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GİRİŞ: 
Kıt kaynakları optimum şekilde kullanarak dengeli bir kalkınmayı sağlamak 

amacıyla ülkemizde kalkınma planları ve bu planlara ait yıllık programlar 

uygulanmaktadır. Projeler bu plan ve yıllık programların temel unsurlarından olup, 

belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tablo 1'de 

ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü projelerin sayısı, maliyeti ve 

projelere tahsis edilen ödenek miktarlarının yıllara göre dağılımı görülmektedir [18, 19, 

20, 21, 22, 23, 52], 
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Tabio 1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttüğü Projeler 



Projelerin başarısı ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Her şeyden önce 

projelere tahsis edilen kıt kaynakların arzu edilen faydayı sağlaması ve bu suretle plan 

hedeflerine ulaşılabilmesi ancak projelerin başarılı bir şekilde yürütülmeleri ve 

tamamlanmaları ile mümkündür. Diğer taraftan başta Kamu iktisadi Teşebbüsleri (KİT) 

olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının, dışa açık ve dünya ile bütünleşen bir ekonomik 

anlayışın benimsendiği günümüzde, yoğun iç ve dış rekabet ortamında ayakta 

kalabilmeleri ve ekonomiye yük olmaktan kurtulabilmeleri, bu kuruluşların isabetli 

projeleri seçmeleri ve bu projeleri yüksek bir başarı yüzdesi ile gerçekleştirmeleri ile 

orantılı olacaktır, Başarılı projelerin kuruluş bilançolarına yansıtacağı olumlu katkı kamu 

açıklarının küçülmesini beraberinde getireceğinden, projelerin başarısı enflasyonla 

mücadelede bir araç olarak da değerlendirilebilir. 

Diğer taraftan, son yıllarda kamunun talep ettiği ürünlerin geliştirilmesi ve 

üretilmesi daha kompleks ve çok disiplinli bir görünüm kazanmaya başlamıştır. Bu 

durum mal ve hizmet üretimi için organize edilen projelerin başlangıcından sonuna 

kadar geçen safhalarının (proje yaşamının) iyice tanınmasını ve teknoloji, sermaye, 

insan gücü ve diğer kaynakların iyi bir şekilde koordinasyonunu içeren gelişmiş bir 

proje yönetimini zorunlu kılmaktadır. 

Araştırmalara göre, projelerin başarılı veya başarısız olmalarında değişik ve çok 

sayıda faktör rol oynamaktadır. "Kritik Başarı Faktörleri' veya kısaca "Başarı 

Faktörleri" olarak adlandırılan bu faktörlerin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin 

sistematik bir biçimde ortaya konulması başarılı bir proje yönetimine, dolayısıyla da 

projelerin başarısına iyi bir zemin hazırlayacaktır. Çünkü, böylece projelerin 

başarısında etken olan faktörlerin proje ömrü süresince izlenebilmesi ve olası 

problemlere karşı gerekli önlemlerin önceden alınabilmesi mümkün olabilecektir. 
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Ülkemizde kamuda, özel sektörde ve üniversitelerde projecilik alanında çok 
sayıda çalışma mevcuttur. Ancak, bu çalışmalar çoğunlukla projeciliğin belirli 

alanlarında (proje organizasyonu, bütçeleme gibi) ve proje yönetiminde kullanılan bazı 

araç ve tekniklerin (proje seçme ve değerlendirme teknikleri, proje izleme ve kontrol 

teknikleri gibi) üzerinde yoğunlaşmıştır. Nihai hedef olan "projelerin başarısı" konusu 

ise ülkemiz için oldukça yeni olup, bu alanda sistematik çalışmalara şiddetle ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Bu çalışmada, proje başarısı kavramı ve proje başarısını belirleyen unsurlar ele 

alınarak analiz edilmiştir. Bu çerçevede, çalışmaya konu olan kavramlara açıklık 

getirmek amacıyla 1. ve 2. bölümlerde proje, proje başarısı gibi temel kavramalar 

tanımlanmıştır. 3. bölümde, proje yönetiminde ve projelerin başarısında önemli etkisi 

bulunan "Proje Yaşam Eğrisi" kavramı açıklanmış; projelerin çeşitli safhaları 

tanımlanarak proje başarısı ile olan ilgileri ortaya konulmuştur, iyi bir proje yönetiminin 

başarı için gerekli temel şartların başında geldiği gerçeğinden hareketle, 4. bölümde 

proje yönetiminin temel esasları incelenmiştir. 5. bölümde projelerde başarıyı belirleyen 

kritik faktörler konusunda araştırmacıların yapmış oldukları çalışmalar incelenmiş ve 

ülkemiz gerçeklerinde daha geçerli olacak bir başarı faktörleri seti tanımlanmıştır. 6. 

bölümde, tanımlanan başarı faktörlerinin projelerin başarısındaki rölatif önem dereceleri 

ve proje başarısını tanımlamadaki yeterlilikleri "Hiyerarşik Karar Modeli" kullanılarak 

araştırılmış ve elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Bu çerçevede kamu kuruluşlarını 

kapsayan bir anket çalışması düzenlenmiş ve başarı faktörlerine üç ana sektörde 

(imalat, Madencilik-Enerji ve Ulaştırma Sektörleri) yer alan kamu kuruluşlarında 
projelerde görev alan personelin ve Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının 

yaklaşımları belirlenmiştir. 
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1-PROJE KAVRAMI: 

1.1- Tanım: 

Proje kavramının çok değişik şekillerde tanımını yapmak mümkündür. Çok geniş 

anlamda, proje önceden tespit edilmiş spesifik amaçlara belirli bir zaman diliminde 

optimum bir şekilde ulaşmak üzere kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını 

gösteren bir çalışmadır. Diğer bir tanımda, proje bir zaman boyutunda ulaşılmaya veya 

gerçekleştirilmeye çalışılan spesifik bir iş olarak tanımlanmaktadır. Devlet Planlama 

Teşkilatı tarafından yapılan bir çalışmada ise, "belirli bir mekanda tesis edilerek, 

ekonomiden girdiler alarak ve bunlar üzerinde bir proses uygulayarak ekonomiye mal 

ve hizmet arz edecek faaliyetleri müteşebbis veya toplum yararına optimum bir şekilde 

sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların tümüne proje çalışmaları ve bu çalışmaların 

mevcut alternatifler arasından en iyisini seçecek şekilde formüle edilmiş şekline proje 

denir" denilmektedir [53], 

Proje, arzu edilen amaçlar setini içeren iyi tanımlanmış bir faaliyettir [30, 

44], Bir projeye başlamaktaki ana neden bu amaçlara ulaşmaktır. Bu faaliyet, fikrin 

doğması ile başlar ve amaçlara ulaşmak için gerekli adımların tamamlanması ile sona 

erer. 

Projeyi diğer organizasyonlardan ayıran en önemli özellik belirli bir zaman 

diliminde organize edilmeleri, yani sonsuz olmamalarıdır Diğer bir ifadeyle, amaçlara 

ulaşmak için geçici olarak organize edilirler ve arzu edilen sonuç gerçekleştiğinde sona 

ererler. 

1.2- Projelerin Sınıflandırılması: 
Projeler farklı amaçlarla ve değişik kriterler kullanılarak sınıflandırılabilir. 
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Ülkemizde, yıllık Yatırım Programlarında kullanılan metodda olduğu gibi, projeler 

üretilecek mal ve hizmetin tam olarak yer aldığı veya yoğunlaştığı sektöre göre enerji, 

madencilik, ulaştırma sektörü projeleri şeklinde sektörel olarak sınıflandırılabilir. Yaygın 

olarak kullanılan diğer bir metodda ise projeler niteliklerine göre sınıflandırılmaktadır 

[53], Buna göre projeler: 

- Yeni projeler, 

- Tevsii projeleri, 

- idame ve Yenileme projeleri, 

- Modernizasyon projeleri, 

- Darboğaz giderme projeleri 

- Tamamlama projeleri, 

şeklinde sınıflandırılırlar. 

Yeni projeler, adından da anlaşılacağı üzere, faaliyette bulunan mevcut 

tesislerden bağımsız, yeni proje organizasyonlarını kapsamaktadır. Tevsii projeleri 

mevcut bir tesisin üretim kapasitesini arttırmak amacı ile organize edilirler. İdame ve 
Yenileme projeleri mevcut tesislerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli, üretim 

kapasitesini arttırmayan, genellikle yıpranmış ya da ömrünü doldurmuş bulunan tesis 

ve ekipmanların değiştirilmesini kapsayan projelerdir. Modernizasyon projeleri 

verimliliğin arttırılması veya maliyetin azaltılması gibi amaçlarla mevcut tesislerde 

uygulanmakta olan teknolojinin veya organizasyon şeklinin geliştirilmesini amaçlayan 

projelerdir. Modernizasyon çalışmaları sonucunda tesisin mal ve hizmet üretim 
kapasitesinde bir artış da olabilir. Bu nedenle çoğu zaman bir projenin tevsii, 

modernizasyon ya da darboğaz projesi olduğunu belirlemek güçtür ve bu durumda 

genellikle projeyi gündeme getiren faktörler veya amaçlar dikkate alınarak karar verilir. 

Örneğin, bir proje modernizasyon ihtiyaçlarından kaynaklanmış, yani projeyi gündeme 
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getiren unsur modernizasyon ihtiyacı ise projenin tamamlanması ile bir kapasite artışı 

sağlansa da bu proje modernizasyon projesi olarak tanımlanır. Darboğaz giderme 

projeleri mevcut tesislerde mal ve hizmet üretiminde karşılaşılan darboğazları veya 

sorunları gidermek üzere organize edilen projelerdir. Tamamlama projeleri üretim 

kapasitesini arttırmayan, mevcut tesislerin entegre bir parçası sayılabilecek türdeki 

projelerdir. 
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2- PROJE BAŞARISI KAVRAMI: 

Proje başarısının tanımlanması konusunda, bu alanda çalışmalar yapan 

araştırmacılar arasında tam bir fikir birliğinin var olduğunu söylemek güçtür. Bunun 

başlıca nedeni ise farklı beklentilere sahip proje ilgi gruplarının, projelerin başarısını 

değişik olarak algılamaları ve tanımlamalarıdır. Buradan şu önemli sonuç çıkmaktadır: 

Projelerde başarı kavramı rölatiftir. Bu nedenle, projelerin başarısından söz ederken 

"algılanan başarı" ya da "rölatif başart' terimini kullanmak daha yerinde olacaktır. 

Projelerin başarısını üç şekilde tanımlamak mümkündür [31], 

- Fonksiyonel Başarı: Proje, beklentilere uygun olarak fonksiyonlarını yerine 

getirmektedir. 

- Proje Yönetiminde Başarı: Proje teknik özelliklerine uygun olarak öngörülen 

sürede ve maliyette tamamlanmıştır. 

- Ticari Başan: Proje piyasa şartlarında rekabet gücüne sahip olup, ticari olarak 

kendisinden beklenenleri vermektedir. 

Ancak tüm bu tanımlamalar tek başlarına projelerin başarısını ifade etmede, 

başarı kavramının rölatif olma özelliğinden dolayı yetersiz kalırlar. Örneğin, öngörülen 

süre ve maliyette tamamlandığı için projede görev alan personel tarafından başarılı 

olarak kabul edilen bir proje, proje sahibinin ticari beklentilerini karşılamadığında proje 

sahibi tarafından başarısız sayılır. Ya da, proje fonksiyonel olarak başarılı olmasına 

rağmen zaman aşımı veya maliyet aşımı gibi nedenlerle ekonomikliğini, piyasadaki 

rekabet gücünü yitirip başarısız olabilir. 

Özetlemek gerekirse, farklı ilgi gruplarının proje başarısını tanımlamaları farklı 
olmaktadır. Ancak bu tanımlamaların karakteristiklerindeki ortak yönlerden hareket 
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ederek proje başarısının tüm bu farklı yaklaşımları kapsayan bir tanımını yapmak 

mümkündür Buna göre teknik performans beklentilerine ulaşmışsa ve proje sonuçlan 

hakkında proje sahibi kuruluştaki ve proje ekibindeki kilit personel arasında bir tatmin 

var ise proje başarılı olarak kabul edilebilir. 

Burada bir hususu belirtmekte yarar vardır. Her ne kadar değişik ilgi gruplarının 

değerlendirmesine göre başarının tanımında farklılık oluyorsa da, projede ana ilgi 

grubu olan proje sahibi kişi ya da kuruluşun değerlendirmesini almak ve buna göre 

proje başarısını proje sahibinin amaçlarını ve beklentilerini tatmin etmesi ile ölçmek en 

isabetli yaklaşım olacaktır. 

8 



3- PROJE YAŞAM EĞRİSİ KAVRAMI VE PROJELERİN 
SAFHALARI: 

3-1- Tanım: 

Yaşam eğrisi projelere özgü bir kavram olmayıp, organizasyon araştırmalarında 

çoğu olayın açıklanmasında yıllardır kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar 

yaşam eğrisi kavramının proje yönetiminde de etkin olarak kullanılabileceğini göstermiş 

ve uygulamada proje yönetim felsefesi yaşam eğrisi kavramından büyük oranda 

etkilenmiştir [1], 

Sonsuz olmayan ve iyi tanımlanmış bir ömüre sahip olmaları, projeleri 

geleneksel fonksiyonel organizasyonlardan ayıran temel bir özelliktir. Bu ömür 

sürecinde her dinamik sistem gibi projeler de doğal gelişme safhalarından geçerler: 

Oluşur (doğar), gelişir, olgunlaşır ve kaybolurlar (tamamlanırlar). Bu durum Şekil 3.1'de 

gösterilmiştir. 
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Proje yaşam eğrisi bir projenin ömrü boyunca geçirdiği safhaların bir özeti olup; 

bu safhalarda projeye ne olduğunun ve projelerin nasıl geliştiğinin anlaşılmasına 

yardımcı olur, ilk bakışta projelerin gelişiminin anlaşılması güç gözükebilir ve bunun için 
proje teknolojisi ve ilgili endüstri hakkında bilgi sahibi olunması gerektiği düşünülebilir. 

Ancak, kendine has karakteristikleri nedeniyle detayda farklılıklara sahip olmakla 

beraber, tüm projeler genel anlamda benzer bir gelişme yapısını takip ederler. Bu da 

proje yaşam eğrisi kavramının tanımlanabilmesine ve projecilikte büyük oranda 

kullanılmasına imkan verir. 

3-2- Projelerin Geçirdiği Safhalar: 
Daha önce de belirtildiği gibi projeler belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere 

sınırlı bir zaman sürecinde organize edilirler. Bir amaç veya problemin çözümü, proje 

yönetimi çerçevesinde gerçekleştirilmek istenildiği zaman proje doğar. Planlama 

dönemi ve projenin ilk safhaları geçildikten sonra büyük ve artan oranda fiziksel, 

parasal ve insangücü kaynaklarının projeye tahsis edilmesiyle proje büyür ve genişler; 

tamamlanmaya doğru, tahsis edilen ve artık ihtiyaç duyulmayan kaynakların başka 

projelere tahsis edilmesiyle veya geri çekilmesiyle birlikte küçülür. Amaca ulaşıldığında 

ise tamamlanır ve organizasyonu ortadan kalkar. 

Projeler, kendi yaşam eğrileri üzerinde geliştikçe, bir dizi ayırt edilebilir 

safhalardan geçerler. Bu safhalar biribirinden kapsadıkları işlerin farklı karakteristiği ile 

ayırt edilirler. Bazan da bu safhalar, sonunda projelerin bir değerlendirilmesinin 

yapıldığı ve projenin devam edip etmemesi kararının verildiği dönüm noktaları ile 

biribirinden ayrılırlar. Ancak safhaların ayırımı kesin sınırlarla değildir ve safhalar çoğu 

zaman biribiri ile kesişirler. 
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Projelerin geçirdikleri safhaları araştırmacılar farklı terimler kullanarak 

tanımlamaktadır. En çok rastlanan tanımlamaya göre projelerin geçirdiği safhalar 4 

(Oluşum, Tanımlama, Uygulama, Sona Erdirme), 5 ya da 6 (Oluşum, Planlama, 

Tanımlama ve Dizayn, Uygulama, Tamamlama) gruba ayrılmaktadır. Esas olarak bu 

tanımlamalar arasında bir fark yoktur ve safhaları 4'ten fazla grupta inceleyen 

yaklaşımlarda bazı safhaların birleştirilmesiyle safha sayısını 4'e ayıran yaklaşım elde 

edilebilir [30] (Şekil 3.3). 

OLUŞUM TANIMLAMA UYGULAMA SONA ERDİRME 
SAFHASI SAFHASI SAFHASI SAFHASI 

Şekil 3.2- Proje Yaşam Eğrisi ve Safhaları 
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Oluşum Uygulama Tamamlanma 
Safhası (™aaT, ' Saftlası Safhasl * »M Safhası  ^ M 

Şekil 3.3- Proje Yaşam Eğrisi ve Safhaları 

Bu çalışmada esas alınan ve proje yaşamını 4 safhada inceleyen yaklaşıma göre 

projelerin geçirdikleri safhalar Şekil 3.2 ve Şekil 3.3' te görülmektedir. Safhaların tanımı 

ise aşağıda verilmiştir. 

3-2-1- Proje Oluşum Safhası: 

Oluşum safhasında araştırmalar sonucu problemler, ihtiyaçlar ve hedefler tespit 

edilir: bu çerçevede proje fikri oluşur ve gerekli ön çalışmalar ve değerlendirmeler 

yapılır Yine bu safhada çevre şartları araştırılır, ileriye dönük projeksiyonlar hazırlanır, 

amaçlar ve alternatifler değerlendirilir ve proje uygulama programının ilk incelemesi 

yapılır. Ayrıca projenin ihtiyaç duyduğu organizasyon şekli, kaynak ihtiyacı, ve proje 

maliyeti üzerinde ön çalışmalar yapılır 
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Oluşum safhasının temel amacı daha sonraki değerlendirmelere esas olmak 

üzere ihtiyaç duyulan tüm hususların fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmektir. 

Dolayısıyla fizibıl olmayan projelerin daha fiziki yatırım başlamadan tespit edilmesi ve 

elenmesi mümkün olur. Başarılı kuruluşlarda yaşam eğrisinin bu safhasında çok sayıda 
proje fikri gündeme gelir. Ancak bunlarda elenme oranı oldukça yüksektir. Çünkü bu 

safhada yapılan çalışmalar teknik, ekonomik, ve çevre şartları açısından riski yüksek 

olan veya fizibıl olmayan projeleri ortaya çıkarır. Başarılı ya da faydalı olmayan proje 

fikirlerinin daha ileri safhalara geçilmeden, mümkün olduğu kadar erken terk 

edilmesinin ekonomik yararları dikkate alındığında bu safhanın önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

3-2-2- Tanımlama Safhası: 

Oluşum safhasını başarılı olarak geçen projelerin analizine bu safhada devam 

edilir. Burada amaç proje maliyetini, uygulama programını, performans parametrelerini 

ve kaynak ihtiyacını mümkün olduğu kadar erken ve doğru olarak tespit etmek ve 

projeyi oluşturan elementlerin ekonomik ve teknik açıdan biribiri ile uyum içerisinde 

olup olmadığını belirlemektir. Projede ne yapılmak istendiği, ne zaman ve nasıl 

yapılacağı ve maliyetinin ne olacağı gibi sorulara cevap verebilecek çalışmalar bu 

safhada yapılır. Ayrıca bu safha, fiziksel olarak uygulamaya konulmadan önce, projenin 

tam olarak anlaşılmasının ve tanımlanmasının yapıldığı ve uygulamaya geçme 

konusunda kararın verildiği bir safhadır. 

