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ÖZET 

Kuruluşlar değişen koşullara uyum sağlamak için belirledikleri hedefler 

doğrultusunda projeler oluşturarak planlar yaparlar. Proje hedeflerine nasıl ulaşılacağı 

planlama aşamasında tanımlanır. Planlama; kapsam planlama, çizelge oluşturma, takım 

oluşturma, maliyet planlama, risk planlama ve kalite planlama evrelerinden oluşur. 

Ayrıca hem kuruluşlar hem onların gerçekleştirdikleri projeler süreçlerden oluşur. 

Faaliyetlerden oluşan süreçler belirli zaman ve maliyet çerçevesinde projelendirilebilir. 

Bu kavramsal çerçevede süreç odaklı proje planlama açıklanarak, Dokuz Eylül 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eğitim süreci faaliyetlerinin yıllık 

temelde proje planı oluşturulmuştur. Fakülte çalışanları ile görüşmeler yapılarak 

faaliyetler listelendirilmiştir. Belirlenen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi için 

çalışanlara anket uygulanmıştır. Bilgisayar ortamında belirli programlar kullanılarak, 

anketlerden elde edilen bilgiler ile oluşturulan faaliyet şeması çerçevesinde süreçler 

belirlenerek, yıllık eğitim proje planı ve süreç akış şemaları oluşturulmuştur. Bu 

çalışmada oluşturulan ve süreç akış şemalarının kullanıcıları fakülte personelidir. Bu 

şekilde fakülte faaliyetlerinin etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini 

sağlayacak yapı oluşturulmuştur.  

Süreç Odaklı Proje Planı yapılırken kullanılan programlar; Microsoft Excel, 

Microsoft Project, WBS Chart Pro  

Anahtar Kelimeler: İş Süreci Yönetimi, Proje Planlama, Süreç Odaklı Proje 

Planlama, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

ABSTRACT 

Companies form projects and plan according to their objectives for providing 

accordance with changing conditions. In planning phase ıt is defined that how is 

reached project objectives. Planning includes scope planning, scheduling, team 

building, cost planning, and risk planning, quality planning. Also, companies and their 

achieving projects are occured processes. Processes which are occured activities can be 

projected constraint on certain time, cost and scope. In this conceptual frame, process 

based project planning is explained, education process activities of Dokuz Eylül 

University Faculty of Economics and Administrative Sciences’s project plan is 

established based on annual. Activities are listed according to faculty personnel 

interviews. Questionnares are completed with faculty personnel for detail information 

about which are listed activities. According to information gathering from questionnares 
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activity diagram is establised and processes are defined after a while annually education 

project plan and process flow chart are designed by using specific program in computer 

enviroment Project plan and process flow charts which are designed in this study can be 

used by faculty personnel. In this way, project structure is built for achieving the 

activities of faculty effective, efficent and at the schedule time. 

The programs that are used while designing Process Based Project Planning are 

Microsoft Excel, Microsoft Project, WBS Chart Pro.  

Keywords: Business Process Management, Project Planning, Process Based 

Project Planning, Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative 

Sciences 

1. GĠRĠġ 

YaĢamın değiĢen koĢullana uyum sağlamak için kiĢiler ve kurumlar yeni 

hedefler belirlemek durumunda kalırlar. Bu hedeflere ulaĢmak için nasıl 

davranılacağı da planlamayı gerektirmektedir. Günümüzde değiĢen koĢullara 

uyum sağlamayı organizasyonlar sürekli iyileĢtirme ile gerçekleĢtirmektedirler. 

Sürekli iyileĢtirme ise süreç odaklı yönetim anlayıĢını getirmiĢtir. Süreçler 

tanımlanabilen, ölçülebilen ve kontrol edilebilen faaliyetlerden oluĢur. 

ĠyileĢtirme süreçleri mevcut durumdan daha verimli ve etkin hale getirmeyi 

amaçlar. Organizasyonların süreçlerini oluĢturan faaliyetlerin belirli takvimde 

gerçekleĢenleri projelendirilerek planlanabilir. Projeler, bir amaç doğrultusunda 

baĢlatılan, bu amaçlara belirli zaman, maliyet ve kapsam çerçevesinde 

ulaĢıldığında tamamlanan faaliyetler bütünüdür. Planlama aĢamasında proje 

hedeflerine nasıl ulaĢılacağı tanımlanır.  

