olduğunu belirleyip daha sonra her bir pay-

daşın projeden neler beklediğini, projeye nasıl katkıda bulunabileceklerini belirlenmelidir. Her 

bir paydaşın farklı bakış açısına sahip olduğu göz önüne alındığında, paydaşların beklentilerini 

projenin tanımlanması aşamasında yönetilebilir proje amacı hâline dönüştürmek gerekir. Projele-

rin tanımlanması aşamasında proje paydaşlarınca belirlenecek ortak hedeflerin, beklentilerin ve 

sağlanacak katkıların imza altına alınmasında ileride doğabilecek uyumsuzlukları önlemek adına 

oldukça önemlidir. Proje yönetim ekibinin en önemli görevlerinden biri de paydaşlar ile iletişi-

min proje süresince sağlıklı bir şekilde yürütmektir. 

Paydaşların Belirlenmesi: Proje paydaş yönetiminin başlangıç/tanımlama sürecinde proje 

paydaşlarının belirlenmesi alt süreci gerçekleştirilir. Bu süreçte, projede alınacak kararları, yapı-

lacak faaliyetleri ya da elde edilecek çıktıları etkileyecek veya bundan etkilenecek kişi, grup veya 

işletmelerin belirlenmesi gerçekleştirilir.  

Paydaş Yönetiminin Planlanması ve Yönetilmesi:  Bu süreçte paydaşların ihtiyaçları, 

ilgi alanları ve projenin başarısına olası etkileri üzerine yapılan analiz esas alınarak proje yaşam 

çevrimi boyunca paydaşların projeye etkin katılımı için uygun yönetim stratejileri geliştirilir. 

Proje paydaş yönetimi bilgi alanındaki üçüncü alt süreç ise paydaş katılımının yönetilmesidir. 

Paydaş katılımının yönetilmesi sürecinin temel amacı, proje paydaşlarının projeye katkılarının 

sağlanmasıdır. Bu süreç paydaşların beklentilerini karşılama konusuna katkıda bulunmanın ya-

nında, paydaşlar arasında çıkabilecek görüş ayrılıklarını erken tespit etmeye ve çözümünü de 

sağlamaya yöneliktir. 

 

 

Zaman 

(Takvim) 

Maliyet 

(Kaynaklar) 

Kalite 

(Performans, özellikler, gereksinimler) 

Kapsam 

(Hedeflenen sonuçlar) 

 

Proje Yönetim Üçgeni 

X. Paydaş Yönetimi 
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Kapsam 

Hedeflenen sonuçlar 

Projenin başlatılmasına ilişkin faaliyetler, proje süreç gruplarından başlangıç/tanımlama süreç grubu için-

de ele alınır. Başlangıç/Tanımlamanın amacı projeyle ilgili tüm parametreleri tanımlamak ve projenin en 

iyi biçimde tamamlanabilmesi için gerekli olan ihtiyaçları belirlemektir. Projenin başarısı büyük ölçüde 

projenin başlangıçta ne kadar doğru tanımlandığına bağlı olmasıyla birlikte projeye başlamadan önce 

amaç, kapsam ve mevcut durum ortaya konarak açık, net ve anlaşılır bir proje tanımı yapılmalıdır. 

 

Bu aşamada proje yöneticisi atanır ve sorumluluk/yetkileri belirlenir. Proje paydaşlarının özelliklerinin ve 

beklentilerinin belirlenmesi de yine bu aşamada gerçekleştirilir. Ölçülebilir proje hedefleri ve bu hedefle-

re ulaşmada göz önünde bulundurulacak başarı ölçütleri, projenin süresi, projede kimlerin hangi görevle-

ri üstleneceği ana hatlarıyla belirlenir. Projenin başarılı bir biçimde yürütülüp istenen amaca ulaşılabil-

mesi için gerekli olan temel ihtiyaçlar tespit edilir. Projenin kısıtları ve varsayımları ortaya konur. Yürüt-

me sürecinde ayrıntılandırılacak kilometre taşları bu süreçte tasarlanır. Özet bütçe ve kaynak dağılımı 

yapılır. Projenin onay gereksinimleri de (projenin başarısını neyin oluşturduğu, projenin başarılı olup ol-

madığına kimin karar vereceği ve projeye kimin onay vereceği) yine bu aşamada belirlenir. Söz konusu 

tüm bu bilgiler belgelendirilerek proje beratı olarak da adlandırılan proje başlatma belgesi hazırlanır. Baş-

latma belgesi hazırlandıktan sonra başlatma/lansman (açılış) toplantısıyla proje resmî olarak başlatılır 

(Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

Başlatma Belgelerinin Oluşturulması: Proje başlatma belgesinin oluşturulması, projeyi resmî ola-

rak onaylayan bir belge hazırlama ve paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik baş-

langıç gereksinimlerini belgeleme sürecidir. Bu belge projeden beklentilerin ve belirlenen tatmin koşulla-

rının yazılı olarak somutlaştırılmasını sağlar. Şekil 2’de bu sürece ilişkin girdiler, araç ve teknikler ile çık-

tılar, Şekil 3’te ise sürece ilişkin veri akış  şeması yer almaktadır. 

 

Girdiler 
 

• Proje çalışma  
bildirimi 

• İş gerekçesi 
• Sözleşme 

• Çevresel işletme 
faktörleri 

• Kurumsal süreç  
varlıkları 

Araçlar ve  
Teknikler 
 

• Uzman görüşü 
• Kolaylaştırma     

teknikleri 

Çıktılar 
 

• Proje başlatma  
belgesi 

 

                      Proje tiplerine göre ihtiyaç duyulan teknoloji seviyesi ve yönetim yaklaşımındaki değişimler. Şekil –2 

PROJENİ N BAŞLATİLMASİ  
26.12.2022 
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Projenin  

Başlatıcısı/

Sponsoru 

İşletme/

Organizasyon 

• Sözleşme 

• Proje çalışma 
bildirimi 

• İş gerekçesi 

• Çevresel İşlet-
me faktörleri 

• Kurumsal süreç 
varlıkları 

Proje Başlatma 

Belgesinin  

Oluşturulması 

Proje Yönetim 

Planının 

 Geliştirilmesi 

İhtiyaçların  

Toplanması 

Kapsamın  

Tanımlanması 

Zamanın  

Planlanması 

Maliyetin  

Planlanması 

Risk Yönetiminin 

Planlanması 

Paydaşların  

Planlanması 

Proje Entegrasyon Yönetimi 

Kapsamın  

Planlanması 

• Proje  

başlatma 

belgesi 

Şekil-3. Proje Başlatma Belgesinin Oluşturulması Veri Akış Şeması 

Başlatma Belgesinin Girdileri: Şekil 3’ten de izlenebileceği gibi proje başlatma belgesinin 

girdileri; proje çalışma bildirimi, iş gerekçesi, sözleşme, çevresel işletme faktörleri ve kurumsal 

süreç varlıkları biçiminde sıralanmaktadır. İzleyen kesimde bu girdilerin ayrıntılarına yer veril-

miştir. 

Proje Çalışma Bildirimi: Proje iş tanımı olarak da adlandırılan proje çalışma bildirimi, proje 

sonunda teslim edilecek çıktının (ürün ya da hizmetin) tanımıdır. Kurum içi projelerde, projenin 

başlatıcısı ya da sponsoru, iş ihtiyaçları, ürün ya da hizmet gereksinimlerine bağlı olarak bir ça-

lışma bildirimi sunar.  

İş ihtiyacı: Proje fikri çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenler genel olarak ya bir probleme 

çözüm üretme, ya yeni bir ihtiyacı karşılama ya da yeni bir fırsatı yakalama biçiminde sıralanabi-

lir. Çalışma bildiriminin ilk bölümünde projeyi gerçekleştirmek için harekete geçiren konunun ne 

olduğu ve nereden kaynaklandığı ortaya konur.  

Ürün kapsamının tanımı: Ürün kapsamı tanımı içinde, projeyle oluşturulması amaçlanan ürü-

nün ayırt edici özellikleri belgelenir (Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 
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Sözleşme: Sözleşme, proje talebinde bulunan kurum, kuruluş yada kişilerle projeyi fonlayacak 

kurum arasında düzenlenen, projenin konusu, kapsamı, hukuki, idari ve mali hükümleri, fikrî ve 

sınai mülkiyet hakları ile diğer özel konuların belirlendiği karşılıklı bağlayıcılığı olan ve karşılıklı 

ıslak imzalanan bir anlaşma belgesidir. 

Çevresel İşletme Faktörleri 

Proje başlatma belgesinin oluşturulma sürecini etkileyebilecek çevresel işletme faktörleri de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörlerden bazıları aşağıda verilmiştir: 

• İşletme yapısı ve kurum kültürü, 

• Devlet ya da sektör standartları (yasal düzenlemeler, ürün standartları, kalite standart-

ları, çalışan (işçi) standartları vb.), 

• Kurumun alt yapısı (mevcut tesisler ve sermaye ihtiyacı vb.), 

• Piyasa koşulları, 

• Mevcut insan kaynaklarının durumu, 

• İnsan kaynakları yönetimine ilişkin bilgiler (işe alış ve işten çıkarma usulleri, çalışanla-

rın performans ve başarı değerlendirmeleri, eğitim kayıtları vb.), 

• Kurumun yetkilendirme sistemi, 

• Ticari veri tabanları (standardize edilmiş maliyet öngörü verileri, sanayi risk incelemesi 

bilgisi, risk veri tabanları vb.), 

• Proje yönetimi bilgi sistemleridir. 

