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Postası Proje  
“BU BÜLTEN PYD-İLETİŞİM ALT KURULU TARAFINDAN İKİ AYDA BIR HAZIRLANMAKTADIR” 

BAŞKAN’DAN 
 

Değerli Proje Yönetim Derneği Dostları; 

Uzun ve yorucu sempozyum çalışmalarını geride bıraktığımız şu sıcak yaz günlerinde, üyelerimiz, spon-

sorlarımız ve sempozyum katılımcılarından gelen olumlu geri bildirimlerden ve motive edici mesajlardan 

büyük güç aldığımızı belirtir, bu nedenle çalışmalarımıza destek veren, tüm PYD Dostlarına bu vesile ile 

teşekkürü bir borç bilirim.  

Kurumlar canlı organizmalar gibidir, zaman içinde büyür ve gelişirler. Canlılardaki hücre yenilenmesine 

benzer şekilde Kurumlar da, hayatta kalabilmek için iş yapma şekillerini sürekli yenilemeye ve iyileştirmeye ihtiyaç duyarlar. 

Yaşam, mutlak surette değişimi, gelişimi zorunlu kılmaktadır. Eşyanın tabiatında olan bu gerçek, terminolojide “Sürekli İyileştirme (Continuous 

Improvement)” olarak isim bulmuştur. Burada somut hedef, ekip ruhuyla, temel kalite yaklaşımlarını kullanarak sağlıklı, devamlı gelişen, kendi 

kendisini düzeltebilen organizasyonlar kurmak ve yaşatmaktır. Ancak sağlanan iyileştirme hiçbir zaman yeterli olmayacak, değişen koşullara göre 

sürekli yenilenmesi gerekecektir. 

“Sürekli İyileştirme” düsturuyla yolumuzda ilerlerken, siz PYD dostlarına, üyelerimizle birlikte hizmet verebilmenin keyif ve mutluluğunu yaşıyo-

ruz. Yönetim Kurulumuzun geride bıraktığı 16 aylık döneme baktığımızda bazı detayları bültenimizin diğer bölümlerinde görülebilecek, temel satır 

başları:   

 ANSAF’10 kapsamındaki  etkinlikler 

 “İnovasyon ve Proje Yönetimi” konulu 4. Proje Yönetimi Sempozyumu 

 Katılımın tabana yaygınlaştırılması amacıyla oluşturduğumuz, Risk Yönetimi Özel İlgi Grubu ve Enerji Özel İlgi Grubu ile İletişim Alt 

Kurulu’nun çalışmalara başlaması 

 Konusunda uzman Meslek Profesyonelleri tarafından yönetilen ücretsiz olarak düzenlediğimiz, söyleşiler 

 Web sayfasının yenileme faaliyetleri 

 AB proje teklifi hazırlanması ve sürdürülen eğitim faaliyetleri sayılabilir.  

Önümüzdeki dönemin ilk etkinliği ise; 22 Haziran 2011 tarihinde çalışmalarına başlayan en yeni çalışma grubumuz  İletişim Alt Kurulumuzla 

birlikte oluşturduğumuz,  “E-BÜLTEN”... 

Dernek faaliyetlerimizle, Proje Yönetimi konusunda güncel bilgilerle, sektörel haberlerle, kitap önerileriyle, makalelerle ve desteğinizle gelişecek 

içeriğiyle  dopdolu “Proje Postası” iki ayda bir kapınızı çalacak. Bültenimizin katkılarınızla gelişeceğinden eminim.   

 
Önümüzdeki aylarda 16. yılını dolduracak olan Proje Yönetim Derneği’mizin Türkiye’de kurulan ilk Proje Yönetimi amaçlı Sivil toplum kurulu-
şu olmasından duyduğum gurur ve özgüven ile sizleri saygıyla selamlıyor,  sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle şeker tadında bir bayram geçirmenizi  

diliyorum. 

Saygılarımla 

Filiz ESER 

PYD Yön. Krl. Bşk. 
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PYD Yönetim Kurulu 

Bilişim sektöründe toplam 24 
yıllık deneyime sahiptir. Kamu ve 
Özel sektörün önde gelen ku-
ruluşlarında güvenlik, üretim, 

bankacılık, savunma; kamu sektörlerinde 
önemli projelerde, Programcı, Analiz Tasarım 
Uzmanı, Proje Yöneticisi, Risk Yöneticisi, Kalite 
Yöneticisi, Sözleşme Yöneticisi pozisyonlarında 
görev yapmıştır. Bilişim alanında pek çok 
eğitim ve seminerlere katılmıştır. 

