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Bilgi Çağı tüm yenilikleri ve süprizleri ile hızla hayatımızı

şekillendiriyor. Bu değişimi ne kadar hızlı kavrayabiliyor ve bu

değişime ne kadar etkin ayak uydurabiliyoruz? Özellikle

kurumsallaşmış yapıların bu değişime adapte olmaları nasıl

mümkün olabilir? Bireysel olarak ne kadar hazırız?

Bu yazımda yukarıdaki soruların cevaplarını Proje Yönetim

Ofisleri perspektifinden yanıtlayacağım. Kasım ayında Avrupa'nın

en büyük proje yönetim konferanslarından ProjeXplorer

zirvesinde yaptığım "Back to the Future PMO" başlıklı

sunumumun gördüğü ilgi ve sonrasında gelen sorular bu yazıya

ilham oldu.  Devamı için Sayfa 2-3'e gidiniz...
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Dünyanın en popüler proje yönetimi dergilerinden "International Journal of Project

Management" dergisinde son 90 günde en çok indirilen makalelere baktığınızda şunlar

karşınıza çıkacaktır: 
-Project Management: cost, time and quality; two best guesses and a phenomenon, it's time to accept other success
criteria (Roger Atkinson)
-Benefit Realization Management and its influence on project success and on the execution of business strategies
(Carlos Eduardo Martins Serra)
-Exploring the value of project management: Linking project management performance and Project Success (Farzana
Asad Mir)

Proje Yönetimi dünyası Proje Başarısının yeni tanımının arayışında...

Artık projeleri zamanında, bütçesinde ve kapsamında tamamlamak projeleri başarılı saymak

için yeterli değil. Projenin yarattığı fayda ve değer, projenin başarı tanımının içinde olmazsa

olmaz bir yere konumlanıyor. Fayda ve değerin belirleyicisi ise projenin paydaşları. Bu

nedenle projenin başarısının kriterlerini belirlerken çok boyutlu bir pesrpektif gerekiyor. Bu

perspektifin tanımlanması ve yönetilmesi için gereken yeni mekanizmaların tasarımını yeni

nesil Proje Yönetim Ofisleri gerçekleştirebilir. Organizasyonlar bu değişimi ancak Proje

Yönetim Ofisleri ile yönetebilirler.

Bilgi çağında organizasyonlarda görülen en büyük eksikliklerden birisi de strateji ve

yürütme arasındaki uçurum. Organizasyonlar çok başarılı stratejik hedefler belirleyebilseler

de bu hedefleri gerçekleştirebilecek yürütme mekanizmalarını oluşturamazlarsa başarısızlık

kaçınılmaz olur. Bu başarısızlık oranı farklı araştırmalarda %70-%90 arasında

değişmektedir. Proje Yönetim Ofisleri strateji ve yürütme arasındaki uçurumu kapatacak

olan Fayda Gerçekleştirme Yönetimi altyapısını kurup işletebilecek birimlerdir.



Dünya bir dönüşümü yaşıyor. Peter Drucker'ın belirttiği gibi her 50 yılda toplumun kendisini

yeniden düzenlediği derin bir dönüşümü... Bu dönüşümün en büyük özelliği insanın kas

gücünden beyin gücüne geçişi. Dolayısıyla iş alanları ve iş yapış şekilleri de bu değişime göre

dönüşmek zorunda, dönüşüyor da. Güç artık bilgi ve tecrübede. Organizasyonlar bilgi ve

tecrübeyi yönetebilirlerse ayakta kalabilecekler. Yeni nesil Proje Yönetim Ofisleri bilgi ve

tecrübeyi yöneten yapıları kuran birimler olmalılar. Peter Senge'nin son 75 yılın en önemli 5

yönetim kitabı ünvanı alan "Beşinci Disiplin: Öğrenen Organizasyonlar" eserinde tarif edilen

öğrenen organizasyonlar Proje Yönetim Ofisleri aracılığıyla oluşturulabilecek altyapı ile

oluşturulabilecektir.

Dijitalleşme ile proje yönetiminde de bir paradigma değişimi yaşanmaya başladı. AI (Yapay

Zeka), blokzinciri, nesnelerin interneti gibi dijital dünyadaki gelişmeler projelerin hem

yönetim biçimlerini hem de projelerdeki uygulamaları derinden etkilemeye başladı. Proje

Yönetim Ofisleri dijital dönüşüme yöne verecek ve projelerin bu dönüşüme adaptasyonlarını

sağlayabilecek birimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Brett King, önümüzdeki yıllarda her

organizasyonun bir robot stratejisine ihtiyacı olacağını vurguluyor. Robotlarla nasıl

çalışmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Yeni nesil Proje Yönetim Ofisleri robotlarla insanların

beraber çalışabildiği süreçleri de tasarlayacaklar.