Özetlemek gerekirse, yaşam eğrisinin oluşum ve tanımlama safhaları projeye 

fiziksel olarak başlamadan önce gerekli analiz ve dizaynın yapılmasına fırsat verir ve 

ne yapıldığı konusunda sonraki safhalara daha emin olarak girilmesini sağlar. 
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3-2-3- Uygulama Safhası: 

Uygulama safhası iki aşamadan oluşur: İlk aşama projenin fiziksel olarak ortaya 
çıkması için gerekli çalışmaların yoğunlaştığı ve fiziksel görünümünü kazanmaya 

başladığı bir safhadır. Bu safhada proje daha önceki safhalarda geliştirilmiş olan 

standartlarla sürekli olarak test edilir ve varsa önceki aşamalarda yapılan çalışmaların 

yetersizlikleri sonucunda dikkatten kaçan maliyet, süre, program ve performans ile 

alakalı hatalar tespit edilerek çözüm yolları araştırılır. Örneğin, performansta tespit 

edilecek bir yetersizlik bazı teknik düzenlemelerle giderilebilir. Ancak bu tür 

düzenlemeler proje maliyeti ve süresini de etkileyeceğinden projenin fizibilite 

parametrelerinin düzenli olarak izlenmesi gerekir. 

İkinci aşamada, artık projenin ekonomik ve teknik fizibilitesi ve amaçları 

gerçekleştirmek için uygunluğu ve yeterliliği konusunda bir kuşku kalmamıştır. Bu 

aşamada, ilgi noktası planlama ve organizasyon konusundan daha çok projenin 

önceden belirlenmiş performans kriterlerine göre kontrolüne kaymıştır. Planlama ve 

organizasyona ihtiyaç duyulan faaliyet alanları yine bulunmakla birlikte, projeye tahsis 

edilen kaynakların optimum şekilde değerlendirilmesi ve insan faktörünün motivasyonu 

öncelik kazanmıştır. 

3-2-4- Sona Erme Safhası: 

Sona erme safhası, projenin tamamlanarak daha önce tahsis edilmiş olan 

kaynakların (ekipman, insangücü vb.) geri çekildiği ve proje organizasyonunun sona 

erdirildiği safhadır. Bu safhada, özellikle geçici bir organizasyon olan projeye tahsis 

edilen personelin geleceklerindeki belirsizliğinin doğuracağı ortam projelerin işletmeye 

alınmalarını geciktirebilir. Ancak, her sistem gibi projeler de bir ömüre sahip 

olduklarından zamanı geldiğinde (tamamlandığında) kısa zamanda sona erdirilmek ve 

pazara zamanında girmenin avantajlarından yararlanılmalıdır. 
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3-3- Yaşam Eğrisi Kavramının Projelerin Başarısındaki Rolü: 

Proje yönetiminin bir çok konusu üzerinde şu ana kadar tatminkar çalışmaların 

yapıldığı söylenebilir. Örneğin, proje seçme-değerlendirme metodları, proje izleme ve 
kontrolde kullanılan netvvork programlama teknikleri gibi konular proje yönetiminin iyice 

anlaşılan konuları arasında yer almaktadır. Benzer şekilde, son yıllarda proje 

yönetiminde ve başarısındaki önemi giderek anlaşılan proje yaşam eğrisi kavramı ve 

bunun projelerin başarısındaki rolü konusunda yapılacak çalışmalara büyük ihtiyaç 
vardır. 

Yaşam eğrisi kavramının ve bu çerçevede proje safhalarının karakteristiklerini 

bilmek proje yönetimi, dolayısıyla da projelerin başarısı açısından önemlidir. Öyle ki 

proje yönetim sisteminin yaşam eğrisi modelinin üzerine kurulması gerektiği söylenebilir 

[28]. 

Araştırmalara göre, projelerde başarıda etken olan (belirleyen ya da engelleyen) 

faktörlerin, projenin yaşam eğrisinde bulunduğu yere bağlı olarak değiştiği ve 

etkilendiği görülmüştür [20, 49] (Şekil 3.4, Şekil 3.5). Buna göre; oluşum safhasında 

projede görev alan elemanların istek seviyesi ve motivasyonu ile üst kademe yönetimin 

desteği en önemli faktörler olarak göze çarpmaktadır. Gelişim safhasında bu iki 

faktörün önem derecesi azalırken ekip motivasyonu ön plana çıkmaktadır. Ekip 

motivasyonu en önemli faktör olma özelliğini uygulama safhasında da devam 

ettirmektedir. Tamamlanma safhasında ise kisisel motivasyon en önemli faktör olma 

özelliğini tekrar kazanmaktadır. Ancak son safhada kişisel motivasyonun yanında ekip 

motivasyonu ve üst kademe yönetimin desteği faktörleri de önemli olmaktadır 

(Şekil 3.4). 
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Şekil 3.4- Başlıca Başarı Faktörleri 

Benzer şekilde, motivasyonsuz ekip faktörü oluşma, gelişme ve uygulama 

safhalarında, zayıf kontrol ve zayıf finansal destek faktörleri ise tamamlanma 

safhasında başarıyı engelleyen en önemli faktörler olarak göze çarpmaktadır 

(Şekil 3.5). 

Yaşam eğrisini oluşturan proje safhalarının her birinin karakteristiği farklıdır. Bu 

farklılık değişik safhalarda değişik avantajları ve problemleri beraberinde getirir ve proje 

yönetim stratejisinin farklı olmasını gerektirir. Örneğin projelerin başlangıç safhasında 

kuruluşlar genellikle proje ile daha çok ilgili olur, bu durum son safhalara gittikçe 

azalır. Projelerin büyüklüğü başlangıçtan itibaren artar. Kaynak (İnsangücü v.b.) 

ihtiyacında, harcamalarda ve faaliyetlerin seviyesinde proje başlangıcından itibaren 

artan; projenin tamamlanmasına doğru da azalan bir görüntü vardır. Projenin süresi ve 

maliyeti ile ilgili belirsizlik başlangıçta çok yüksektir ve her safhanın sonunda biraz 

daha azalır (Şekil 3.6, Şekil 3.7 ve Şekil 3.8). 
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Şekil 3.5 - Proje Başarısını Engelleyen Başlıca Faktörler 
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Şekil 3.6- Proje Yaşam Eğrisinin Safhaları ve Çalışmaların Seviyesi 
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Şekil 3.8- Proje Faaliyetlerindeki Rutinlik ve Belirsizliğin Yaşam 

Eğrisi Boyunca Değişimi 
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Bir projenin gerçekleştirilmesine karar verildiğinde gerekli kaynaklar nitelik ve 

nicelik olarak belirlenmelidir. Özellikle insangücü ihtiyacı projenin yaşam eğrisi 
boyunca değişiklik gösterir çünkü projenin başlangıç, gelişme ve tamamlanma 

aşamalarında ihtiyaç duyulan insangücü karakteristiğinde farklılıklar vardır. İnsan 

faktörü ile birlikte önemli bir yönetim aracı olan motivasyon gündeme gelmektedir. Yine 

araştırmalara göre motivasyon ihtiyacı da yaşam eğrisi boyunca değişiklik 

göstermektedir [1], 

insan faktörü ile alakalı olan ve proje yönetiminde dikkate alınması gereken 
diğer bir unsur da kişilerin ve kişiler arasındaki anlaşmazlıkların yönetilmesidir. 

Anlaşmazlıkların yönetimi efektif proje yönetiminin esaslarından olup projelerin başarılı 

ya da başarısız olmalarında büyük rol oynar. 

Yaşam eğrisi boyunca yaşanan anlaşmazlıkların karakteristiği ve seviyesi 

konusunda şu ana kadar değişik araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar arasında 

Thamhain ve VVilemon tarafından anlaşmazlık yönetimi üzerine yapılan çalışmalar 

önemli sonuçlar açığa çıkarmıştır [9, 49], Bu araştırmacılar konuyu proje yaşam eğrisi 

çeçevesinde ele almış ve anlaşmazlıkla ilgili hususların proje safhaları boyunca 

durumunu analiz etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre fonksiyonel birimlerin kendi 

aralarında ve proje yönetimi ile olan ilişkilerinden kaynaklanan ve çoğu projeyi 

başarısızlığa sürükleyen anlaşmazlıklar ve çıkar çatışmaları yaşam eğrisinin 

safhalarında çeşit ve yoğunluk açısından farklılık göstermektedir. Thamhain ve 

VVilemon ana anlaşmazlık kaynaklarını aşağıdaki şekilde belirlemişlerdir: 

- Proje süresi ve termin programı, 

- Proje öncelikleri, 
- ihtiyaç duyulan insangücü, 
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- Teknik konular, 
- Proje idaresi, 
- Kişiliklerden kaynaklanan anlaşmazlıklar, 
- Proje maliyeti. 

Şekil 3,9- da bu anlaşmazlık kaynaklarının proje yaşam eğrisi boyunca ortalama 
yoğunlukları görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere proje yaşam eğrisi boyunca 
problem ve anlaşmazlığa neden olma ihtimali en yüksek alanlar 

- Proje süre/programı, 
- Proje öncelikleri ve 
- insangücü ihtiyacı 

olarak görülmektedir (Şekil 3.10). Araştırmacılar, bu anlaşmazlıkların giderilmesi 
konusunda da çalışmalar yapmış ve bazı teknikler geliştirmişlerdir. 
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Şekil 3.9- Proje Safhaları ve Anlaşmazlık Kaynakları 

20 



Uygulama 
Programı 

öncelikler 

İnsan gücü 

Teknik 
Konular 

Yönetim 

Kişilikler 

Maliyet 

Şekil 3.10 - Projelerde Anlaşmazlık Kaynakları 

Proje safhalarını oluşturan farklı karakteristiğe sahip faaliyetlerin ve bu 

faaliyetlerden kaynaklanan problemlerin, projelerin başarısını belirleyen faktörler 

üzerinde önemli etkileri vardır. Adams ve Barndt proje yaşam eğrisinin ve safhalarının 

proje başarısında etken olan faktörler üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmalarında 

proje yaşam eğrisi boyunca serbest olarak değiştiği gözlenen "Organizasyon 

Değişkenlerini" tanımlamışlar ve bunların aralarındaki ilişkileri gösteren Şekil 3.11'i 

geliştirmişlerdir [1]. Buna göre, farklı karakteristikteki faaliyetlerden oluşan safhaları ile, 

proje yaşam eğrisi proje organizasyonunun büyüklüğü, organizasyon ortamı, bürokrasi 

seviyesi, anlaşmazlık kaynakları ve anlaşmazlık yoğunluğu üzerinde belirleyici bir role 

sahiptir. Organizasyon büyüklüğü, bürokrasi seviyesi, anlaşmazlık kaynakları ve 

anlaşmazlık yoğunluğu organizasyon ortamını belirlemektedir. Bürokrasi seviyesi, proje 

safhaları ve organizasyon büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Anlaşmazlık 

kaynakları ve anlaşmazlık yoğunluğu ise organizasyon büyüklüğü, organizasyon 

__ Anlaşmazlık 
Duşuk—Yoğunluğu ve  Yüksek 

Kaynaği 
0 1.0 2.0 
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ortamı, bürokrasi seviyesi ve proje safhaları tarafından belirlenmektedir. 

Anlaşmazlıkların çözümü organizasyon ortamı, anlaşmazlık kaynakları ve anlaşmazlık 

yoğunluğuna bağlıdır. Yine organizasyon ortamı, anlaşmazlık kaynakları, anlaşmazlık 

yoğunluğu ve bunların sonucunda belirlenen anlaşmazlık çözüm şekli proje 

personelinin tatmin derecesini belirleyecektir. Sonuçta, proje performahsı tüm bu 

değişkenlerin olumlu katkısı ile ortaya çıkacaktır. 
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3-4- Yaşam Eğrisi Kavramının önemi: 
Yaşam eğrisi modelinde tarif edilen aşamaların projelerin genel bir karakteristiği 

olduğu araştırmacıların üzerinde mutabakata vardığı bir konudur [1, 9, 11, 28, 30] Bu 

nedenle, bu konudaki araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar yürütülmekte olan 

projenin tamamını anlamakta ve yönetmekte iyi bir referans ya da rehber görevini 

görebilir. Projenin yaşam eğrisi modeli çerçevesinde yönetilmesi, her hangi bir anda 

projenin yaşam eğrisinin neresinde (hangi seviyede) olduğunu ve nerede olması 

gerektiğini anlamaya yardımcı olur. Projenin yaşam eğrisindeki yeri/pozisyonu 

bilindiğinde de o pozisyonla ilgili araştırma sonuçlarının kullanılması ve projenin 

geçmişi ve geleceğinin objektif olarak değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. 

Projelerde yaşam eğrisi kavramının varlığını fark etmek ve bunu kullanmak 

projelerin yönetilmesinde büyük bir değer taşımaktadır. Bazı avantajlar aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir [1, 9]: 

- Model, tutarlı ve rasyonel bir proje yönetim felsefesinin takip edilmesini sağlar. 

Çalışmaların önceden yönetilmesinde ve yönlendirilmesinde sistematik bir yaklaşım 

getirir ve çoğunlukla geçici ve bir kriz nedeniyle alınan kararlardan doğabilecek 

zararları asgariye indirir. Yaşam eğrisi yaklaşımının varlığı proje yönetiminde özel bir 
öneme sahip olan planlama ve kontrol işlevlerine bilimsel bir yaklaşımda bulunmayı 

zorunlu hale getirir. 

- Proje yönetiminde asıl ağırlık çoğunlukla projelerin tamamlanmasına verilmekte 

ve projelerin düzenli şekilde değerlendirilerek sorunlarının tespiti ve devam edip 

etmemesi gerektiğinin belirlenmesi ihmal edilmektedir. Bu tarz harekete en büyük 

neden de projeyi bütün olarak geniş bir perspektifte gösterecek modellerin takip 

edilmeyişidir. Yaşam eğrisi yaklaşımı projelerin ve yürütülen işlerin düzenli ve sürekli 

bir şekilde bilimsel olarak analizine ve incelenmesine imkan tanır. Bu suretle projelerin 
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hem tamamlanması, hem de varsa sorunlarının tespiti mümkün olur. Eğer sorunlar çok 

büyük ise projenin devam etmemesi gerektiği önceden görülebilir. 

- Yaşam Eğrisi kavramı projelerin bir sistem yaklaşımı çerçevesinde ele 

alınmasına ve daha geniş sistemlerle olan ilişkisinin görülmesine imkan sağlar. Bu ise 

proje üzerinde, dahili ve harici faktörleri de kapsayan, tam bir kontrolü beraberinde 

getirir. 

- Yaşam eğrisi kavramının projelerin yaşamları boyunca yönetilmesinde önemli 

bir yeri vardır. Yaşam eğrisi kavramına dayanan proje yönetimi, geleneksel yönetim 

şekillerinden farklı olarak dinamik ihtiyaçlara kolaylıkla cevap verir ve projenin değişik 

safhalarında farklı yönetim ihtiyacının görülmesini sağlar [1], Bu durum özellikle aynı 

anda birden fazla proje yürüten kuruluşlarda önemlidir. Bu kuruluşlarda tek proje değil, 

bir projeler stoğunun yönetimi sözkonusudur. Bu projeler belirli bir anda yaşam 

eğrilerinin farklı aşamalarında bulunurlar (Şekil 3.12). Bir proje tek başına iyi bir 

durumda gözüktüğü halde, belirli bir anda, proje stoğunun durumu iyi gözükmeyebilir. 

Örneğin kuruluş kazandığından daha fazla kaynak harcayarak bir darboğaza girebilir. 
Bu durumda bireysel projelerin yaşam eğrilerinden hareketle proje stoğunun yaşam 

eğrisi elde edilir ve proje stoğunun yönetiminde kullanılabilir [11], 

- Yaşam eğrisi proje yönetiminde kabul görmüş organizasyon değişkenleri 
açısından projelerin davranışını tahmin etme imkanını sağlar Bu ise projelerin çeşitli 

safhalarında çıkması muhtemel problemleri çözme ve yönetme yeteneğini arttırır. 
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KAYNAK İHTİYACI , FAALİYET SEVİYESİ v.b. 
Şekil 3.12 - Proje ve Proje Stoğu Yaşam Eğrileri 
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4- PROJE YÖNETİMİ VE PROJELERİN BAŞARISINDAKİ ROLÜ: 
4-1- Proje Yönetiminin Önemi: 
Proje yönetimi çok kıt kaynaklarla, sınırlı bir zaman sürecinde bir takım amaçları 

optimum bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler iyi bir proje organizasyonu, geleneksel 

usullerle büyük zorluklarla ve aşırı maliyetle, gereğinden fazla zamanda yapılacak 
işlerin, daha kolay ve verimli bir şekilde yapılmasına imkan tanır [9, 11, 30]. 

Ülkemizde kamu kuruluşlarının proje çalışmalarına bakıldığında, projelere 

gerekli kaynakların bir takım aksamalar olsa da seferber edildiğini ve uygun teknoloji 

seçiminin yapıldığını söylemek mümkündür. Ayrıca son yıllarda ihtiyaç duyulan yetişmiş 
insan gücü gerek nitelik, gerekse nicelik olarak ülkemizde çoğunlukla mevcuttur. Ancak 

projelere modem bir yönetim anlayışı ile yaklaşıldığını söylemek zordur. Bu ise uygun 

bir teknoloji seçilmiş ve gerekli kaynaklar tahsis edilmiş olsa da projelerin başarı 

yüzdelerini olumsuz olarak etkilemekte, hatta başarılı olması beklenen çoğu projenin 

başarısız duruma düşmesine neden olmaktadır. 

Projelerin başarılı olabilmesi için iyi bir proje yönetimi, en az uygun teknolojinin 
seçimi ya da gerekli kaynakların tahsisi kadar önemlidir. Bu hususu zorunlu kılan 

nedenler şu şekilde özetlenebilir: 

21. yüz yıla yaklaştığımız şu günlerde, toplumda kompleks ve incelik gerektiren 

mal ve hizmetlere olan talep hızla artmaktadır. Bunun yanında bu mal ve hizmetlerin 

üretiminde kullanılan girdiler de gerek çeşit gerekse miktar olarak üstel bir şekilde 

artmakta ve bunu gerçekleştirmeyi amaçlayan projeler artık disiplinler arası bir niteliğe 

sahip "mega" projeler şeklini almaktadır [25, 30]. Tüm bunlar arzu edilen ürün ve 

hizmetlerin optimum bir şekilde üretilebilmesi için iyi bir organizasyonun yapılmasını, 

koordinasyonu ve yardımlaşmayı gerekli kılmaktadır. Ayrıca gittikçe liberalleşen ve 

ekonomik açıdan bütünleşen dünyamızda gerek kar amaçlı gerekse kar amacı 
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gütmeyen kuruluşlar arasındaki rekabet hızla artmaktadır. Geleneksel usullerle projeler 

yalnızca performansları açısından değerlendirilirken, günümüzde projenin süresi ve 

maliyeti de büyük önem kazanmıştır. Bu durumda kuruluşların yalnızca kendilerinden 

beklenen mal ve hizmet üretimlerini yerine getirmeleri önemini yitirmiş, bu mal ve 

hizmet üretimini rakiplerinden daha kısa sürede (ürünün piyasaya sürüleceği zaman) ve 

uygun bir maliyetle pazara getirmeleri, bu rekabet ortamında yaşayabilmeleri açısından 

zorunlu hale gelmiştir. 

Sonuç olarak iyi bir proje yöneticiliği, projeden projeye değişik derecede önem 

arz eden performans, zaman ve maliyet unsurları arasında gerekli dengeyi kurarak 

projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını (amaçlara ulaşılmasını) hedeflemeüdir 

[30] (Şekil 4.1). 