 

Kurumsal Süreç Varlıkları 

Proje başlatma belgesi ve diğer proje belgeleri oluşturulurken projenin başarısını etkileyecek tüm 

varlıklar işletmenin süreç varlıkları arasından elde edilebilir. Kurumsal süreç varlıkları kurumun 

önceki projelerden öğrendiklerini ve bilgi birikimini de yansıtır (Proje Yönetimi, Anadolu Üni-

versitesi Yayınları, 2019). 
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Başlangıç/Tanımlama süreç grubunun proje başlatma 

belgesinin oluşturulması alt sürecinde araç ve teknik ola-

rak uzman görüşü ve kolaylaştırma tekniklerinden yararlanıl-

maktadır. 

 

Uzman Görüşü: Uzman görüşüne temel oluşturan uzmanlık bilgileri, belirli konularda özel 

bilgileri ya da eğitimleri olan çeşitli gruplardan ya da kişilerden sağlanır. Bunlar; 

• Kurum içindeki başka birimler, 

• Danışmanlar, 

• Paydaşlar (örneğin müşteri ya da sponsorlar), 

• Mesleki ve teknik birlikler, 

• Sektör kuruluşları, 

• Konunun uzmanları, 

• Proje yönetim ofisi olarak sıralanabilir. 

 

Kolaylaştırma Teknikleri: Kolaylaştırma teknikleri, proje yönetim süreçlerinde geniş bir uy-

gulama alanına sahiptir. Aslında söz konusu bu kolaylaştırma teknikleri proje başlatma belgesi-

nin oluşturulmasına rehberlik eden araçlardır. Kolaylaştırma tekniklerine; beyin fırtınası, uyuş-

mazlık çözümü, problem çözümü ve toplantı yönetimi örnek olarak verilebilir (Proje Yönetimi, 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

 

Proje Başlatma Belgesi 

Proje başlatma belgesinin oluşturulması sürecinin (önceki kesimde aktarılan) girdilerinin uzman 

görüşü ve kolaylaştırma teknikleriyle değerlendirilmesi sonucu, elde edilmesi amaçlanan çıktı, 

proje başlatma belgesidir. Proje başlatma belgesinde iş ihtiyaçları, müşteri ihtiyaçları ve ortaya 

çıkarılması amaçlanan yeni ürün, hizmet ya da sonuç belgelenir. Her proje tipine ve her kuruma 

göre farklılık göstermekle birlikte proje başlatma belgesinde genellikle aşağıdaki konulara ilişkin 

bilgiler yer alır: 

• Projenin amacı ya da gerekçesi, 

• Ölçülebilir proje hedefleri ve bağlantılı başarı ölçütleri, 

• İlk gereksinimler, 

• İlk proje tanımı, 

• İlk risk belirlemeleri, 

• İlk tasarlanan kilometre taşları, 

• İlk bütçe özeti, 

• Proje onay şartları (projenin başarısını neyin oluşturduğu, projenin başarılı olup olma-

dığına kimin karar vereceği ve projeye kimin onay vereceği), 

• Atanan proje yöneticisi, sorumluluğu ve yetki seviyesi, 

• Sponsorun ya da proje başlatma belgesini onaylayan diğer kişi ya da kişilerin adları ve 

yetkileri. 

 

 

Proje Başlatma Belgesi 
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Paydaşların belirlenmesi Başlangıç/Tanımlama süreç grubunun ikinci alt sürecidir. Daha önce de belirtil-

diği gibi söz konusu bu süreç, proje yönetimi bilgi alanlarından proje paydaş yönetimi ile ilişkilidir. Pay-

daşların belirlenmesi, projeyi etkileyen ve projeden etkilenen tüm kişi ve kurumların belirlenmesi ve on-

ların çıkarlarına, projeyle ilişkilerine ve projenin başarısı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilerin belgelen-

mesi sürecidir. Paydaşlar; müşteriler, sponsorlar, projeyi yürüten kurum ya da kamuoyu gibi projeye et-

kin olarak katılan ya da projenin yürütülmesinden ve tamamlanmasından olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilenen kişi ya da kuruluşlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje yöneticileri: Proje yöneticileri, projeyi yürüten kurumun, proje hedeflerine ulaşma görevini ver-

dikleri kişilerdir. Bu, önemli sorumluluklar ve değişen öncelikler içeren, oldukça güç ve önemli bir rol-

dür. Esneklik, muhakeme yeteneği, güçlü liderlik ve proje yönetimi uygulamalarını çok iyi bilmeyi gerek-

tirir. Proje yöneticisi, projenin ayrıntılarını anlayabilmesi yanında projeyi geniş bir bakış açısıyla yönet-

melidir. Proje yöneticisi, projenin başarısından sorumlu kişi olarak, projenin tüm yönlerinden sorumlu-

dur. Bunlardan bazıları; 

• Proje yönetimi planını ve tüm bağlantılı bileşen planlarını geliştirmek, 

• Projenin zaman çizelgesi ve bütçe sınırları içinde ilerlemesini sağlamak, 

• Riskleri saptamak, izlemek ve gerekenleri yapmak, 

• Proje ölçütlerinin tam ve zamanında bildirilmesini sağlamak olarak sıralanabilir. 

Proje yöneticisi, tüm paydaşlarla, özellikle de proje sponsoruyla, proje ekibiyle ve diğer birincil paydaş-

larla iletişimden sorumlu olan başlıca kişidir. Proje yöneticisi, paydaşlarla proje arasındaki etkileşimlerin 

merkezinde yer alır. 

 

Proje ekibi: Proje ekibi; proje yöneticisi, proje yönetim ekibi ve işleri yürüten ama projenin yönetimine 

her zaman katılmayan diğer ekip üyelerinden oluşur. Bu ekip, belirli bir konu hakkında bilgi ya da belirli 

birtakım beceri sahibi olan farklı gruplara bağlı kişilerden oluşur ve projeyle ilgili çalışmayı yürütür. 

 

Fonksiyonel yöneticiler: İşin idari ya da işletmenin fonksiyonel bir alanında (örneğin, pazarlama, 

üretim, insan kaynakları, muhasebe/finans vb. gibi) yönetim rolünü üstlenmiş olan kişilerdir. Fonksiyo-

nel yöneticilere işletmenin devam eden işlerini yürütmek için daimi personel tahsis edilmiştir. Kendi 

fonksiyonel sorumluluk alanlarına giren her türlü görevi yönetmeleri yönünde açık yetkiye sahiptirler. 

Böylesi fonksiyonel yönetici, bir projeye ilgili uzmanlık bilgilerini sağlayabilir ya da yöneticinin basında 

bulunduğu bölüm projeye çeşitli hizmetler sunabilir (Proje Ynt, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019). 

PAYDAŞLARİN BELİ RLENMESİ  
26.12.2022 
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Operasyon yöneticileri: Operasyon yöneticileri, araştırma ve geliştirme, tasarım, imalat, te-

darik, test ya da bakım gibi temel iş alanlarında yönetimi üstlenmiş olan kişilerdir. Bu yöneticiler, 

fonksiyonel yöneticilerden farklı olarak doğrudan doğruya işletmenin satılabilir ürün ve hizmet-

lerinin üretimi ve sürdürülmesiyle ilgilenirler.  

Satıcılar/İş ortakları: Satıcılar (tedarikçiler, sağlayıcılar ya da yükleniciler olarak da ifade edi-

lebilir.) bir yüklenicilik sözleşmesi çerçevesinde, projeye gerekli bileşen ya da hizmetleri sağlayan 

harici firmalardır. Bu firmaların işletme ile arasında sertifikasyon süreciyle edinilen özel ilişkileri 

bulunabilir. İş ortakları işletmeye özel uzmanlık bilgileri sağlar ya da montaj, kişiselleştirme, eği-

tim ya da destek gibi belirli bir rolü üstlenirler. 

Sekil 4’te paydaşların belirlenmesi sürecine ilişkin girdiler, araç ve teknikler ile çıktılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapsam 

Hedeflenen sonuçlar 

Girdiler 
 

• Proje başlatma  
belgesi 

• Tedarik belgeleri 

• Çevresel işletme 
faktörleri 

• Kurumsal süreç  
varlıkları 

Araçlar ve Teknikler 
 

• Uzman görüşü 

• Paydaş analizi 

• Toplantılar 

 

Çıktılar 
 

• Paydaş listesi 

• Paydaş yönetim 
stratejisi 

 
Kapsam 

Hedeflenen sonuçlar 

Girdiler 
 

• Proje başlatma  
belgesi 

• Tedarik belgeleri 

• Çevresel işletme 
faktörleri 

• Kurumsal süreç  
varlıkları 

Araçlar ve Teknikler 
 

• Uzman görüşü 

• Paydaş analizi 

• Toplantılar 

 

Çıktılar 
 

• Paydaş listesi 

• Paydaş yönetim 
stratejisi 

 

                   Paydaşların Belirlenmesi, Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar. Şekil-4  
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Paydaşların Belirlenmesinde Kullanılan Girdiler  

Şekil 3.3’ten de izlenebileceği gibi paydaşların belirlenmesinde kullanılan girdiler; proje başlatma 

belgesi, tedarik belgeleri, çevresel işletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıkları biçiminde sıra-

lanmaktadır. İzleyen kesimde bu girdilerin ayrıntılarına yer verilmiştir. 

