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BİR MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜNÜN  ORTAYA ÇIKIŞI VE PROJE 

YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER  

Birçok konuda organize olması gereken bir ürün çıktısı  proje yönetimi 

modelleri  sayesinde yapılır.  Proje yönetimi;  içerisinde lojistik, teknik 

özellikler, seri  üretim, entegrasyon, varyasyonlar ve daha birçok özel çalışma 

alanını içermektedir. Şirketlerin iç terimlemeleriyle gelişen bu süreçte proje 

başlangıcı  en sağlıklı olarak fikrin oluşmaya başladığı an olarak bilinmektedir. 

Proje, kendine özgü tek bir ürün veya hizmetle sonuçlanan belli bir başlangıç 

ve b i tiş noktası olan çok sayıda birbiriyle il işkili  faaliyetler kümesidir. Bu 

tanımıyla projenin bir başlangıç ve bitiş noktası olması tanımlanamayan 

faaliyetleri ,  bir başlangıç tarihiyle birl ikte tanımlamadır. Fikir  hakları 

dahilinde edinilen kümülatif tecrübeler sonucu ortaya çıkan proje öncesi 

hazırlık süreci ,  tüm bahsi geçen süreçler tanımlandıktan sonra proje 

tarihlendiril ir ve tekrar tanımlanır. Proje, tanımlanmış bir çıktıyı elde etmek 

için belirli  bir süre içerisinde yapılması gereken işlerin tümüdür.   

Projelerin birçok özelliği bulunmaktadır. Akademik olarak tanımlanan 

özellikleriyle projeler ;   

•  Belirli  süre, 

•  Sınırlı  kaynak  

•  Müşteri  kriterlerini barındırır.  

Bu tanımlamayla bir projenin hangi alanda daha etkin ve verimli olacağı 

belirlenir. Örneğin bi r inşaat projesi  i le otomotiv projeleri  yönetim açısından 

bir tutulamamakla birlikte savunma sanayi özelinde en etkin ve verimli kaynak 

kullanımı RACI Matrisi  olarak bilinir.  Kurumsal şirketler proje grup kaynak 

kullanımında mühendislere çoklu sorumluluklar atamaktadır. Dünyanın  birçok 

yerinde savunma sanayi projeleri bu yapıda olmakla birlikte daha spesifik 

teknik özelliklere sahip projeler (Örneğin NASA/SpaceX Rockets) daha farklı 

yapıda yönetilme hassasiyetine sahip olabilir.    

Projenin Başarısı   

Projelerin başarılı  olabilmesi için 3 ana kriter bulunur;  

1)Müşteri  isterlerine uyumluluk,  
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2)Zamanında tamamlanma,  

3)Kendisine atanan bütçe dahilinde tamamlanma.  

Üç kriterin de aynı anda yerine getiri lmesi gerekmektedir, aksi takdirde 

projenin başarı  oranı düşebilir.  Fakat bu 3 kriter de aynı anda çatışan amaçlara 

sahiptir.  Projenin teknik performansı projeye biçilen bütçeyle uyum göstermez 

veya projenin bütçesiyle yapılacaklar dahilinde zaman yetmez. Bu üç kriterin 

de yerine getiri lmesi için verilen çabaya proje yönetimi denir. Tüm devasa 

uçaklar, çok geniş menzill i  tanklar, ultrasonik silahlar ve tüm karmaşık yapılar 

bu şekilde oluşur. Bu tanıma göre aslında hayatımızın her alanında mikro 

kıyaslamalarla proje yönetimi yapmaktayız ve hatta bir mutfak gereci alırken 

dahi fark etmeden Kraljic Matrisi  uygular, stratejik satın alma yaparız.  