MALİYET 

Şekil 4.1- Proje Amacının Bileşenleri: Performans , Maliyet ve Süre 
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4-2- Proje Yönetiminin Elemanları: 
Daha önce de izah edildiği üzere projeler yaşamları (yaşam eğrisi) boyunca 

belirli aşamalardan geçmektedir. Tablo 4.1'de görüldüğü gibi bu aşamalar proje ile ilgili 

değişik faaliyetlerden oluşmaktadır. Başarılı bir proje yönetimi ancak bu faaliyetlerin 

iyice anlaşılması ve gereklerinin tam olarak yerine getirilmesi ile mümkündür [14] Bu 

faaliyetlerin tanımı ve temel karakteristikleri, projelerin yönetimindeki, dolayısıyla da 

başarısındaki öneminden dolayı, aşağıda özetlenmiştir. 

I- Projenin Oluşumu Aşaması 

- Proje Fikrinin Doğması 

il- Proje Tanımlama Aşaması 

- Proje Değerlendirme ve Seçimi 

- Proje Yöneticisi/Ekibi 

- Proje Organizasyonu 

- Proje Planlama 

III- Proje Uygulama Aşaması 

- Proje Bütçesi 

- Proje Uygulama Programı 

- Kontrol-izleme 

VI- Projenin Sona Erme Aşaması 

 - Projenin Sona Erdirilmesi   
Tablo 4.1- Proje Yaşam Eğrisinin Safhaları ve Proje Elementleri 

4-2-1- Proje Fikrinin Doğması: 

Projeler ihtiyaçlardan kaynaklanır. Kuruluşlarda proje fikri çeşitli nedenlerle 

doğabilir. Bunlar, teknolojik nedenler, pazar şartları veya İdame-Yenileme-Tevsii 

ihtiyaçları olabilir. 
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4-2-2- Proje Değerlendirme ve Seçimi: 

Proje değerlendirme ve seçimi, proje yönetimi ile ilgili ilk kararlardandır. Proje 

fikrinin oluşmasından sonra ilk aşama, uygun alternatiflerin geliştirilerek 

değerlendirilmesi ve aralarından uygun olan ya da olanlarının seçilmesidir. Bu seçimde 

ana kriter kuruluşun amaçları ve bu doğrultuda duyulan ihtiyaçtır. 

Proje değerlendirme genellikle zaman alıcı, zor bir iştir. Fakat son derece 

önemlidir. Çünkü, iyi değerlendirmenin olmadığı yerde proje seçimi kararı doğru olarak 

verilemez ve beklentilere cevap vermekten uzak, başarısız projeler gündeme gelir. Bir 

araştırmanın sonuçlarına göre, AR-GE projelerindeki başarısızlıkların ana nedeni 

harcamaya geçilmeden önce proje teklifini değerlendirmedeki yetersizliktir [30], Bu 

gerçek yalnızca AR-GE değil, tüm projeler için geçerlidir. 

Bir proje veya proje grubunun (portfolio) seçilmesi oldukça kompleks bir iştir. Bu 

amaçla proje seçimi kararında yardımcı olmak üzere modeller geliştirilmiştir. Modeller, 

potansiyel projeleri kuruluşun amaçlarını karşılayabilmelerindeki dereceye göre 

değerlendirirler. Bu nedenle, proje seçiminde her şeyden önce kuruluşun amaç ve 

beklentilerinin bilinmesi gerekir. Şekil 4.2' de proje değerlendirme ve seçmede karar 

prosesi görülmektedir. 

Modellerin kullanılmasında bazı faktörler gözardı edilmemelidir. Bunlardan 

birincisi, modeller değil insanlar karar verir. Dolayısıyla sorumluluğu insanlar taşır. 

İkincisi, ne kadar gelişmiş olursa olsun, tüm modeller gerçeğin ancak bir kısmını temsil 
ederler. Gerçekler modelin kapsadığından daha geniş ve komplekstir. Bu nedenle 

modeller ancak kendi kabulleri, sınırlamaları ve imkanları dahilinde optimum sonuç 

verebilirler [30], 
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Müşteriler 
Çalışanlar Yönetim 

Ar - Ge 
Birimleri 

Yeni 

Pazarlama 
Birimleri 

Şekil 4.2 - Proje Seçiminde Karar Prosesi 

Proje seçiminde kullanılacak modellerde aranması gereken özellikler aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir. 

1- Gerçekçilik: 

Model kuruluşun personel, sermaye ve diğer kaynaklarla ilgili gerçeklerini ve çok 

sayıdaki, çok yönlü amaçlarını yansıtabilmelidir. Performans, maliyet, zaman ve pazar 

riski için bir risk faktörünü içermelidir 
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2- Gelişmişlik/Kapasite/Özellik: 

Model değişik zaman peryotlarını içerecek, proje içinde ve dışındaki değişkenleri 

(faiz oranı, enflasyon vb.) simule edebilecek bir yeteneğe sahip olmalıdır. Örneğin, 

optimizasyon modelleri yönetimin önemli gördüğü karşılaştırmaları yapabilecek, 

projedeki ana riskleri ve sınırlamaları dikkate alabilecek ve bu şartlara en uygun proje 

ya da proje grubunu seçebilecek özelliklere sahiptir. 

3- Esneklik: 

Model kuruluşun karşılaşabileceği değişik şartlara uyum sağlayabilmeli ve buna 

göre geçerli sonuç verebilmelidir. Çevre şartlarının değişmesi durumunda, bu şartlara 

uyum sağlayacak şekilde, modelde kolay bir şekilde değişiklik yapılabilmelidir. 

4- Kullanım Kolaylığı: 

Model kolaylıkla anlaşılabilir ve kullanılabilir olmalı, sonuç vermesi zaman 

almamalıdır. Model kurumun sahip olmadığı araç-gerece, aşırı sayıda personele ve 

elde edilmesi güç olan bilgiye ihtiyaç duymamalıdır. 

5- Maliyet: 

Modelin kurulma ve kullanma maliyeti proje maliyetine göre çok düşük olmalıdır. 

4-2-2-1- Proje Seçiminde Kullanılan Modeller: 

Proje seçiminde kullanılan modelleri sayısal modeller ve sayısal olmayan 

modeller şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür. Sayısal olmayan modeller girdi olarak 

rakamları kullanmazlar. Ancak her iki grubun kullanılmasında da, değerlendirilecek 

amaçlar ve/veya kriterler sayısal ya da kavramsal olabilir. Proje seçiminde kullanılan 

modeller Tablo 4.2' de özetlenmiştir [30, 34, 51]. 
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I- Sayısal Olmayan Modeller: 

- Yönetimin tercihi 

- Pazar/Rekabet şartlarının getirdiği zorunluluk 

- işletmecilik şartlarının getirdiği zorunluluk 

- Karşılaştırmalı fayda modeli (Q-Sort) 

II- Sayısal Modeller: 

1- Karlılık Modelleri: 

- Geri ödeme peryodu metodu 

- Ortalama geri getiri oranı metodu 

- İç geri getiri oran metodu 

- Net şimdiki değer metodu (NPV) 

- Kadılık indeksi 

- Fayda / Maliyet oranı 

2- Skorlama (Puanlama) Modelleri: 

- Ağırlıksız 0-1 faktör modeli 

- Ağırlıksız faktör puanlama modeli 

- Ağırlıklı faktör puanlama modeli 

- Sınırlamak faktör puanlama modeli 

 - Optimizasyon modelleri (Amaç programlama modeli vb.) 

Tablo 4.2- Proje Seçiminde Kullanılan Modeller. 

4-2-3- Proje Yöneticisi ve Ekibi: 

Modern proje yönetimi, proje seçimi yapıldıktan sonra ili 

yöneticisinin belirlenmesini öngörmektedir. Bu proje yöneticisi bir 

Müdürü" hüviyetinde olup projenin herşeyinden sorumludur ve 

donatılmıştır. 

iş olarak proje 

tür "Proje Genel 

gerekli yetkilerle 
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Başlangıçta atanan proje yöneticisinin proje ekibinin oluşturulması, proje 

organizasyon şeklinin belirlenmesi, proje plan, program ve bütçesinin hazırlanması 

aşamalarına aktif olarak katılarak bu çalışmaları yönetmesinin, projelerin başarısında 

önemli bir etken olduğu araştırmacıların üzerinde mutabakata vardığı konulardandır [3, 

30], 

Proje yöneticisinin belirlenmesinden sonraki aşama proje ekibini oluşturacak 

elemanların sayı ve nitelik olarak tespit edilmesi ve görevlendirilmesidir. Oluşturulan 

proje ekibi sonraki proje aşamalarında alacağı aktif rol ile projelerin başarılı olmasında 

belirleyici bir rol oynar [54]. 

4-2-4- Proje Organizasyonu: 

Proje organizasyonu, projeye ana kuruluş içerisinde yönetim açısından uygun bir 

"yuva" bulmayı ifade etmektedir. Projelerin karakteristiği ve kuruluşun özelliklerini 

dikkate alarak uygun bir organizasyon şeklinin belirlenmesi proje yönetimi ve ana 

kuruluş arasında çıkması muhtemel problemleri azaltır ve bu suretle projelerin 

başarısında önemli rol oynar [10, 47], 

Projelerin organizasyonunda en yaygın olarak görülen şekiller aşağıda izah 

edilmiştir. 

4-2-4-1- Fonksiyonel Organizasyon: 

Bu organizasyon şeklinde, proje kuruluş içerisinde fonksiyonel olarak hangi 

birimin görev alanına giriyorsa veya daha yakınsa, o birimin bir görevi ya da parçası 

haline getirilir. Tam bir fonksiyonel organizasyon örneği Şekil 4.3' te gösterilmiştir [30], 

33 



Şekil 4.3 - Fonksiyonel Organizasyon Şekli 

4-2-4-2- Proje Organizasyonu: 

Tam proje organizasyonunda, proje kuruluşun yapısındaki sistemden bağımsız 

bir hale gelmiştir. Proje personeliyle ve yönetimiyle ayrı bir ünite durumunda olup 

direkt olarak veya birden fazla projenin olması durumunda bir projeler koordinatörü 

vasıtasıyla üst kademe yönetime bağlıdır. Kuruluşun diğer birimleri ile bağlantısı ancak 

periyodik durum değerlendirme raporları ile olur. Tam bir proje organizasyonu Şekil 4.4' 

te görülmektedir [30], 

4-2-4-3- Matris Organizasyon: 

Matris organizasyon şekli, tam fonksiyonel ve tam proje türü organizasyon 

şekillerinin avantajlı taraflarını ve özelliklerini bir araya getirmek ve sakıncalarından 

uzak kalmak amacıyla kullanılır (Şekil 4.5). Çok rastlanılmasına rağmen tam 

fonksiyonel ve tam proje organizasyon şekilleri projelerin organizasyonunda iki aşırı 

ucu temsil ederler. Matris organizasyon şekli ise bu iki uç şeklin birleşimi şeklinde 

düşünülebilir (Şekil 4.6). Dolayısıyla, bu iki şekle yakınlık derecesine göre çok farklı 

matris organizasyon şekillerini tanımlamak mümkündür [30], 
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Finansman İmalat Finansman İmalat Finansman İmalat 

Şekil 4.4 - Proje Organizasyon Şekli 

Şekil 4.5 - Matris Organizasyon Şekli 
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Tam Fonksiyonel Tam Proje 

Şekil 4.6 - Farklı Matris Organizasyon Şekillerinde Güç Dengesi 

4-2-4-4- Kanşık Organizasyon Şekilleri: 

Bu organizasyon şekli, yukarıda özetlenen organizasyon şekillerinin bir kaçının 

aynı anda kuruluş bünyesinde görülmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
kuruluşlar başlangıçta tam proje şeklinde organize edemedikleri projeleri, çeşitli 

zorunluluklar nedeniyle, önce fonksiyonel bir şekilde organize edebilirler ve zaman 

içerisinde uygun şartlar sağlandığında organizasyon şekli tam proje şekline 

dönüştürülür. Ya da, aynı kuruluş içerisinde, projelerin özelliklerine göre organizasyon 

şekillerinin avantajlarını kullanmak amacıyla, farklı projelerin farklı şekillerde 

organizasyonuna gidilebilir. 

4-2-4-5- Organizasyon Şeklinin Seçilmesi: 

Uygun organizasyon şeklinin belirlenmesi güç bir iştir ve bu konuda 

tanımlanmış bir prosedür de yoktur. Bu açıdan yapılacak iş, projenin karakteristiklerini 

tanımlamak, değişik organizasyon şekillerinin özelliklerini dikkate almak ve bunların 

avantaj ve sakıncalarını değerlendirerek bir karşılaştırma yapmaktır. Ancak 
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araştırmacıların üzerinde mutabakata varmış oldukları bazı durumlar aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir [9, 10, 27], 

Projede asıl önemli olan, uzmanlık gerektiren ve bir fonksiyonel birimde bulunan 

teknolojinin ya da bilginin uygulanması ise veya proje bir birimde bulunan ekipman, 

bina, personel gibi büyük oranda sermaye yatırımını gerektiren kaynaklara ihtiyaç 

duyuyor ise, fonksiyonel organizasyon şekli tercih edilebilir. Ancak, organizasyon 

şeklinden kaynaklanabilecek maliyet veya zaman artışları önemsiz ya da ihmal 

edilebilir olmalıdır. Burada proje, fonksiyonel olarak yakın olduğu uzman birimin bir 

parçası haline gelir ve bu birimin birikiminden yararlanılır. 

Kuruluşta biribirine benzer çok sayıda proje yürütülüyor (örneğin inşaat projeleri) 

ise tam proje organizasyon şekli tercih edilebilir. Bu organizasyon şekli genellikle 

dikkatli bir kontrolü gerektiren ve herhangi bir birime fonksiyonel olarak bağlanması 

mümkün olmayan bir defaya mahsus, oldukça spesifik ve nadir projeler için uygundur. 

Proje değişik fonksiyonel ünitelerin katılımını gerektiriyor, fakat değişik 

birimlerde çalışan personel veya ekipmanın tam mesai tahsisini gerektirmiyor ise matris 

organizasyon şekli uygun bir çözümdür. Birden fazla projenin yürütüldüğü durumlarda, 

eğer bu projeler belirli kaynakları paylaşmak zorunda iseler matris organizasyon şekli 

optimum bir çözümdür. Matris organizasyon şeklinde çok başlı bir yönetim oluşur. Bu 

nedenle matris organizasyon şekli problemli, uygulanması güç ve krize açık bir 

görünüm arz eder (Şekil 4.7). Dengeli bir matris organizasyonunda üst kademe 

yöneticiler, fonksiyonel birimlerin yöneticileri, proje personeli ve proje yöneticisi 

arasında dengeli bir ilişki vardır (Şekil 4.8). Bazı dezavantajlarına rağmen, bir 

araştırmaya göre, matris organizasyon A.B.D.'de en yaygın kullanılan organizasyon 

şeklidir [9], 
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Uygun organizasyon şeklinin seçilmesinde aşağidaki prosedür takip edilebilir: 

1- Projenin amaçlarının ve projeden beklenen ana sonuçların 

tanımlanması, 

2- Her bir amaca ulaşmak için yapılması gereken işlerin belirlenmesi ve bu işler 

için kuruluş içerisinde katkısına ihtiyaç duyulan ünitelerin belirlenmesi, 

3- Projedeki kritik işlerin sınıflandırılması ve alt iş gruplarına ayrılması, 

4- Alt iş gruplarının yürütülmesi için oluşturulması gereken proje alt gruplarının 

belirlenmesi, 

5- Projenin özelliklerinin ve yapılan kabullerin belirlenmesi (ihtiyaç duyulan 
teknoloji, projenin büyüklüğü, personel ihtiyacı, muhtemel problemler vb ), 

6- Organizasyon şekillerinin avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak uygun 

seçimin yapılması. 

Proje Proje 
Personeli Personeli 

Şekil 4.7 - Matris Organizasyon Şekillerinde Çok Başlı Yönetim 
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Şekil 4.8 - Dengeli Matris Organizasyon Şekli 

4-2-5- Proje Planlama: 

Proje ekibinin oluşturulması ve organizasyon şeklinin belirlenmesinden sonraki 

aşama, yapılacak işlerin planlamasıdır. Planlamanın amacı daha sonra yapılacak olan 

çalışmaların kolaylaştırılmasıdır. Proje planı, zor bir iş olan proje yönetimi prosesinde 

bir tür harita görevini yerine getirir. Çünkü, başlangıçta yapılan plan personel seçimi, 

proje bütçesinin ve programının hazırlanması, izleme ve kontrol gibi daha sonra 

yapılacak tüm işler için bir temel görevini görür [14, 40], 

Başlangıçta ilk proje koordinasyonun yapılması planlama çalışmaları açısından 

büyük önem arz etmektedir. Proje amaçlarının kuruluşun genel amaçlarına bağlanması; 

üst kademe yönetimin kuruluşun projeden beklentilerini tanımlaması ve projenin 

sınırlarını belirlemesi, bu aşamada, planlama çalışmalarına başlamadan önce 

yapılması gereken işlerdendir. Çünkü açık olmayan, belirsiz bir başlangıç proje 
planlama çalışmalarını yanlış bir yöne kaydırabilir. 
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Proje planının geliştirilmesi kuruluştan kuruluşa değişiklik gösterir. Ancak bir 

proje planında genel olarak "Proje Özeti, Proje Amaçları, Genel Yaklaşım, Projenin 

ihale Yönü, Proje Uygulama Programı, Kaynak ve Personel ihtiyacı, Değerlendirme 
Metodları, Muhtemel Problemler" gibi bölümlerin bulunması gerekir [30]. 

4-2-8- Proje Bütçesi: 

Proje planının yapılmasından sonraki aşama, bu planın uygulanması için gerekli 

kaynakların projeye tahsisi aşamasıdır. Bütçe yapımı, kıt olan kaynakların yapılacak 

değişik ve çok sayıdaki işe tahsisi demektir. Bu hali ile proje bütçesi kaynakların tahsisi 

için yapılan bir plandır. Başka bir ifade ile de bütçe, proje planının değişik bir şekli 
olarak tanımlanabilir. 

Bütçe hazırlamanın projelerin başarısındaki rolü büyüktür. Çünkü her planlanmış 

faaliyete yeterli kaynağın tahsis edilmesi gerekir ve ne kadar kaynak tahsisinin 

yapılacağına da bu aşamada karar verilir. Örneğin bir faaliyete gereğinden fazla 

kaynağın sağlanması verimsiz kaynak kullanımını sonucunu doğurur; yeteri kadar 

kaynağın sağlanmaması da faaliyetin başarısız olmasına zemin hazırlar. 

Proje bütçesi yalnızca bir kaynak tahsis planı veya kuruluş politikalarının ifadesi 

olmayıp aynı zamanda bir kontrol aracıdır. Bu özelliği ile bütçe, yapılacak 

karşılaştırmalar için bir standart ve kaynakların planlanmış kullanım miktarları ile 

gerçek kullanım miktarları arasındaki farkın belirlenmesinde bir tür referans görevi 

yapar. Planlamadan büyük sapmaların önceden görülmesi, gerekli tedbirlerin 

zamanında alınmasını ve arzu edilmeyen sürprizlerle karşılaşılmasını önler. 

Butçelemede önemli bir husus kaynak kullanımının projenin amaçlarına ulaşma 

derecesine, yani proje başarısına bir şekilde bağlanması gerekliliğidir [30], Aksi 
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takdirde planlama ve kontrol faaliyetlerinden arzu edilen verim alınamaz. Çünkü, 

bütçenin başarı ile bir şekilde ilgisi kurulmaz ise yönetim bazı krizleri göremeyebilir 

Örneğin, belirli bir zaman diliminde yapılan harcamalar bütçe açısından uygun 
görülebilir; fakat başarı seviyesi olması gerekenin gerisinde kalmış olabilir. Ya da, bir 

zaman diliminde bütçede öngörülenin üzerinde harcama yapılması durumunda, 

harcamalar yapılan işe göre normal olmasına rağmen yönetim bunu yanlış şekilde 

yorumlayabilir. 