Her bir projenin kendisine has başarı kriterini belirleyecek altyapıları oluşturan, strateji ve

uygulama arasındaki uçurumu kapatan, bilgi ve tecrübeyi yöneterek öğrenen

organizasyonlara dönüşümü gerçekleştiren ve dijital dünyaya adaptasyonu sağlayabilen

Proje Yönetim Ofisleri yakın gelecekte bizi bekliyor.  Ve artık isimleri de Proje Yönetim

Ofisleri olmayacak, Değer Yönetim Ofisleri olacak!

LİDERLİK:
PROJE
YÖNETİCİLERİ İÇİN

G E L İ Ş İ M  Y O L C U L U Ğ U N A  H A Z I R  M I S I N I Z ?

Detay: www.pyozirvesi.com/seminerler



PYO ZİRVESİ 2022 yılında
da özgün eğ�t�mler sunar...

KAYIT: WWW.PYOZİRVESİ.COM



Kurumlarda Duygusal Zeka Ne İşe
Yarar? Nasıl Kullanılır? 
İlknur Yıldız

Kalıplaşmış iş insanı özelliklerini bir çoklarımız biliriz. İşe duygularını getirme,
motivasyonun yüksek olsun, iyi işi kısa sürede çıkar, sorun çıkarma vs vs... Önce bu
inançlarımızı, aşağıda açıklayacağım üzere yıkmak gerek!

Duygusal Zekanın araştırmalarda da görebileceğiniz gibi, artk bir çok insanın da bildiği
birden fazla tanımı var. Belki de bu tanımların fazla olması, onu yanlış ya da eksik
tanınmasına sebebiyet veriyordur. Ama duygusal zekayı tek bir cümlelik tanıma da
sıkıştırmak haksızlık olur. 😊  Ben de kısaca tanımlarsam; duygularının farkında olma ve
onları yönetebilme becerisi diyebilirim. 

Bireyin duygularını çok iyi tanıması, onların kaynaklarını biliyor olması ve hatta onları
yönetebilmesi demek; kendisini çok iyi tanıyor ve yönetebiliyor demek. Kendisini ifade
etme becerisi yüksek ve başkalarını da çok iyi anlayabiliyor (empati) ve etkileyebiliyor
demek.
Bunun kurumlarda nasıl ve neden işe yarayacağına geçmeden önce aşağıdaki tablo ile
kısa bir giriş yapmak isterim. 
 



Bir şirket ekiplerin toplamından, ekipler de
bireylerin toplamından oluşur. Büyük bir şirket
olmak zorunda da değil; tek bir ekip de bir şirketi
oluşturabilir. Dolayısıyla şirket insan faktöründen
oluşmaktadır. Hangi alan olursa olsun bir üretim
merkezidir. Üretim merkezi olduğundan, şirketler,
insan faktörü unutularak inşa edilmiş, şirkete
duyguların girmediği, iş dilinin konuşulduğu,
sadece üretim ve satışın düşünüldüğü bir çatı
olmuş. Çalışan olarak da, robot özellikleri olan
insanlar istenmiş ki; sadece iş düşünülen,
maksimum ve kaliteli üretime odaklanılsın.
Buradaki tek eksik “insan faktörü”nün unutulması.
O şirketi oluşturan, can katan, var eden herkes
insan. Sadece makineler ile çalışılabilecek çağda
değiliz henüz.

Bu şirketlerde, üretim kaliteleri, satış oranları düştü
ve şirket kimliklerindeki bozulmadan buradaki iş
anlayışı düzenin değişmesi gerektiğine ikna
olundu. Bunun sağlıksız olduğu, bilimsel olarak
açıklandıktan sonra, çözümün, duygusal zekaya
önem verilmesi olduğu anlaşıldı. 

İnsan faktörünü devreye sokunca da; o şirketi
oluşturanların insanlar olduğu, insanların
benzininin motivasyon olduğu ve motivasyonun da
duygulardan geçtiği anlaşıldı. Duygularını doğru
kullanabilen şirketlerin, çalışan memnuniyeti,
bağlılığı, ürün kalitesi, şirket kimliklerinde olumlu
bakış açısı ve müşteri memnuniyetinde artış
görüldü. 