Bu çalıĢmanın amacı, organizasyonların süreçlerinin belirlenerek, bu 

süreçleri oluĢturan faaliyetlerin proje planlarının yapılmasıdır. Bu nedenle Süreç 

Odaklı Proje Planlama kavramının teorik altyapısı kurularak belirlenen adımlar 

doğrultusunda uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Üniversiteler günümüzde eğitim ve araĢtırma faaliyetleri ile toplumun 

geliĢmesine önemli katkılar sağlamak amacıyla stratejik planlar ve bu planlar 

doğrultusunda da iyileĢtirme çalıĢmaları yapmaktadırlar. 

Üniversitelerin temel yapısı olan fakülteler eğitim faaliyetlerini yıllık 

olarak gerçekleĢtirirler. Faaliyetler bütünü her yıl gerçekleĢtirilen bir proje 

olarak ele alınıldığında değiĢen koĢullara uyumu ve etkinliği sağlanabilecektir. 

Bu sebeple uygulamada Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesinin süreçleri, bu süreçleri oluĢturan faaliyetler belirlenmiĢ ve belirli bir 

takvime göre gerçekleĢen faaliyetlerin oluĢturduğu proje planı yapılmıĢtır.  

2. SÜREÇ KAVRAMI VE Ġġ SÜRECĠ YÖNETĠMĠ 

Süreç, bir girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üretilen faaliyetler 

dizisidir. Süreç kavramı zamanla geliĢip tüm organizasyonu ilgilendiren bir konu 

olmaya baĢladıkça, bu temel tanımın yanı sıra daha geniĢ tanımlar yapılmıĢtır.  
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Süreç, bilinen girdileri olan ürün tasarımı sonucu kendine özgü çıktısı 

olan, planlanmıĢ, özellikli ve yönetilebilen çalıĢma faaliyetleridir. Süreçler, 

tanımlanabilme, ölçülebilme, yinelenebilme, kontrol edilebilme ve katma değer 

yaratma özelliklerine sahiptir (Kılıç ve Türker, 2005). Süreçlerle yönetimin 

kolay, etkin ve verimli olarak gerçekleĢmesi, süreç performanslarının, süreçlerin 

birbirleriyle iliĢkilerinin ve süreç hedeflerinin belirlenebilmesi için hiyerarĢik bir 

yapı oluĢturulur. Bu yapı oluĢturulurken süreçlerin kapsamları göz önünde 

bulundurulur. 

Tüm ana süreçler ve alt süreçler birçok faaliyetten meydana gelirler. 

Faaliyetler düzenli olarak sonuçlanması gereken olaylardır. AkıĢ Ģemalarının 

temel unsurlarını oluĢtururlar (Harrington, 1991:31).  

ĠĢ Süreci Yönetimi, süreçlerin nasıl çalıĢtığını anlamak ve iyileĢtirme 

sağlamak amacıyla organizasyonun tüm süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanarak 

belgelenmesi, sahip atanması ve düzenli olarak süreçlerin incelenip 

değerlendirilmesidir. Yönetim, iĢ süreçlerinin modellenmesini ve iĢ süreçlerinin 

iyileĢtirilmesini içerir.  

ĠĢ süreci yönetiminin gerçekleĢtirilebilmesi için süreçlerle ilgili tüm 

ayrıntıların belirlendiği, süreç akıĢ Ģemalarının oluĢturulduğu aĢamadır. Süreç 

akıĢ Ģemaları, oluĢturmak için öncelikle süreçler belirlenir daha sonra 

görüĢmeler yapılarak süreçler hakkında bilgi toplanır. ĠĢ süreci modelleme de 

kullanılan tek bir teknik yoktur. Farklı amaçlara göre faklı yöntemler 

kullanılmaktadır. ĠĢ süreci modelleme ile süreçlerin kolay anlaĢılması, 

aĢamalarının görülebilmesi sağlanır. 

ĠĢ süreci yönetiminin temel amacı iĢ süreci modellemesini kullanarak 

süreçleri iyileĢtirmektir.  ĠyileĢtirme ise süreçleri mevcut durumdan daha 

verimli, daha etkin ve değiĢen koĢullara uyumlu hale getirmektir. 