4-2-7- Proje Uygulama Programı: 

Proje uygulama programı proje planının belirli Dir zaman ölçeğinde nasıl 

uygulanacağını gösterir. Bu nedenle program, proje faaliyetlerinin izlenmesi ve kontrolü 

için bir temel teşkil eder ve proje planı ile birlikte proje yönetiminin temel 

araçlarındandır. 

Uygulama programında dikkat edilecek bir husus hangi detayda bir çalışmanın 

yapılması gerektiğinin belirlenmesidir. Planda yer alan proje faaliyetlerinin hepsinin 
aynı detayda izlenmesi veya kontrolü maliyeti arttırabilir veya gerekli olmayabilir. Bu 

gibi durumlarda, gerektiğinde farklı amaçlara cevap vermek üzere ana-master program, 

gelişme programı, test programı gibi kapsamı değişen farklı programlar hazırlanabilir. 

Proje yönetiminde kullanılmak üzere değişik programlama teknikleri 

geliştirilmiştir. Bu teknikler planlama, izleme ve kontrol açısından da son derece 

önemiidir. Bu tekniklerde zaman ve fonksiyon olarak biribirini takip etmesi gereken işler 

net olarak tanımlanır ve proje faaliyetlerinin ve olayların ilişkileri grafiksel olarak bir 

netvvork şeklinde gözönüne serilir. 
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4-2-7-1- Programlamada Kullanılan Teknikler: 

1- Network Teknikler (CPM ve PERT): 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) ve CPM (Critical Path 

Method) Gantt şemaları dışında en yaygın kullanılan tekniklerdir. Uygulamada PERT 

genellikle araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerinde kullanılmaktadır. Fakat PERT'in 

kullanımı geliştirme projelerinde araştırma projelerine nazaran daha yaygındır. CPM ise 

daha ziyade inşaat-yapı projeleri için dizayn edilmiştir ve bu endüstride yaygındır [30]. 

PERT ve CPM biribirine çok benzeyen iki tekniktir. Bu nedenle genellikle birlikte 

telaffuz edilirler. Ancak bazı alanlarda farklılaşırlar. En büyük farklılık ise kullanılan 

süre tahminlerindedir. CPM, faaliyetlerin deterministik süre tahminlerini girdi olarak 

kullanmaktadır ve projeyi hem zaman hem de maliyet açısından kontrol etmek üzere 

dizayn edilmiştir. CPM, özellikle süre-maliyet dengesini kurmakta son derece 

kullanışlıdır. Örneğin, projenin tamamlanması hızlandırılmak istendiğinde hangi 
faaliyetlerin hızlandırılması gerektiği ve bunun maliyeti nasıl yükselteceği görülebilir ve 

süre ile maliyet arasında dengeyi kuracak bir karar geliştirilebilir. 

PERT projenin yalnızca zaman unsuru ile ilgilenir ve faaliyetlerin olası 

(probabilistic) zaman tahminlerini kullanır. Bu nedenle PERT ile projenin herhangi bir 

süre içerisinde tamamlanabilme olasılığını hesap etmek mümkündür. 

Gerek CPM gerekse PERT geciktirilemeyecek faliyetlerin oluşturduğu kritik 

yörüngeyi ve projenin tamamlanma süresini etkilemeyen, fakat geciktirilebilecek türdeki 

boş faaliyetleri gösterirler. 

CPM ve PERT ilk geliştirildikleri yıllarda oldukça popüler idiler. Geçen zaman 

içerisinde bu popülarite artmış, ancak son yıllarda giderek azalmaya başlamıştır. Bugün 
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bir çok araştırmacı bu metodları değerli bulmamaktadır. Bu tekniklerin kullanımı üzerine 

yapılan araştırmalara göre CPM/PERT tekniklerinin kullanıldığı projelerde teknik 

performanslarda, bunların kullanılmadığı projelere nazaran, büyük bir farklılık 

görülmemiştir. Ancak, bu tekniklerin kullanıldığı projelerde maliyet artışı veya zaman 

aşımı ihtimallerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür [9, 15] 

2- Gantt Şeması: 

Gantt şeması oldukça eski fakat çok kullanışlı bir araç olup, uygulama 

programına ait bilgileri gösterir. Gantt şeması yatay olarak gösterilen bir zaman 

ölçeğinde çok sayıda faaliyetin veya işin planlanan ve gerçekleşen durumlarını gösterir. 

Kullanılması ve yorumu son derece kolaydır. Projede yer alan işlerin ve/veya iş 

gruplarının mevcut gelişme durumlarının plan-programda belirtilmiş olan değerlerle 

karşılaştırılmasına imkan verir. Ayrıca, şemalarda önemli, özel dikkat isteyen hususları 

(örneğin kritik dönüm noktaları) göstermek üzere özel semboller kullanılabilir 

Bu özelliği ile Gantt şemaları projenin durumunu belirlemede, gerektiğinde 

faaliyetler arasında yeniden kaynak dağılımı yapmada, faaliyetleri bir sıraya koymada 

veya bazı faaliyetleri hızlandırma ya da yavaşlatmada karar vermeyi kolaylaştırır. 

Gantt şemalarının CPM/PERT ile yakın ilişkisi vardır. Gantt şemaları direkt 

olarak hazırlanabileceği gibi, bu tekniklerde değişiklik yapılmak suretiyle de elde 

edilebilirler. 

CPM, PERT ve Gantt şemalarının hepsi proje programlamada kullanılan 

tekniklerdir. Ancak bu teknikler rakip değil, biribirini tamamlayan tekniklerdir. 
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3- GERT: 

GERT (Graphical Evaluation and Revievv Technique) CPM ve PERT'in 

geliştirilmiş bir şeklidir. GERT akım şeması teorisini, olasılık teorisine dayalı netvvork 

tekniklerini, CPM/PERT'İ ve karar ağacı mekanizmalarını birleştirmiştir. 

GERT'in dışında CPM/PERT ve Gantt şemalarının uzantısı sayılabilecek çok 

sayıda teknik vardır. Bu teknikler önem arz eden alanlarda spesifik olarak mevcut 

tekniklerin geliştirilmeleri ile ortaya çıkmışlardır. 

4-2-8- İzleme: 

izleme planlama ve kontrol arasında bir bağ olup, proje yönetiminin, projeyi 

yürüten kuruluşun ve proje ile alakalı diğer kuruluşların proje ile ilgili olarak ihtiyaç 

duyduğu bilgilerin toplanması, kaydı ve raporlanmasını kapsamaktadır. Kontrol ise 

izleme ile sağlanan verileri kullanarak mevcut performansı planlanan performans 

seviyesine getirmeyi amaç edinir. 

izlemede asıl iş proje hakkında karar vermede kullanılacak bilgi akışını 

sağlayacak bir sistemin kurulmasıdır. Bu nedenle izleme kontrolden ve 

değerlendirmeden farklıdır. 

Bir izleme sistemini oluşturmada ilk aşama, kontrol edilmesi gereken kilit 

faktörlerin belirlenmesidir. Daha sonra bu faktörler için performans kriterleri, standartlar 

ve bilgi toplama usulleri tanımlanmalıdır. Performans, maliyet ve zaman projelerde 

genellikle kontrol edilmek istenen faktörlerdir. Bunlara ilave olarak başka faktörler de 

kontrol edilmek istenebilir. Ancak burada daha net bir tanımlama yaparak bu faktörlerin 

hangi açılardan ve hangi oranda kontrol edileceklerini de belirlemek gereklidir. 
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Hangi faktörlerin kontrol edileceği konusunda en iyi referans proje planıdır. Bu 

nedenle, izleme plan ile kontrol arasındaki direkt bağlantıdır. Eğer izleme ile proje 

planında yer alan kritik bir takım faktörler hakkında yeteri kadar bilgi toplanamaz ise 

yeterli kontrol de sağlanamaz. 

4-2-9- Kontrol: 

Kontrol, planlama-izleme-kontrol sisteminin son elemanı olup plan ve gerçek 

arasındaki farkı azaltma işlevi görür. Tek başına iyi bir planlama problemleri çözemez; 

ancak uygun bir kontrol mekanizması ile birleştirilmiş bir planlama problemlerin 

çözümünde etkin olur. 

izleme sonuçlarına dayanarak mevcut durumu tespit etmek ve bunu olması 

gereken durumla karşılaştırmak; eğer fark varsa bu farkın nedenini anlayarak düzeltici 

tedbirleri geliştirmek kontrol prosesi kapsamına girer. Kontrol genellikle üç ana faktör 

üzerine odaklaşır: Performans, maliyet ve zaman. Ancak bu faktörlerin dışında proje 

ekibi, proje sahibi kuruluş ya da proje ile ilgili diğer kuruluşlar için önem arz eden başka 

hususlar da kontrol edilebilir. Neyin kontrol edilmesi gerektiği konusunda en iyi referans 

da proje planıdır. Sonuç olarak kontrol proje amaçlarına ulaşılabilmesi, yani projenin 

başarılı olabilmesi için gerekli bir proje yönetim aracı olup, kuruluş kaynaklarının 

takipçiliğini ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlar. Ancak gereğinden 

fazla detayla ilgilenen kontrol sistemleri yarardan çok zarar verebilir; çünkü kontrolün 

derecesi arttıkça maliyeti de üstel olarak artar. Ayrıca, aşırı kontrol yeniliğe dönük 

faaliyetlerde azalmaya neden olur. Bu nedenle kontrolde denge son derece önemlidir. 

Dengeli bir kontrol sistemi düşük maliyetli olmalı, proje amaçlarına ulaşılmasına 

yardım etmeli ve aşırıya kaçmamalıdır, iyi, dengeli bir kontrol sisteminin karakteristikleri 
aşağıda özetlenmiştir [30], 
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- Sistem esnek olmalıdır, 

- Maliyeti değerini geçmemelidir, 

- Projenin gerçek ihtiyaçlarına cevap vermelidir, 

- Sistem zamanı iyi kullanmalıdır Problemleri düzeltmek için zaman kalmalıdır, 

- Kabul edilebilir bir doğruluk ve hassaslığa sahip olmalıdır, 

- Sistem mümkün oldukça basit olmalıdır, 

- Sistem cezalandırmayı değil, düzeltmeyi amaçlamalıdır, 

4-2-10- Projelerin Sona Erdirilmesi: 

Projelerin sona erdirilmesi proje yaşam eğrisinin son safhasını oluşturmaktadır. 

Projeler üç nedenle sona erdirilirler [13]: 

1- Proje amaçlarına ulaşılmıştır ve proje başarılı olarak tamamlanmıştır. 

2- Projenin durdurulması gerekmiştir. Örneğin, proje başarılı olarak devam ettiği 

halde harici şartlarda (makro ekonomik faktörler, çevre faktörleri gibi), 

teknolojide ve pazar şartlarında meydana gelen değişmeler, daha cazip proje 

alternatiflerini ortaya çıkarabilir ve bu nedenle proje durdurulabilir. 

3- Proje amaçlarına ulaşılamamıştır ve proje başarısızdır. Örneğin, performans 

düşüklüğü, maliyet ve zaman aşımı gibi nedenlerle proje başarısız duruma 

düşebilir. 

Sona erdirme aşaması yalnızca problemli projeler için değil performans, maliyet 

ve süre açısından başarılı kabul edilen projeler için de büyük önem taşır. Sona erdirme 

prosesi başlı başına problemlidir ve proje ekibi için projeyi sona erdirme kararını 

vermek genellikle çok zordur. Bunda en önemli faktör de başta proje personeli olmak 

üzere tüm projenin yaşadığı, belirsizliğin hakim olduğu geçiş sürecidir. Lee ve Mantel 

sona erdirme kararı ile ilgili genel problemleri araştırdıkları çalışmalarında, inceleme ve 

son değerlendirme için ihtiyaç duyulan düzenli ve zamanında bilginin yokluğunu ana 
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problem olarak vurgulamışlardır. Diğer bir problem ise proje yöneticisi ve proje ekibinin 

son değerlendirme sürecinde olaylara objektif yaklaşım gösterememeleridir. Projenin 

sona erdirilmesi aşamasının projelerin teknik başarısında ya da başarısızlığında bir 

etkisi yoktur; ancak projenin genel başarısı üzerinde büyük etkisi vardır. 

Projelerin iyi bir şekilde sona erdirilebilmeleri için Badiru aşağıdaki prosederü 

tavsiye etmektedir [3]: 

- Proje personelinin koordinasyonu, 

- Sona erdirme işlemi için gerekli işlemlerin koordinasyonu, 

- Proje personelinin ve ekipmanların yeni projelere ya da eski 

görevlerine/kullanımlarına atanması / iadesi. 

47 



5- PROJELERDE BAŞARIYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: 
5-1- Tanım: 

Kritik başarı faktörleri ya da kısaca başarı faktörleri, projelerin başarısını 

etkileyen ve dikkate alındığında projelerin başarı şansını arttıracak olan faktörlerdir. Bu 

faktörlerin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin ve önem derecelerinin bir model 

çerçevesinde, sistematik olarak ortaya konması proje yönetimlerine bu konularda 

hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri önceden alma imkanını verecektir. 

5-2- Bu Alanda Yapılan Çalışmaların Özeti: 
Şu ana kadar çok sayıda araştırmacı projelerde başarıya etki eden faktörlerin 

belirlenmesi veya tanımlanması üzerinde çalışmalar yapmıştır [4, 5, 6, 7, 16, 32, 33], 

Önemli sonuçlar ortaya koymakla birlikte, bu çalışmaların en büyük dezavantajı 
varsayımlarının ve çerçevesinin genellikle teorik olması; ampirik olmamasıdır. Bu 

çalışma sonuçlarının projecilikte pratik olarak kullanılabilmesi için, daha genel bir 

çerçeveye oturan ampirik çalışmalarla desteklenmesi gereklidir. Örneğin, Cleland, 

King, Archibald, Taylor ve VVatling gibi araştırmacıların hepsi kritik başarı faktörleri 

üzerindeki çalıımalarını teorik bir çerçeveye oturtmuşlardır ve çalışmalarını destekleyen 

bulgular çoğunlukla bir ya da bir kaç tecrübeye dayanmaktadır [2, 36, 37, 48], 

Benzer bir şekilde, Shank ve arkadaşları daha sistematik bir çalışma ile başarı 

faktörlerini tanımlamak istemişlerdir [42, 43]. Ortaya koydukları prosedür ve 

tanımladıkları faktörler faydalı olmakla birlikte, çok zaman alıcı bir prosesle her proje 

için ayrı ayrı tespit edilmeleri gerektiğinden, kullanışlı ve pratik olmaktan uzaktır. 

Değişik araştırmacılar tarafından başarı faktörlerinin tanımlanması amacıyla 

yapılan çalışmalar tablo 5.1' de özetlenmiştir. 
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ARAŞTIRMACI BAŞARI FAKTÖRLERİ 

- MARTIN 

- Proje amaçlarının tanımlanması 

- Projenin organizasyon felsefesinin seçilmesi 

- Genel yönetim desteği 

- Otoritenin organizasyonu ve devri 

- Proje ekibinin seçilmesi 

- Yeterli kaynakların tahsisi 

- Bilgi ve kontrol sistemlerinin sağlanması 

- Planlama ve incelemenin yapılması 
-LOCKE 

- Proje hedeflerinin herkes tarafından bilinmesi 

- Üst kademe yönetimin projeye yetki devri 

- Yeterli bir proje yöneticisinin atanması 

- Haberleşmenin sağlanması 

- Kontrol mekanizmasının tesisi 

- Durum değerlendirme toplantıları 

-SAYLES & CHANDLER 

- Proje yöneticisinin yeterliliği 

- Proje programı 

- Kontrol sistemi ve sorumluluğun varlığı 

- Haberleşme 

- İzleme 

- Proje faaliyetlerine istekli bir katılım 

Tablo 5.1. Araştırmacılara Göre Projelerde Başarı Faktörleri 
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Bu alanda ihtiyaç duyulan bir çalışma Pinto ve Slevin tarafından 

gerçekleştirilmiştir [36, 37], Bu araştırmacılar, şu ana kadar yapılan teorik esaslı 

çalışmaların aksine ampirik bir çalışma ile kritik başarı faktörlerini belirlemişler ve çoğu 

araştırmacının çalışmalarında esas aldığı bir faktör setini geliştirmişlerdir. Pinto ve 

Slevin'in ortaya koyduğu sonuçların bir özelliği de şu ana kadar yapılmış olan teorik 

esaslı çalışmaların bulgularını desteklemeleridir. Pinto ve Slevin, modellerinde proje 
başarısını başarı faktörlerinin bir fonksiyonu olarak 

S=f(x-|, x2, .... xn) 

S: Proje Başarısı, Xj: Kritik Başarı Faktörü 

şeklinde tanımlamaktadırlar. 

Burada Xj başarı faktörlerinin projelerin başarısına pozitif yönde etki ettiği kabul 
edilmiştir. Çalışmalarını, çoğunluğu "Fortune-1000" listesinde yer alan şirketlerde 
görev yapan 52 kişi üzerinde yapan araştırmacılar sonuçta Tablo 5.2'de yer alan kritik 

başarı faktörlerini belirlemişlerdir [37], 

5-3- Pinto & Sloven'in 10 Faktör Modelinin incelenmesi: 

Pinto ve Sleven'in, tespit ettikleri 10 faktör üzerine inşa ettikleri modelin genel 

karakteristikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir [36]: 

1- Faktörler biribirine bağımlı olup bir zaman sıralamasına sahiptir (Şekil 5.3). 

Örneğin, üst kademe yönetimin desteğini almadan önce projenin misyon ve amaçlarının 

tespit edilmesi ya da tanımlanması önem arz eder Eğer uygun bir haberleşme ve 
danışma sistemi ile projenin nihai kullanıcısının (sahibinin) beklentileri önceden tespit 
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edilip projeye entegre edilemez ise bu projenin nihai kabulünü, dolayısıyla da 
başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak sıralamadaki çakışmalar nedeniyle, 

uygulamada faktörlerin zaman sıralamaları bazan net olarak ayırt edilemeyebilir. 

FAKTÖRLER AÇIKLAMALAR 

1-PROJE MİSYONU VE 

AMAÇLARI 

Proje misyon ve amaçlarının başlangıçta açık olarak bilinmesi 

2- ÜST KADEME 

YÖNETİMİN DESTEĞİ 

Üst kademe yönetimin projeye ilgisi ve desteği 

3- PROJE PLAN VE 

PROGRAMI 

Proje faaliyetlerinin detay tanımı ve programlanması 

4- DANIŞMA Proje sahibi ya da kullanıcısı ile düzenli danışma ve haberleşme 

5- PERSONEL Gerekli proje personelinin istihdamı ve eğitimi 

6- TEKNİK KONULAR Projede ihtiyaç duyulan teknoloji ve uzmanlığın varlığı 

7- PROJE KABULÜ Proje sahibi ya da kullanıcısının projeyi kabulü 

8- İZLEME Proje uygulamada control için gerekli bilginin zamanında 

sağlanması 

9- HABERLEŞME Proje ile ilgili tüm birim ve kuruluşlarla düzenli haberleşme 

10-PROBLEM ÇÖZME Beklenmedik kriz ve plandan sapmaları çözebilme kabiliyeti 

Tablo 5.2- Pinto & Slevin' in Modelinde Kritik Başarı Faktörleri 

2- ilk yedi faktör bilgi akış ve zaman sıralamasına göre kritik yörünge 

benzeri bir yörünge üzerinde sıralanabilirler. Diğer faktörler ise, zaman sıralaması 

açısından, bu yedi faktörle aynı anda ve uyum içerisinde sistemde bulunurlar. Örneğin, 

haberleşme ve problemleri çözme kabiliyetinin, zaman sıralamasından bağımsız olarak, 

projenin tüm safhalarında mevcut olmaları gerekir (Şekil 5.3). 
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Şekil 5.3 - Pinto & Slevin'in 10 Faktör Modelinde Proje Başarı Faktörlerinin 

ilişkisi 

3- Model proje yöneticisinin projeye aktif olarak müdahele etmesine ve projeyi 

sistematik olarak izlemesine imkan verir. Araştırmacılar bu amaçla bir proje 

değerlendirme profili geliştirmişlerdir. 