(Spoiler içerir) :Tom Hanks’ in başrolünde oynadığı Sully filminde; Sully (Tom Hanks),
henüz kalkış yapmış uçağın, motorları kuş sürüsünden dolayı bozulduğundan, en yakın
havaalanı yerine nehire indirdiği için araştırılmaya maruz kalır. Kahraman olmak istediği
için nehire indirdiği düşünülür. Tüm araştırmalar uçağın en yakın havaalanlarına
indirebileceğini göstermiştir. En sonunda Sully yani uçağın pilotu (Tom Hanks) der ki:
“Artık ciddi olalım mı? Araştırmalarınızın hepsi bilgisayar hesaplamaları. Siz konuyu
biliyorsunuz ve motorların bozulduğunu bilerek, olay olur olmaz uçağı havaalanlarına
yönlendirdiniz. Fakat ben pilot olarak, olayı yaşamanın şoku, motorların parçalandığını
farketmem, sonra da en doğru kararı alabilme sürem sizin önceden bilip
hesaplamalarınızı yaptığınız bilgisayarlar gibi olmuyor. 

Benim bunu tam olarak idrak edip, aksiyon alabilmeyi başarabilmem süre alıyor. Bu
süreyi yani “insan faktörünü” hesaba katıp hesaplar mısınız?” der. Böyle hesaplanınca o
uçağın hiçbir havaalanına yetişemediği hesaplamalarla görülür. İnsanın olduğu yerde,
insan faktörü dışarıda tutularak hesaplamalar yapılamaz.



   
Şimdi size bir davranış/eylem formülü vereceğim. Bizim davranışlarımızın nasıl
oluştuğunun formülüdür bu.

Düşünce+Duygu= Davranış

Eğer düşünce ya da duygu yoksa, eyleme geçmeniz mümkün değildir. Düşünce
düşünce olarak, duygu da duygu olarak kalır. Duygu ya da düşüncenin hangisinin önce
geldiğinin bir önemi yoktur. Kişiye ve olaya göre farklılık gösterebilir ama eylem için
ikisi de gereklidir.

Şimdi gelelim tekrar şirketler için neden duygusal zeka bu kadar önemli hale geldi.
Yukarıda da uzun uzun belirttiğim gibi; insan faktörü şirketi oluşturan ve kurumun
çarklarını döndüren tek unsur. İnsan yoksa eylem yoktur. Eylem duygu ile oluştuğuna
göre; insanları en doğru şekilde verimli ve kaliteli kullanabilmek ve o çarkların
dönmesini en güzel şekilde sağlayabilmek için, duyguyu yönetmeniz şart! Peki neden
duyguyu yönetmeli de, düşünceyi değil? Sonuçta eylem için ikisi olmalı değil mi?
Duygu ve düşünceyi birbirine bağlı çarklar gibi düşünün; biri değişirse diğeri de
değişiyor. 

Bir insanın beyninden ortalama bir günde 60 bin düşünce geçiyor. (*Daniel Goleman -
Duygusal Zeka)

Bir insan haftada ortalama 300 duygu yaşıyor. (*Anthony Robbins – İçindeki Devi
Uyandır)

Sizce hangisini yakalamak, farketmek ve yönetmek daha kolay? 
Cevap belli olduğuna göre; nasılına gelelim.

Nasıl bir kurumu/şirketi duygusal zekası yüksek hale getirebiliriz? 

Şirketin oluşumunu bireyden ekibe, ekipten şirkete olarak tanımladık. Fakat şirketin bir
kimlik edinebilmesi için o şirketin, tıpkı bir bireyde olduğu gibi, değerlerinin olması
gerekir. Şirkete ruh veren, değerleri, amacı ve vizyonudur. 

Bu yazının devamını https://www.ilknuryildiz.com/kurumlarda-duygusal-zeka/
adresinden okuyabilirsiniz.  



Proje Yönetimini farklı disiplinler ve
farklı bakış açıları ile ele almasıyla
ön plana çıkan Proje Yönetimi:
Disiplinlerarası Bakıs kitabı 2021
Kasım ayında okuyucularla buluştu. 

Kitabın hem akademisyen hem de
proje yönetim dünyasında bilfiil
çalışan profesyoneller tarafından
kaleme alınması ve Türkiye'ye özgü
araştırmalar içermesi ülkemizde bu
alandaki boşluğu doldurmaktadır. 