Mart 2010 tarihinden itibaren Proje Yönetim 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürüten Filiz ESER aynı zamanda, Kalite Yöne-
timi Sistemi Kurma/İşletme, Yazılım Süreç 
İyileştirme, Proje Yönetimi, AB Proje Hazırla-
ma, Risk Yönetimi ve Servis Yönetimi 
konularında Serbest Danışmanlık yapmakta ve 
eğitimler vermektedir. İngilizce bilen Filiz Eser 
evli ve bir çocuk annesidir. 

Filiz ESER  

1978 Ankara doğumlu İsmail CENİK, 2001 

yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mü-

hendisliği’nden mezun olmuştur. Mezuni-

yetten sonra çalışmaya başladığı HAVEL-

SAN’da askeri/sivil birçok projede farklı rollerde görev 

alan İsmail CENİK, şuan proje yöneticisi olarak çalışma 

hayatına devam etmektedir.  

2004-2007 yılları arasında ODTÜ Enformatik Enstitüsü, 

Yazılım Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamla-

mıştır. 2007 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişim 

Sistemleri doktora programına başlamış olup, şuan 

“Bilgi Yönetimi” konusunda tez çalışmalarına devam 

etmektedir.  

PMI tarafından verilen PMP sertifikası sahibi olan İs-

mail Cenik, 2010 yılından buyana Proje Yönetim Der-

neğinde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 

sürdürmektedir. İlgi alanları arasında, Proje Yönetimi, 

Bilgi Yönetimi, IT Yönetişimi ve Bilişim Hukuku bulun-

maktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail CENİK, 

İngilizce bilmektedir. 

İsmail CENİK 

Beyhan AKPORAY 

Sadık NAZİK 

Hande ÜRETÜRK 

Beyhan Akporay University of New 
Orleans’dan Elektrik Mühendisliği 
(lisans) ve University Of Maryland 
University College’dan Teknoloji 
Yönetimi (yüksek lisans) dereceler-

ine sahiptir.  Project Management Institue 
(PMP) sertifikası vardır. 15 sene Amerika’da 
ve 5 sene Türkiye’de farklı şirketlerde sistem 
mühendisi, yazılım mühendisi ve proje 
yöneticisi olarak çalışmıştır. Son 5 senedir 
Bilkent Üniversitesinde yazılım mühendisliği 
ve proje yönetimi konularında öğretim 
görevlisi olarak çalışmaktadır. 

2004 yilinda Ege Universitesi 
Bilgisayar Muhendisligi bolumun-
den mezun oldu. Yuksek lisansini 
ODTU Enformatik Enstitu-
su Software Management bolu-

munde tamamladi. 2005 yılından bu yana 
Havelsan'da calisiyor. 2011 Mart ayından 
itibaren Yonetim Kurulu Sayman uyeligi yap-
maktadir. Evli ve bir kiz cocugu babasidir  

1987 Ankara doğumludur. 2010 yılında 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun 

olmuştur. 2010 Temmuz ayından bu yana 

KoçSistem’de Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır. 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri bölü-

münde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.  
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      PMP Sınavı Değişiyor... 

Proje Yönetiminde profesyonellik simgesi olan 

PMP (Project Management Professional) sınavı-

nın, 30 Ağustos 2011 tarihinde değişeceği PMI 

(Project Management Institute) tarafından açık-

landı. PMP’nin profesyonel rolünün belirlenmesi 

için her 5-7 yılda bir rol tarif çalışması (RDS: role 

deliniation study) PMI tarafından yapılıyor. Bu 

çalışma ile sertifikanın pratik hayattaki yansıma-

ları göz önünde bulundurularak uzmanlık ihtiyaç-

ları belirleniyor. Ayrıca PMP sertifika sürecinin 

kalite ile olarak ilişkisi de ISO17024’e göre de-

ğerlendiriliyor. Şu anda değişmemiş olan sınav 

sistemine göre PMP olmak için son tarih 30 Ağus-

tos 2011, bu tarih sonrasında hem sınavda hem 

de PDU (Professional Development Unit) siste-

minde değişiklikler olacak.  