5-4- Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: 
5-4-1- Tanım 

Bu çalışmada esas alınan başarı faktörleri genel olarak Pinto ve Slevin'in 

geliştirmiş oldukları 10 Faktör modeline dayanmaktadır. Araştırmacıların geliştirdikleri 

modelin sonuçlarından yararlanabilmek amacıyla, modeldeki faktör listesi ana 

karakteristiği itibarıyla muhafaza edilmiş; yalnızca ülkemizde kamu kesimindeki 

projecilik problemleri dikkate alınarak bu faktörler yeniden tanımlamaya tabii 

tutulmuştur. Bu çerçevede bazı faktörler birleştirilmiş ve faktör listesine sınırlı sayıda 
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ilave yapılmıştır. Netice olarak, Tablo 5.3' de yer alan ve ülkemiz şartlarında daha 

geçerli olacak bir faktörler seti tanımlanmıştır. Bu değişikliklerin yapılmasında ve yeni 
faktör setinin oluşturulmasında diğer araştırmacıların çalışmaları yanında kamu 

kuruluşlarında projecilik konusundaki birikimden yararlanılmıştır. 

1- Projenin amaçları 

2- Fizibilite çalışmaları 

3- Proje plan ve programı ve buna göre uygulama 

4- izleme ve kontrol 

5- Personel 

6- Projeyi yürüten kuruluşun teknik seviyesi 

7- Proje yönetiminin yetki ve beceri seviyesi 

8- Üst kademe yönetimin projeye ilgisi ve desteği 

9- Periyodik haberleşme, koordinasyon ve danışma 

10- Bürokrasinin azlığı  

Tablo 5.3 - Kritik Başarı Faktörleri: 

5-4-2- Faktörlerin Açıklanması: 

1- Projenin Amaçlan: 

Projenin başlangıcında proje amaçlarının gerek proje ekibi, gerekse proje ile 

ilgisi bulunan, kuruluşun içinde ve dışındaki, tüm taraflarca net olarak bilinmesi ve 

anlaşılır olması. Projenin amaçlarının kuruluşun ve diğer ilgili tarafların amaçları ile 

uyumlu olması. Projenin amaçlarının tutarlılığı ve doğruluğu ve projenin gerekliliği 

hususunda bir tereddüdün proje ekibi ve kuruluş içerisinde olmaması. 

2- Fizibilite Çalışmaları: 

Başlangıçta teknik ve ekonomik fizibilite etüdlerinin yapılması ve bu fizibilite 

çalışmalarının yeterliliği ve doğruluşu. Örneğin projeye ilişkin teknoloji seçiminin, pazar 
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araştırmasının, fiziksel büyüklüklerin (kapasite vs ), yatırım tutarının, yatırım süresinin, 

karlılığın vb. doğru olarak belirlenmesi. Projeye başlama kararının fizibilite 

çalışmalarının sonucuna göre verilmesi. 

3- Projenin Plan ve Programı ve Buna Göre Uygulama: 

Projenin uygulanmasına dönük detay plan ve programların geliştirilmesi. Proje 

ile ilgiii zaman planlamasının yapılması (termin planı), kritik dönüm noktalarının 

(milestones), insangücü, ekipman ve gerekli tüm kaynak ihtiyacının nitelik, nicelik ve 

zaman olarak başlangıçta belirlenmiş olması. Ayrıca, uygulama sırasındaki performansı 

değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçü/kriter sisteminin var olması. 

Projenin plan ve programına uygun bir şekilde yürütülmesi ve öngörülen 

kaynakların (özellikle finansman kaynaklarının) zamanında ve belirtilen miktarlarda 

tahsisi ve bu suretle proje bitiş süresinin uzamaması, proje maliyetinin bu tür 

gecikmeler nedeniyle artmaması. 

4- İzleme ve Kontrol: 

Proje plan-programının, bütçesinin ve proje ekibinin performansının izlenmesi. 

Plan ve programdan sapmaların olması durumunda problemlerin tespit edilerek gerekli 
tedbirlerin alınması. 

5-Personel: 

Projenin gerektirdiği sayı ve nitelikteki elemanların istihdamı ve eğitimi. Projenin 

karakteristiğine göre gerekli bilgi, beceri, işe bağlılığın ve işe kendini adamanın hakim 

olduğu bir proje ekibinin oluşturulması. 
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6- Projeyi Yürüten Kurutuşun Teknik Seviyesi: 

Uygulanan teknolojinin iyi bir performans gösterebilmesi için projeyi yürüten 

kuruluşun gerekli teknik bilgi, tecrübe ve imkanlara sahip olması ve bu imkanları projeyi 
yönetmekle görevli ekibe temin etmesi. 

7- Proje Yönetiminin Çıkabilecek Problem ve Krizlerin Üstesinden 
Gelebilme Kabiliyeti ve Yetkisi: 

Uygulamada önceden görülemeyen sapmalar ve kriz karşısında (teknik, yönetim 

veya bütçe ile ilgili) proje yönetiminin bunları giderebilme konusundaki kabiliyet ve 
yetkisi. (Örneğin projede değişiklik yapabilme, yetki devri, harcama yetkisi vb.). 

8- Üst Kademe Yönetimin Projeye İlgisi ve Desteği: 
Projenin başarısı için üst kademe yönetimden istenebilecek tür ve miktarda 

yardım ve desteğin proje yönetimine sağlanması veya en azından proje yönetiminin bu 

konuda kendini güven içinde hissetmesi. Örneğin yeterli kaynakların (parasal, 

insangücü, zaman vb.) projeye tahsisi; bir kriz anında proje yönetiminin gerekli yardım 

ve destek hususunda üst kademe yönetime olan güveni. 

9- Proje Başlangıcından İtibaren Kuruluş İçinde ve Dışındaki Proje İle 
İlgili Tüm Birimlerle Düzenli Danışma, Haberleşme ve Koordinasyon: 

Proje amaçları, uygulamada izlenen usul, esas ve politikalar, durum raporları vs. 

ve bunlardaki herhangi bir değişiklik ile ilgili olarak gerek kuruluş içerisinde gerekse 

kuruluş dışındaki ilgili tüm birimlerle proje başlangıcından itibaren haberleşme (bilgi 

değişimi) ve koordinasyonun sağlanması. 

Proje ile ilgili dahili ve harici tüm birimlerle (projenin nihai değerlendirmesini ve 

kabulünü yapacak merciler ve projenin işletmesini üstlenecek birimler dahil) proje 
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yönetimi arasinda, proje başlangıcından itibaren düzenli danışma ve koordinasyonun 

sağlanması ve bu suretle onların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının tespiti ve projeye 
entegre edilmeleri. 

10- Bürokrasinin Azlığı: 

Projenin uygulanmasında, izlenmesinde ve koordinasyonunda, proje ile ilgili 

kararların alınmasında ve yetkilerin proje yönetimi tarafından kullanılmasında, 

darboğaz ve krizlerin giderilmesinde kuruluş içerisinde ve kuruluş dışındaki 
bürokrasinin azaltılması. 

5-4-3- Faktörlerin İncelenmesi: 

Daha önce de belirtildiği gibi bu çalışmadaki faktörlerin tanımlanmasında genel 

olarak Pinto & Slevin' in 10 faktör modeli esas alınmış ve bu suretle araştırmacıların 

bulgularından yararlanılması amaçlanmıştır. Buna göre başarı faktörleri arasında Pinto 

& Slevin' in modellerinde tanımladıkları ve bölüm 5.3' te açıklanmış olan ilişkiye benzer 

bir ilişki tanımlanabilir (Şekil 5.4). 

Diğer bir inceleme ise, karakteristiklerindeki ortak yönlerden hareketle, bu 

faktörleri "Strateji ve Taktik" şeklinde iki ana grupta toplayarak yapılabilir. Buna göre 

daha çok planlamanın ilk safhaları ile ilgili olan ve kavramsal olarak stratejik bir yapıda 

olan " Proje AmaçlarıÜst Kademe Yönetimin Desteği" ve" Proje Plan ve Programı" 

faktörleri" Strateji", diğer faktörlerde " Taktik" grubunda toplanmıştır (Tablo 5.4). 
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Şekil 5.4 - Proje Başarı Faktörlerinin ilişkisi 

- Stratejik Faktörler 

- Proje Amaçları 

- Proje Plan ve Proğramı 

- Üst Kademe Yönetimin Desteği 
- Taktiksel Faktörler 

- Fizibilite Çalışmaları 

- İzleme ve Kontrol 

- Personel 

- Projeyi Yürüten Kuruluşun Teknik Seviyesi 

- Proje Yönetiminin Yetki ve Beceri Seviyesi 

- Periyodik Haberleşme, Koordinasyon ve Danışma 

 - Bürokrasinin Azlığı   

Tablo 5.4: Başarı Faktörlerinin Gruplandırılması 
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Strateji ve Taktik kavramları arasındaki farkın anlaşılması proje yönetiminde 

önemlidir [35, 46, 12]. Strateji, genel hedefler üzerinde karar verme prosesi olup 

projenin planlama safhasında yapılan çalışmaların karakteristiği ile benzerliklere 

sahiptir. Taktik ise stratejik hedeflere ulaşmak için tüm kaynakların harekete 

geçirilmesi olarak tanımlanabilir. 

Strateji ve Taktik proje başarısı açısından önemlidir. Ancak önem dereceleri 

proje yaşam eğrisi boyunca değişiklik gösterir. Stratejinin önem derecesi projenin 

başlangıcında en üst düzeydedir ve projenin sonlarına doğru azalır. Taktiğin önem 

derecesi ise tanımlama safhasında en alt düzeyde olup, projenin sonlarına doğru 

artmaktadır (Şekii 5.5). 

Şekil 5.5 - Strateji ve Taktiğin Proje Yaşam Eğrisi Boyunca Değişimi 
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Strateji ve Taktik Faktörleri arasında bir dengenin proje yaşamı boyunca 

bulunması proje başarısı için gereklidir. Şekil 5.6' da yer alan Strateji - Taktik Verimlilik 

Matrisinde görüldüğü üzere projelerin başarısı Strateji ve Taktik faktörlerindeki yüksek 

verimlilikle mümkündür [35] ( Şekil 5.6 ). 

Düşük 

II. ve III. Tür 
Hata İhtimali 

Yüksek Kabul 

Kötüye Kullanım 

2 

Uygulamada 
Yüksek Başarı 
İhtimali 

1 

3 

Uygulamada Yüksek 
Başarısızlık İhtimali 

4 

I. ve IV. Tür 
Hata İhtimali 

Düşük Kabul 
Düşük Kullanım 

Yüksek 

Strateji Verimliliği 

1. Tür Hata: Yapılması Gerekeni Yapmama 
2. Tür Hata: Yapılmaması Gerekeni Yapma 
3. Tür Hata: Yanlış Davranma (Problemin Yanlış Teşhisi ve Yanlış Problemin Çözümü) 
4. Tür Hata: Problemin Doğru Teşhisi, Fakat Gerekli Çözümün Uygulanmaması 

Şekil 5.6 - Strateji - Taktik Verimlilik Matrisi 
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6- KAMU KURULUŞLARINDA BAŞARI FAKTÖRLERİNE 
YAKLAŞIMIN BELİRLENMESİ: 
6-1- Giriş: 

Bir olayı değerlendirmede kullanılan bilgileri iki ana grupta toplamak 

mümkündür: Objektif kaynaklardan ve sübjektif kaynaklardan elde edilen bilgiler. 

Objektif bilgiler gerçekleşmelere dayanan; ölçüm, deney ya da analiz sonucu elde 

edilen bilgilerdir. Bu bilgilerin doğruluğu ya da doğruluk derecesi konusunda genel bir 

mutabakat vardır. Sübjektif bilgiler ise kişisel tecrübelere ve değerlendirmelere 

dayanan bilgilerdir. 

Karar vermede her iki tür bilgi kaynağının da önemi büyüktür. Objektif bilgiler 

çoğunlukla kullanılan bilgi türüdür. Sübjektif bilgiler ise, karar vermede kullanılmakla 

birlikte, sistematik olarak ortaya konulmadığı sürece güven vermemektedir. Ancak, 

kişilerin uzun yılların birikimi sonucu oluşan tecrübeleri, bu insanlara yapılan objektif ve 

sübjektif bilgi yatırımları dikkate alındığında kullanılması gereken değerli bir kaynak 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, kişiler sübjektif değerlendirmelerini oluştururken 

genellikle mevcut objektif bilgilerden de yararlanırlar. Bu nedenle sübjektif 

değerlendirmelerin objektif bilgileri de kapsadığı söylenebilir. Diğer taraftan objektif 

kaynaklı bilgiler her zaman mevcut ya da kullanışlı olmayabilir. Bu durumda sübjektif 

değerlendirme tek seçenek olarak kalır. Netice olarak, her iki durumda da sübjektif 

değerlendirmelerin sistematik bir şekilde karar verme ya da değerlendirme 

mekanizmasına dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

6-2- Metodoloji: 
Soyut ifadeler olan kritik başarı faktörlerinin objektif bir şekilde 

değerlendirilebilmesi ve göreceli değerlerinin belirlenebilmesi için gerekli objektif bilgi 
mevcut değildir. Bu nedenle bu alanda tecrübeye sahip uzman kişilerin sübjektif 

62 



değerlendirmelerinin sistematik bir biçimde eide edilebilmesi faktörlerin önem 

derecelerinin belirlenmesinde iyi bir temel vazifesi görecektir. Hiyerarşik Karar Modeli 

(Hierarchical Decision Model) bu amaçla kullanılabilecek bir yaklaşımdır [29], 

Kamu kuruluşlarının kritik başarı faktörlerine yaklaşımının belirlenmesi için, bu 

kuruluşlarda projelerde görev almış ya da almakta olan, projecilik alanında uzman 

elemanların tecrübelerinden yararlanılmıştır. Çalışmaya genelde “Madencilik, Enerji, 
İmalat ve Ulaştırma" sektörlerinde projeleri bulunan 16 kamu kuruluşundan 47, Devlet 
Planlama Teşkilatı uzmanlarından da 14 olmak üzere toplam 61 kişi katılmıştır. D.P.T. 
haricinde çalışmaya katılan kamu kuruluşları Tablo 6.1' de, çalışmaya katılan 

elemanların sektörlere, mesleklerine ve görevlerine göre dağılımını içeren bilgilerde 

Tablo 6.2' de verilmiştir. 

KURULUŞ ANA SEKTÖRÜ 

1- T.K.İ. Kurumu Genel Md. Madencilik 

2- M.T.A. Genel Md. Madencilik 

3-T.P.A.O. Genel Md. Madencilik 

4- Etibank Genel Md. Madencilik - İmalat 

5- D.S.I. Genel Md. Enerji - Tarım 

6- T.E.K. Genel Md. Enerji 

7- M.K.E. Kurumu Genel Md. İmalat 

8- T.D.Ç.İ. Genel Md. imalat - Madencilik 

9- T. Şeker Fb. A.Ş. Genel Md. imalat 

10- ÇİTOSAN Gene! Md. imalat 

11- P.T.T. Genel Md. İmalat - Ulaştırma 
12- D.L.H. Genel Md. Ulaştırma 

13- BOTAŞ Genel Md. Ulaştırma 

14- T.C.D.D. Genel Md. Ulaştırma - imalat 

15- T C. Karayolları Genel Md. Ulaştırma 

16- Köy Hizmetleri Genel Md. Ulaştırma - Tarım 

Tablo 6.1 - Çalışmaya Katılan Kamu Kuruluşları 
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MESLEKİ DAĞILIM GÖREV DAĞILIMI 

TOPLAM 
MÜHENDİSLİK SOSYAL BİLİMLER 

ALT-ORTA 
KADEME 

yöneticiler 

YÖNETİCİ 
OLMAYAN 

PERSONEL 

SAYI % SAYI % 8AYI % SAYI % 8AYI % 

DPT 14 100 0 0 1 7 13 93 14 100 

UYGULAMACI KAMU 
KURULUŞLARI 41 87 6 13 29 62 18 38 47 100 

-İMALAT B 82 2 18 8 73 3 27 11 100 

-MADENCİLİK/ENERJİ 18 100 0 0 10 63 6 37 16 100 

- ULAŞTIRMA 16 80 4 20 11 55 D 45 20 100 

TOPLAM 55 90 6 10 30 49 31 51 61 100 

Tablo 6.2 : Çalışmada Görev Alan Personelin Sektörlere, 
Mesleklerine ve idari Görevlerine Göre dağılımı 

Çalışmaya katılanların projecilik konusunda tecrübeli olmaları ön şart olarak belirlenmiştir. 

Bu amaçla kuruluşlardan gelen ilgililerle sektörel bazda oluşturulan gruplar halinde seri 

toplantılar düzenlenmiş; DPT uzmanlarıyla da kişisel olarak görüşülmüştür. 3-4 saat süreli 

bu toplantılarda öncelikle: 

- Çalışmanın amacı açıklığa kavuşturulmuştur. 

- Başarı faktörlerinin tanımı ve kapsamı tartışılmış; tanımlar konusunda bir fikir 
birliğinin sağlanması temin edilmiştir. 

- Ülkemizde yeni olması dikkate alınarak, kullanılacak olan modelin çalışmaya 
katılanlar tarafından tam olarak anlaşılması sağlanmış ve titizliği gerektiren 
yönleri konusunda elemanlar aydınlatılmıştır. Buradaki asıl amaç, çalışmaya 
katılanların modelin gerektirdiği titizlik konusunda ikna edilmesidir ve bunun 
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büyük ölçüde başarıldığı elemanların çalışma süresince gösterdikleri istek ve 
çalışma sonuçlarından anlaşılmıştır. 

Çalışmaya katılanlardan Hiyerarşik Karar Modeli çerçevesinde faktörleri proje 
başarısındaki önemleri veya proje başarısına olan katkıları açısından değerlendirmeleri 

istenmiştir. Bu amaçla çalışmayı tanıtan ve izlenecek prosedürü açıklayan bilgiler, 
hazırlanarak, çalışmaya katılanlara bir set halinde verilmiştir [Ek 1], İlk aşamada kişisel 
değerlendirmeler analiz edilerek kişilerin her bir faktöre verdikleri önem derecesi 

yüzde ağırlık olarak elde edilmiş ve böylece faktörlerin göreceli değerleri ya da 
önemleri kişi bazında ortaya çıkmıştır, ikinci aşamada, kişisel değerlendirmeler yine 

model çerçevesinde birleştirilerek çalışmaya katılanların ortak eğilimi saptanmış, bu 

suretle grupların faktörlere verdiği göreceli değerler ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca çalışmaya katılanlara listede yer alan başarı faktörlerini yeterli bulup 

bulmadıkları sorulmuş ve bu konudaki eğilimleri tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada ele alınan başarı faktörleri genelde tüm projeler için 

tanımlanmıştır ve bunu çok sayıda araştırmacının yapmış olduğu bilimsel çalışmalar da 

desteklemektedir. Ancak bu faktörlere verilen önem derecesinin proje türüne, projenin 

yaşam eğrisinde bulunduğu yere, projenin yer aldığı sektöre ve projeyi yürüten 

kuruluşa, değerlendirmeyi yapan kişilerin meslek dağılımlarına ve pozisyonlarına 

(yönetici, mühendis vb.) bağlı olarak değişebileceği ihtimali araştırmacıların tartıştıkları 

ve belirlemeye çalıştıkları konuların başında gelmektedir. Bu konulardaki çalışmalara 

katkıda bulunmak ve aynı zamanda çıkacak sonuçları ülkemiz projeciliğine katkısı 

olacak şekilde kullanabilmek amacıyla bu çalışmada aşağıda yer alan hipotezler test 

edilmeye çalışılmıştır. 
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Başarı faktörlerinin göreceli önem sıralaması: 

Hipotez 1: Projelerin yer aldığı sektöre göre, 

Hipotez 2: Uygulamadaki kamu kuruluşları ve bir üst düzey kuruluş olan Devlet 

Planlama Teşkilatının değerlendirmesine göre, 

Hipotez 3: Çalışmaya katılaniarın mesleki dağılımlarına göre, 

Hipotez 4: Çalışmaya katılaniarın yönetim kademesindeki pozisyonlarına 

göre değişiklik gösterecektir. 