 

Proje başlatma Belgesi 

Önceki kesimde ayrıntıları verilen proje başlatma belgesi, projeye katılan ve projeden etkilenen 

kurum içi ve kurum dışı taraflar hakkında bilgiler içerebilir. Bunlar arasında, projenin sponsoru, 

müşteriler, ekip üyeleri, projeye katılan gruplar ve bölümler ve projeden etkilenen diğer kişiler 

ve kurumlar olabilir. 

 

Tedarik Belgeleri 

Proje bir tedarik faaliyetinin sonucu 

olduğunda ya da yapılmış bir sözleş-

meye dayandığında, projenin birincil 

paydaşları sözleşmenin taraflarıdır. 

Projeyle ilgili diğer taraflar, örneğin 

tedarikçiler de proje paydaşları ara-

sında kabul edilmelidir. 

 

Çevresel İşletme Faktörleri 

Paydaşların belirlenmesi sürecini et-

kileyebilecek çevresel işletme faktörlerinden başlıcaları; 

• İşletme yapısı ve kurum kültürü 

• Devlet ya da sektör standartları 

Biçimindedir. 

 

Kurumsal Süreç Varlıkları 

Paydaşların belirlenmesi sürecinde etkili olabilecek kurumsal süreç varlıklarından bazıları; 

• Paydaş listesi şablonları, 

• Önceki projelerden çıkarılan dersler, 

• Önceki projelerin paydaş listeleri 

olarak sıralanır. 
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Proje sponsoru, proje yöneticisi, proje ekibi, müşteri 

ve diğer temel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen 

proje başlatma (açılış) toplantısı, projenin resmen başladığını ilan 

etmek için gerçekleştirilir. Toplantı öncesinde hazırlığı tamamlanmış olan proje başlatma belgesi, 

toplantıya katılan tüm taraflarla paylaşılır. Bu yapıldığında projenin tüm tarafları projenin kapsa-

mı, amaçları, genel olarak faaliyet planı, proje süresince kullanılacak teknik ve yöntemlerin neler 

olduğu gibi konularda açık ve net bilgiye sahip olacaktır. 

Başlatma toplantısı proje ekibinin nasıl bir atmosferde çalışacağına ilişkin fikir sahibi olmasını da 

sağlar. Bu toplantı, ekipte yer alan kişilerde oluşabilecek; “Ekipteki diğer üyeler kimlerdir? On-

larla uyum sağlayabilecek miyim? Bu insanlarla çalışabilecek miyim?” biçimindeki bazı endişele-

ri gidermeye imkân verir. Bu toplantıda proje yöneticisi ekip üyelerinin davranışlarını ilk kez gö-

recek ve değerlendirecektir. Bu değerlendirme, özellikle değişik kültürlerden gelen, farklı davra-

nış ve kişilik özelliklerine ve yüksek derecede zıt düşme (çatışma) potansiyeline sahip bireyler-

den oluşan ekiplerde önemlidir. Proje yöneticisi, bu toplantıyı proje ekibinde motivasyon sağla-

yıp takım ruhu oluşturacak bir fırsata dönüştürebilir. 

Toplantı, ekip üyelerinin birbirlerini tanımasına fırsat vermenin yanında, projenin diğer paydaş-

larını tanımaları için de bir ortam oluşturur. Ekip üyeleri, proje yöneticisinin çalışma tarzı ve 

ekipten beklentileri ile diğer paydaşların projeye bakış açısı hakkında fikir sahibi olur. 

Başlatma toplantısının gündemi belirlenmeli ve katılacaklara önceden bildirilmelidir. Gündem, 

ekip üyelerinin tanışması, proje amaç ve kapsamı konusunda bilgilendirilmesi, kendilerinden 

beklenenlerin ifade edilmesi, çalışma kurallarının ve iletişim kanallarının açıklanması, proje baş-

langıç planlarının incelenmesi, bireysel ve grup taahhütlerinin alınması ve varsa ekip üyelerinin 

sorularının cevaplanması konularını içermelidir. Müşterilerin ve diğer paydaşların başlangıçta 

projeye dâhil edilmesi, genellikle ortak sahiplenme duygusu oluşturur ve memnuniyet olasılığını 

arttırır. 

 

 

Proje Başlama Toplantısı 
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Dr. Edip TAŞKESEN  KÖŞE  
YAZARLARIMIZ ENERJİ TASARRUFU ve  

VERİMLİLİK 

Giriş: Enerji verimliliği, aynı görevi gerçekleştirmek için 

daha az enerji kullanmak, yani enerji israfını ortadan kal-

dırmak anlamına gelmektedir. Enerji verimliliği sera gazı 

emisyonlarını azaltmak, enerji ithalatına olan talebi azalt-

mak, ev ve ekonomi genelinde maliyetlerimizi düşürmek 

gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji tek-

nolojileri de bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı 

olurken, enerji verimliliğini artırmak fosil yakıt kullanımını 

azaltmanın en ucuz ve genellikle en acil yoludur. Binalar, 

ulaşım, sanayi veya enerji üretimi gibi ekonominin her 

sektöründe verimlilik iyileştirmeleri için muazzam fırsatlar 

bulunmaktadır. Enerji verimliliği iyileştirmeleri, bir hizmet 

sağlamak için gereken enerji kullanım miktarını azaltmak-

tadır. Enerji tasarrufu, enerji verimliliğinin birçok faydası-

nın merkezinde yer almakta ve diğer birçok ekonomik, 

sosyal ve çevresel faydayla bağlantılı olmaktadır. 

Bazen basitçe enerji verimliliği olarak adlandırılan verimli 
enerji kullanımı, ürün ve hizmetleri sağlamak için gereken 
enerji miktarını azaltma sürecidir. Örneğin, bir binanın 
yalıtılması, termal konforu sağlamak ve sürdürmek için 
daha az ısıtma ve soğutma enerjisi kullanmasına olanak 
tanımaktadır. Işık yayan diyot ampullerin, flüoresan ay-
dınlatmanın veya doğal ışıklık pencerelerinin takılması, 
geleneksel akkor ampullerin kullanımına kıyasla aynı ay-
dınlatma seviyesine ulaşmak için gereken enerji miktarını 
azaltmaktadır. Enerji verimliliğindeki iyileştirmeler, genel-
likle daha verimli bir teknoloji veya üretim süreci benim-
senerek veya enerji kayıplarını azaltmak için yaygın olarak 
kabul edilen yöntemlerin uygulanmasıyla elde edilmekte-
dir. 

Enerji verimliliğini artırmak için birçok motivasyon bulun-
maktadır. Azalan enerji kullanımı, enerji maliyetlerini 
azaltmakta ve enerji tasarrufları, enerji verimli bir tekno-
lojinin uygulanmasının ek maliyetlerini karşılarsa, tüketici-
ler için finansal maliyet tasarrufu sağlayabilmektedir. 
Enerji kullanımının azaltılması, sera gazı emisyonlarının en 
aza indirilmesi sorununa da bir çözüm olarak görülmekte-
dir. Binalarda, endüstriyel süreçlerde ve ulaşımda iyileşti-
rilmiş enerji verimliliği, 2050'de dünyanın enerji ihtiyaçla-
rını üçte bir oranında azaltabilecek ve küresel sera gazı 
emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilecektir. Bir diğer 

önemli çözüm de, dünyadaki ülkelerin yarısından fazlasın-
da yüksek enerji tüketimini ve verimsiz enerji kullanımını 
teşvik eden, hükümet liderliğindeki enerji sübvansiyonla-
rının kaldırılmasıdır. 

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin, sürdürülebilir 
enerji politikasının ikiz sütunları olduğu ve sürdürülebilir 
enerji hiyerarşisinde yüksek öncelikler olduğu söylenmek-
tedir. Birçok ülkede enerji verimliliğinin, yabancı ülkeler-
den enerji ithalatı seviyesini azaltmak için kullanılabilece-
ği ve yerel enerji kaynaklarının tükenme hızını yavaşlata-
bileceği için ulusal güvenlik yararına da sahip olduğu gö-
rülmektedir. 

 

Enerji Verimliliği Avantajları: Aşağıda maddeler ha-

linde belirtildiği gibi Enerji Verimliliği Avantajları Enerji 

verimliliği ekonomik tasarrufu sağlamakta, elektrik şebe-

kesinin dayanıklılığını ve güvenilirliğini artırmakta ve çev-

re, toplum ve sağlık açısından faydalar sağlamaktadır 

(Şekil1). 