 Bir projede satın alma yapılırken uygulanacak matris ve yöntemlerden biri  de 

Kraljic Matrisidir ve bu kriterlerden nakit  akışına en yakın olan bir satın al ma 

stratejisidir bu yüzden bir projede en göze görünen kriterdir. Kendi içerisinde 

bütçe uygunluğu ,  kalite , tedarik ve ürün özelliklerine göre aynı anda acil ,  en 

acil , acil değil ,  kaliteli ,  pahalı  olarak proje ürün parçasını satın almanın en 

uygulanabilir yolu olan Kraljic matrisi ,  kısa ifadesiyle fonks iyonel  bir 

düzlemde alınacak ürünün yukarda bahsedildiği gibi kategorilendiril ip ,  yerinin 

belirlenmesini ve bu yere göre puanlama yapılarak diğer üründaşlarına göre 

kıyas yapılmasını ifade eder.  

 

RESİM 1.  
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Herbir alanın kendi içerisindeki tüm matrislerinin birleşiminden yola çıkılıp 

karar verilecek olan proje yönetimindeki  performans kriterlerinin optimum 

olması gerekmektedir. Zamanı yetişmeyen mükemmel bir proje çıktısı başarıl ı 

bir proje değildir.  Proje yönetimi, yönetim şekline uyulduğu takdirde proje 

çıktısı  üzerinde kesin bir başarı  sağlar.  

Bununla birlikte proje yönetim teknikleri küçük projeler için maliyetli 

kaçmakta fakat büyük projeler için bir gerekliliktir. Hayatımızın her alanında 

fark etmeden veya ederek uyguladığımız bu yöntemleri  göz önüne aldığımızda 

akademik karşıl ıkları olduğunu görürüz. Bir sütü marketten mi, bakkaldan mı 

veya süt sağım merkezinden mi alacağımızın kararı  o sütü kaç li tre alacağımızla 

doğru orantıl ı  olmaktadır. Küçük bir proje olarak adlandırdığımızda bu durum                

1 lt  sütü bakkaldan almak, 5 l t  sütü marketten almak, 1 ton sütü süt sağım 

merkezinden çıktılamanın en optimum tercih olduğu görülmektedir. 1 l t  sütü 

süt sağım merkezinden çıktılamak bizlere pah alıya mal olacaktır.  Proje 

yöneticisinin amacı ise bu sütü bir çıktı  olarak her açıdan değerlendirip en 

kaliteli en uygun en kısa zamanda temin etmeyi birtakım  tekniklerle garanti 

altına almaktır.  Proje Yöneticileri  teknik uzmanlık yerine bütünleştirici  

olmalıdır.  Proje yöneticileri  bu kaynakların ne zaman hangi işlerle yapıldığını 

organize ediyor olmalıdır. Kurumsal l iteratürde her bir başlık için bir çok 

yönet im şekli  bulunur ve bu yönetim şekilleri proje  yöneticileri  açısından;  

zaman, bütçe, kalite, kaynak kullanımı şeklinde verimliliği optimize edecek 

şekilde seçilir.   

Küçük Ölçekli  Proje Yönetimi  

Fakat bu makalede anlatılmak istenen küçük ölçekli  proje yönet imidir. Alt 

başlıklarda inceleyebileceğimiz gibi;  

•  Küçük ölçekli  proje yönetiminde zaman oldukça kısadır çünkü fikir bir 

türlü toparlanamaz ve sık sık değişikliğe uğrama tehlikesiyle karşı  karşıya 

kalır. 

•  Küçük ölçekli projelerde devasa bütçeler yok tur ve malzeme tedariği 

genellikle ‘en ucuzu’ olarak toleransların tam sınırında kabul edilir.   

•  Küçük ölçekli  projelerde geri  dönüşüm ve entegre lojistik destek gibi 

süreçler PLM açısından değerlendirilmez. PLM (Product Lifecycle 

Management) içerisinde saha lojistiği ,  ürün dayanımı ,  endüstriyel süreçlerin 
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saptanması ,  geri  iade süreçleri ,  kullanım ve üretim döngüsünde kalma -çıkma, 

tasarı ,  üretim, servis ve sonlandırma gibi bir çok alanı kapsayan bir bilgi 

teknolojisidir.  Buradaki amaç büyük şirket gruplar ı  ve departmanlar arasında 

ürünün hızlı  güvenilir doğru sürdürülebilir ve çevik bir projede olarak 

yönetilmesi adına kurulan bir iletişim bilgi teknolojisi  olmasıdır. Büyük 

şirketlerin olmazsa olmazı olan PLM küçük ölçekli  projelerde bir zorunluluk 

değildir. 