3. PROJE KAVRAMI VE PROJE PLANLAMA 

Proje, kaynakların belirli amacı gerçekleĢtirmek için geçici olarak bir 

organizasyonda bir araya getirilmesidir. Harvey Maylor ise projeyi bir dönüĢüm 

süreci olarak ele almıĢ ve projenin tanımını Ģu Ģekilde yapmıĢtır. “Proje, girdileri 

çıktılara belirli kısıtlar altında belirli mekanizmalardan yararlanarak dönüĢtürme 

sürecidir. Kısıtlar; zaman, maliyet, kalite, çevresel etkiler, etik nedenler, proje 

baĢlamadan gerçekleĢtirilmesi gereken faaliyetlerdir. Girdiler ihtiyaçlar ve 

istekler, çıktılar ise tatmin edilmiĢ ihtiyaçlardır.” (Maylor, 2003: 24-25) . 

Planlama süreci proje hedeflerini baĢarıyla sonuçlandıracak faaliyet ve 

eylemleri, zaman ve maliyet hedeflerini ve çalıĢmanın kilometre taĢlarını 

tanımlar.  Plan materyal, teçhizat, insan ve diğer kaynakların ne kadar 

gerektiğini göstermelidir (Stuckenbruck, 1981: 95).  

Planlama aĢamasında belirli tahmin ve öngörülmeme yöntemleri 

kullanılarak geleceğe dair belirsizlikler giderilmeye çalıĢılır. Bu nedenle 
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planlama belirli bir esneklik gerektirmektedir. Bu esneklik baĢlangıç ve bitiĢ 

zamanları için değil bu iki evre arasındaki iĢler için bazı alternatiflerin 

geliĢtirilmesini içerir. Proje planlama temel olarak kapsam planlama, çizelge 

oluĢturma, takım oluĢturma, maliyet planlama, risk planlama, kalite planlama 

aĢamalarından oluĢur. 

Kapsam planlamada, projenin tanımı yapılarak stratejik planda ortaya 

koyulmuĢ olan hedef, vizyon ve misyon proje duyurusunda açıklanır. Proje 

SWOT analizi ve proje kapsam açıklaması gerçekleĢtirilerek projenin çerçevesi 

çizilir. Bu çerçeve doğrultusunda Projenin ĠĢ AyrıĢım Yapısı (WBS- Work 

Breakdown Structure) oluĢturulur. Proje iĢ ayrıĢım yapısının oluĢturulmasının 

ardından, projede yapılacak iĢlerin mantıksal çerçevede zamana bağlı 

sıralanması, her bir iĢin baĢlangıç ve bitiĢ zamanlarının belirlenmesi kritik 

faaliyetlerin ve kilometre taĢlarının belirlenmesi çizelgeleme ile gerçekleĢir. 

Çizelge proje takımının koordinasyonu sağlar.  

Proje takımı, projeyi gerçekleĢtirme ve tamamlama ortak hedefiyle, bir 

grup insanın, projenin tanımlanmıĢ ömrü boyunca bir araya gelip çalıĢması için 

oluĢturulur. Projenin baĢlatılmasına karar veren üst yönetim, ilk olarak proje 

yöneticisini atar. Proje yöneticisi, proje içindeki takımların yöneticilerini ve 

projenin küçük çapta olması durumunda takım üyelerini belirler. Proje takımları, 

ĠĢ AyrıĢım Yapısında belirlenen detaylandırma seviyesi temel alınarak 

oluĢturulurlar. 

Maliyet planlama aĢamasında ise ayrıntılı olarak maliyet tahminleri 

yapılır. Risk planlama aĢamasında proje süresince risk yönetiminin nasıl 

gerçekleĢtirileceği belirlenir. Risk planlamanın adımları; risklerin belirlenmesi, 

risk analizi, risk karĢılık (cevap)  planı oluĢturulması, izleme ve kontrol 

sürecinin belirlenmesidir. Kalite sürecinde ortaya çıkan kalite planı, projenin 

oluĢturulmuĢ olan kalite politikasından hareketle proje kalitesinin nasıl 

sağlanacağını, hangi fonksiyonlarla bunların gerçekleĢeceğini ve proje takımının 

iĢlevinin ne olacağını gösterir. Bu plan dokümante edilerek tüm proje için 

kullanılabilir hale getirilir.  

