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

BAŞKAN’DAN 
     

Değerli Proje Yönetim Dostları, 
 
Ekim ayı bazılarımız için sonbaharın en sıkıcı günlerini geçirdiğimiz dönem-
dir, havalar soğumaya, nezle grip kapımızı çalmaya, günler kısalmaya baş-
lamış, güzel yaz günleri artık birer anı olarak fotoğraf albümlerindeki yerleri-
ni almışlardır.  
 

Ancak sonbahar, çalışma hayatında, özellikle projelerde, yepyeni başlangıçlara, fırsatlara 
aday, proje sözleşmelerinin imzalandığı dinamik bir dönemin başlangıcıdır. Artık tüketim ta-
lepleri artmış, yıllık izinler bitmiş tam kapasite üretme zamanıdır.  
 
Derneğimiz için de durum değişmemekte, çalışmalarımız yeni başlangıçların verdiği heyecan-
la büyük bir hızla sürmekte, ancak bizlere heyecan ve mutluluk veren bir başka önemli olayı 
sizlerle paylaşmak istiyorum.  
 
23 Ekim’de Derneğimizin 16. yılını kutluyoruz. Bu nedenle bültenimizin bu sayısını 16. kuru-
luş yılımıza ayırdık. Bülteni okurken sizleri biraz geçmişe götürmek istiyoruz.  
 
İletişimin bu kadar yaygınlaşmadığı, bilgiye erişimin türlü zorluklarının yaşandığı günler, o dö-
nemde Proje Yönetimi dostu bir grup arkadaş bir araya gelerek, meslek profesyonelleri ara-
sında Proje Yönetimi alanında bilgi paylaşımı düsturuyla Derneğimizin ilk harcını atmaları de-
vamında, geçen yıllarda Proje Yönetimi bilincinin kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılması 
hedefi doğrultusunda çalışmalar artarak devam etmiştir.  
 
Aramıza yeni katılan genç ve azimli arkadaşlarımızın yanında deneyimli ekibimizin verdiği 
güçle Derneğimizin gelecekte de güzel işlere imza atacağına güvenim sonsuz.  
 
Bu vesileyle geçmişten bugüne özveriyle Yönetim Kurulunda görev yapan tüm başkan ve yö-
netim kurulu üyelerine ve emeği geçen tüm üyelerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum.  
 
Saygılarımla 
 
Filiz ESER 
PYD Yön.Krl.Bşk. 
 

Sayı  02 
EKİM 

2011 

Katkı ve önerileriniz için iletisim@pyd.org.tr adresine e-postalarınızı bekliyoruz  
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Kuruluşumuzdan Bugüne Başkanlarımız 

Sayı  02 
EKİM 

2011 

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

G. Murat DENGİZ 

1995—1998 

M. Aydın ERCEİS 

1998—2001 

Mete GÜREL 

2001—2003 

M. Dilek SANUS 

2008—2010 

E. Serdar GÖKPINAR 

2003—2005 

İbrahim ÖZIŞIK 

2005—2008 

5 Yılını Dolduran Üyeler 

Attila Özkanlı, Mahmut Emre Başaran, Elvan Odabaşı, Beyhan Akporay, Mehmet Saatçioğlu, 

Yalçın Armen, Alper Çankaya, Nigar Gökpınar, Şükrü Oktay Yoloğlu, Behçet Fırat Dengiz,  

Mehmet Gürsoy, Engin Aksu, Gülşah Göymen, Elif Z. Uyanusta Çakmur, Filiz Eser,  

Ramazan Yön, Murat Üke, Başak Hassoy, Nilgün Dinçarslan 

 

10 Yılını Dolduran Üyeler 

E.Serdar Gökpınar, Gülcan Demirci, İbrahim Özışık, M. Gökhan Keskin, Nejat Gökbakar,  

Mustafa Erçin, Gül Avşar, Canan Avşar, Murat Ulu, A.Metin Şeker, Deniz Demirci,  

Yahya Kemal Ulusoy 

 

15 Yılını Dolduran Üyeler 

G. Murat Dengiz, M. Kaya Yazgan, Osman Karadağ, Erkan Şahmalı, Cüneyt Maltepeli,  

Mete Gürel, M. Ali Kaya, Ferda Şahmalı 

Filiz ESER 

2010—Devam ediyor 

http://www.pyd.org.tr/
mailto:info@pyd.org.tr


4  

 

Sayı  02 
EKİM 

2011 

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

Proje Yönetim Derneği‟ne olan çok değerli katkılarının yanı sıra iş hayatında da çok kritik 
projelere imza atmış olan Sn. Cüneyt MALTEPELİ ile 16. yıla özel bir röportaj gerçekleş-
tirdik.  
 