•  Değerlendirilmeyen kriterler, Boeing, Airbus gibi şirketlerde proje 

yönetimi dahilinde olmazsa olmazlardır. Küçük ölçekli  projelerde performans 

bütçe ile daha çok çakışma ihtimalini barındırdığı için minimum isterler 

şeklinde kabul edilir.   

•  Genellikle b ireysel çalışmalar olarak kabul gören küçük ölçekli 

projelerde en çok unutulan zaman yönetim şeklidir.  Proje yönetiminde Gannt 

Diyagramı  ve ilgili  yapı taşları  ve zaman açısında kişiye sorumluluk atanan 

proje yönetim araçları  kullanılmamaktadır fakat elimi zde liste olmadan 

çıktığımız alışverişte hesap hiçbir zaman çarşıya uymaz.  

 

Genel Hatlarıyla Yönetim ve Süreçler  

Öncelikle her projeye başlamadan önce boyutları  fark etmeksizin l i teratür 

taraması yapılması gerekmektedir. Bireysel küçük ölçekli  projelere giriş için 

okunacak en değerli  kaynaklar;  OSLO ve FRASCATI Y önetmelikleridir.  Bu 

yönetmelikler öncelikle projenin nitelik açısından savunma sanayi indeki 

gereklil iklerini ölçme kriterlerini içerir;  

•  Özgünlük 

•  Yenilikçilik 

•  Millilik 

Birer kılavuz  olan bu yönetmelikler,  projenizin ar-ge yönünden, maliyet ar -gesi 

yönünden ve ihtivası yönünden birçok alanı aydınlatmaktadır. Birçok 

TEKNOPARK Proje yönetmeliği bu kılavuzlara  uygunluğu sağlamadan hakem 

heyetine proje gönderemez.  
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Projeye girişte öncelikle dingin bir hal seçilmelidir zira açken girilen markette 

alışveriş  en gereksiz ve en uzun süren vakit  kayıplarına yol açar. 

Olgunlaşmamış ham fikirler olmasına rağmen, i lerleyen zamanda bu süreçler 

budanır. Bireysel  projelere en sağlıklı  giriş öncelikle kılavuzlara uydurmak 

değil ,  fikri  sabitlemektir,  bunun yolu ise yazmaktan geçer. Fikir sadeleşene 

kadar revizyonlar alınır ve yazılır, ardından bir başlangıç ve bitiş tarihi olan 

diyagramlar kullanılmalıdır.   

GANNT DİYAGRAMI  

Bir projede işin başlangıç ve bitiş tarihleri  saptandıktan sonra , aşamalandırma 

sürecinde kullanılan bir diyagram türüdür. Bu diyagramda iş bölümlenir 

(Elektrik elektronik , makine , tasarım, li teratür araması ,  montaj vs.) ve 

bölümlenen işe sorumlu kişiler atanır ve projenin kendi i çerisindeki başlangıç 

ve bitiş tarihlerine yetişecek uygunlukta mikro süreçler bu bölümlenmelere 

tanınır. 