4. SÜREÇ ODAKLI PROJE PLANLAMA 

Süreçler belirli bir girdiyi, belirlenen bir çıktıya dönüĢtüren yapılar iken 

projeler de belirli zaman, maliyet ve kapsam çerçevesinde girdileri çıktılara 

dönüĢtürürler. Projeler süreçlerin ve faaliyetlerin mantıksal bir sırayla 

planlanarak bir araya getirilmiĢ halidir. Proje bir ana süreç, bu projeyi oluĢturan 

alt süreçler ve alt süreçlerin içerdiği faaliyetler süreç olarak değerlendirilebilir.  

Böylece herhangi bir organizasyonun bir ana sürecini içeren alt süreçler ve 

faaliyetler belirlenip, bu faaliyetler hakkında bilgi toplanarak süreç akıĢ Ģemaları 

oluĢturulabilir. 

Süreç odaklı olarak belirlenen proje faaliyetlerinin planlaması yapılır. Bu 

Ģekilde süreçleri oluĢturan faaliyetlerin fonksiyonel yapıdaki bağlantı noktaları 



Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Temmuz 2009, Cilt: 1, Sayı: 2 

 

169 

çalıĢanlar tarafından daha iyi anlaĢılır, süreçlerin izlenebilmesi sağlanarak 

faaliyetler zamanında, belirlenen kapsam ve maliyet çerçevesinde tamamlanır. 

Organizasyonun ana süreçlerinden biri olan proje, organizasyonun belirli 

periyotlarla gerçekleĢtirdiği süreçlerden oluĢuyorsa ve proje yeniden 

planlanabiliyorsa, projeyi oluĢturan süreçlerin iyileĢtirmeleri yapılabilir. 

Projenin iĢleyiĢini kısıtlayan, etkinlik ve verimliliği azaltan, katma değer 

yaratmayan, zaman kaybına dolayısıyla maliyet artıĢına neden olan faaliyetler 

belirlenerek incelenir, ölçümler gerçekleĢtirilerek gerekli iyileĢtirmeler için 

düzenlemeler yapılabilir.  

5. D.E.Ü ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SÜREÇ 

ODAKLI PROJE PLANI UYGULAMASI 

Süreç Odaklı Proje Planlama uygulamasının Dokuz Eylül Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde gerçekleĢtirilmesinin amacı fakültenin 

yıllık olarak gerçekleĢtirdiği faaliyetlerin planlanarak zamanında, etkin ve 

verimli bir Ģekilde uygulanmasını sağlamaktır. Fakültenin ana süreçleri birer 

proje olarak yıllık temelde planlanarak, proje her yıl yeniden baĢlatılabilecektir. 

Fonksiyonel organizasyon birimleri sürecin hangi aĢamasında ve ne zaman yer 

aldıklarını görebileceklerdir. Ayrıca süreç odaklı proje planı akademik takvim 

temelinde yıllık olarak yapılacağı için takvimde tekrarlanan faaliyetler veya bir 

önceki yıla ait projede ortaya çıkan sorunlar incelenerek, o yılın proje planı 

yapılmadan önce süreç iyileĢtirme gerçekleĢtirilebilecektir. Bu hedefler 

doğrultusunda uygulama adımları aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

5.1. Faaliyetlerin Belirlenmesi  

Fakültenin fonksiyonel organizasyon yapısı yönetim, idari bürolar, bölüm 

sekreterlikleri ve bilgi iĢlem biriminden oluĢturmaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1: Fakülte Birimleri 

Yönetim Ġdari Bürolar 

Dekan  Personel ĠĢleri  

Dekan Yardımcısı  Yazı ĠĢleri  

Dekan Yardımcısı  Muhasebe 

Fakülte Sekreteri  MaaĢ Tahakkuk 

Fakülte Sekreter Yardımcısı Öğrenci ĠĢleri  

 Ambar Ayniyat 

Bölüm Sekreterlikleri  Bilgi ĠĢlem Birimi 

ĠĢletme Bölümü Bilgi ĠĢlem Birim BaĢkanı 

Ġktisat Bölümü Bilgi ĠĢlem Birim BaĢkan Yardımcısı 

Maliye Bölümü Sekreterlik 

Kamu Yönetimi Bölümü Teknik Servis 

ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü Veri Düzenleme  

Ekonometri Bölümü  
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Bu birimlerle yıl içinde gerçekleĢtirdikleri temel faaliyetler hakkında 

görüĢmeler yapılmıĢtır. Yönetim fakültenin tüm faaliyetlerinin 

koordinasyonundan sorumlu birimdir. Bu nedenle yönetim dıĢındaki diğer 

birimlerin temel faaliyetleri görüĢmeler sonucunda listelendirilmiĢtir. Ġdari 

bürolardan biri olan öğrenci iĢlerinin temel faaliyetleri aĢağıda listelendirilmiĢtir 