 Maliyet Tasarrufu 

  Toplum Faydaları 

 Çevresel Faydalar 

 Dayanıklılık Ve Güvenilirlik 

 Sağlık Faydaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Enerji Verimliliğin Avantajları (Aydin, Murat. "Enerji verimlili-
ğinin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü: Türkiye değerlendirme-
si." Yönetim Bilimleri Dergisi 14.28 (2016): 409-441.). 
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 Enerji Verimliliği ve Tasarruf: Dünyanın korunmasında 

enerji verimliliği önemli bir rol almaktadır. Nüfusun artı-

şıyla orantılı olarak enerji kaynaklarının zamanla azaldığı 

dünyamızda enerji konusunda çok dikkat edilmesi gerek-

mektedir. Uygun yaşam şartlarına sahip bir çevrede hayat 

sürdürebilmek için enerji kaynaklarımızı verimli ve tasar-

ruflu bir şekilde kullanmalıyız. Aşağıdaki tabloda uygula-

ması basit önerileri dikkate alınarak enerji tasarrufu sağla-

yabilmekte ve masrafları azaltırken çevresel sürdürülebi-

lirliğe katkıda bulunulabilmektedir. 

Tablo: Enerji Tasarrufu için uyulması gerekenler 

Enerji Verimliliğini Artırma Yöntemleri: Enerji teknolojile-

ri, enerji kaynaklarını aydınlatma, hareketlilik ve ısı gibi 

enerji hizmetlerine dönüştürmektedir. Herhangi bir enerji 

dönüşümü sırasında, bir miktar enerji kaybedilmektedir. 

Bir teknolojinin enerji verimliliği, dönüşüm sırasında daha 

az enerji kaybettiğinde artmaktadır. Binalarda ve ulaşım 

sektörlerinde enerji kullanımının verimliliğini artırmak için 

çeşitli teknolojiler ve tasarım özellikleri bulunmaktadır. 

Binalardan enerji kullanımının azaltılması, iklim değişikliği-

nin etkilerini azaltmak için kritik öneme sahiptir. Binalar, 

daha verimli teknolojilerin kullanımı ve optimum bina ta-

sarımı yoluyla daha fazla enerji verimli hale gelebilmekte-

dir. Binalarda elektrik ve fosil yakıtlar (ısıtma, soğutma 

veya yemek pişirme amacıyla doğal gaz veya petrol) ol-

mak üzere iki ana enerji kaynağı türü kullanılmaktadır. 

Konutlarda ve ticari binalarda, tüketiciler çoğu cihaza ve 

ekipmana elektrikle güç sağlamaktadır. Zaman içinde, bu 

cihazların çamaşır makineleri, buzdolapları veya klimalar 

gibi yeni yinelemeleri, kısmen cihaz standartları (aşağıdaki 

Politika bölümünde ele alınmıştır) gibi bazı politikalar ne-

deniyle teknolojik olarak daha enerji verimli hale gelmek-

tedir. Tüketiciler bu daha verimli teknolojilere geçiş yap-

tıkça, aynı enerji hizmetlerini sağlamaya ilişkin enerji kul-

lanımı azalmaktadır. Daha eski, daha az verimli cihazların 

daha yeni ve daha verimli olanlarla değiştirilmesine ek 

olarak, daha iyi tasarım ve yalıtım yoluyla binaların enerji 

verimliliğini artırmak için çeşitli önlemler alınabilmektedir. 

Yeni binalar için, ısıtma veya soğutma ihtiyaçlarını daha iyi 

karşılamak için pencere yerleşimini stratejik olarak tasar-

lamak gibi binanın verimliliğini artırmak için mimari tasa-

rım değiştirilebilmektedir. Ulaşımda enerji verimliliğini 

artırma seçenekleri, araçların yakıt tasarrufunu iyileştire-

cek özellikler tasarlaması ve sektör genelinde daha verimli 

araçlara geçiş sağlanılmalıdır. Araçların enerji verimliliği, 

tipik olarak, bir galon benzin başına katedilebilecek mil 

sayısıyla ifade edilen 'yakıt ekonomisi' olarak adlandırıl-

maktadır. Bir aracın yakıt ekonomisi, aracın ağırlığını 

azaltmak veya daha az yakıt kullanmak için motor tasarı-

mını iyileştirmek gibi çeşitli yollarla iyileştirilebilir. Örneğin 

hibrit otomobillerde, rölantide yakıt israfını önlemek için 

araç durduğunda kapanan start-stop motorları bulunmak-

tadır. Kamyonların hava direncini azaltacak şekilde tasar-

lanması gibi, kamyonlarda enerji kullanımını azaltmak için 

bazı benzer seçenekler mevcuttur. Ulaşımda enerji verim-

liliğini artırmak için bir başka seçenek de benzinli veya di-

zel araçlardan daha verimli hibrit veya elektrikli araçlara 

geçmektir. Hafif ve ağır hizmet araçlarının çoğu, bir aracı 

hareket ettirmek için benzin veya dizel yakıttaki potansi-

yel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştüren içten yanmalı bir 

motor kullanılmalıdır. İçten yanmalı motorlar, herkesin 

bildiği gibi verimsizdir ve yakıtın yalnızca yaklaşık yüzde 

12 ila 30'unu kinetik enerjiye dönüştürmektedir. Buna 

karşılık, (hem benzin hem de elektrik kullanan) hibrit araç-

lar ve elektrikli araçlar yakıt açısından çok daha verimli 

olmaktadır. Tamamen benzinli araçlardan hibrit veya 

elektrikli araçlara geçişin çevresel faydaları da bulunmak-

tadır. 

• Kullanılmayan lambalar kapatılmalı. 

• Enerji tasarrufu sağlayan elektronik aletler ve aydınlatma sistemleri 

kullanılmalı. 

• İhtiyaç dışındaki elektrikli cihazların fişlerini prizden çıkarmalı. 

• Bina yalıtımında enerji tasarrufuna yönelik teknolojileri tercih edilme-

li. Pencerelerde iki ya da üç katlı cam kullanılmalı. 

• Radyatörleri mobilyaların arkasına yerleştirilmemeli. 

• Kış aylarında binalarınızın kapılarını açık bırakılmamalı ve kullanılma-

yan odalar düşük ısıda tutulmalı. 

• Sıcak su deposu ve borular yalıtım malzemesiyle kaplatılmalı. 

• Güneş enerjisi kullanarak sıcak su sistemi tercih edilmeli. 

• Buzdolabı, bulaşık makinesi gibi cihazların daha verimli çalışabilmeleri 

için bakımına özen gösterilmeli. 

• Buzdolabını 3-5°C aralığında çalıştırılmalı. 

• Buzluktan çıkarılan gıdalar pişirmeden evvel çözülmesi beklenilmeli. 

• Sıcak yiyecekler buzdolabına hemen konulmamalı. Yiyecekler soğu-

tulmadan dolaba konulması hem dolabınızın daha fazla enerji harca-

masına hem de yemekte bakteri üretilmesine sebep olmaktadır.. 

• Fırın yemekleri için ısı iletimi iyi olan seramik veya cam malzeme ter-

cih edildiği durumda fırınınızın ısısını 20°C azaltılmalı. 

• Yemek yapılırken kullanılan kapların kapağının kapalı tutulması. 

• Fırında pişen yemeği sürekli fırının kapağını açarak kontrol edilmeme-

li, fırın lambası kullanılmalı. Çünkü fırının kapağının her açılışında ısı 

enerjisinin büyük bir bölümü kaybolmaktadır. 
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Dr. Reşat SAKUR  KÖŞE  
YAZARLARIMIZ 

ŞIRNAK’TA KOBİ’LER 

Dünya ülkeleri her ne kadar farklı ekonomik yapılara, farklı 
siyasi ve çevresel koşullara sahip olsalar da ekonomilerin 
en önemli yapıtaşları Küçük ve Orta Boylu İşletmelerdir 
(KOBİ). KOBİ’ler bölgelerarası dengeli kalkınmanın sağlan-
ması, istihdam olanağı yaratması, mülkiyeti geniş alanlara 
yayması, sosyal ve demokratik hayatı canlı tutması gibi 
önemli rollere sahiptir. KOBİ’ler tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de sanayinin hızla geliştiği, hammadde ve kay-
naklara daha çabuk erişme imkanının bulunduğu bölgeler-
de yoğunlaşmakta ve bu bölgelerde faaliyet göstermekte-
dir. Türkiye ekonomisinin %99’unu oluşturan KOBİ’ler faa-
liyet gösterdiği bölgelerde istihdama, ihracata ve üretim 
hacmine ciddi katkılar sağlamaktadır.  

Ekonomik kalkınmışlık düzeyi diğer illere nazaran düşük 
olan Şırnak bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin de di-
ğer işletmeler gibi temel amaçları firma değeri maksimi-
zasyonu ve kâr maksimizasyonudur. Bu temel amaçlara 
ulaşmada bölgede faaliyet gösteren KOBİ’ler ekonomik 
kalkınmışlık düzeyi yüksek olan bölgelere göre daha çok 
güçlük yaşamaktadır. Bu güçlüklerin temel nedenlerinin 
başında KOBİ’lerde işletme düzeyinde ortaya çıkan sorun-
lardır. Bu sorunlar; tedarik, üretim, pazarlama, yönetim ve 
finansman alanlarında ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların 
başında finansman yönetimi sorunu gelmektedir. KOBİ’ler 
finansmana erişimde, özkaynak yetersizliği, işletme ser-
mayesi yetersizliği, kredi temininde yaşanan güçlükler, 
finansal yönetimde yetersizlik gibi sorunlarla karşı karşıya 
kalmaktadır. Özellikle Şırnak gibi ekonomik kalkınma düze-
yi düşük olan bölgede faaliyet gösteren KOBİ’ler bu sorun-
larla daha sık karşılaşmaktadır. 