Zaman Izgarası ve Görev Listesi  de denilen bu diyagramda görevler matris 

yapıda ekibe dağıtı l ır ve aynı zamanda mikro zaman ve bitişler içeren süreler  

bu ekiplere tek tek tanımlanır. Tümevarım olarak da adlandırabileceğimiz bu 

yöntem yerine proje süresinin direkt olarak ekiplere tek tek yedirilmesi de 

kullanılabilir. Gannt Diyagramı ; üretim planlamada, prototipleştirmede ve seri 

üretimlerde kullanılabilir. Diyagram kullanırken dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus ise, versiyonların tek tek kayıt  altına alınmasıdır. Bilim kümülatif 

i lerler, çıktı  olarak edinilen her bir bilgiye V1,  V2, Vn… şeklinde ve rsiyon 

numaralandırılması yapılmalıdır ve en küçük BOM  (Bill  of Material ,  ürün 

reçetesi)  listesi  değişikliği dahi kayıt alt ına alınmalıdır, aksi takdirde 

prototipleştirmede çok büyük bir kaosa sebebiyet verilmiş olabilir.  Adil dürüst 

ve iyi bir takımda olması gereken ilk görev ise CRM (Crew Relations 

Management) olarak adlandırılan ekip iletişim yönetimidir. İsveç peyniri 

modelinde ele alındığı gibi peynir katmanlarından içeri  giren her bir hata 

yuvarlanarak büyüyen çığ toplarıyla başarısız bir projeye sebep olur.  Aynı anda 

esneklik sağlamak ise proje performansını artıracaktır.   

İSVEÇ PEYNİRİ MODELİ  

 Yoğunlukla havacılık terminolojisinde kullanılan bu model ,  teknik, yer ekibi 

ve uçuş mürettebatının kullandığı bir i letişim tekniğidir.  Yapısı  gereği üzerinde 
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birçok delik ola peynir kesiler i her kesisiyle bir departmanı ifade eder. 

Üzerindeki delikler ise bir hatayı ifade eder. Bir uçak hangarında teknik 

departmanın göz ardı ett iği  bir hata i lk peynir kesisinin deliğinden geçer ,  yer 

kontrol ekiplerinin gözünden kaçar ve u çuş mürettebatının defalarca kontrol 

ett iği  bir kontrol mekanizmasında takılıp düz elti lmesinin ciddi sonuçları 

engellemesi öngörülür. Bir projede de li teratür taramasından geçen bir hata , 

tasarım ekibinden geçip , proje bitiş ekibinden de geçerse ,  üretimde fark 

edilmesi beklenir ki bu maliyet açısından yüklenemeyeceğimiz bir sorumlulu k 

oluşturur. Üretim ekibinden geçen hata peynirin son kesisi  olan son kullanıcıda 

fark edildiğinde bir ülkenin bir savaşı en kötü biçimde kaybetmesine de 

sebebiyet verir.  

Bu ilişkileri  belirleyen konu ise proje yönetim şekilleridir.  Proje yönetim 

şekilleri  3’e ayrıl ır;  

1)Matris  

2)Fonksiyonel  

3)Saf 

Bu yönetim şekilleri  ekip içi i letişimde kontrolü sağlamak amacıyla 

oluşturulacak otorite kullanımını ve atama görevlerinin yapısını belirler.  

Zaman ve Görev atamasından sonra ,  tedarik zinciri yönetimi daha belirgin bir 

şekilde devreye girer. En küçük malzemenin dahi alınmasında harcanan masraf 

süre vs. diyagramlara yazılmalıdır.  Diyagram atamasında kararlaştırı lma 

kesinleştikten sonra İş Diyagramına geçilir.  Burada  çıktının (mühendislik 

ürününün) yapısal dokümantasyonundan geçirilecek kabloya kadar detaylı  bir 

dokümantasyon diyagram kutucularıyla ve oklarla gösterilmelidir.  Her bir alan 

içinde dokümantasyon yaratmayı gerektiren ve tek bir plan haline getiri len bu 

dokümanlar  ilerde Kurgu Planı olarak anılır.  Dokümantasyonlar 

tamamlandıktan sonra ise Montaj Kılavuzu  hazırlanmalıdır.  Hazırlanacak olan 

resimli ve tablolar içeren bu kılavuzlar  montaj masalarında belirgin bir şekilde 

asılmış olmalı ,  başka bir ekip projeyi devam ettirdiğinde ,  zaman kaybına yer 

vermemelidir.   
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Kurumsal süreçler dahilinde bu kısımda veya daha öncesinde bu süreçlere 