Bu bağlamda, başarı faktörlerinin önem derecelerinin projelerin yer aldığı 

sektöre göre değişimini görmek amacıyla üç ana sektör hedef olarak seçilmiştir. Bunlar 

imalat, ulaştırma ve madencilik/enerji sektörleridir. Bu sektörler, her birinin farklı 

karakteristiği dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Faktörlere verilen önem derecesinin üst düzey bir kuruluş olan Devlet Planlama 

Teşkilatında çalışan uzmanlar ve uygulamacı kamu kuruluşlarında projelerde görev 

alan personel tarafından nasıl değerlendirildiğinin belirlenmesi amacıyla da üç sektörü 

oluşturan cevaplar kamu kuruluşları başlığı altında birleştirilmiş ve Devlet Planlama 

Teşkilatı uzmanlarının sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 

6-3- Değerlendirme: 
Başarı faktörlerinin göreceli önemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

çalışmalara bakıldığında, araştırmacıların değişik metodları kullandıkları görülmektedir. 

Ancak bunlar arasında puanlama, regresyon / korelasyon ve faktör analizi metodları en 

çok kullanılan metodlar olarak göze çarpmaktadır. 

Bu metodların uygunluğu konusunda bir tereddüt bulunmamakla beraber, bu 

çalışmada çeşitli avantajları dikkate alınarak değişik bir model, Hiyerarşik Karar Modeli 
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(HKM), kullanılmıştır. Bu model orijinal olarak karar teorisi kapsamındaki çalışmalarda 

geliştirilmiş olup, proje seçme ve değerlendirmeden, makro düzeydeki plan ve 

programların değerlendirmesine kadar oldukça geniş bir alanda uygulanabilme imkanı 

bulmuştur [29], 

Hiyerarşik karar modeli, uzmanların sübjektif değerlendirmelerinin sayısal 

değerler olarak elde edilmesi ve bu uzmanlar grubunun ortak kararının tespitinde 

kullanılan bir modeldir. Model detaylı olarak aşağıdaki bölümde açıklanmıştır. 

6-3-1- Metod: Hiyerarşik Karar Modeli 

Hiyerarşik karar modelinde değerlendirmeye alınan program üç ana karar 

hiyerarşisi arasında bir network ilişkisi şeklinde görünür: Kuruluş misyonunun veya 

programdan beklenen nihai hedeflerin oluşturduğu birinci kademe (etki kademesi), 

program amaçlarının oluşturduğu ikinci kademe (amaç kademesi) ve program 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere uygulanan strateji (usul ve politikalar) ve 

faaliyetlerden (projeler vs.) oluşan uygulama kademesi [29] (Şekil 6.1) 

Şekil 6-1- Üç Kademeli Hiyerarşik Karar Modeli 
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Her hiyerarşik kademe kendi içerisinde çok boyutlu ve çoğu zaman biribiri ile 
çatışan elementlerden oluşmaktadır Ayrıca bir hiyerarşik kademede yer alan her 
elementin bir üst kademede yer alan bir ya da birden fazla element üzerinde etkisi 

vardır. Örneğin, uygulama kademesinde yer alan bir bir proje amaç kademesinde yer 
alan bir ya da birden fazla amaca katkıda bulunabilir. Benzer bir şekilde, bir amacın 

gerçekleşmesi etki kademesindeki bir çok hedef ya da misyona katkıda bulunacaktır. 

Üç kademeye ayrılmış Hiyerarşik Karar Modelinde aşağıda yer alan 
değerlendirmeler veya ölçmeler modelin temel yapısını oluşturmaktadır: 

1- Etki kademesinde yer alan misyon ya da nihai hedeflerin öncelikleri, 

2- Amaç kademesinde yer alan her bir elementin bir üst kademedeki her bir 

hedef ya da misyona oian göreceli katkısı, 

3- Uygulama kademesinde yer alan her bir elementin (projeler, geliştirilen usul 

ve politikalar vb.) bir üst kademede yer alan her bir amaca olan göreceli 
katkısı. 

4- Nihai olarak uygulama kademesinde yer alan her bir elementin en üst 

kademede yer alan misyon ve amaçlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

Bu değerlendirmeler değerlendirmeyi yapanın (karar vericinin) kararındaki 

sübjektif değer yergılarının sayısallaştırılmasını içermektedir. Bu ise "sabit - toplam" 

metodunu, değerlendirilecek elementler arasında bir seri ikili karşılaştırma yapmak 

suretiyle kullanarak yapılır 

6-3-1-1- Sabit-Toplam Metodu: 

Sabit-Toplam metodunda, karşılaştırılacak ya da değerlendirilecek elementler 

(faktörler) ikili gruplar halinde toplanır. Böylece "n" sayıda element için; 

68 



n.(n-1)/2 

adet ikili gaip oluşur. Karar vericiden elementleri belirli kriterlere göre ikili olarak 

karşılaştırması ve kişisel değerlendirmesine göre 100 puanı iki element arasında 

paylaştırması istenir. Örneğin, değerlendirmeyi yapan kişi, bu kriterlere göre, 

karşılaştırdığı iki elementten birincisini diğerine göre üç kat daha değerli buluyorsa 

birinci elemente 75, ikinci elemente de 25 puan verecektir. Ya da iki elemente de eşit 

önem veriyorsa, 100 puanı eşit olarak dağıtacaktır. 

ikili karşılaştırmalar tamamlandıktan sonra, karşılaştırma sonuçları matris haline 

getirilir ve değerlendirmeyi yapan kişinin kararında gizli bulunan sübjektif değerler bir 
dizi matris işlemi sonucunda açığa çıkartılır. Bu proses aşağıdaki örnekle açıklanmıştır: 

Örnek: 

5 adet faktörün herhangi bir kritere göre karşılaştırıldığını ve Tablo 6.3' de yer 

alan sonuçların elde edildiğini varsayalım . 5 faktör ikili olarak gruplandığında 

5.(5-1)/2 = 10 

adet ikili grup elde edilir. 

Faktör Puan Faktör Puan Faktör Puan Faktör Puan 

F1 40 F2 60 F2 50 F4 50 

F1 20 F3 80 F2 25 F5 75 

F1 20 F4 80 F3 50 F4 50 

F1 75 F5 25 F3 40 F5 60 

F2 60 F3 40 F4 60 F5 40 

Tablo 6.3 - Faktörlerin ikili Karşılaştırma Sonuçları 
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Sabit - Toplam metodunda ilk aşamada Tablo 6.3' de görülen ikili karşılaştırma 

sonuçları aşağıdaki şekilde bir matris şeklinde yeniden düzenlenir ve A matrisi elde 
edilir. 

F1 F2 F3 F4 F5 

F1 . 60 80 80 25 

F2 40 40 50 75 

F3 20 60 50 60 

F4 20 50 50 _ 40 

F5 75 25 40 60 

Tablo 6.4 - A matrisi 

ikinci aşamada, yapılan karşılaştırma neticesinde A matrisindeki her ikili grupta 

yer alan faktörlere verilen puanların biribirine oranları hesaplanır ve bu bilgiler 

kullanılarak B matrisi elde edilir (Tablo 6.5). Örneğin; 

F1/F2 = 40/60 = 0.67 

F3/F1 = 80/20 = 4.00 gibi. 

F1 F2 F3 F4 F5 

F1 1.00 1.50 4.00 4.00 0.33 

F2 0.67 1.00 0.67 1.00 3.00 

F3 0.25 1.50 1.00 1.00 1.50 

F4 0 25 1 00 1.00 1 00 0 67 

F5 3.00 0.33 0.67 1.50 1.00 

Tablo 6.5 - B matrisi 
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Üçüncü aşamada, B matrisinin kolonlarında yer alan her bir değeri bir sağdaki 

kolonda aynı satırda yer alan değer ile bölerek C matrisi elde edilir. Örneğin; F1/F2 
kolonu: 

1.00/1.50 = 0.67 

0.67/1.00 = 0.67 

0.25/1.50 = 0.17 

0.25/1.00 = 0.25 

3.00/0.33 = 9.09 

işlemleri sonucunda hesaplanmıştır. Bu işlemler diğer kolonlar için de tekrarlandığında 

C matrisi elde edilir (Tablo 6.6). Daha sonra her kolon için aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanır. 

F1/F2 F2/F3 F3/F4 F4/F5 

0.67 0.38 1.00 12.12 

0.67 1.49 0.67 0.33 

0.17 1.50 1.00 0.33 

0.25 1.00 1.00 1.49 

9.09 0.50 0.45 1.50 

Ortalama 2.17 0,97 0 82 3.15 

St. Sapma 3.86 0.53 0.25 5.05 

Tablo 6.6 - C matrisi 

Dördüncü aşamada, faktörlerden birine sabit bir değer verilir ve her kolonun 

aritmetik ortalamaları kullanılarak diğer faktörlerin değeri bu sabit değere bağlı olarak 
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elde edilir. Örneğin, 

F5 = 1.00 kabul edilirse; 

F4 = 3.15, F3 = 2.60, F2 = 2.52, F1 = 5.47 

değerleri elde edilir. Bu değerler yüzde olarak ifade edildiğinde, değerlendirmeyi yapan 
kişinin sübjektif olarak faktörlere vermiş olduğu önem derecesinin oransal (yüzde 
ağırlık) değeri 

F1 = 0.37, F2 = 0.17, F3 = 0.18. F4 = 0.21, F5 = 0.07 

olarak bulunur 

6-3-1-2- Kişisel Karşılaştırmalardaki Tutarlılık: 

Bu türden bir karşılaştırma prosesinde araştırmacıların üzerine eğildikleri bir 

konu karşılaştırmalarda ne derece tutarlı davranıldığıdır. Ancak, uzman kişilerin bu tür 

ikili karşılaştırmalarda tam bir tutarlılık içerisinde olmaları beklenmemektedir. Çünkü, 

kullanılan metod karar teorisi uygulamalarında kullanılan rasyonellik aksiyomlarına 

bağlı değildir. Ayrıca tüm sübjektif değerler mümkün olan bütün kombinezonlarda 

değerlendirilerek kişilerin iç tutarsızlıklarından gelebilecek etkiler asgariye indirilmiş ve 

ikili karşılaştırmaların sonuçları her bir faktör için ortalama göreceli değerler olarak elde 

edilmiştir. 

Ancak, bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde kişisel karşılaştırmalardaki 

tutarlılığın göstergesi olarak araştırmacıların değişik kriterler tanımladıkları 

görülmektedir. Bazı araştırmacılar B matrisinden bir matris işlemi ile elde edilen 

"Tutarlılık indeksi" ni kullanmıştır. Kocaoğlu ise bu kriteri C matrisini kullanarak farklı bir 
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şekilde tanımlamıştır [29], "Tutarsızlık" olarak tanımlanan bir katsayı olan bu kriter, 

değerlendirmeyi yapanın karşılaştırmalarındaki tutarlılık hakkında bir fikir vermektedir. 

Ancak bu kriterin yapılan değerlendirmenin doğruluk derecesi olarak veya 

değerlendirmenin kabulünde baz olarak kullanılmaması gerekir. Bu çalışmada yüksek 

tutarsızlık katsayısı, değerlendirmeyi yapan kişiyi karşılaştırmalarda 

dikkatsizliklerden kaynaklanabilecek hatalar için uyarmak amacıyla kullanılmıştır. 

Bu durumda değerlendirme tekrar gözden geçirilmiş ve sonuçta genel olarak daha 

düşük "Tutarsızlık Katsayısı" elde edilmiştir. Ancak değerlendirmeyi yapan kişi elde 

edilen sonuçların sübjektif değerlerini yansıttığına inanmış ve bir değişiklik yapmaya 

gerek görmemişse, değerlendirme ilk haliyle çalışmaya katılmıştır. 

Yukarıda verilen örnekteki C matrisinde faktörler F1-F2-F3-F4-F5 şeklinde 

sıralanmışlardır. Tam tutarlı bir karşılaştırmada C matrisinin bütün satırları aynıdır. Bu 

durum faktörlerin sıralamasından bağımsız olup, farklı tüm sıralamalarda değişmez ve 

faktörler için daima aynı rölatif değerler elde edilir. Tam tutarlılık ise C matrisinin alt 

satırındaki standart sapmanın, yine sıralamadan bağımsız olarak her durumda sıfır 

olması sonucunu doğuracaktır. Ancak, örnekte de görüldüğü üzere, karşılaştırmalarda 

tutarsızlıklar olduğunda durum farklıdır. Öncelikle C matrisinin satırları aynı değerlere 
sahip değildir. Ayrıca, faktörlerin farklı sıralanması halinde her bir faktörün alacağı 

rölatif değer değişecektir. Tutarsızlık ise C matrisinin alt satırında yer alan standart 

sapmanın sıfırdan farklı olması ile belirlenir. Bu durumda faktörlerin tüm farklı 
sıralanmalarını elde etmek üzere C matrisi "n!" sayıda tekrarlanır ve her bir sıralama 

için faktörlerin rölatif değerleri yüzde olarak elde edilir. Daha sonra n! sayıdaki rölatif 
değerlerin ortalaması alınarak, faktörlerin nihai rölatif değerleri bulunmuş olur. 
Karşılaştırmalardaki tutarsızlığın ölçüsü ise rölatif değerlerin dağılımındaki varyans 

olup, aşağıdaki şekilde hesaplanır [29]: 
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I n nl 

(1/n)X (1/n!)X (rsubrHj)2 
i=l j=ı 

Burada ry faktör i için sıralama j de elde edilen rölatif değeri, rsubj ise faktör i 
için ortalama sübjektif rölatif değeri ifade etmektedir ve 

olarak verilebilir. 

6-3-1-3- Grup Değerlendirmesi: 

Kişisel değerlendirmeleri sayısallaştırmak amacıyla kullanılan "Sabit - Toplam" 

metodu, çok sayıda değerlendiriciyi içeren grupların ortak değerlendirmesini belirlemek 

amacıyla da kullanılmaktadır. Buna göre, faktörlerin değerleri konusunda bir grubun 

eğilimi belirlenmek istendiğinde kişisel değerlendirmeler Sabit-Toplam metodu 

çerçevesinde bir araya getirilir. Bu durumda grubu oluşturan elemanların kişisel 

değerlendirmeleri arasındaki uyumu ya da benzerlik derecesini dikkate alarak, bu bir 

araya getirme sonucunda elde edilecek değerin grubun eğilimini ne derece ifade 

edeceğinin göstergesi olarak bir kriter tanımlanmıştır. Bu kriter 

formülü ile verilmektedir [29], Buna göre, rsubj faktör i için ortalama sübjektif rölatif 

değeri, rac(j ise aynı faktör için gerçek rölatif değeri ifade etmektedir. Yüksek "d" rakamı 

grubu oluşturan bireylerin değerlendirmelerindeki farklılığı göstermektedir 

n: 

rsubi- (1/n!)X rij 

i=l 
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6-3-2- Analiz: 

Bu çalışma, alt kademede 10 üst kademede 1 element içeren, 2 kademeli bir 

Hiyerarşik Karar Modeli olarak organize edilmiştir (Şekil 6.2). Çok sayıda elementin 

"Sabit-Toplam" metodu kullanılarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerdeki 

kişisel ve grup tutarsızlıklarının belirlenmesi oldukça zor bir işlem olup, bir noktadan 

sonra geleneksel hesaplama yöntem ve araçları ile yapılması mümkün olmamaktadır. 

Değerlendirilecek element sayısının fazla olması durumunda bu amaçla geliştirilmiş 

bilgisayar programlarından yararlanılması tek çözüm yoludur. Bu çerçevede kritik 

başarı faktörlerinin, projelerin başarısındaki önemleri açısından, kamu kuruluşlarında 

projecilik alanında görev yapan uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ile ilgili sonuçlar, 

bu amaçla geliştirilmiş olan bir bilgisayar programı kullanılarak elde edilmiştir. 

Başarı Faktörleri 

Şekil 6.2 : İki Kademeli Hiyerarşik Karar Modeli 
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Faktörlerin rölatif önem derecesine göre almış oldukları yüzde ağırlıkların 

- Sektörel dağılımı Tablo 6.7' de 

- Uygulamacı kamu kuruluşları ve Teşkilatımıza göre dağılımı Tablo 6.9' da 

- Çalışmaya katılanların mesleklerine göre dağılımı Tablo 6.11'de 

- Çalışmaya katılanların yönetim kademesindeki pozisyonlarına göre dağılımı 
Tablo 6.13'de 

görülmektedir. Çalışmaya katılanların faktörlerin yeterliliği konusundaki yorumları ise 

Tablo 6 15' de özetlenmiştir 
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1- Başarı Faktörlerinin Sektörel Bazda Değerlendirilmesi: 
BAŞARI FAKTÖRLERİ VE ÖNEM DERECELERİ 

FAKTÖRLER İMALAT 

SEKTÖRÜ 

ULAŞTIRMA MADENCİLİK / 

ENERJİ 

1-Projenin amaçları 0.22 0.23 0.21 

2-Fizibilite çalışmaları 0.14 0.12 0.12 

3-Proje plan ve programı ve 

buna göre uygulama 

0.11 0.11 0.13 

4-lzleme ve kontrol 0.09 0.08 0.09 

5-Personel 0.08 0.09 0.10 

6-Projeyi yürüten kuruluşun 

teknik seviyesi 

0.08 0.09 0.09 

7-Proje yönetiminin yetki ve 

beceri seviyesi 

0.10 0.08 0.10 

8-Üst kademe yönetimin 

projeye ilgisi ve desteği 

0.07 0.07 0.06 

9-Periyodik haberleşme 

koordinasyon ve danışma 

0.06 0.06 0.06 

10-Bürokrasinin azlığı 0.06 0 07 0.05 

TOPLAM 1.00 1.00 1.00 

Tablo 6.7 - Başarı Faktörlerinin Sektörel Değerlendirilmesi 

Başarı faktörlerinin önem dereceleri sektörel bazda değerlendirildiğinde, 

sonuçların her üç sektörde de biribirine yakın olduğu görülmektedir. Buna göre her üç 

sektörde de 1, 2 ve 3 numaralı faktörler ilk üç sırayı; 9 ve 10 numaralı faktörler de son 

iki sırayı paylaşmaktadırlar. 
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1 numaralı faktör üç sektörde de birinci derecede önemli bulunmuştur. Ayrıca 1 

numaralı faktöre verilen yüzde ağırlık diğer faktörlerden önemli ölçüde farklı ve büyük 

olup tüm sektörlerde biribirine yakın değerlerdedir, ikinci sırayı imalat ve Ulaştırma 
sektörlerinde 2 numaralı, Madencilik/Enerji sektöründe ise 3 numaralı faktör almıştır. 

Ancak yüzde ağırlık olarak ikinci ve üçüncü sırada yer alan faktörler arasında büyük bir 
fark bulunmamaktadır. 