Ġdari Bürolar 

 Öğrenci ĠĢleri  

 Yeni kayıt iĢlemleri 

 Yatay- dikey geçiĢ iĢlemleri 

 Kayıt yenileme iĢlemleri  

 Askerlik iĢlemleri 

 Sınav ve sınav sonuçlarına dair ĠĢlemler  

 ÇıkıĢ belgesi iĢlemleri  

 Diploma iĢlemleri 

 Transkript ve öğrenci belgesi iĢlemleri  

 Disiplin iĢlemleri 

 Rapor ve Mazeret iĢlemleri 

 Burs iĢlemleri 

 Yaz okulu iĢlemleri  

 DanıĢmanlık 

 Kontenjan ve koĢulların tespiti 

 Muafiyet sınavları ile ilgili iĢlemler  

 Hazırlık sınıfı iĢlemleri 

5.2. Bilgilerin Toplanması  

Her bir birim için listelenen temel faaliyetleri içeren anketler 

oluĢturulmuĢtur. Bu temel faaliyetler birer süreç olarak değerlendirilmiĢ ve bu 

süreçteki iĢlerin neler olduğu, hangi birimden geldiği ve tamamlanınca hangi 

birime verildiği gibi sorulardan oluĢan anketler oluĢturulmuĢtur. Bu anketler 

fakülte birimlerindeki çalıĢanlara dağıtılarak ya da birebir görüĢmeler yapılarak 

doldurulmuĢtur.  

5.3. Faaliyet ġemasının Belirlenmesi ve Faaliyetlerin 

Projelendirilmesi 

Anketlerden elde edilen bilgilerden yararlanılarak fakültenin faaliyet 

yapısı belirlenmiĢtir (Tablo 2). Fakülte faaliyet Ģemasını oluĢturan faaliyetlerden 

bir takvime bağlı olarak gerçekleĢenler projelendirilmiĢ ve eğitim projesi olarak 

adlandırılmıĢtır.   

Eğitim projesini oluĢturan temel faaliyetler ise akademik takvime göre, 

güz dönemine hazırlık, güz dönemi, bahar dönemine hazırlık, bahar dönemi, yaz 

okulu hazırlık ve yaz okulu süreci olarak belirlenmiĢtir. Güz dönemine hazırlık 
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sürecinin iĢ ayrıĢım yapısındaki yeri ġekil 1‟de gösterilmiĢtir. Faaliyetlerin bir 

kısmının baĢlangıç ve bitiĢ zamanları, varsa öncelikleri, hangi birim tarafından 

gerçekleĢtirildikleri Tablo 3‟te gösterilmiĢtir. Microsoft Project programında 

oluĢturulan Gantt ġemasından da bir bölüm ġekil 2‟de gösterilmiĢtir. 

Proje belirli bir zaman hedefi olan faaliyetler bütünü olduğu için, 

akademik faaliyetler akademisyenler tarafından bir takvime bağlı olmaksızın 

gerçekleĢtirildiği için projelendirilmemiĢtir.  

Ġdari ve Teknik Destek faaliyetlerini oluĢturan, akademik takvime göre 

gerçekleĢen bazı teknik destek faaliyetleri eğitim projesine dâhil edilmiĢtir. 

Akademik faaliyetler ve idari ve teknik destek faaliyetler proje içinde yer 

almamıĢtır. 