Buğra ERSÜ  : Proje yönetirken başınıza gelen en zorlu durum neydi ve nasıl çöz-
dünüz? 
Cüneyt MALTEPELİ : Proje yönetirken en zorlu durum projenin tüm paydaşlarını mem-
nun edebilmektir. Projenin başarı kriterleri de doğal olarak buna bağlı oluyor. Aktif olarak 

görev yaptığım kurumlarda yüzlerce projeye imza attım. Bunlar içinde en zorlu olarak hatırlayabildiğim, 
maliyeti oldukça yüksek olan bir Ar-Ge projesinde gece gündüz çalışmamıza rağmen bir türlü beklenen 
sonuca ulaşamadığımız için projenin kapatılması kararı tartışılırken, tesadüfen bulduğumuz bir yöntemle 
projenin çok başarılı olarak tamamlanması ve ödül verilmesi oldu. (Başarısızlığımız halinde başıma gele-
cekleri düşünmek bile istemiyorum). Bu nedenle proje yöneticilerinin başarı için, bilgi ve tecrübelerinin 
yanında şansa da ihtiyaçları var. Ancak yapılan hataları da şanssızlık olarak görmemek gerekir. 
 
B.E. : Derneğin geçen 15 yılını nasıl değerlendirirsiniz? 
C.M. : PYD geçtiğimiz 15 yılda birçok başarıya imza attı. Ancak bu başarılar ne yazık ki derneğimize güç-
lü bir altyapı oluşturmamıza yetmedi. Bunu sağlayabilmek için yönetimlerin mutlaka üye aidatlarının dışın-
da sürekliliği olan gelir kaynakları yaratması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl yapılacağı konusunda, bunu 
başarmış olan dernekleri incelemek faydalı olabilir.   
 
B.E. : Derneğin bundan sonraki geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi alanlarda aktif     
olmasını tavsiye edersiniz?  
C.M. : Derneğimizin geleceğini kurumsallaşmakta görüyorum. Bunun için de mutlaka yeterli kaynağın 
yaratılması, kalıcı bir adresin olması ve bu adresin derneğin eğitim ve sosyal faaliyetlerini yürütmesine 
olanak sağlaması önemli. Bu sayede dernek tüzüğümüzde belirtilen hedeflere ulaşmamız mümkün ola-
caktır. Dernekler kuruluş amaçlarına ancak üyelerinin fikri ve fiili katkıları ve özverileri ile ulaşabilir. Bizim 
de öncelikle üyelerimizi katılımlarını arttırmamız gerektiğine inanıyorum. 
 
B.E. : Proje yönetimi konusunda teori ile pratik farklılıklar konusunda 
ne düşünüyorsunuz? 
C.M. : Bana göre “Proje Yönetimi” basit olarak, başarılı yöneticilerin doğal 
olarak ve çoğu zaman farkında olmadan uyguladıkları akılcı yöntemlerin, 
akademik anlayışla değerlendirilmesi sonucu bir sistematiğe oturtulması 
şeklinde tanımlanabilir. Buna bağlı olarak da projelerde başarılı olmanın 
asgari ve ölçülebilir kriterleri belirlenmiştir. Bu tanıma bağlı kalarak, proje 
yönetiminin pratikten teoriye dönüştüğünü ve geliştiğini söyleyebiliriz.  
 
B.E. : Kültürel yapımızın proje yönetimi konusunun ülkemizde yay-
gınlaşmasına engel olduğunu düşünüyor musunuz?   
C.M. : Evet düşünüyorum. Bu konuda kitap bile yazılabilir. Zira biz yapı olarak planlamadan işe başlamayı 
ve hataları yolda düzeltmeyi severiz. Atasözlerimiz de bunu destekler. Örneğin; “Yumurtanın kapıya gel-
mesi”, “Deve kervanının yolda dizilmesi” vb.gibi. 
 