Sınava giriş için ön koşul olan eğitim ve tecrübe 

gereksinimlerinde ise herhangi bir değişiklik ol-

mayacak. Bununla birlikte sınav sonucunun ra-

porlanmasında da bir değişiklik olması beklenmi-

yor. Ancak sınav sisteminin %30 değişeceği ön-

görülüyor.   

PYD olarak PMP sınavına girecekler şimdiden 

kolaylıklar diliyoruz. 

HABERİNİZ VAR MI? 

1 
2 3 4 5 

6 7 
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Kütüphanemizden... 
Proje Yönetimi Bilgi Bi-

rikimi Kılavuzu, 25 yılı 

aşkın bir süredir, proje 

yöneticiliği mesleği için 

yok gösterici bir araç 

olmuş ve her proje 

yöneticisinin kitaplığın-

da bulunması gereken 

bir referans kaynağı 

görevini görmüştür. PMBOK Kılavuzu—

Dördüncü Baskı, proje yönetiminde müke-

mellik geleneğini, anlaşılması ve uygu-

lanması kolay bir standart ile 

sürdürmektedir.  

PYD Alt Çalışma Grupları 

İletişim Alt Kurulu 21 Haziran 2011 tarihinde misyonunu; 

“Gönüllülük esaslı olan Dernekçilik faaliyetleri içerisinde 

planlı ve paylaşımcı bir ortam yaratarak, paydaşlarımızın 

farkındalıklarını ve etkinliklerini verimli şekilde kullanmaları 

için gereken koordinasyon çalışmalarına öncülük etmek ve 

bir temel oluşturmak.” şeklinde belirleyerek çalışmalarına 

başlamıştır. Kurul üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır. 

1. Gülşah GÖYMEN 

2. Buğra ERSÜ 

3. Filiz ÖZDEMİR 

4. Filiz ESER 

5. Canan AVŞAR (Başkan) 

6. Cenk TEKİN 

7. Yaşar ERCAN 

 

Enerji Özel İlgi Grubu  

Enerji Özel İlgi Grubu: Murat Ulu 

(Başkan), Filiz Eser, Cüneyt Maltepeli, 

Canan Avşar, Figen Ar, Hande Üretürk, 

Murat Üke’den oluşmaktadır. Grubun 

misyonu “Enerji sektöründe proje yö-

netimi ilkelerinin uygulanması konula-

rında sektör paydaşlarını ve çalışanla-

rını bilinçlendirmek ve enerji projelerinde yönetim konularıy-

la ilgili paylaşım/iletişim ortamı yaratmak.” olarak belirlen-

miştir. 

 

Risk Yönetimi Özel İlgi Grubu 

Risk Yönetimi  Özel İlgi Grubu İsmet Yakşi (Başkan), Gülşah 

Göymen, Ahmet Oğuz Mermerkaya’dan oluşmaktadır.  

Grubun Misyonu: 

 Risk Yönetimi ilkelerinin 

etkin proje yönetiminin 

temeli olarak konumlan-

dırılmasını ve özendiril-

mesinin sağlanması 

 Risk Yönetimi kavramları 

ile araç ve tekniklerinin kullanımlarının iletişim, eği-

tim ve ilişkisel etkinliklerle yaygınlaştırılması 

 Dernek üyeleri ve proje yönetimi camiası arasında 

proje risk yönetimi ilke ve yöntemlerinin kullanılması 

konularında bilgi akışı sağlanması için etkinlikler dü-

zenlenmesi 

olarak belirlenmiştir. 