Tablo 2: Ġ.Ġ.B.F. Faaliyet Yapısı 

EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ 

Güz ve Bahar Yarıyılına Hazırlık  

Bölümlerden Gelen Ders Açılma Ġsteklerinin Değerlendirilmesi  

Kontenjan ve KoĢulların Tespit Edilmesi  

Akademik Takvimin Belirlenmesi  

Ders ve Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi 

AraĢtırma Görevlisi Görevlendirmelerinin Yapılması  

Görevlendirilmesi Yapılmayan Dersler Ġçin ĠĢlem Yapılması  

Ders Programı OluĢturulması  

Yeni Kayıt iĢlemleri  

Kayıt Yenileme ĠĢlemleri  

Sınav Düzenleme 

Muafiyet Sınavları (Dönem BaĢlangıcı) 

Sınava GiriĢ ġartlarının Belirlenmesi  

Sınav Görevlilerinin Belirlenmesi  

Sınav Programının OluĢturulması  

Sınavların GerçekleĢtirilmesi   

Sınav Kâğıtlarının Okunması  

Manual Okuma  

Optik Okuyucu ile Okuma 

Sonuçların Duyurulması  

Vize Sınavları (Güz, Bahar, Yaz) 

Sınav Görevlilerinin Belirlenmesi  

Sınav Programının OluĢturulması  

Sınavların GerçekleĢtirilmesi   

Sınav Kağıtlaının Okunması  

Manual Okuma  

Optik Okuyucu ile Okuma 

Sonuçların Duyurulması  

Final Sınavları (Güz, Bahar, Yaz) 

Mazeret Sınavları(Güz, Bahar, Yaz) 
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Ders Verme  

Burs, Kredi ve Staj Düzenlemeleri  

Burs, Kredi ve Staj BaĢvurularının Alınması  

Kurumlarla YazıĢmaların Yapılması  

Duyuru Yapılması  

Yaz Okulu Düzenleme  

Derslerin Belirlenmesi  

Ön Kayıt iĢlemleri  

Ders Programlarının Yapılması  

Kayıt ĠĢlemleri  

Kulüp Etkinlikleri  

Belge Düzenleme  

Yatay-dikey GeçiĢ ĠĢlemleri  

Öğrenci Askerlik ĠĢlemleri  

ÇıkıĢ Belgesi ve Diploma ĠĢlemleri  

Transkript ve Öğrenci Belgesi ĠĢlemleri  

Disiplin ĠĢlemleri  

Rapor ve Mazeret ĠĢlemleri  

ĠDARĠ FAALĠYETLER  

Akademik Personel Ġle Ġlgili Faaliyetler  

Atama ĠĢlemleri  

Terfi ve Ġntibak ĠĢlemleri  

Kadro ĠĢlemleri  

Emeklilik ve Ġzin ĠĢlemleri  

Tedavi Evrakı ĠĢlemleri  

Ġdari Personel Ġle Ġlgili Faaliyetler 

Atama ĠĢlemleri  

Terfi ve Ġntibak ĠĢlemleri  

Kadro ĠĢlemleri  

Emeklilik ve Ġzin ĠĢlemleri  

Tedavi Evrakı ĠĢlemleri  

Teknik Altyapı Faaliyetleri  

Fakülte Web Sayfası  

Güncelleme ve GeliĢtirme  

Fakülte Forumu Düzenlemeleri  

Ġnternet Gazetesi Çıkarılması  

Bakım Onarım  

Bilgisayar ve Yan Ürünleri  

Bilgisayar Laboratuvarları  

Elektirik, Su, Telefon 

Makine Malzeme Depolama  

Alınan TaĢınır Malların Teslimi(pc- bilgi iĢlem, diğer- ayniyat) 

Satın Alma(Makine, Malzeme) 

Kartlı Sistem ĠĢlemleri  

Reader Kontrolü Yapılması  

Kapı Otomatı Kontrolü  
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Server Kontrolü  

Terminal Kontrolü 

Öğrenci ve Akademik Personel Devam Kontrolü  

Kayıt ĠĢlemleri Ġçin Teknik Altyapının OluĢturulması 

AKADEMĠK FAALĠYETLER  

Akademik ÇalıĢmalarda Yazılım, Donanım ve Programlama DanıĢmanlık Desteği  

Akademik Yayın Yapılması 

Proje Üretme 

Makale ve Kitap Yayınlanması 

Ġ.Ġ.B.F Dergisi Çıkarılması  

Kongre, Sempozyum, Konferans Düzenlenmesi  

Akademik Kurul Toplantıları  

5.4. Süreç AkıĢ ġemalarının OluĢturulması  

Eğitim projesini oluĢturan süreçlerin içerdiği bazı alt süreçlerin süreç akıĢ 

Ģeması çerçevesinde fonksiyonel akıĢ Ģemaları oluĢturulmuĢtur. ġekil 4 Bahar 

Dönemine Hazırlık Süreci iĢ akıĢ Ģemasını göstermektedir. Fonksiyonel akıĢ 

Ģemaları süreçlerin, fonksiyonel birimler arasındaki geçiĢlerini göstermektedir.  