(process) eklenecek veya çıkarılacak ve/veya yerleri  değiştiri lecek bir takım 

test  ve Kalite Yönetim Sistemi  (KYS) gibi süreçler dahil  olabilir.  Bu süreçlerin 

planı ise proje yönetiminin başında müşteri  ile temasl a (veya ister) 

gerçekleştirilmelidir.  Çıktının testlerinin kılavuzları  yazılır,  KYS’lere 

uygunluğu kontrol edilir,  varsa malzeme sertifikasyonları  mal kabul süreçlerine 

entegre edilir ve kontrol edilir ve/veya saha lojistiği gerektiren alanlarda ek 

lojistik süreçlere eklenmelidir.  Burada önemli olan tüm bu süreçlerin fikrin 

doğuşundan it ibaren projeye biçilen zaman içerisinde belirt ilmiş olmasıdır. 

Projenin ortasında çıkan beklenmedik sürprizlerin istisnasız hepsi (erken 

bitirilen süreçler dahil) proje optimizasyonunu bozma riski taşır.   

Versiyonlaştırılan tüm prototiplerin birer örneği solid ve dokümantasyon 

açısından kayıt  alt ına alınır ve testleri  tamamlanmış olan en optimal çıktı  (proje 

çıktısı) prototip olarak sunulur. Bu süreçte ise tüm dokümantasyonlar  artık 

hazır sayılır ve bir vidanın dahi fişi  özenle bu dosyada tutulmalıdır ki 

yapılabilirl ik kriterle ri göz önünde bulundurulsun. Son olarak hazırlanacak 

olan sunum dosyasında proje yukarda belirt i len yönetmeliklere  (veya ilgil i 

kılavuzlara) uygun olarak; sade, anlaşıl ır mümkünse en aza indirgenmiş teknik 

terimler kullanılarak rakipsel farklıl ığı  anlatı lm ış bir şekilde sunulmalıdır.   

Proje yönetimi içerisinde birçok mikro süreçler barındıran total  bir makro 

süreçtir.  Maliyet ar -gesi yapılmadan ve bu hazırlık evreleri  tamamlanmadan 

başlanması kafa karışıklığıyla harmanlanarak anlaşılmaz noktalara varmayı 

sağlar. En küçük çıktıyı bile elde etmemiz için gerekli  yapıtaşı  (milestone)’lar 

yukarda belirt i lmiştir ve ihtivasına göre değişiklik gösterilebilir.  Günümüzde 

her ülkenin ve her sanayinin farklı proje yönetim uygulama şekli  olsa dahi en 

çok kullanılan yapı RACI Matrisi’dir.  RACI Matrisi  bir proje yönetim süreci 

olarak sorumluluk listesidir ve Gannt diyagramının kullanımıyla paralel 

metodoloji  izlemektedir. Bu matriste insan kaynağı ,  sorumluluk atama 

yönünden Fonksiyonel olarak belirlenir. Bu durumda 1 proje  mühendisi  5 ayrı 

projede çalışabilir.  

Küçük ölçekli  mühendislik çıktısı  projelerinde, fikir bölümlere ayrıl ır;  

•  Elektrik 

•  Elektronik 
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•  Mekatronik 

•  Makine 

•  Yazılım  

•  Testler 

•  Entegrasyonlar vs . 

Bu tür bir bölümleme en büyük uçaktan en küçük proje çıktısına kadar ku llanılır 

ve diyagramlara yansıtı lır.  Bazı büyük proje modellerinde ise ‘scrum’ denilen 

bir takım çevik metodolojiler kullanılır.  Büyük şirketler projeyi kalıbının 

içerisinde tutmaya çalışmak adına arka planda Kaizen, Kanban gibi 

metodolojileri  olan yazılım lar kullanarak her süreci yazılım sayesinde yaparlar. 

Böylece proje kontrolü ne tek bir kişinin sorumluluğu ve insafına, ne de 

gecikme ve uyumsuzluk gibi risklere yer vermez.  
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