B.E. : Devletin proje yönetimi konusundaki stratejilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
C.M. : Var mı? Bilmiyorum! Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum!.  
 
B.E. : Savunma sanayi proje yönetiminin en aktif kullanıldığı alanlardan birisi olarak öne çıkıyor, 
diğer sektörlerde proje yönetiminin önemini arttırabilmek için atılması gereken adımlar size göre 
nelerdir? 
C.M. : Proje Yönetimi, bu günkü anlamıyla ilk olarak Amerikan bahriyesinde uygulanmaya başlamıştır. 
İçinde 5000 kişinin yaşadığı, modern savaş uçaklarının inip kalktığı ve üslendiği, savunma ve üstün savaş 
yeteneği olan, yüksek teknoloji ürünü yüzer bir platformun tasarımı, üretimi ve işletilmesinin başarısı için 
Proje Yönetimi hayatidir.  
Diğer sektörlerde de yapılacak işin risklerini azaltmak ve işi zamanında ihtiyaca uygun olarak tamamla-
mak ve kar etmek için Proje Yönetimi tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bunun farkında olanlar 
kazanacak ve gelişecek, olmayanlar ise işin doğası gereği sahayı terk edecektir.   
 
B.E. : Proje yönetimi konusu ile ilgilenen gençlere öğütleriniz nedir? 
C.M. : Geleceğin başarılı yönetici adayları öncelikle “Proje Yönetimi”nin önemini anlamalı, sürekli gelişen 
bu anlayışın onlara yaşamlarının her evresinde başarılı olmaları için iyi bir yol gösterici olduğunu bilmeleri 
gerekir. Proje yönetimi sistematiğini bilmenin ve kullanmanın hataları minimize edeceğini, başarı şansları-
nı da arttıracağını unutmasınlar.  
 
C.M. : Ben her şeye rağmen sözlerimi tüm Proje Yöneticilerine “BOL ŞANSLAR” diyerek bitirmek istiyo-
rum.  
 
B.E. : Değerli vaktinizi bize ayırarak sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için PYD İAK olarak 
çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

http://www.pyd.org.tr/
mailto:info@pyd.org.tr
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      PMI Agile Sertifikasyonu 

PMI, çevik yaklaşımların projelerin başarıyla tamamlanması için gün geçtikçe daha yaygın olarak kullanılmaya başlaması 

üzerine proje yöneticileri için yeni bir sertifika sistemi uygulamaya koydu :  PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP).  

 

Bununla birlikte çevik metodolojiyi benimseyen kişilerin bir araya getirilmesini amaçlayan PMI Agile İlgi Grubunu oluşturdu. 

 

PMI bu alanda çalışan proje yöneticileri ve organizasyonlara en iyi çevik sertifika sistemini sunmak için, projeleri yürütür-

ken çevik yöntemleri kullanan düşünce liderlerinden tavsiyeler aldı. 

 

PMI-ACP sertifikasına sahip olmak için gereken şartlar gerçekten bu yolda emek veren 

uzmanlar için çok da zor değil. En az lise eğitimi, son 5 yıl içinde 2000 saat boyunca proje-

lerde çalışmış olmak, son iki yıl içinde bu saatlere ek olarak 1500 saat çevik proje ekiple-

rinde çalışmış olmak, 21 saat çevik proje yönetimi eğitimi almış olmak, sınavı geçmek, 

sınav sonrasında 3 yılda 30 PDU toplamak. Sınava giriş ücreti ise PMI üyeleri için 435$, 

üye olmayanlar için 495$. 

 

Sınav sorularının %50‟si çevik proje yönetimi araç ve teknikleri, diğer yarısı ise çevik yön-

temlerle ilgili bilgi ve becerileri konu alıyor. Üç seviyeye ayrılmış toplam 43 bilgi ve beceri 

alanı var. 

 

Ayrıca çevik proje yöneticilerinin bilgi sahibi olması gereken toplam altı adet „görev alanı‟ (Domain) kavramı oluşturulmuş. 