Yine her üç sektörde de 9 ve 10 numaralı faktörler en düşük yüzde ağırlıkla son 

iki sırayı paylaşırken, diğer faktörler biribirine yakın ağırlıklarla sıralamadaki diğer 

yerleri doldurmaktadırlar. Faktörlerin sektörlerdeki önem sıralaması Tablo 6.8’ de toplu 

olarak gösterilmiştir. 

SIRALAMA 
NO 

FAKTÖRLER 

İMALAT (%) ULAŞTIRMA. (%) MADENCİLİK /ENERJİ 

1 F1 (22.0) F1 (23.0) F1 (21.0) 

2 F2 (14.0) F2 (12.0) F3 (13.0) 

3 F3 (11.0) F3 (11.0) F2 (12.0) 

4 F7 (10.0) F5 (9.0) F7 (10.0) 

5 F4 (9.0) F6 (9.0) F5 (10.0) 

6 F5 (80) F7 (8.0) F6 (9.0) 

7 F6 (8.0 ) F4 (8.0) F4 (9.0) 

8 F8 (7.0) F8 (7.0) F8 (6.0) 

9 F9 (6.0 ) F10 (7.0) F9 (6.0) 

10 F10 (6.0 ) F9 (6.0) F10 (5.0) 

Tablo 6.8 - Başarı Faktörlerinin Önem Sıralamasının Sektörel Dağılımı 
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2- Başarı Faktörlerinin DPT ve Kuruluşlarda Değerlendirilmesi: 
BAŞARI FAKTÖRLERİ VE ÖNEM DERECELERİ 

FAKTÖRLER DPT TOPLAMI KAMU TOPLAMI 

1-Projenin amaçlan 0.12 0.22 

2-Fizibilite çalışmaları 0.17 0.13 

3-Proje plan ve programı ve 

buna göre uygulama 

0.13 0.11 

4-İzleme ve kontrol 0.09 0.09 

5-Personel 0.09 0.09 

6-Projeyi yürüten kuruluşun 

teknik seviyesi 

0.08 0.09 

7-Proje yönetiminin yetki ve 

beceri seviyesi 

0.11 0.09 

8-Üst kademe yönetimin 

projeye ilgisi ve desteği 

0.09 0.06 

9-Periyodik haberleşme 

koordinasyon ve danışma 

0.06 0.06 

10-Bürokrasinin azlığı 0.06 0.06 

TOPLAM 1.00 1.00 

Tablo 6.9 - Başarı Faktörlerinin DPT Uzmanlan ve Uygulamacı Kamu Kuruluşlarında 

Görev Yapan Personel Tarafından Değerlendirilmesi 

Bu bölümde imalat, Ulaştırma ve Madencilik/Enerji sektörlerinde analize dahil 

edilen kamu kuruluşlarının faktörlere yaklaşımı "Uygulamacı Kamu Kuruluşları" başlığı 

altında Hiyerarşik Karar Modeli çerçevesinde bir araya getirilmiş ve sonuç kalkınma 

planları ve yıllık programalar çerçevesinde kamu yatırım projeleri ile ilgisi bulunan ve 

üst düzey bir kuruluş olan Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yapan uzmanların 

yaklaşımı ile karşılaştırılmıştır. 
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Burada da yine gerek kuruluşların gerekse DPT uzmanlarının yaklaşımında 1, 2 

ve 3 numaralı faktörler ilk üç sırayı, 9 ve 10 numaralı faktörler son iki sırayı, diğer 

faktörler de 4. ve 8. sıra arasını almışlardır. Ancak, kuruluşların yaklaşımında birinci 

sırada, diğer faktörlerden oldukça büyük bir yüzde ağırlık farkı İ!e1 numaralı faktör yer 

alırken DPT uzmanlarının yaklaşımında birinci sırayı 2 numaralı faktör almıştır. 

Faktörlerin DPT uzmanlarının ve imalat, Ulaştırma, Madencilik/Eneği sektörlerinde yer 
alan kuruluşlarda projelerde görev yapan elemanların değerlendirmelarine göre almış 

oldukları önem sıralaması Tablo 6.10 ' da toplu olarak görülmektedir. 

SIRALAMA 
NO 

FAKTÖRLER 

DPT (%) KAMU ORT. (%) 

1 F2 (16.8) F1 (22.0) 

2 F3 (13.2) F2 (12.6 ) 

3 F1 (12.4) F3 (11.5) 

4 F7 (10.5) F7 (9.1) 

5 F4 (9.4) F5 (9.0) 

6 F5 (8.9) F6 (8.8 ) 

7 F8 (8.8) F4 (8.6) 

8 F6 (8.4) F8 (6.4) 

9 F9 (5.8) F9 (6.1 ) 

10 F10 (5.6) F10 (6.0) 

Tablo 6.10 - Başarı Faktörlerine DPT ve Uygulamacı Kuruluşlarında Görev Yapan 
Personelin Verdikleri Önem Sıralaması 
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3- Faktörlerin Çalışmaya «atılanların Mesleklerine Göre Değerlendirilmesi: 

BAŞARI FAKTÖRLERİ VE ÖNEM DERECELERİ 

FAKTÖRLER MÜHENDİSLİK SOSYAL BİLİMLER 

1-Projenin amaçları 0.21 0.29 

2-Fizibilite çalışmaları 0.12 0.14 

3-Proje plan ve programı ve buna 

göre uygulama 

0.12 0.11 

4-izleme ve kontrol 0.09 0.07 

5-Personel 0.09 0.08 

6-Projeyi yürüten kuruluşun 

teknik seviyesi 

0.09 0.07 

07-Proje yönetiminin yetki ve 

beceri seviyesi 

0.09 0.08 

8-Üst kademe yönetimin 

projeye ilgisi ve desteği 

0,06 0.06 

9-Periyodik haberleşme 

koordinasyon ve danışma 

0.06 0.05 

10-Bürokrasinin azlığı 0.06 0.05 

TOPLAM 
1.00 1.00 

Tablo 6.11 - Başarı Faktörlerinin Çalışmaya «atılanların Mesleklerine Göre 

Değerlendirilmesi ( D P.T. Uzmanları Hariç) 

Bu bölümde - D PT. haricindeki - kamu kuruluşlarından çalışmaya katılan 

elemanlar mesleki açıdan Mühendislik ve Sosyal Bilimler ( burada Ekonomi ve işletme 
bölümlerini kapsamaktadır) şeklinde iki ana grupta tasnif edilerek faktörlere verilen 

önem derecesinin bu tasniften nasıl etkileneceği görülmek istenmiştir. 
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Burada her iki grup için de faktörlerin aynı önem sıralaması elde edilmiş; diğer 

bir ifade ile faktörlerin önem sıralaması çalışmaya katılanların mesleki dağılımından 

etkilenmemiştir. Ancak sıralama aynı olmakla birlikte, faktörlerin almış olduğu yüzde 

ağırlık iki grupta farklı olmuştur. Neticede, burada da 1, 2 ve 3 numaralı faktörler ilk üç 

sırayı, 9 ve 10 numaralı faktörler de son iki sırayı almışlardır. Faktörlerin önem 

sıralaması Tablo 6.12' de toplu olarak görülmektedir. 

SIRALAMA 
NO 

FAKTÖRLER 

MÜHENDİSLİK (%) SOSYAL BİLİMLER (%) 

1 F1 (21.4) F1 (28.8) 

2 F2 (12.4) F2 (13.5) 

3 F3 (11.7) F3 (11.2) 

4 F5 (9.3) F5 (8.3) 

5 F7 (9.2) F7 (7.8) 

6 F6 (8.8) F6 (7.3) 

7 F4 (8.6 ) F4 (7.3) 

8 F8 (6.4) F8 (6.0) 

9 F9 (6.2) F9 (4.8) 

10 F10 (5.8 ) F10 (4.8) 
.. _ 

Tablo 6.12 - Başarı Faktörlerinin Çalışmaya Katılanların Mesleklerine Göre Önem 

Sıralaması ( DPT Uzmanları Hariç) 
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4- Faktörlerin Çalışmaya Katılanlann Yönetim Kademesindeki Pozisyonlarına 
(Görevlerine) Göre Değerlendirilmesi: 

BAŞARI FAKTÖRLERİ VE ÖNEM DERECELERİ 

FAKTÖRLER YÖNETİCİ PERSONEL YÖNETİCİ OLMAYAN 

PERSONEL 

1-Projenin amaçları 0.23 0.22 

2-Fizibilite çalışmaları 0.13 0.12 

3-Proje plan ve programı ve 

buna göre uygulama 

0.12 0.12 

4-izleme ve kontrol 0.08 0.08 

5-Personel 0.08 0.11 

6-Projeyi yürüten kuruluşun 

teknik seviyesi 

0.08 0.09 

7-Proje yönetiminin yetki ve 

beceri seviyesi 

0.09 0.08 

8-Üst kademe yönetimin 

projeye ilgisi ve desteği 

0.07 0.06 

9-Periyodik haberleşme 

koordinasyon ve danışma 

0.06 0.06 

10-Bürokrasinin azlığı 0.06 0.06 

TOPLAM 1.00 1.00 

Tablo 6.13 - Başarı Faktörlerinin Çalışmaya Katılanlann Yönetim Kademesindeki 
Pozisyonlarına Göre Değerlendirilmesi ( D P.T. Uzmanları Hariç) 

Burada da - D.P.T. haricindeki - kamu kuruluşlarından çalışmaya katılan 

elemanların kuruluşlardaki görevleri (yönetim kademesindeki pozisyonları) dikkate 
alınarak iki grup (Alt-Orta Kademe Yöneticiler ve Yönetici Olmayan Personel) 
oluşturulmuş ve faktörlerin önem derecesinin bu tasniften nasıl etkileneceği görülmek 
istenmiştir. 
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Bu bölümde de, diğer bölümlerde olduğu gibi, 1, 2 ve 3 numaralı faktörler ilk üç 

sırayı, 9 ve 10 numaralı faktörler de son iki sırayı almışlar; diğer faktörler ise bunların 

arasında dağılmışlardır. Ancak faktörlerin yüzde ağırlık olarak almış olduğu önem 

derecesi iki grupta biribirine çok yakın değerlerdedir. 

SIRALAMA 
NO 

FAKTÖRLER 

ALT-ORTA KADEME 
YÖNETİCİLER (%) 

YÖNETİCİ OLMAYAN 
PERSONEL (%) 

1 F1 (22.7) F1 (21.8) 

2 F2 (12.7) F2 (12.4) 

3 F3 (11.7) F3 (11.6) 

4 F7 (9.4) F5 (10.6) 

5 F4 (8.5) F6 (9.1 ) 

6 F5 (8.3 ) F7 (8.4) 

7 F6 (8.3 ) F4 (8.4) 

8 F8 (6.6) F8 (6.1 ) 

9 F9 (6.2 ) F9 (5.8) 

10 F10 (5.6) F10 (5.8) 

Tablo 6.14 ■■ Başarı Faktörlerinin Çalışmaya Katılanların Yönetim Kademesindeki 

Pozisyonlarına Göre Önem Sıralaması (DPT Uzmanları Hariç) 
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Çalışmaya katılanların çoğunluğu, tanımlanan faktörlerin proje başarısını 

tanımlamada yeterli olduğu yönünde fikir belirtmişlerdir (Tablo 6.15). 

SEÇENEKLER 
TOPLAM 

a b c d 0 

SAYI % SAYI % SAYI % SAYI % SAY) % SAYI % 

DPT 5 36 7 50 1 7 1 7 0 0 14 100 

UYGULAMACI KAMU 
KURULUŞLARI 14 30 33 70 0 0 0 0 0 0 47 100 

- İMALAT 5 45 6 55 0 0 0 0 0 0 11 100 

- MADENCİLİK / ENERJİ 5 31 11 89 0 0 0 0 0 0 18 100 

-ULAŞTIRMA 4 20 18 80 0 0 0 0 0 0 20 100 

TOPLAM 19 31 40 66 1 1.6 1 1.6 0 0 61 100 

a) Tamamen Yeterli (Gerekli Tüm Faktörler Listede Yer Almıştır.) 

b) Genelde Yeterli (Bazı Önemli Faktörler Listeye Dahil 

Edilmemiştir. Ancak Yine de Liste Tatminkardır.) 

c) Vasat (Faktörlerin Yeterli Olup Olmadığı Konusunda Bir 

Yorumda Bulunamıyorum.) 

d) Genelde Yetersiz (Önemli Faktörlerin Çoğu Listede Yer 

Almamaktır. Liste Tatminkar Değildir.) 

e) Tamamen Yetersiz (Listede Yer Alan Faktörlerin Hiç Birisinin 

Proje Uygulamasında Başarıya Etkisi Yoktur) 

Tablo 6.15 - Çalışmaya Katılanların Faktörlerin Yeterliliği ve İsabetliliği 
Konusundaki Değerlendirmeleri 
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7- SONUÇ: 

Projeler ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Kıt kaynakların tahsisi ile 

gerçekleştirilecek olan projeler başarılı olacakları (amaçlarına ulaşılacağı) inancı ve bu 

inancı destekleyen çalışma bulguları ile gündeme gelirler. Ancak çeşitli nedenlerle bazı 

projeler başarılı olamazlar. 

Ülkemizde projeciliğin bazı alanlarına (proje değerlendirme teknikleri, 
programlama-izleme-kontrol teknikleri gibi) tatmin edici seviyede ağırlık verildiği ve 

bunun projelerin başarısına olumlu etki yaptığı söylenebilir. Bununla birlikte, proje 

başarısı kavramını sistematik bir şekilde analiz edecek çalışmaların yapılarak projelerin 

başarısında ya da başarısızlığında etken olan faktörlerin belirlenmesi ve bu bilgilerin 

ışığında projelerin başarısını sağlayacak (ya da başarı oranını arttıracak) politika ve 

tedbirlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Projelerin başarısında rol oynayan unsurların başında iyi yönetim gelmektedir. 

Ekonomik ve teknik fizibilitesi olan çoğu proje kötü yönetimler sonucunda zaman aşımı 

ve/veya maliyet aşımı gibi nedenlerle başarısızlığa uğrayabilirler. 

Projelerin "Yaşam Eğrisi" kavramı çerçevesinde yönetilmesi ve bu alanda 

araştırmalarla ortaya konmuş olan diğer projelerin tecrübelerinden yararlanılması 
projelerin başarısını arttıracaktır. Parklı ve proje yönetiminde dikkate alınması gereken 

özelliklere sahip olan proje safhalarının bir proje için tanımlanabilmesi, proje 

yöneticilerinin bu safhaların muhtemel olaylarına karşı hazırlıklı olmalarına imkan 
verecektir. 
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Projelerin başarısında çok sayıda faktör etkili olmaktadır. Literatürde 

araştırmacıların bu faktörlerin belirlenmesine yönelik değerli çalışmaları vardır. 
Yalnızca bu çalışmaların incelenmesi bile projelerin başarısını arttırmak için gerekli 

önemli ipuçları vermektedir. 

Bu çalışmada bir adım daha öteye gidilmiş ve literatürde yer alan araştırmalar ve 

kamu kuruluşlarında proje uygulamalarındaki birikim değerlendirilerek, ülkemiz 

gerçeklerine uygun bir başarı faktörleri seti tanımlanmıştır. Daha sonra projelerin 

başarısını belirleyen bu faktörler, göreceli önemlerinin belirlenmesi amacıyla, 

Hiyerarşik Karar Modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz sonuçları, kamu 

kuruluşlarında projelerde görev yapan personelin ve DPT uzmanlarının bu faktörlere 

yaklaşımlarını göstermektedir. Ancak yanlış anlamaları önlemek için daha önce ifade 

edilen bir hususu tekrar etmekte fayda vardır: Bu çalışmada ele alınan faktörlerin 

tamamı projelerin başarısında önemlidir. Bu çalışmada faktörlerin önemsiz 

olanları değil; tümü önemli olan bu faktörlerin önem dereceleri belirlenmiştir. 

Değişik bazlar esas alınarak yorumlanan analiz sonuçlarını aşağıdaki şekilde 
özetlemek mümkündür: 

Tanımlanan başarı faktörleri, adından da anlaşılacağı üzere, projelerin 

başarısında önem arz eden faktörlerdir. Çalışma sonuçları bu faktörlerin isabetli, yani 

projelerin başarısında etken olduğunu göstermektedir. 

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında ilk göze çarpan sonuç değişik bazdaki tüm 

değerlendirmelerde, bir ya da ikisi hariç, faktörlerin biribirine çok yakın önem dereceleri 

(yüzde ağırlık) ile sıralanmış olmalıdır. Bu durum tanımlanan faktörlerin tamamının 

projelerin başarısı açısından gerekliliğinin ve isabetliliğinin ifadesi olarak 
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yorumlanabilir. Diğer bir ifadeyle çalışmaya katılanlar tüm faktörleri proje başarısında 

gerekli ve etken olarak değerlendirmiş ve çok önem verdikleri bir kaç faktör dışında 

faktörlerin arasında tercih yaparken zorlanmışlardır Ayrıca bu sonuç çalışmaya 

katılanlar arasında faktörlerin gerekiiliği veya yeterliliğini tespit için yapılan anket 

sonuçlarıyla da tutarlıdır. Tablo 6.15' den de görüleceği üzere çalışmaya katılan 61 

kişiden 59 ’u (% 97'si) tanımlanan faktörleri tamamen yeterli (% 31) ya da genelde 

yeterli (tatminkar) (% 66) bulmaktadır. 

Değişik bazlardaki tüm değerlendirmelerde, kendi içlerindeki sıralanmada farklılık 

olmakla beraber, 1, 2 ve 3 numaralı faktörler ilk üç, 9 ve 10 numaraiı faktörler de son 

iki sırada yer almış; diğer faktörler ise biribirine çok yakın ağırlıklarla bu faktörlerin 

arasında sıralanmıştır. Ancak ilk sırada yer alan faktörün daha fazla yüzde ağırlık 

alarak genelde diğer faktörlerden kopmuş olduğu görülmektedir. 

Faktörlerin önem derecelerine göre sıralanmalarında ve aldıkları yüzde 

ağırlıklarda sektörel bazda büyük bir farklılık bulunmamıştır, imalat, Madencilik/Enerji 

ve Ulaştırma sektörlerinin üçünde de 1 numaralı "Proje Amaçları" faktörü ilk sırayı almış 

ve diğer faktörler biribirine çok yakın önem derecesiyle sıralanmışlardır. Bu sonuç bu 

alanda yapılmış olan araştırmalara dayanan "başarı faktörlerinin önem derecesinin 
projelerin yer aldığı sektöre göre değişiklik göstereceği' hipotezini 

doğrulamamıştır. 

Faktörlere Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının ve kuruluşlarda, projelerde 

görev alan personelin yaklaşımlarında ise, genelcjgfarklılık görülmemekle beraber, 

önem derecesi açısından yapılan sıralamada ilk sıra'malan faktör açısından büyük 

oranda bir farklılık göze çarpmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının 

değerlendirmesinde ilk sırayı %17 ağırlıkla 2 numaralı "Fizibilite Çalışmaları" faktörü 



alırken kuruluşlarda çalışan elemanların değerlendirmesinde ilk sırayı % 22 ağırlıkla 1 

numaralı "Proje Amaçları" faktörü almıştır. 2 numaralı faktör DPT uzmanlarının 

değerlendirmesinde %12 ağırlıkla üçüncü sırada yer almıştır. Buradan DPT 

uzmanlarının daha çok "Fizibilite Çalışmaları", “Proje Plan Programı ve Buna Göre 

Uygulama" gibi teknik faktörlere önem verdiği; buna karşılık kuruluşlarda görev yapan 

personelin projeyi gündeme getiren nedenlere (amaçlara) asrt önceliği tanıdığı sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Netice olarak "faktörlere verilen önem derecesinin bir üst düzey 

kuruluş olan DPT'nin ve diğer kamu kuruluşlarının değerlendirmesine göre 

değişiklik göstereceği' hipotezinin doğrulandığı söylenebilir. 