Bölgede faaliyet gösteren KOBİ’ler çoğunlukla Limited Şir-
ket statüsünde olup genellikle 1. kuşak firmalarından oluş-
maktadır. KOBİ’ler kuruluş aşamasında yüksek oranda or-
takların koydukları sermaye ile faaliyetine başlamaktadır. 
Bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lerde ortalama 20 kişi is-
tihdam edilmekte olup istihdama katkı sınırlı düzeyde kal-
maktadır. Şırnak’ta faaliyet gösteren KOBİ’ler büyük oran-
da aile işletmesi şeklinde olup işletme sahipleri tarafından 
yönetilmektedir. KOBİ’ler ağırlıklı olarak hizmet, inşaat ve 
taahhüt ile perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte-
dir. Şırnak ilinin coğrafi sınırları içerisinde Türkiye’nin en 
önemli sınır kapılarından olan Habur Sınır Kapısı yer alma-
sına rağmen bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lerin %80’inin 
dış ticaret faaliyetinde bulunmaması ya firmaların güçlü 
bir vizyona sahip olmadığı ya da büyümelerinin önünde 

ciddi engellerin var olduğunu göstermektedir. Bu engelle-
rin başında da büyümede ihtiyaç duyulan finansmana iste-
nilen düzeyde erişilememe olduğu düşünülmektedir. 

KOBİ’ler en çok piyasa durgunluğu, nakit giriş çıkış denge-
sini sağlayamama maliyetlerdeki artışlar ve tahsilatların 
zamanında yapılamaması gibi nedenlerden dolayı finans-
man ihtiyacı duymaktadırlar. Bu finansman ihtiyacını karşı-
lamada da genellikle banka kredisi kullanmaya yönelmek-
tedirler. Bölgede kamu bankalarının ağırlıklı olarak faaliyet 
göstermesi nedeniyle KOBİ’ler daha çok kamu bankaların-
dan kredi kullanmaktadırlar. Yüksek kredi faizleri, banka 
prosedürlerinin güçlüğü teminat sıkıntısı gibi etkenlerden 
dolayı da banka kredilerinden yeterince faydalanamamak-
tadırlar. KOBİ’ler kamusal teşvikler, KOSGEB girişimcilik 
desteği, Sermaye piyasalarından fon temin etme gibi alter-
natif finansman kaynaklarından da sınırlı düzeyde fayda-
lanmaktadırlar. 

Bölgede KOBİ’lere yönelik devlet teşviklerinin yaygınlaştı-
rılması, kredi kuruluşlarının artmasıyla rekabet ortamının 
oluşması KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak-
tır. Bununla birlikte bölgede Organize Sanayi Bölgelerinin 
etkinliğinin arttırılması KOBİ’lerin büyümelerine olanak 
sağlayacak üretim ve istihdama olan katkılarını ciddi bo-
yutlara ulaştıracaktır. KOBİ’lerin kurumsallaşamaması bü-
yümelerinin önünde en önemli engellerden biri olup, pro-
fesyonel yönetici istihdamı ile bu engelin aşılabileceği dü-
şünülmektedir. Bununla birlikte Üniversite ile Ticaret ve 
Sanayi Odası iş birliği kapsamında KOBİ’lere yönelik bilgi-
lendirme toplantıları, işletmecilik eğitimleri verilmesi, pro-
fesyonel yönetici yetiştirilmesi adına staj uygulamalarının 
geliştirilmesi önem arz etmektedir.  
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Dr. Mustafa  
RÜSTEMOĞLU  

 KÖŞE  
YAZARLARIMIZ 

BAL ARISI VE POLEN 

Çiçekli bitkilerin ve açık tohumluların erkek üreme hücre-

sine polen denir. Hayvanlar alemi ile benzerlik kuracak 

olursak sperme denk gelmektedir. Bir çiçekte stamen 

(erkek organ)’nin anter (başçık) kısmında bulunan genel-

likle dört tane olan polen keselerinde milyonlarca polen 

üretilir. Her polen tanesi, iki erkek gamet içeren tek bir 

hücredir. Polenler anterlerin patlamasıyla berber etrafa 

saçılırlar. Her iki erkek gamet de döllenmede yer alır, biri 

zigotun oluşumunda görev alırken, diğeri endospermin 

oluşumuna katılır. Bu durum çiçekli bitkilerde görülen çift 

döllenme sürecidir.  

Bitkilerin soyunun devam etmesi için, yani tohum ve mey-

velerin oluşması için üretilen olgun polenlerin çiçekteki 

pistil (dişi organ) tepeciğine ulaşması ve sonrasında çimle-

nip yumurta hücrelerini döllemesi gerekmektedir. Bu sü-

recin ilk basamağı olan polen tanelerinin pistilin tepeciği-

ne ulaşması olayına polinasyon (tozlaşma) denir. Çiçekli 

bitkiler ve açık tohumlular, polinasyon için dış etkenlere 

veya vektörlere güvenirler. Tozlaşma vektörleri arasında 

rüzgar, canlı organizmalar ve su bulunur.  

Çiçek yapıları ve polen taneleri genellikle tozlaşmada aktif 

olan tozlaşma vektörünün tipine uyarlanmıştır. Örneğin 

çimen polenleri rüzgar ile tozlaştığından çok sayıda oluş-

turulan, hafif ve kuru polenlerdir. Canlı organizmalarla 

tozlaşma daha karmaşık olup, bitki ile vektör arasında or-

tak adaptasyonların geliştiği uzun bir ilişkiyi içerir. Canlı 

organizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen polinasyona ek-

lembacaklılar, memeliler, kuşlar, bazı durumlarda sürün-

genler gibi birçok grup katkı sunsa da, polinasyonun bü-

yük çoğunluğu böcekler tarafından gerçekleştirilir. Böcek-

ler arasında bal arısı gibi vücut yapısı polinasyona özgü 

adaptasyonlar gösteren ve insanoğlu tarafından on binler-

cesi bir kovanda yetiştirilerek, bir yerden bir yere kolay 

taşınabilen daha iyi bir polinatör (tozlayıcı) bulunmakta-

dır.  

Bal arısının en önemli polinasyon adaptasyonları arasında 

sahip olduğu elektrostatik yük sayesinde polenleri çiçek-

ten kendi üstüne çeken vücudu, vücudunu kaplayan tüy-

ler ve arka bacaklarında çok fazla poleni taşımasını sağla-

yan polen sepeti kısmıdır (Resim1A). Bal arısı, ekosistem-

lerde pollinasyon görevini üstlenmesinin yansıra arıcılık 

faaliyeti sonucu üretilen bal, arı poleni, arı ekmeği, arı sü-

tü, bal mumu, propolis, arı zehri ve apilarnil üretimleriyle 

de hem sağlıklı besinler hem de ekonomik değeri yüksek 

ürünler sunmaktadır. Bu gerçeğin farkında olan ünlü fizik-

çi Albert Einstein “Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa, 

insanoğlunun dört yıl ömrü kalmıştır” sözü ile insanlığı bu 

konuda uyarmıştır.  Einstein’nın bu sözü en önemli polina-

tör tür olan bal arısına her kesimden insanın dikkatini çek-

miş olması açısından son derece önem-

lidir. Doğada her canlı en büyük yatı-

rımlarını yavrularına yapar, bitkiler de 

bu amaçla sonraki kuşakları oluşturma 

potansiyeline sahip iki hücreden biri 

olan, polen hücresini en besleyici ola-

cak şekilde üretir. Sonraki kuşağı mey-

dana getirme potansiyeli olan polen, 

içerdiği yüksek protein oranı ile bal arı-

larının beslenmesinde protein kaynağı 

olarak önem kazanır. Gerek yavru bes-

lenmesinde ve gerekse arı sütü salgıla-

yan genç işçi arıların beslenmesinde bol 

miktarda tüketilir. Yüksek oranda pro-

tein içeren zengin polenler bal arıların-

ca daha çok tercih edilir.  
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Polen protein kaynağı olarak önem taşımasına karşın 

geniş ölçüde mineral maddeleri, çeşitli karbonhidratları, 

organik asitleri, çeşitli yağ ve yağ asitlerini, nükleik asit-

leri, çeşitli enzimleri, koenzimleri, flovonoidleri, karoto-

noidleri, gelişim düzenleyicilerini, pigment maddelerini, 

sterolleri, terpenleri, mineral maddeleri ve çeşitli vita-

minleri içerir.   

Polen, tarlacı işçi arılar tarafından çiçekli bitkilerden top-

lanır. Bu arılar taze polen tüketmedikleri için, toplanan 

bu polenler arka bacaklarında bulunan polen sepetinde 

nektar içeren ağız salgılarını da kullanarak birbirine 

tutturdukları polen tanelerini arı poleni (corbicular po-

len) dediğimiz bir palet halinde kovana taşırlar 

(Resim1A, 1B).  