 

Domain 1 : Değer odaklı ürün teslimi 

Domain 2 : Paydaş yükümlülükleri 

Domain 3 : Ekip Performans çalışmalarını desteklemek 

Domain 4 : Değişime uyumlu (esnek) planlama 

Domain 5 : Problem tespiti ve çözümü 

Domain 6 : Sürekli gelişim (ürün, süreç, insanlar) 

 

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için http://www.pmi.org/en/Certification/New-PMI-Agile-Certification.aspx  adresini  

ziyaret edebilirsiniz. 

HABERİNİZ VAR MI? 

Sayı  02 
EKİM 

2011 

Kütüphanemizden... 

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

Herkes işini doğru yapmak ve yaptırmak ister.. Özellikle de üzerinde sürekli bir baskı olan, ekip 
yöneten, işlerin doğru gitmesini sağlayacak olan proje yöneticileri..  

Daha uzun süre eğitim görüyor, daha fazla uzmanlaşıyor, daha ileri teknoloji kullanıyor ama yine 
de hata yapıyoruz. Ve bunun nedeni son derece basit; artık sahip olduğumuz bilgi hacmi ve kar-
maşıklık düzeyi, bireyler olarak bu bilgiyi tutarlı, doğru ve güvenli biçimde iletme becerimizi aşmış 
durumda.  

Time dergisi tarafından 2010‟da dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterilen Atul Gawande, 
daha iyisini başarabileceğimiz görüşünü savunuyor ve çözüm olarak bize olabilecek en mütevazi 
yolu gösteriyor: kontrol listesi. Gawande, gerçek hayattan akıl almaz öyküler eşliğinde, kontrol 
listelerinin uçakları uçurmaktan ileri derecede teknik gerektiren gökdelenler inşa etmeye dek, 
yaptığımız en zor işlerden bazılarını nasıl altından kalkılabilir hale getirdiğini açıklıyor.  

Checklist Manifesto, yaşamımızdaki karmaşıklığın doğasını irdeleyen, merak ettiren ve eyleme 
geçirten bir kitap. İşini doğru yapmak isteyenler için. 

http://www.pmi.org/en/Certification/New-PMI-Agile-Certification.aspx
http://www.pyd.org.tr/
mailto:info@pyd.org.tr
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  Etkinlikler 
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Katkı ve önerileriniz için iletisim@pyd.org.tr adresine e-postalarınızı bekliyoruz  

Bütün Proje Yönetimi dostlarının 

2 Kasım “Uluslararası Proje Yöne-

timi Günü” kutlu olsun. 

“Happy PM DAY” :) 

Proje Postası’nın Aralık—2011 sayısı “Risk Yönetimi” ana temasına ayrılmıştır 

http://www.pyd.org.tr/
mailto:info@pyd.org.tr
http://maps.google.com/maps?hl=en&cp=5&gs_id=0&xhr=t&nord=1&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1639&bih=786&ion=1&um=1&ie=UTF-8&q=fevzi+hoca&fb=1&gl=tr&hq=fevzi+hoca&hnear=0x14d347d520732db1:0xbdc57b0c0842b8d,Ankara+Province/Ankara&ei=32iNTpWBJ5S0hA
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  Etkinlikler 

Sayı  02 
EKİM 

2011 

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

01 Ekim 2011 tarihinde Risk Yönetimi İlgi Grubumuz tarafından risk yönetimi temel ilkeleri ve PMI RMP 

sınavı deneyimlerinin paylaşıldığı etkinlik düzenlenmiştir. 

Filiz ÖZDEMİR—Risk Yönetimi Standartları Gülşah GÖYMEN—PMI RMP Sertifikasyonu 

İsmet YAKŞİ—Risk Yönetimine Giriş Gülşah GÖYMEN— PMBOK Risk Yönetim Süreçleri 

Filiz ESER—Risk Yönetimi ÖİG Katılım Çağrısı 

Gülşah GÖYMEN—PMI RMP Sertifikasyonu Risk Yönetimi Etkinliği Katılımcıları 

Didem AYCENK—Gülşah GÖYMEN—Filiz ÖZDEMİR 

http://www.pyd.org.tr/
mailto:info@pyd.org.tr
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   Proje Hikayeleri 

Sayı  02 
EKİM 

2011 

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

 Şubat 1988‟de Bank of Amerika‟nın donanım problemi yaşaması 

sonrasında milyarlarca dolar kaybetmesi üzerine 255 kişi işten çıkartılmıştır.  