Araştırmalara göre almış oldukları eğitim ve yüklendikleri görev ve 

sorumluluklardaki farklılıklar nedeniyle teknik personelin (mühendisler) ve sosyal 

bilimlerle ilgilenen personelin (ekonomist, işletmeci vb.) olaylara yaklaşımlarında 

farklılıklar vardır. Bu gerçeğe dayanarak başarı faktörlerine bu iki grup personelin 

yaklaşımında önemli farklılıkların olması" beklenmiş; ancak çalışma sonuçlan bu 

hipotezi doğrularnamıştır. Buna göre bu iki grubun faktörleri önem derecelerine göre 

sıralamalarında hiç bir farklılık yoktur. Yalnızca, sosyal bilimlerden gelen personelin 

"Proje Amaçları" faktörüne biraz daha fazla ağırlık verdiği görülmüştür. Yine de bu 

hipotezin doğallanmamasının çalışmanın en ilginç sonuçlarından biri olduğu 

söylenebilir. Ancak bu sonucun çalışmaya katmanların büyük çoğunluğunun (Kamu 

kuruluşlarından çalışmaya katılanların % 87' si) mühendis olmasından etkilenmiş 

olabileceği dikkate alınmalıdır. 

Benzer şekilde doğrulanmayan bir hipotez de "başarı faktörlerinin önem 
derecesinin çalışmaya katılanların kuruluşlardaki idari pozisyonlarına 

(görevlerine) göre değişeceği' hipotezidir. Çalışma sonuçlarına göre faktörlerin önem 

derecelerinde bu açıdan büyük bir farklılık bulunmamıştır. Ancak bu durumun 
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çalışmada oluşturulan "Alt-Orta Kademe Yöneticiler" ve "Yönetici Olmayan Personel" 

grupları arasında hiyerarşik açıdan fazla bir farklılık olmamasından kaynaklanmış 

olabileceği söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, çalışmanın daha üst yönetim kademelerini 

kapsaması durumunda bu hipotezin doğallanabilme şansı artacaktır. 

Diğer taraftan kamu kuruluşlar; tarafından sık olarak dile getirilen ve projelerin 

başarılı olmasında rolü küçümsenemeyecek olan, gerekli ödeneğin (kaynakların) 

projelere zamanında tahsisini içeren, 3 numaralı faktör yine kamuda çalışan personelin 

değerlendirmesine göre önem sıralamasında %11.5 ağırlıkla ancak üçüncü sırada yer 
alabilmiştir. Bu faktör DPT uzmanlarının değerlendirmesinde ise %13 ağırlıkla ikinci 

sırada yer almıştır. Ancak burada bir hususu açıklamakta fayda vardır: Çalışmaya 

katılan elemanlarla yapılan görüşmelerde 3 numaralı faktörün (Proje Plan Programı ve 

Buna Göre Uygulama) "Proje Plan Programı” ve "Proje Plan Programına Göre 

Uygulama (gerekli finansal kaynakların -ödeneğin- programa uygun olarak tahsisi gibi)" 
şeklinde iki ayrı faktör olarak değerlendirmeye alınmasının daha isabetli olacağı ve bu 

durumda "Proje Plan programına Göre Uygulama" faktörüne verilen gerçek önemin 
daha belirgin olarak ölçülebileceği ifade edilmiştir Ancak çalışmada 3 numaralı 
faktörün bir bütün olarak muhafaza edilmesinin daha yerinde olacağı düşünüldüğünden 

bir değişiklik yapılmamıştır. 

Benzer şekilde "izleme ve Kontrol", "Haberleşme-Koordinasyon-Danışma" gibi 
proje yönetiminde ülkemizde ilk olarak akla gelen faktörler düşük önem dereceleriyle 
daha sonraki sıralarda yer almışlardır. 

Son olarak ülkemizde projeler dahil tüm kamu faaliyetlerinin daha başarılı (verimli) 

hale getirilmesi için önerilen tedbirlerin başında gelen "Bürokrasinin Azaltılması" 
faktörü, farklı bazdaki tüm değerlendirmelerde en düşük önem derecesi (%5-6) ile son 

sırada yer almıştır. 
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Bu sonuçlar ülkemiz şartlarında hangi faktörlerinin projelerin başarısında daha 

ağırlıklı öneme sahip olduğu konusunda bir fikir vermektedir Bu hali ile çalışma proje 

başarısını arttırmak amacıyla kuruluşlarda proje seviyesinde veya daha üst seviyelerde 

yapılacak çalışmalar (politika ve tedbirlerin geliştirilmesi vb. konularda) için iyi bir 

referans olabilecektir. Örneğin, farklı bazlardaki tüm analizlerde ilk üç sırada yer alan 

faktörlerin toplam göreceli önem dereceleri yaklaşık % 50 olup diğer yedi faktörün 

önem dereceleri toplamına eşittir. Buna göre, diğer yedi faktör üzerinde yapılacak 

çalışmalarla sağlanacak fayda, yalnızca bu üç faktörün iyileştirilmesi ile 

sağlanabilecektir Benzer şekilde yaklaşık % 5 ağırlıkta önem derecesine sahip 

"Bürokrasinin Azaltılması" faktörü üzerinde yapılacak çalışmalardan elde edilecek 

fayda, yaklaşık % 22 ağırlıkta önem derecesine sahip "Proje Amaçlan" faktörü üzerinde 

yapılacak çalışmalardan elde edilecek faydadan daha az olacaktır. Diğer bir ifade ile, 

çalışma sonuçları proje başarısını arttırmaya yönelik çalışmalara nereden başlanması 

gerektiğini göstermektedir. 

Özetlemek gerekirse, bu çalışmada kamu yatırımlarının daha başarılı olması 

için gerekli koşullar değişik ve denenmemiş bir yaklaşımla irdelenmiş ve bu alanda 

çalışanlara rehberlik yapabilecek çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. 
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EKLER 



EK-1 
(Proje Uygulamasında Başarıyı Belirleyen Faktörler (Anket Formları)) 
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PROJE UYGULAMASINDA 
BAŞARIYI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

101 



İsminiz 

Kuruluşun Adı 

Göreviniz 

Adres-Telefon 

İgilendiğiniz projeler genellikle aşağidaki sektörlerden hangisinin veya 

hangilerinin kapsamına girmektedir? Lütfen uygun seçenekleri işaretleyiniz. 

a) Madencilik/Enerji 

b) İmalat 

c) Ulaştıma 

d)Diğer (Lütfen açık olarak belirtiniz.) 

- Çalışmanın sonuçlarını içeren özet raporun bir kopyasını almak istiyor 
musunuz? 

—Evet —Hayır 
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Lütfen ekli listede (Ek-1) yer alan "Kritik Başarı Faktörlerini, "Faktör 

Karşılaştırma Tablosu"nu kullanarak, proje uygulamasında başarıya olan 

katkıları ve önemleri açısından ikişer ikişer karşılaştırınız. 

Karşılaştırma sırasında takip edilecek metod Ek-3' de açıklanmıştır. 

Çalışmaya olan katkılarınız için teşekkür ederim. 

Selahattin Çimen 
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KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ 

• Projenin amaçları 

2- Fizibilite çalışmaları 

3- Proje pian ve programı ve buna göre uygulama 

4- izleme ve kontrol 

5- Personel 

6- Projeyi yürüten kuruluşun teknik seviyesi 

7- Proje yönetiminin yetki ve beceri seviyesi 

8- Üst kademe yönetimin projeye ilgisi ve desteği 

9- Periyodik haberleşme, koordinasyon ve danışma 

10- Bürokrasinin azlığı 
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FAKTÖR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

F P F P AÇIKLAMA F P F 

4 5 6 5 

3 1 7 8 

4 1 9 7 

8 4 10 5 

7 1 8 9 

6 3 10 9 

5 8 7 3 

5 3 4 3 

10 7 1 9 

5 9 4 2 

6 9 7 4 

6 10 8 1 

8 6 10 4 

6 2 7 2 

6 1 10 8 

3 9 5 1 

2 10 3 10 

1 2 5 7 

6 7 2 3 

8 2 4 6 

8 3 10 1 

4 9 5 2 

9 2 

F:FAKTÖR - P:PUAN 
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KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ 
(AÇIKLAMALAR) 

1- Projenin Amaçları: 

Projenin başlangıcında proje amaçlarının gerek proje ekibi, gerekse proje 

ile ilgisi bulunan, kuruluşun içinde ve dışındaki, tüm taraflarca net olarak 

bilinmesi ve anlaşılır olması. Projenin maçlarının kuruluşun ve diğer ilgili 

tarafların amaçları ile uyumlu olması. Projenin amaçlarının tutarlılığı ve 

doğruluğu ve projenin gerekliliği hususunda bir tereddüdün proje ekibi ve 

kuruluş içerisinde olmaması. 

2- Fizibilite Çalışmaları: 

Başlangıçta teknik ve ekonomik fizibilite etüdlerinin yapılması ve bu 

fizibilite çalışmalarının yeterliliği ve doğruluğu. Örneğin projeye ilişkin teknoloji 

seçiminin, pazar araştırmasının, fiziksel büyüklüklerin (kapasite vs.), yatırım 

tutarının, yatırım süresinin, karlılığın vb. doğru olarak belirlenmesi. Projeye 

başlama kararının fizibilite çalışmalarının sonucuna göre verilmesi. 

3- Projenin Plan ve Programı ve Buna Göre Uygulama: 

Projenin uygulanmasına dönük detay plan ve programların geliştirilmesi. 

Proje ile ilgili zaman planlaması (termin planı), kritik dönüm noktaları 

(milestones), insangücü, ekipman ve gerekli tüm kaynak ihtiyacının nitelik, 

nicelik ve zaman olarak başlangıçta belirlenmiş olması. Ayrıca uygulama 

sırasındaki performansı değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçü/kriter 

sisteminin var olması. 
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Projenin plan ve programına uygun bir şekilde yürütülmesi ve öngörülen 

kaynakların (özellikle finansman kaynaklarının) zamanında ve belirtilen 

miktarlarda tahsisi ve bu suretle proje bitiş süresinin uzamaması, proje 
maliyetinin bu tür gecikmeler nedeniyle artmaması. 

4- İzleme ve Kontrol: 

Proje plan-programının, bütçesinin ve proje ekibinin performansının 

izlenmesi. Plan ve programdan sapmaların olması durumunda problemlerin 

tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması. 

5- Personel: 

Projenin gerektirdiği sayı ve nitelikteki elemanların istihdamı ve eğitimi. 

Projenin karakteristiğine göre gerekli bilgi, beceri, işe bağlılığın ve işe kendini 

adamanın hakim olduğu bir proje ekibinin oluşturulması. 

6- Projeyi Yürüten Kuruluşun Teknik Seviyesi: 

Uygulanan teknolojinin iyi bir performans gösterebilmesi için projeyi 

yürüten kuruluşun gerekli teknik bilgi, tecrübe ve imkanlara sahip olması ve bu 

imkanları projeyi yönetmekle görevli ekibe temin etmesi. 

7- Proje Yönetiminin Çıkabilecek Problem ve Krizlerin Üstesinden 

Gelebilme Kabiliyeti ve Yetkisi: 

Uygulamada önceden görülemeyen sapmalar ve kriz karşısında (teknik, 

yönetim veya bütçe ile ilgili) proje yönetiminin bunları giderebilme konusundaki 

kabiliyet ve yetkisi. (Örneğin projede değişiklik yapabilme, yetki devri, harcama 
yetkisi vb.). 
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8- Üst Kademe Yönetimin Projeye İlgisi ve Desteği: 
Projenin başarısı için üst kademe yönetimden istenebilecek tür ve 

miktarda yardım ve desteğin proje yönetimine sağlanması veya en azından proje 

yönetiminin bu konuda kendini güven içinde hissetmesi. Örneğin yeterli 

kaynakların (parasal, insangücü, zaman vb.) projeye tahsisi; bir kriz anında proje 

yönetiminin gerekli yardım ve destek hususunda üst kademe yönetime olan 

güveni. 

9- Proje Başlangıcından İtibaren Kuruluş İçinde ve Dışındaki Proje İle 
İlgili Tüm Birimlerle Düzenli Danışma, Haberleşme ve Koordinasyon: 

Proje amaçları, uygulamada izlenen usul, esas ve politikalar, durum 

raporları vs. ve bunlardaki herhangi bir değişiklik ile ilgili olarak gerek kuruluş 

içerisinde gerekse kuruluş dışındaki ilgili tüm birimlerle proje başlangıcından 

itibaren haberleşme (bilgi değişimi) ve koordinasyonun sağlanması. 

Proje ile ilgili dahili ve harici tüm birimlerle (projenin nihai 

değerlendirmesini ve kabulünü yapacak merciler ve projenin işletmesini 

üstlenecek birimler dahil) proje yönetimi arasinda, proje başlangıcından itibaren 

düzenli danışma, haberleşme ve koordinasyonun sağlanması ve bu suretle 

onların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının tespiti ve projeye entegre edilmeleri. 

10- Bürokrasinin Azlığı: 

Projenin uygulanmasında, izlenmesinde ve koordinasyonunda, proje ile 

ilgili kararların alınmasında ve yetkilerin proje yönetimi tarafından 

kullanılmasında, darboğaz ve krizlerin giderilmesinde kuruluş içerisinde ve 

kuruluş dışındaki bürokrasinin azaltılması. 
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Ek-3 

FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDA KULLANILACAK METOD 

HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

Lütfen ekli listede yer alan kritik başarı faktörlerini ikişer ikişer 

karşılaştırınız ve bunların proje uygulamasında başarıya katkıları veya önemleri 

konusundaki kişisel değerlendirmenizi 100 puanı aralarında paylaştırarak 

belirtiniz. 

Örnekler: 

- 4. Faktör ile 5. Faktörü karşılaştıralım. 

Eğer kriterimiz (proje uygulamasında başarıya olan katkısı veya 

önemi) açısından 4. Faktörü 5. Faktörden üç kat daha önemli görüyorsanız: 

4. Faktöre 75 

5. Faktöre 25 puan vermek gerekir. 

(4. Faktörü 3 birim, 5. Faktörü 1 birim olarak düşünürsek toplam 4 birim 

yapar. 4 birim 100 puan ederse 1 birim 25 puana karşı gelir. O halde 3 birim 

verilen 4. Faktör 3*25=75 puan, 1 birim verilen 5. Faktör 1*25=25 puan eder.) 

- 3. Faktör ile 1. Faktörü karşılaştıralım. 

Eğer kriterimiz açısından 3. Faktör ile 1. Faktörü eşit önemde 

görüyorsanız her iki faktöre de 50 puan vermek gerekir. 
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Eğer 3. Faktörü 1. Faktörden biraz önemli görüyorsanız derecesine göre 

3. Faktöre 50' den biraz yüksek bir puan (51, 52, 57 vb.) 1. Faktöre de kaian 

puanı (49, 48, 43 vb.) vermek gerekir. 

- 4. Faktör ile 1. Faktörü karşılaştıralım. 

Eğer 1. Faktörü 4. Faktör yanında çok önemsiz görüyorsanız 1. Faktöre 

çok düşük bir puan (1, 5, 8 vb.) 4. faktöre de çok yüksek bir puan (99, 95 vb.) 

vermek gerekir. 

ÖZET: 

Özetlemek gerekirse, kişisel değerlendirmemize bağlı olarak faktörlere 1 
iie 99 (minimum 1, maksimum 99) arasında herhangi bir puanı verebiliriz. 

Burada en önemli husus karşılaştırmadaki tutarlılıktır. Örneğin, 

eğer 3. Faktörle 1. Faktörü karşılaştırdığımızda 1. Faktörü 3. Faktörden daha 

önemli; 4. Faktörle 1. Faktörü karşılaştırdığımızda da 4. Faktörü 1. Faktörden 

daha önemli buluyorsak, normal mantık kuralları içerisinde 3. Faktörle 4. 

Faktörü karşılaştırdığımızda, 4.Faktörü 3. Faktörden daha önemli bulmamız 

gerekir. Sonuçları değerlendirmek üzere kullanılacak olan model kişisel 

karşılaştırmalarınızdaki tutarlılığı bir katsayı ile puanlayacaktır. Tutarlılığın 

göstergesi olarak kullanılacak olan bu katsayının yüksek çıkması durumunda 

değerlendirmelerinizi yeniden gözden geçirmeniz istenebilecektir. 
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Ek-1' de yer alan "Proje Uygulamasında Başarıyı Etkileyen Kritik 

Faktörier"i yeterli buluyor musunuz? Faktörlerle ilgili açıklamaları dikkate alarak 

uygun seçeneği işaretleyiniz. 

a) Tamamen yeterli 
(Gerekli tüm faktörler listede yer almıştır.) 

b) Genelde yeterli 
(Bazı önemli faktörler listeye dahil edilmemiştir. Ancak yine de liste 
tatminkardır.) 

c) Vasat 
(Faktörlerin yeterli olup olmadığı konusunda bir yorumda 

bulunamıyorum.) 

d) Genelde yetersiz 
(Önemli faktörlerin çoğu listede yer almamaktadır. Liste tatminkar 
değildir.) 

e) Tamamen yetersiz 
(Listede yer alan faktörlerin hiç birisinin proje uygulamasında 

başarıya etkileri yoktur.) 

iletmek istediğiniz diğer hususlari, tavsiyelerinizi ve yorumunuzu lütfen 
yazınız. Bu amaçla arka sahifeyi de kullanabilirsiniz. 
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EK-2 
(Çalışmaya Dahil Edilen Kamu Kuruluşları) 
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ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLEN KAMU KURULUŞLARI 

I- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

iı- Diğer Kamu Kuruluşları 

1- BOTAŞ Genel Müdürlüğü 

2- ÇİTOSAN Genel Müdürlüğü 

3- Etibank Genel Müdürlüğü 

4- T.C.D.D. Genel Müdürlüğü 

5- T.D.Ç.İ Genel Müdürlüğü 

6- D.L.H. Genel Müdürlüğü 

7- D.S.i. Genel Müdürlüğü 

8- T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 

9- T.E.K. Genel Müdürlüğü 

10- M.K.E. K. Genel Müdürlüğü 

11-T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü 

12- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

13- M.T.A. Genel Müdürlüğü 

14- T.P.A.O. Genel Müdürlüğü 

15- P.T.T. Genel Müdürlüğü 

16- T. Şeker Fb. A.Ş. Genel Müdürlüğü 
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EK-3 
(Tablo Tin Hazırlanmasında Kullanılan Deflatörler) 
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Tablo 1'in Hazırlanmasında Kullanılan Deflatörler 

1993= 1,48499 

1992 = 1,00000 

1991= 0,61199 

1990= 0,37661 

1989= 0,25091 

1988= 0,15594 

1987 = 0,08789 
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ABSTRACT 

Projects are essential and important elements of development plans. Scarce 
resources of nations are allocated to projects only because these projects are supposed to 
be successful, but not ali of them are successful. 

This study focuses on tlıe concept of "project success", and investigates the factors 
that determine project success. In this respect, first project life cycle concept and the 
elements of modern project management philosophy are introduced due to their 
importance for and relation to project success. Second, through the review of the literatüre 
on the subject, and the experience inherent in the public eııterprises in Turkey a set of 
critical success factors for projects are determined. These factors are analyzed by using 
Hierarchical Decision Model that uses data from a survey conducted among the 
employees of the public enterprises in Manufacturing, Transportation and Mining/Energy 
sectors, and the experts of the State Planning Organization. The results gıve the relative 
importance of the critical success factors. This relative importance is then analyzed for 
four different situations, and sonıe hypothesis are tested. 

The results are expected to be useful for researchers and scientısts on the subject 
area, for those who wish to increase the probability of success for projects as a practitioner 
and for those who are in a position to develop policies and strategıes for successful 
projects. 
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