Kitabın editörleri Tufan Özsoy,
Konuralp Sezgili, Hasan Bilgehan
Yavuz ve Mustafa Hafızoğlu'na ve
katkı sağlayan tüm yazarlara
teşekkür ederiz. Kitaba tüm seçkin
kitapçılardan  ulaşabilirsiniz.

AYIN KİTABI:

ÖNSÖZ'den...

"Proje Yönetimini, amaçlara erişmek için sistematik ve proaktif bir bakış açısı ile
plan geliştirmek ve uygulamak şeklinde tarif etmek mümkündür. Proje tasarımı,
süreci deneyimleme- den zihinsel olarak durumu senaryolaştırmayı, bir anlamda
süreci simüle ederek olası ihtimalleri önceden değerlendir- meyi gerektirir.
Kuşkusuz bu süreç zaman, maliyet, işgücü gibi girdiler bakımından bazı külfetler
içerir ancak proje yönetimi, amaçlara ulaşmanın en olası yollarını sunar.

Bu kitap çalışması ile Türkiye’de hem proje yönetimine yönelik bir farkındalık
oluşturmaya hizmet edecek bir içerik geliştirilmesi hem de bu alanda yok denecek
kadar az olan Türkçe literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır... "



LİDERLİK ve BİZ
Mustafa Hafızoğlu, PMP

Bilgili olmak (okumak...gezmek...farklı disiplinleri öğrenmek)
Geleceğe odaklı olmak
Karar verme becerisine sahip olmak
Belirsizlik karşısında paniklememek

“Liderlik” kelimesi cümle içinde geçince ilk çağrışımlar genelde ya Cengiz Han’dan
Atatürk’e tarihteki büyük liderler olur ya da Steve Jobs’dan Bill Gates’e yakın tarihimizdeki
ünlü CEO’lar. Mesela kendimize ya da beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarına pek
yakıştıramayız. Liderlik hakkında en temel yanılgımız da buradan başlıyor. Oysa Liderlik
denen şey resmi bir unvan ve makam sahibi olmanızı gerektirmez. Robert S. Kaplan’ın
dediği gibi Liderlik için gereken, entellektüel yetkinlik ve insanlarla ilişki kurma becerisidir.
Liderlik ne bir hedef ne de doğuştan gelen bir özelliktir. Liderlik, çalışılarak kazanılan bir
niteliktir. Nasıl mı?

Liderlik öncelikle karmaşık bir süreçtir. Diğer bir deyişle klasik neden-sonuç ilişkisiyle
açıklanamaz ve şunu yaparsak mutlaka bu olur çıkarımına ulaşamayız. Başarılı liderliğe
giden tanımlı bir yol yoktur. Peter G. Northouse her bireyin eşsiz ve özel olduğunu ve her
birimizin liderlik için kendimize özel yeteneklerimiz olduğunu söyleyerek bu
yeteneklerimiz üzerinde çalışmaya başlayarak etkin bir lider olmaya başlayabileceğimizi
söylüyor. Peki Robert S. Kaplan’ın yukarıda bahsettiğimiz entellektüel yetkinlikten ne
anlamalıyız?

Entellektüel Özellikler: 

Bu özelliklere sahip olmaya çalışmakla beraber insanlarla ilişki kurma becerisini
kazanmaya odaklanmak liderlik yolunda emin adımlarla ilerlememizi sağlayacak. Peki
Liderlik neden bu kadar önemli, ya da her birimiz lider olmak için uğraşmalı mıyız?

Fast Company dergisinin kurucu editörlerinden Alan Weber’in geleceğe yönelik şu tespiti
bu soruya çok net bir cevap veriyor: “Nihayetinde yeni ekonominin konumlanması ne
teknolojide, ne mikroçiplerde ne de uluslararası telekominikasyon ağında olacak. Yeni
ekonomi insanın beyninde konumlanacak” Bu tespit Siemens Türkiye Eski GMY’si Ali Rıza
Ersoy beyefendinin Endüstri 4.0 tanımı ile de öylesine örtüşüyor ki: “Endüstri 4.0
insanoğlunun kol kasından beyin kasına geçişidir.” Yeni dünya yaratıcılık, inovasyon ve
karmaşık problem çözme becerileri gerektiriyor ve bunları ancak beyin kaslarımızı daha
çok kullanarak gerçekleştirebiliriz. İşte bu yüzden hepimiz liderlik yetkinliklerimizi
geliştirmeliyiz. 
Kaynaklar: Peter G. Northouse, Leadership Theory and Practice, SAGE Publications
Robert S. Kaplan, HBS
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