 Amerikan Merkez Bankası‟nın sisteminin devreye alındığı ilk gün 

sistem üzerinden 28 milyar dolar yanlış banka hesaplarına aktarılmıştır, işin 

ilginci üye bankalar sadece 24 milyar dolarlık hata bildirmişlerdir.  

 1987 yılında Kalifornia Motorlu Taşıtlar Kurumu sürücü ehliyetlerinin 

yenilenmesi ve kayıt süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili büyük bir proje baş-

latmış, ancak proje 1993 yılında 45 milyon dolar harcandıktan sonra iptal 

edilmiştir.  

 1993 yılında Londra Borsası kağıtsız paylaşım sistemi adını verdiği 

projesini 10 yıllık geliştirme süreci sonrasında iptal etmiştir. Proje yöneticisi olarak Eliott Manley, projenin tahmi-

ni olarak 800 milyon pound gideri olduğunu belirtmiştir. Projenin orijinal bütçesi ise sadece 6 milyondur. Taurus 

projesi 11 yıllık gecikme ve %13200 kat maliyet aşımı ile iptal edilmiştir.  

 1994 yılında Amerikan Havayolları Bugdet Araç Kiralama, Marriott Corp ve Hilton Otelleri ile gerçekleştirmiş 

olduğu ortak proje 165 milyon dolarlık araç kiralama ve otel rezervasyonu yapılmasına rağmen iptal edilmiştir.  

 1962 yılında Mariner 1 roketi fırlatılmasından 293 saniye sonra komuta kontrol sistemi tarafından yok edilmiştir. 

Buna sistemin yazılım tarafındaki birkaç satırlık yanlış kod neden olmuştur.  Maliyeti 18,5 milyon dolardır.  

 Hatford Stadyumu çatısının kar nedeniyle çökmesi kullanılan 

tasarım programındaki demir çatının basınç bilgilerinin yanlış 

girilmesi ve inşaatın bu şekilde yapılması nedeniyledir. Mali-

yeti 70 milyon dolardır. 

 1987 yılında Wall Street „in çökmesi bir günde 500 milyar 

doların üzerinde zarara yol açmıştır. Nedeni çalışan yazılımlar 

içerisinde oluşan bir hatadır.  

 1990 yılında AT&T  hatlarındaki hata 75 milyon cevapsız 

arama ve 200 binin üzerinde hava yolu rezervasyonunun 

kaybolmasına  yol açmıştır. Bu soruna yazılım üzerindeki tek 

satırlık bir hata yol açmıştır.  

 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında Patriot füzesinin yazılımı üzerindeki bir yuvarlama hatası nedeniyle 28 

asker ölmüş, 100 asker yaralanmıştır.  

 1999 yılında bilgisayar sistemlerindeki Y2K hatası nedeniyle 500 milyar dolarlık zarar oluştuğu tahmin edilmek-

tedir.  

 2004 yılında Avis ERP sisteminin 54.5 milyon dolar harcadıktan sonra iptal etmiştir.  

 Mayıs 2005‟de önemli bir araba üreticisi yazılımsal bir 

hata nedeniyle 160.000 aracını geri çağırmıştır.  Otomobil sektö-

rünün sadece yazılım hataları için senede 2 ile 3 milyar dolar 

harcadığı tahmin edilmektedir.  

 Avustralya Deniz Kuvvetleri tarafından 1 milyar dolar 

harcandıktan sonra iptal edilen Seasprite helikopter programı 

yazılım hataları nedeniyle iptal edilmiştir.  

 1983 yılında Sovyetler Birliği‟nin erken uyarı sisteminde-

ki bir hata nedeniyle 3. Dünya Savaşı‟nın çıkmasına çok yakla-

şılmıştı.  

 

 2006 yılında Dell tarafından üretilen 4,1 milyon  laptop pillerindeki hatalı üretim nedeniyle geri çağrılmıştır.  Pil 

sorunu sadece Dell‟i değil, Sony, Apple gibi dünya devlerini de etkilemiştir. Matsushita 54 milyon cihazı geri 

çağırmıştır. Cihaz geri çağrılması operasyon maliyetinin 90 milyon pound olduğu tahmin edilmektedir.  