Bazı süreçlerin fonksiyonel akıĢ Ģemalarının oluĢturulabilmesinin nedeni bunlar 

dıĢındaki süreçlerin, süreç akıĢ Ģemasında hiyerarĢik olarak gösterilecek kadar 

faaliyeti içermemesidir.  

OluĢturulan süreç odaklı proje planı ve süreç akıĢ Ģemaları fakülte 

yönetimi ve çalıĢanlar ile incelenerek akıĢ Ģemaları ve proje planı üzerinde 

gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır. 
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ġekil 1: Güz Dönemine Hazırlık Sürecinin Eğitim Projesi ĠĢ AyrıĢım Yapısındaki Görünümü 
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Tablo 3: Eğitim Projesi Faaliyetleri 
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ġekil 2: Eğitim Proje Planı Gantt ġeması 
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ġekil 3: Bahar Dönemine Hazırlık Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması 
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6. SONUÇ 

Üniversiteler öğretim ve araĢtırma faaliyetleri ile toplumların geliĢimi 

üzerinde önemli rol oynan kuruluĢlardır. Bu da üniversitelerin stratejik planlarını 

bu doğrultuda oluĢturmalarını gerekli kılmaktadır. Stratejik plan doğrultusunda 

planlar yapan üniversitelerin önemli bir parçası olan fakülteler,  faaliyet 

planlarını yıllık temelde projelendirerek, faaliyetlerin zamanında, etkin ve 

verimli olarak gerçekleĢtirilmesini sağlayabilirler. 

Projeler, bir amaç doğrultusunda baĢlatılan, bu amaçlara belirli zaman, 

maliyet ve kapsam çerçevesinde ulaĢıldığında tamamlanan faaliyetler bütünüdür. 

Proje hedeflerine nasıl ulaĢılacağı da planlama aĢamasında tanımlanır. 

Uygulama plan doğrultusunda yapılan kontrollerle gerçekleĢtirilir ve proje 

tamamlanır.  Süreç ise belirli girdilerden bir dönüĢüm sonucunda çıktılar üreten 

faaliyetlerden oluĢur. 

Süreçler ve onları oluĢturan faaliyetler ile proje faaliyetleri 

organizasyonun fonksiyonel yapısına yatay olarak gerçekleĢtirilirler. Süreç 

Odaklı Proje Planlama ile organizasyonun süreçlerini oluĢturan faaliyetler belirli 

zaman, maliyet ve kapsam çerçevesinde projelendirilebilirler.  

Bu çalıĢmada, projeler ve onları oluĢturan süreçler ve süreçlerin içerdiği 

faaliyetler arasındaki iliĢkiden yola çıkılarak, Süreç Odaklı Proje Planlama 

kavramı anlatılmıĢtır.  

Uygulama aĢamasında Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesinin fonksiyonel birimleri ile görüĢülerek faaliyetlerine iliĢkin bilgiler 

toplanmıĢtır. Bu bilgilerden yararlanılarak fakültenin faaliyet Ģeması 

oluĢturulmuĢ, akademik takvime göre yıllık olarak gerçekleĢtirilen eğitim süreci 

faaliyetlerini oluĢturan bazı alt süreçlerin akıĢ Ģemaları çizilmiĢtir. Bu Ģekilde 

fakültenin eğitim hizmetlerinin öğrencilere ulaĢtırılması doğru zamanlama ile 

daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilecektir. 

ÇalıĢmada oluĢturulan proje planı ve süreç akıĢ Ģemaları kurum içi bir 

ağla ya da internet ortamında fakülte personeline sunulursa, çalıĢanlar iĢlerinin 

takibini daha etkin olarak yapabilecek ve aksamalar önlenecektir. Eğitim süreci 

için oluĢturulan süreç akıĢ Ģemalarında belirtilen faaliyetler ve proje planı 

içerisinde yer alan diğer faaliyetler her yıl proje baĢlamadan incelenip analiz 

edilerek süreç iyileĢtirmeleri yapılabilir. Böylelikle her yıl gerçekleĢtirilecek 

olan eğitim projesinin etkinliği ve verimliliği arttırılarak değiĢen koĢullara uygun 

hale getirilebilecektir. 
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