Bal arısının arı poleni halinde kovana taşınan polenler-

den yararlanabilmesi için özellikle polenlerin dış yüze-

yinde bulunan kompleks yapısal karbonhidratların par-

çalanmasına ihtiyaç vardır. Kovana taşınan arı polenleri, 

polen kaynaklı bazı bakteriler, bazı bal arısı bağırsak bak-

terileri ve ortak yaşam mikropları ve bunlara arının ağız 

salgılarının da eklenmesiyle petek gözlerde fermente 

olarak arının daha kolay tüketebileceği ve uzun süre sak-

layabildiği arı ekmeği (Perga)’ne dönüştürülür (Resim 

1C, 1D).  

Depolama süresi, gıdanın işlenmesi, fermantasyon ve 

yüksek şeker ortamı gibi faktörler nedeniyle arı ekme-

ğinde bakteri çeşitliliği arı poleninden önemli ölçüde da-

ha yüksektir. Balarısı ve polen arasında kurulan bu ilişki 

sayesinde çiçekli bitkiler çeşitlenerek çoğalmaya devam 

ederken, bal arası da kolonin varlığı açısından son dere-

ce gerekli olan protein kaynağını sağlamaktadır.  

Bu süreçte üretilen arı poleni ve arı ekmeği birer arıcılık 

faaliyeti ürünü şeklinde ekonomik değeri yüksek besin-

ler olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

     

Resim-A-Çiçekten polen toplayan bir tarlacı bal arısı, B-Arı poleni, C-Arı ekmeği (perga) petekteki dikey gö-

rünüşü, D- Arı ekmeği (perga) petekteki yatay görünüşü 



 48 

 



 49 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mahmut DİRİK  KÖŞE  
YAZARLARIMIZ 

METAVERSE VE  
İNSANLIĞIN GELECEĞİ  

1992'de teknoloji devi Meta, bilim kurgu yazarı Neal 

Stephenson tarafından bir 3D sanal alanı tanımlamak için 

kullanılan terimi popüler hale getirdi. Tıpkı bizim gerçek 

dünyamız gibi, sadece 3 boyutlu bir simülasyon. Bu, satın 

alma ve arkadaşlarımızla ve ailemizle ziyaret etme gibi 

şeyler yapabileceğimiz, ancak bunu tamamen çevrimiçi 

olarak, "avatarlar" olarak bilinen kişiselleştirilmiş dijital 

temsillerimizi kullanarak yapabileceğimiz anlamına gelir. 

Facebook'un 2021'de kendisini "Meta" olarak yeniden 

markalaştırma kararı, ertesi yıl metaverse kavramına 

olan ilgiyi artırdı.  

Modern amaçlar için, "metaverse" terimi hem sanal hem 

de artırılmış dünyaları içeren "karma gerçeklik" ve hem 

artırılmış hem de sanal dünyaları içeren "artırılmış ger-

çeklik “in kısaltmasıdır. İnsanlar ve makineler şu anda 

meta veri ambarında sık sık etkileşime giriyor. Bu, bilgisa-

yarlarda ve mobil cihazlarda artırılmış gerçeklik yazılımı-

nın günlük kullanımını içerir. Bu etkileşimlerden bazıları, 

video oyunlarının ve kurgunun fantastik dünyalarında 

gerçekleşir. Bazılarının metaverse olarak adlandırdığı 

"internetin geleceği", 2020'lerin başındaki teknolojik ge-

lişmeler ve COVID -19 salgınının tetiklediği toplumsal de-

ğişimlerle hızlandı ve on milyarlarca dolarlık ek harca-

mayla sonuçlandı. Artırılmış gerçekliğin ve daha sofistike 

ve sürükleyici 3D çevrimiçi ortamların hızlı gelişimi, şüp-

hesiz toplumun birçok alanında geniş kapsamlı etkilere 

sahip olacaktır. Teknoloji kullanıcılarının yaşamlarının, 

daha fazla verinin toplanması ve analizi, daha gelişmiş 

yapay zekâ tabanlı yardım sistemlerinin geliştirilmesi ve 

yeni ortamlara ve faaliyetlere erişim yoluyla iyileştirilebi-

leceği iddia ediliyor. Tabii ki, her türlü dijital teknolojide 

olduğu gibi, bu yeni alanların sosyal, politik, ekonomik ve 

hatta sağlık üzerindeki etkileri hakkında endişeler var. Bu 

nedenle, birçok insan, artırılmış gerçeklik ve meta evre-

nin gelişmesi sonucunda toplumun nasıl ve neden deği-

şeceğini merak edecek.  

Metaverse, internetin 1990'ların sonlarında olduğu kadar 

gelişmiş olmasına rağmen, teknolojinin yakınsaması ne-

deniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde muazzam bir şekilde 

gelişecektir. Teknolojinin gelişim hızına bağlı olmakla bir-

likte, mobil veya sosyal interneti, sanki sürekli mucizeler 

oluyormuş gibi görünen, tamamen sürükleyici, her za-

man açık, her zaman kullanılabilir bir internete dönüştür-

müş olacağız. Sonuç olarak, metaverse'nin ortaya çıkışı 

yeni bir çağ başlatacak: hayal gücü çağı. 

 Metaverse'nin Toplum Üzerindeki Etkisi Ne Olacak? 

Birçok mesleğin yerini alabilecek olan yapay zekâ ve ro-

botların birleşimi ve yaratıcı endüstrilerin yönlendirdiği 

bir meta-evren, hayal gücü çağını serbest bırakacak ve 

onu teori alanından gerçeğe geçirecektir. Nitelikli Fikri 

Senetler veya Mübadele Edilemez Jetonlar (NFT'ler), so-

nuç olarak taklit edilemeyen bir dijital varlığın benzersiz-

liğini kanıtlayan, dijital bir defterde (Blockchain) saklanan 

veri birimleridir.  İçerik oluşturucuları hayatlarını kazan-

maları için güçlendirecek ve yaratıcılık, topluluğun onu 

nasıl algıladığına göre ödüllendirilecek. Metaverse'de 

herkes yaratıcı olabilir, yarattıklarını dünyayla paylaşabilir 

ve Merkezi Olmayan Finans kullanarak çalışmalarından 

para kazanabilir. 
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Meta veri mağazası, fiziksel ve dijital dünyaların yakınsa-

masına izin verecektir. Kimliğimiz, kişiliğimiz ve varlıkları-

mız dahil olmak üzere tüm verilerimizin yanı sıra, insanla-

rın ve nesnelerin etkileşimde bulunabileceği, kontrol ede-

bileceği ve birbirini deneyimleyebileceği bir yerin tüm 

(sanal veya fiziksel) olasılıklarını depolayacak. Düzgün bir 

şekilde inşa edildiğinde, Metaverse'nin çoğunluğu açık, 

merkezi olmayan, topluluk ve kullanıcı odaklı olabilir. 

Açıkçası, her şey topluluk tarafından açık ve yönlendirile-

mez. Ofislerin çoğuna yalnızca doğru fiziksel anahtarla 

erişilebilmesine benzer şekilde, bazı ortamlar yalnızca 

doğru dijital anahtarla erişilebilen güvenli sanal alanlar 

olacaktır. 

Günümüzde internet, ağırlıklı olarak ekran üzerinde ger-

çekleşen 2 boyutlu bir platformdur. İnsanlar gerçek dün-

yada dijital nesneler olarak Instagram gönderileri, tiktoks, 

kısa mesajlar, e-postalar ve sesli notlar oluşturur ve alır. 

Ancak metaverse, fiziksel gerçekliği sanal ortamlara geniş-

letecek kadar sürükleyici ve fotogerçekçi hale geldiğinde 

bu durum değişecektir. Bu yeni hiper gerçeklik gerçek 

dünyayı mı zenginleştirecek yoksa mevcut dünyayı mı ge-

nişletecek? Her iki durumda da yeni teknolojiler bilim kur-

guyu bilimsel gerçekliğe dönüştürüyor ve bizi gerçekliği-

mizin sınırlarını yeniden düşünmeye zorluyor. 

Hiper gerçeklik terimi, gerçek dünyadan ayırt edilemeyen 

bir gerçeklik simülasyonunu ifade eder. 1990'larda Birinci 

Körfez Savaşı'nın ve diğer gerçek olayların canlı televizyon 

yayınları insanların evlerine gönderildi. Çatışmanın 7/24 

canlı olarak yayınlanması, savaş alanının gerçekliğini tarih-

te ilk kez insanların evlerine taşıdı. Bir yandan Ortado-

ğu'da somut olaylar yaşanıyordu; Öte yandan, hiper-

gerçek versiyonu dünya çapında yayınlandı. Birçok mesle-

ğin yerini alabilecek olan yapay zekâ ve robotların birleşi-

mi ve yaratıcı endüstrilerin yönlendirdiği bir meta-evren, 

hayal gücü çağını serbest bırakacak ve onu teori alanın-

dan gerçeğe geçirecektir. Nitelikli Fikri Senetler veya Mü-

badele Edilemez Jetonlar (NFT'ler), sonuç olarak taklit edi-

lemeyen bir dijital varlığın benzersizliğini kanıtlayan, diji-

tal bir defterde (Blockchain) saklanan veri birimleridir.  