 

http://www.pyd.org.tr/
mailto:info@pyd.org.tr
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        Derneğimizi Tanıyalım 

Sayı  02 
EKİM 
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Katkı ve önerileriniz için iletisim@pyd.org.tr adresine e-postalarınızı bekliyoruz  
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 Her ne kadar sadece profesyonel iĢ hayatlarınızda projelerin içerisinde yer alsanız da, aslında hayatınızın her 

anında farkında olsanız da olmasanız da sürekli projeleri hayata geçiriyorsunuz. Tatil planı yapmıyor musunuz?  

Ya çocuğunuzun doğum gününün mükemmel bir anı olarak kalması için yaptıklarınız?  Yeni aldığınız evinizin 

dekorasyonu için yaptığınız planlar? Sizi mutlu bir hayata taĢıyacak olan evlilik telaĢları? Hanginiz bunları yaĢa-

mıyorsunuz?  

Hayatınızın “PROJE YÖNETĠCĠSĠ” olarak hepsinin yönetimi “SĠZDE“  

Hiçbir Ģekilde “RĠSK” almadan kendinize yapacağınız basit bir yatırımla,  

“PROJE YÖNETĠM DERNEĞĠ” üyesi olabilirsiniz.  

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

27 kuruĢluk bir “MALĠYET”e katlanarak ”KALĠTE” anlayıĢınıza uygun 

ve seçkin kiĢilerle “ZAMAN”ınınızı geçirebilir,  

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

bu sayede “ĠLETĠġĠM” yeteneklerinizi arttırabilir,  

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

Unutmayın, hayat denilen projenizin baĢarısı SĠZĠN elinizde..  

 HAYATINA SAHİP ÇIKAN SİZİN GİBİ DEĞERLİ KİŞİLERİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN GU-

RUR DUYACAĞIZ.   

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

Bİ Zİ M HAYATİMİZ PROJE, YA Sİ Zİ NKİ ?  

İtalyan iktisatçı ve sosyolog Pareto, herkes için olabildiğince yüksek bir refah 
düzeyinin gerçekleştirilebilmesi için modern refah teorisinin temellerini orta-
ya koymasıyla tanınır.  
Paris'te dünyaya gelen Pareto, Cenovalı soylu bir aileye mensuptu. Fizik ve 
matematik öğrenimi gördükten sonra 1869'da Torino Teknik Üniversitesi'nde 
fizik doktorası aldı. Demir çelik sanayisinde çalıştı ve ekonomik konularda 
makaleler yazdı. 1874'te Coğrafya Akademisi'ne seçildi ve 1877'den itibaren 
ekonomik teorilerle ilgili eserlerini yayımlamaya, 1894'te Lozan Üniversite-
si'nde Leon Walras'dan boşalan ekonomi politik kürsüsünde ders vermeye 
başladı.  
1912'ye kadar iktisadi konularda yazan Pareto, Walras'la birlikte Lozan Eko-
lü'nün kurucusu olarak bilinir. İktisat Teorisi'ne matematik analiz metotlarını 

uygulamıştır. Maliyetler, üretim ve değer teorilerine yeni anlayışlar getirmiştir. Zaman ve mekâna bağ-
lı olmaksızın bütün ülkelerde gelir dağılımını gösteren eğrilerin üst kademelerindeki eğiminin hep aynı 
kaldığını ifade eden Pareto Kanunu meşhur olmuştur.  

Pareto Kanunu veya bilinen adıyla 80/20 Kuralı basitçe, çıktıların %80‟inin girdilerin %20‟sinden gel-
diğini belirtir. Örneklemek gerekirse sonuçların %80‟ini eforların %20‟sinden gelir. Gelirinizin %80‟ini 
müşterilerinizin %20‟sinden elde edersiniz. Sorunların %80‟ine hayatınızdaki insanların %20‟si neden 
olur. Mutluluğunuzun %80‟i yaptıklarınızın %20‟sinden kaynaklanır.  Projelerde karşınıza çıkan sorun-
ların en çok oluşan %20‟lik kısmını çözümlediğinizde bütün sorunların %80‟ini çözümleyebilirsiniz. 

Bunu Biliyor Muydunuz? 

Editor : Cenk TEKİN (PYD Üye No:180) 

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