Katkı ve önerileriniz için info@pyd.org.tr adresine e-postalarınızı bekliyoruz  
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DERNEK FAALİYETLERİMİZ 
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Ağustos 

20

ANSAF 2010  

AYLIK SÖYLEŞİLERİMİZDEN 

“Yurtdışı Projelerin Finansmanı” - Ahmet Paşaoğlu 15 Mayıs 2010  

“Stratejik Planlama Süreci” – İnanç Erdağı 26 Haziran 2010  

“BT Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Denetim - CobiT Metodolojisi” – Cüneyt Üvey – 25 Eylül 2010  

“Yenilik-İnovasyon” – Serdar Gökpınar 6 Kasım 2010  

“Program-Proje İlişkileri, Ortaklıkları ve Farklılıkları” – B.Fırat Dengiz 25 Aralık 2010 

“Proje Risk Yönetimi-Dördüncü Değişken” – İsmet Yakşi, Gülşah, A.Oğuz Mermerkaya – 29 Ocak 2011” 

“Enerji Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?”- Murat Ulu - 26 Şubat 2011 

Katkı ve önerileriniz için info@pyd.org.tr adresine e-postalarınızı bekliyoruz  
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 Her ne kadar sadece profesyonel iş hayatlarınızda projelerin içerisinde yer alsanız da, aslında hayatınızın her anında 

farkında olsanız da olmasanız da sürekli projeleri hayata geçiriyorsunuz. Tatil planı yapmıyor musunuz?  Ya çocuğu-

nuzun doğum gününün mükemmel bir anı olarak kalması için yaptıklarınız?  Yeni aldığınız evinizin dekorasyonu 

için yaptığınız planlar? Sizi mutlu bir hayata taşıyacak olan evlilik telaşları? Hanginiz bunları yaşamıyorsunuz?  

Hayatınızın “PROJE YÖNETİCİSİ” olarak hepsinin yönetimi “SİZDE“  

Hiçbir şekilde “RİSK” almadan kendinize yapacağınız basit bir yatırımla,  

“PROJE YÖNETİM DERNEĞİ” üyesi olabilirsiniz.  

Nasıl mı? Üyelik “SÖZLEŞME”sinde yer alan alanları doldurduktan sonra günde  

27 kuruşluk bir “MALİYET”e katlanarak ”KALİTE” anlayışınıza uygun 

ve seçkin kişilerle “ZAMAN”ınınızı geçirebilir,  

“KAPSAM”ı dopdolu olan etkinliklerimize katılabilir, çevrenizi genişletebilir,  

bu sayede “İLETİŞİM” yeteneklerinizi arttırabilir,  

bilgi dolu ve saygın bir ortama “ENTEGRASYON”unuzu sağlayabilirsiniz.   

Unutmayın, hayat denilen projenizin başarısı SİZİN elinizde..  

 HAYATINA SAHİP ÇIKAN SİZİN GİBİ DEĞERLİ KİŞİLERİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN GURUR 

DUYACAĞIZ.   

“Bu davet PYD-İAK tarafından PMBOK Guide v4.0 baz alınarak hazırlanmıştır”  

Bİ Zİ M HAYATİMİZ PROJE, YA Sİ Zİ NKİ ?  

Hepimizin projelerimizi yönetirken kullandığımız Gantt Şeması, ilk defa 
Gantt Calvert  tarafından hazırlanmıştır. Kendisi County, Maryland'da doğdu. 
1878'de McDonogh Okulu'ndan mezun oldu ve Johns Hopkins Üniversitesi'ne 
gitti. 

Önce öğretmenlik ve teknik çizimcilik 
yaptı sonra makine mühendisliği yapma-
ya başladı. 1887'de, Frederick W. Tay-
lor'un bilimsel çalışmalarına Midvale 
Steel ve Bethlehem Steel ile katıldı, 
Taylor ile 1893'e kadar çalıştı. Kariyeri-
ne yönetim danışmanlığı yaparak de-

vam etti; bunu Gantt çizelgesini buluşu takip etti; aynı zamanda 
ücret ödemeleri için 'görev ve prim' sistemi ve ek olarak işçi verim-
liği ve üretkenlik ölçüm sistemlerini geliştirdi. 

Henry Gantt, Stevens Teknoloji Endüstrisi'nde Frederick Winslow Taylor (M.E., 1883) ile oda arkadaşıydı 
ve birlikte mezun olmuşlardı.  

Amerikan Toplum Yararına Çalışan Makine Mühendisleri (ASME)'nin yıllık olarak verdiği ödüllerde, Henry 
Laurence Gantt onur ödülüne layık görüldü. 

Bunu Biliyor Muydunuz? 

Katkı ve önerileriniz için info@pyd.org.tr adresine e-postalarınızı bekliyoruz  
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