İçerik oluşturucuları hayatlarını kazanmaları için güçlendi-

recek ve yaratıcılık, topluluğun onu nasıl algıladığına göre 

ödüllendirilecek. Metaverse'de herkes yaratıcı olabilir, 

yarattıklarını dünyayla paylaşabilir ve Merkezi Olmayan 

Finans kullanarak çalışmalarından para kazanabilir.Yakın 

zamana kadar hiper realizm yaratmak zor ve maliyetliydi. 

Yapay zekadaki son gelişmeler hem uygun fiyatlı hem de 

gerçeğe yakın hiper gerçek içerik oluşturmayı her zaman-

kinden daha kolay hale getirdi. Bu, yapay zekâ algoritma-

ları tarafından çok az insan müdahalesi ile oluşturulan 

"sentetik içeriğin" yükselişine yol açtı. Günümüzde her-

kes, yüzü değiştirmek için yapay zekâ kullanan bir akıllı 

telefon uygulamasına fotoğraf göndererek kendi sentetik 

ortamını yaratabilir. 

İnsan zekasını geliştirmeye yönelik başka bir yaklaşım ol-

duğuna inanıyorum, yani Metaverse gibi teknolojilerin 

yapay zekâ (AI) ile birlikte somutlaştırılmış ve artırılmış 

insan zekasını (HI) anlamak ve iyileştirmek için kullanılma-

sı. Yapay zekâ şüphesiz yükselişine devam edecek, ancak 

bu, insan zekasını beslemeyi ve geliştirmeyi bırakmamız 

gerektiği anlamına gelmiyor. Sağlıklı, yetenekli ve engelsiz 

bireylerin gelişimini destekleyen bir meta evrenin değerli 

bir hedef olduğuna inanıyorum. Metaverse, bu potansiyeli 

yalnızca aktif olarak takip edersek geliştirecektir. Bu açı-

dan bakıldığında, günümüzde insanların metaverse hak-

kında neye inandıkları önemlidir. Beynimiz kafataslarımız-

da olabilir, ancak "zihinlerimiz" bedenlerimize, (dijital ve-

ya fiziksel) yerlere ve boşluklara ve birbirimizle olan bağ-

lantılarımıza dağılmıştır. Dijital dünyada gördüğümüz şey-

lerin çoğu, temelde damgalanmış bir akıl ve bedensiz in-

sanlık duygusuna sahiptir. İnsan aklını, duyularını ve algısı-

nı meta-evrene dahil etmezsek, kendi teknolojimiz tara-

fından ciddi şekilde engellenme riskiyle karşı karşıya kalı-

rız. Biyolojimizi hiçe saymak ve geçmişin üreteceğimiz ge-

lecekle eşanlamlı olduğuna inanmak risklidir. Risk şu ki, bu 

tanımlayıcı kaliteyi güçlendirmenin yollarını bulmak yeri-

ne, bağlantılılıktaki mevcut yetkinlik boşluğunu kimliği-

mizde temel bir kusur olarak görüyoruz. Bu açığı kapata-

mazsak dijital yaşamayı seçeceğiz. Ancak bunun nedeni, 

gerçekte nasıl otantik bir şekilde yaşayacağımızı asla öğre-

nememiş olmamızdır. Diğer bir risk de, teknolojinin kulla-

nımı yoluyla insan psikolojisini anlamak için reklamcılara 

güvenmemizdir. Mevcut varoluşsal ikilemlerimizi ele al-

mak ve üstesinden gelmek için, bilimin ve bilim adamları-

nın beyinlerimizi "geliştirmek" ve toplum yanlısı davranış-

ları teşvik etmek için bilgiyi ilerletmelerine yardımcı ola-

cak teknolojiyi kullanmalıyız. Metaverse hala emekleme 

aşamasında, ancak tüm uygulamalar, araçlar ve kayıt ci-

hazları aracılığıyla günlük olarak toplanan çok büyük mik-

tarda nöro veri henüz değil. Geleceği şekillendirmek için 

ulaşmamız gereken öz-farkındalık düzeyi, endüstrinin öz-

denetim mekanizmalarına bırakılamaz. 

Diğer bir büyük risk, dijital katmanı birbirine bağlı bir in-

san ekosisteminin parçası olarak değil, yalıtılmış bir varlık 

olarak görmektir. Yalnızca dijital deneyimler için değil, bir-

den çok katmanda birlikte çalışabilirlik oluşturmamız ge-

rekir. Tüm yığına birleşik bir ekosistem olarak bakan ve 

her katmana optimum amacına göre hizmet eden bir ta-

sarım alanı yaratılmadan fiziksel katman terk edilemez. 

Bir ekosistemin önemli bir parçası olarak meta veri havu-

zunu yalnızca gelişmek için değil, aynı zamanda yukarıdaki 

tehditlerde tanımlanan sorunları ele almak için de kulla-

nabiliriz. Bence metaverse bizi hiç ilgilendirmeyen bir 

oyun değil. Algılanırsa inkar edilemez. Anlamadığımız şeyi 

şekillendiremeyiz. Bugün doğan herkes bir oyuncu. Ve 

hangi yaşta olursak olalım en iyi karakterimizin biz oldu-

ğumuzu unutmamalıyız. 
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Kökleri M.Ö. 4.000’li yıllara dayanan kadim Cizre Şehri yanı ba-

şından Dicle Nehri’nin geçmesi, ılıman iklimi, Anadolu’yu Kuzey 

Mezopotamya’ya bağlayan İpek Yolu üzerinde bulunması, ve-

rimli topraklarının olması gibi sahip olduğu özellikli konumu ne-

deniyle medeniyetlerin hâkimiyet mücadelesi verdiği bir yerle-

şim yeri olmuştur. Cizre üzerinde hâkimiyet kuran medeniyetle-

rin izlerini günümüze kadar taşıyabilmiş Türkiye’de önemli tarihi 

şehirlerden biridir. Bu medeniyetler Cizre’de imar faaliyetlerin-

de bulunmuş ve günümüze kadar ulaşan birçok sivil ve anıtsal 

mimari eser inşa etmişlerdir. 

Bu yazı, kadim Anadolu şehirlerinden biri olan Cizre şehrinin 

tarihsel süreç içerisinde medeniyet birikiminin mimari yansıma-

sı olan anıtsal mimari eserlere yer vererek şehrin sahip olduğu 

kültürel miras potansiyelini ortaya çıkarmak ve kamuoyunun 

dikkatine sunmak üzerinedir. Yazının amacına uygun olarak; bu 

eserlerin anlaşılabilirliği için başlıklar halinde eserlere ait kısaca 

değinilmiştir. 

1. Cizre Surları/Kalesi: Günümüze bir kısmının ulaşabildiği tes-

cilli tarihi Cizre Surları’nın inşa edilme sürecinin M.Ö. 4.000 yıl-

lara dayandığı kaynaklarda zikredilmektedir. 

“Tarihsel süreç içerisinde yıkımlar ve onarımlar geçirmiş, 3241 

metre uzunluğunda, yüksekliği 14-15 metre, duvar kalınlığı 2 

metre olan sur duvarlarından 8 tane burcun ayakta kaldığını, 

surlara ait taşların iç kale kısmındaki sonradan yapılan yapılarda 

ve Dağ Kapı Mahallesinde evlerin duvarlarında kullanıldığını 

belirtmektedir” (Tan, 2019). Surun tamamı siyah bazalt taştan 

yaptırılmıştır. Sur, zamanla savaşlarla yıkılmış, Asurlular, Babilli-

ler, Medler, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde onarılmıştır. 

İslam döneminde Kuran-ı Kerim’in tamamı surlara yazdırılmıştır. 

Sasani Hükümdarı Erdeşir Babekan (M.Ö.241-226) döneminde 

Cizre Sarayburnu kapısını, dikdörtgen şeklindeki Belek Burcunu 

Cizre Beyi Şeref bin Muhammed bin Hanabdal yaptırmıştır. 

Kaynaklarda kalenin Hz Nuh’un gemisine benzetilerek gemi for-

munda yapıldığı zikredilmektedir. Gemi tasvirine göre; ön kısmı-

nın iç kale alanını, arka kısmının ise güneyde mezarlık alanının 

bulunduğu kısmı oluşturduğu görülmektedir. 

2. Cizre Ulu Camii: Günümüze kadar ulaşmış ve restorasyonu 

yapılarak vatandaşın kullanımında olan yapı Cizre’de günümüze 

kadar ulaşan anıtsal mimari eserlerden biri olmuştur. 

Şekil 2: Cizre Ulu Camii (Url-1)  

Cizre’nin İslam’ı kabul etmesiyle 639 yılında kiliseden camiye 

çevrilmiştir. Abbasiler döneminde cami yıktırılıp, onarıma alın-

mıştır. Cizre Ulu Camii kapılarında bulunan Ebul-İz’in yaptırdığı 

ünlü ejder figürlerinden biri İstanbul Türk ve İslam Eserleri Mü-

zesinde bulunmaktadır. “Yapı düzgün olmayan dörtgene otur-

maktadır. Doğudan 55.00m. batıdan 47.48m. kuzeyden 54.00m. 

güneyden ise, 45.41m.’dir. Cami doğu-batı doğrultusunda uza-

nan enine dikdörtgen planlı ve mihrap önü kubbelidir. Kuzeyin-

de avlu ve buna bağlı medrese kalıntıları ile minare yer almakta-

dır. Avluya ikisi kuzeyde, birisi doğuda diğeri batıda olmak üzere 

dört giriş kapısından ulaşılmaktadır. Günümüzde batıdaki kapı-

nın izleri mevcuttur” 

3. Kırmızı Medrese (Medresetü’l-Hamra Külliyesi): Dağkapı 

mahallesi Şen Sokak’ta bulunan Kırmızı Medrese Şehrin Surları 

üzerine inşa edilmiş ve bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiş 

anıtsal mimari eserlerden biridir. İnşa ediliş tarihi ile ilgili birçok 

görüş bulunmakla birlikte bazı kaynaklarda 14. Yy bazı kayna-

kalrda ise 15. Yy da yapıldığı zikredilmektedir (Aktürk, 2021; 

Yıldız, 2012). 

Yks. Mim. Nurullah TAN   KÖŞE  
YAZARLARIMIZ 

KADİM CİZRE ŞEHRİNDEKİ 
ANITSAL MİMARİ ESERLER 

Şekil 1: Tarihi Cizre Surları ve Cizre'deki tescilli sivil ve anıt-

sal mimari eserler (Tan, 2019)  
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Şekil 3:Cizre Kırmızı Medrese (Cizre Kaymakamlığı, 2022: Açıkyıldız Şengül, 2014)  

Yapı mescit, türbe ve odalardan oluşan bir külliye özelliğinde hizmet vermiştir (Tan, 2019; Açıkyıldız Şengül, 2014). “Mescidin 

mihrap kısmına bitişik ters kubbeli altıgen şekilli türbe bulunur. Yapının batı cephesinde üç tane burç, kuzey kısmına ait günü-

müze ulaşabilmiş dış duvarları bulunmakta olup yapıya doğu cephesinde bulunan sivri kemerli tacı olan kapıdan girilir. İçerisin-

de su havuzu olan genişçe bir avlusu vardır” (Tan, 2019).  

“Medresenin içi avlulu olup, avlunun doğusunda, batısında ve kuzeyinde dershaneler, yemekhane ve müderris daireleri bulu-

nur. Medrese, Cizre’ye özgü kırmızı tuğlalardan örüldüğü için “Kırmızı Medrese” olarak adlandırılmıştır” (Yıldız, 2012). Medrese 

kendi döneminde üniversite işlevini yerine getirmiş ve mescit, hocalarla talebelerin odaları ve medresenin idari işlerini yürüt-

mek için kullanılan yapılardan oluştuğunu ifade etmiştir (Açıkyıldız Şengül, 2014) (Saban, 2013).  

“Cizre mimarisi, tarihi, hafızası ve kimliği açısından özel bir yere sahip olan Kırmızı Medrese’nin mimari ve mimariye bağlı süsle-

meleri analiz edilecek, Anadolu, kuzey Mezopotamya, Suriye, İran ve Orta Asya yapı örnekleriyle karşılaştırmalı bir yöntemle 

özgün ve benzer yönleri tartışılacak ve İslâm mimarlık tarihi açısından önemi değerlendirilecektir” (Açıkyıldız Şengül, 2014) 

“Medrese avlulu, iki eyvanlı ve tek katlıdır. Avlu 15.16x 18.95m ölçülerinde, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı ve dört 

yönden revak ve medrese hücreleri ile kuşatılmıştır. Doğu, batı ve kuzeyde medrese hücreleri sıralanmaktadır. Günümüze kuzey 

ve kuzeydoğudaki revak ve hücreler temel seviyesine kadar yıkıktır.  

Avluya doğu kanadın ortasındaki sokağa eyvan biçiminde açılan bir kapıyla girilmektedir. Güney kanadı mescit olarak değerlen-

dirilmiş iki köşesine birer oda bırakılmıştır. Sonradan doğudaki mescide, batıdaki türbeye dönüştürülmüştür.” 

4. Abdaliye Medresesi ve Mem û Zîn Türbesi: 1437 yılında Emir Abdal ibni Seyfeddin Bohti tarafından yaptırıldığı için bu 

yapıya izafeten Abdaliye Medresesi denilmiştir. (Tüzün, 2014; Ertekin, 2005; Şırnak Valiliği, 2010; Yıldız, 2012). Cizre’nin ayakta 

kalmayı başaran iki medresesinden biridir. Yapı, açık avlulu medreseler kategorisindedir. “Yapıdan günümüze mescit, türbe, bir 

medrese hücresi, avluya geçişi sağlayan giriş ünitesi ve bir eyvan gelebilmiştir. Medresenin doğu ve batı kanadındaki hücrelerin 

sadece temel kalıntıları günümüze ulaşabilmiştir. Kuzey kanadında hücre olup, olmadığı belli değildir. Günümüzde bu tarafa 

sonradan namazgâh, cami ve şadırvan eklenmiştir.” (Şırnak Valiliği, 2010) 

Şekil 4: Abdaliye Medresesi ve Mem u Zin Türbessi (Url-2,3)  

“Medresenin, Nusaybin Caddesi ve Emir Abdal Sokak yönünden iki girişi bulunmaktadır. Esas girişi Nusaybin Caddesi üzerinde-

dir. Ön bahçe ile yapıların oturduğu düzlem arasında yaklaşık olarak 2.60 m2’lik bir kot farkı bulunmaktadır. Türbede düzgün 

kesme taş görülürken mescit kısmında kırma ve moloz taş kullanılmıştır. Medresenin batı cephesi şehir surları üzerine oturmak-

tadır. Tamamı bazalt taşından örülmüş olan cepheler, 1930’larda yıkıldıktan sonra moloz taşlarla onarılmıştır. Moloz taşlarla 

kaplı olan kuzey cephesinin kapı sövesinde mermer, pencere sövelerinde ise cas kullanılmıştır. Medrese  hücrelerinin cephesi, 

mescidin cephesinden daha geride olup, bazalt taşı ile örülüdür.” (Şırnak Valiliği, 2010). 
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 5. Cizre İç Kalesi ve İçerisinde Bulunan Eserler: Cizre Kalesi, şehrin kuzeyinde Dicle Nehri’nin kıyısında oldukça yüksek bir 

tümsek üzerine çok geniş bir alana kurulmuştur. Kale, surlar ile özdeş bir tarihe sahiptir.6 Burada doğu batı doğrultusunda birbi-

rine paralel iki sur duvarı uzanmaktadır. Kuzeyde kalan ilk duvar nehre yakın olup, doğudan dış surlarla birleşmektedir. Aslanlı 

kapı ve iki katlı karargâh binasının alt katı korunmaktadır. Batı ucunda Burcu Belek bulunmaktadır. Doğu ucu Dicle Nehri kena-

rından güneye doğru dönerek devam etmektedir. Burası dış kale surlarına bağlanmaktadır. Duvarda birçok kaplama taşı sökül-

müştür. Kalan izlerden bazalt taşı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. 

İç kalede ki ikinci sur duvarı ortaya yakın bir daire planlı bir burçla son bulmaktadır. Üzerinde mihrap nişi tespit edilmiştir. Duva-

rın kuzey tarafına açılmıştır. Muhtemelen kale mescidine aittir. Ayrıca duvarın güney batısında eskiden askeriyenin yemekhane 

olarak kullandığı tek katlı bina vardır. Güney cephesinin ortasından bir kapı ile girilmekte ve içerisi boydan boya iki bölümden 

oluşmaktadır. Bunun dışında batı tarafta kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı ve beş bölümlü yıkık vaziyette kalıntılar mev-

cuttur. Genelde bazalt taşı kullanılmıştır. 

Ayrıca bu alan içerisinde Hamidiye Alay Kışla Binası bulunmaktadır. Padişah II: Abdülhamid devrinde Cizre’de kurulan Hamidiye 

Alayları Komutanı Mustafa Paşa tarafından alayların sevk ve idare işlerini yönetmek üzere Cizre Kalesi’nin kuzeydoğu köşesinde 

yaptırmış olduğu binadır. Bina günümüzde özelliklerini koruyan ve sağlam duran Cizre kültür varlıklarındandır. 

 

Bir dönem askeriye bu alanı kullanmış, daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından burası 1. derece Arkeolojik Sit ilan edilmiş, en son 

olarak 2018 yılında “müze kompleksi” olması kararlaştırılmıştır.  

6. Diğer Anıtsal Mimari Yapılar: Tarihi Cizre şehri bünyesinde birçok tarihi nitelikli yapıyı bulundurmakla birlikte bu yapıların 

bir kısmı, günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu yapılar; Eski Cizre Belediyesi olarak kullanılan ve günümüzde müze olarak hizmet 

veren Müze Binası, Yafes Köprüsü, Telkabin Köprüsü, Sittiya Nefis Pınarı, Hz. Nuh Camii ve Türbesi gibi anıtsal özellikli kültür var-

lıkları bulunmaktadır. 

Şekil 7: Cizre'de bulunan diğer anıtsal mimari eserler( Sırasıyal: Sittiye Nefis ınarı, Cizre Eski Belediye Binası (Müze), Deşt Köprü-

sü, Yafes Köprüsü)  
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